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Abstract: 

This study aims to analyze the phenomenon of the budget deficit and identify its causes in 

Morocco-Algeria-Tunisia-Egypt, and know the mechanisms that countries adopt to confront 

the deficit through a set of mechanisms. 

 As it turns out that, the budget deficit is a structural deficit linked to the continued increase

in public spending and the weakness of public revenues, as the economies of 

these countries remain hostage to policies with limited horizons in light of the weakness 

of alternative financing sources of a sustainable nature. 
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بلدإن-عجزإلموإزنةإلعامةللدولة:درإسةسوسيو ي
 
ماليةلتدإعياتإلظاهرةوطرقمعالجتهاف

-تونس-إلجزإئر-ؤفريقيا:إلمغربشمال
 
مرصنموذجا



دمحم إلزجلي

إلمغرب،جإمعةدمحمإلخإمس،إلبإحث

بوسلهامعيسات

إلمغرب،جإمعةدمحمإلخإمس،إلبإحث





:إلملخص

إلمغ من كل ي
ػ  أسبإبه عىل وإلوقوف ي

إلموإزن  إلعجز ظإهرة تحليل ؤىل إلدرإسة هذه -تونس-إلجزإئر-ربتهدف

تنتهجهإإلدوللموإجهةإلعجزمنومعرفةإآلمرص، ي
مإت.ليإتإلت  خاللجملةمنإلميكإني  

 ي
مرتبطبإستمرإرإلزيإدةػ  هوعجزهيكىلي ي

أنإلعجزإلموإزن  حيثإلعإموضعفإؤليرإدإتإلعإمةإؤلنفإقحيثيتبي  

ذإت إلبديلة إلتمويلية إلمصإدر ضعف ظل ي
ػ  إألفق محدودة بسيإسإت رهينة إلدول هذه إقتصإديإت تظل

إلمستديمإلطإبع

.تمويل نفقإت، ؤيرإدإت، إلموإزنة، عجز:إلمفتاحيةإلكلمات
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إلمقدمة:

معقدة ظإهرة وإلمغرب"، إلجزإئر تونس، مرص، " ؤفريقيإ شمإل لدول إلعإمة إنية إلمي   عجز مشكلة تمثل


 
كة،وإنكإنتتطإلإلدولإلحديثةأيضإ ،تحدمنفعإليةسيإستهإإلمإلية،إإلقتصإديةوإإلجتمإعية،حيثتعودومشي 

تتحملتمويلإإلستثمإرإتإلعإمةوإلخإصةإؤلنفإقأسبإبهإؤىلتضإفرعوإملتزإيد ي
إلعإمنتيجةتوسعدورإلدولة،إلت 

كإت رؤوسأموإلإلشر ي
.3وإلمشإركةػ 

يونأنإلعجزليسضإر ؤذيرىإإلقتصإديونإلكيي  
 
زيإدةإلطلبعىلإ إلخإم،عير ،لكونهيحفزنموإلنإتجإلدإخىلي

إلسلعوإلخدمإت،ممإيزيدمنحجمإإلنتإجوإلتشغيل،وأمإمترإجعحجمإؤليرإدإتإلعإمةأمإمإلنفقإتإلعإمة،يظل

هعىلمستويإتأسعإرإلفإئدة،وعرضإلنقود وتأثي  ي
إنيإن  ونسبةإلتضخموحجمإلسؤإلحولطريقةتمويلإلعجزإلمي  

ممإيفإقممنمديونيةهذهإلدولويؤثرعىلإحتيإطإتهإمنإلعمالتإألجنبية. ي وإلخإرجر إضإلدإخىلي إللجوءؤىلإإلقي 

بأنهإ توصف تقليدية طبيعة ذإت ؤمإ تكون إنية إلمي   عجز تمويل ي
ػ  إلدول هذه تعتمدهإ ي

إلت  إألسإليب ؤن

إض، إئببدلخيإرإتذإتطبيعةحديثةكؤصدإرسندإتإلخزينة،إلتمويلتضخميةكطبإعةإلعملة،إإلقي  زيإدةإلرص 

 عنإلطريقإلصكوكوإإلدخإر.



 سياقإلورقةإلبحثية


 
تعرفنسبإ ي

إنيإتهإ،وإلت  تمويلعجزمي   ي
متفإوتةمنإلنإتجيسهلإلقولبأندولشمإلؤفريقيإ،تجدصعوبةػ 

 ي
طرقتمويلهذإإلعجزوكيفيةمعإلجته،ػ  ي

إلخإم،لكنمإيهمنإهومحإولةمقإرنةأوجهإلشبهوإإلختالفػ  إلدإخىلي

عىلأنإلعجزليسفقطذلكإلرصيدإلسإلبلإليرإدإتإلعإمةمقإرنةبإلنفقإتإلعإمة كي  
مقإبلإؤلشإرةؤىلأهميةإلي 

إلوقوفعىل عىلإلعوإمل،إآلطريقةإحتسإبهوإنكإنتهذهإلمسألةتقنية،بليتعي   كي  
ليإت،وإألسإليبمعسيتمإلي 

معإلظإهرةوإبرإزخصوصيإتإلسيإسةإلمإليةلكلبلدمنهذهإلبلدإن. إلمختلفةللتعإطي



 أهميةإلدرإسة

ؤفريقيإ شمإل لبلدإن وإإلجتمإعية وإإلقتصإدية إلسيإسية إلتقلبإت قدرةأمإم مدى عىل إلوقوف يتعي   ،

تربطهإمعإلمؤسسإتإلمإلية ي
إنيةإلعإمةوطبيعةإلعالقإتإلت  إلدول،عىلضبطعجزإلمي   إلسيإسإتإلمإليةلهذه

توجيههذهإلسيإسإت،ممإيؤثرعىلطرقتمويلإلعجزوإألدوإتإلمإليةإلمعتمدةلمعإلجةإلعوإمل ي
إلدوليةودورهإػ 

إلمسإهمةفيه.

 

                                                             

 
إلمجال - 3 ي

 
تعتمدعلإلدولةودورهاف ي

تإقتصادياتدولشمالؤفريقيامنذسنوإتإلستينياتكونهاتعتمدإليةإلتخطيطإلت  تمي  

إلبدإية،وإصدإرموإثيقإإلستثمارتشجيعاللقطاعإلخاص،إنظر:إإلقتصادي،رغم ي
 
هذهإلبلدإنف بي   ي إإلختالفإإليديولوج 

 Loubna M’Hamadi Alaoui : privatisation du secteur public marocain mémoire pour l’obtention diplôme 

DESES Sciences économiques UMV, FSJES-AGDAL Rabat 1991, p : 17. 
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 ؤشكاليةإلورقةإلبحثية

 إلمإىلي إلوضع ؤفريقييعرف شمإل لبلدإن إلعإمإوإإلقتصإد  إلقطإعي   ي
ػ  إلمإلية إلموإرد مستوى إنخفإض

لسيإسة حتمية كنتيجة وإإلقتصإدية إلقطإعإتإإلجتمإعية من إلعديد ي
بفعلضعفمستوىإإلستثمإرػ  وإلخإص،

،وأمإمعجزإلحكومإ تعنوضعبرإمجمحكمةللتنميةتهدفخلقمصإدرمإليةجديدةلتمويلصندوقإلنقدإلدوىلي


 
إنيةإلعإمةهيكليإ إلمي   ي

مقدمتهإإلجبإيإت،يظلإلعجزػ  ي
،لذلكإلنفقإتإلعإمةوإإلقتصإرعىلإلمصإدرإلتقليديةوػ 


 
بإعتمإدسيإسةمإليةكيفتتعإملهذهإلدولمعهذهإلظإهرةوهلتستطيعإلوصولؤىلمستويإتمقبولةمجتمعيإ

سليمةضمنرؤيةتنمويةمتكإملةمعمشكالتتضخميةمقبولة؟



 أسئلةفرعية

تتفرعجملةمنإألسئلةإلموإزيةعنإؤلشكإليةإلمطروحةمنقبيل:

إنيةلدىبلدإنشمإلؤفريقيإ؟ -1  كيفتطورتظإهرةعجزإلمي  

أ -2 ي
إنيةومظإهرإلتشإبهوإإلختالفػ   سبإبهإوطرقإلتمويل؟محددإتعجزإلمي  

تحدمنهإ؟آ -3 ي
ظلتعددإلعوإملإلت  ي

 ليإتمعإلجةإلظإهرةػ 

 

 

 إلفرضية

إعتمإدطرق ي
نتيجةإإلستمرإرػ  إلدول، إنيةإلعإمةلدىهذه عجزإلمي   إستمرإرظإهرة إلدرإسة، ضهذه

تفي 

تمويلهوعدمإلقدرةعىلإبتكإرحلولبديلةقإدرةعىلإلحدمن ي
قويةعىلآثإرتكونلهمستويإتهدونأنتقليديةػ 

إيد. إلي   ي
إقتصإديإتهإوموإكبةإلمتطلبإتإلمجتمعيةإلمستمرةػ 



 منهجيةإلدرإسة

؛ -  إلمنهجإلتحليىلي

؛إلمنهجإؤل - ي
 حصإن 

 إإلعتمإدعىلحصيلةإلسيإسإتإلسإبقة. -

 

 أهدإفإلدرإسة 

كزأهدإفإلدرإسةعىلمعرفة: تي 

إن -  يةإلعإمةلدولشمإلؤفريقيإ؛تطورظإهرةإلعجزإلمي  

 إلعجزعىلإقتصإديإتإلمنطقة؛آثإرسيإسةإلمإليةإلمعتمدةللحدمنطبيعةأدوإتإل -

تحدمنفعإليتهإ. - ي
إألدوإتإلتقليديةوإلحديثةوتجإوزإلتحديإتإلت  ي

 قدرةإلحكومإتعىلتبت 
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إلتإلية:بنإءعىلمإتقدمذكرهستكونإلدرإسةوإلتحليلوفقإلمحإور

إنيةإلعامةكظاهرةلصيقةبالماليةإلعموميةبدولشمالؤفريقيا .إلمحورإألول:إستمرإرعجزإلمي  

دولشمالؤفريقيا ي
 
إنيةإلعامةف :تمويلعجزإلمي   ي

إلمحورإلثان 

إلمحورإلثالث:أثرظاهرةإلعجزعلإقتصادياتإلمنطقةشمالؤفريقياوسبلمعالجتها
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إنيةإلعامةكظاهرةلصيقةبالماليةإلعموميةبدولشمالؤفريقيا .إلمحورإألول:إستمرإرعجزإلمي  


 
إرتفإعإ مجتمعة إلعربية للدول إلعإمة إلموإزنة عجز سجل

 
ملحوظإ 0202سنة مند إجع إلي  0205مقإبل

 مإ004.7وإلسببترإجعإؤليرإدإتإلعإمةعقبترإجعإؤليرإدإتإلنفطية،لتصلقيمةإلعجزحوإىلي مليإردوإلرأمريؿي

8.9يمثل مقإرنةبسنة إؤلجمإىلي إلمإئةمنإلنإتجإلمحىلي ي
0209ػ  0.6 (مليإردوإلر43حيثبلغإلعجزحوإىلي ي

ػ 

إلمإئةمن إؤلجمإىلي ) إلنإتجإلمحىلي ي
:ويظهرمنخاللإلشكلإلبيإن 

إلموإزنةإلعامةبالدولإلعربيةحسبإلسنوإت1إلمبيان ي
 
:توزي    عإلعجروإلفائضف

 

 ي بناءعلمعطياتتقاريرصندوقإلنقدإلعرن 
للباحثي   إلمصدر:تركيبشخصي

ؤنإلدولإلعربيةذإت إلمئة6.86إإلقتصإدإتإلمتنوعةتسجلمتوسطعجزيصلحوإىلي ي
 ػ  منإلنإتجإلمحىلي

 (مإإؤلجمإىلي إنية4.54،مقإبلإلدولإلنفطيةفقط)0202-0229بي   إلمي   ي
إلمئة،حيثإستطإعتتحقيقفإئضػ  ي

ػ 

تقليصإلعجزوصوإلؤىل9.46بلغ ي
إؤليرإدإتإلنفطيةػ  إلمئةممإيعكستأثي  ي

إنية(سنوإتػ  إلمي   ي
ؤىل0226فإئضػ 

.)0206و0203ؤىل0202و0228
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ا
إنيةإلعامةلدىدولشمالؤفريقياأول  :تطورظاهرةعجزإلمي  

بإلدورة مرتبط ظرفية طبيعة ذو إألول مختلفي   مصدرين ي
ػ  أصوله بإلمغرب إلعإمة إنية إلمي   عجز يجد


 
إمتدإدإ أكير ي

عنطريقؤصالحإت4لعالقتهببنيةإإلقتصإدنفسهإإلقتصإديةوإلثإن  ي
،حيثيمكنمعإلجةإلعجزإلظرػ 

يبية. إتض  كإتوإنجإزإلبنيإتإلتحتيةومنحتحفي   إلمنإخإإلقتصإد منتشجيعإإلستثمإرإتوتقويةإلشر تهمتحسي  


 
فهويحتإجمزيدإ إلعجزإلبنيو ، إؤلأمإ تكونمنإلوقتلكون عميقةمنقبيلتشجيعوتوسيعصالحإتإلمعتمدة

كبورصة ومإلية وإحدإثمنصإتإقتصإدية إلتأمي   قطإعإتإألبنإك، ي
ػ  إلمإلية تكريسإلحكإمة إلصنإعإتإلوطنية،

إلدإرإلبيضإء.


 
إلعجزبدءإ ثبإتإلعجز)ويعودتطورهذإ عدم ة في  إوحمإبي  

 l’insoutenabilité duبإلمغربوإلذ يي 

déficitةؤعإدةإلتقويم)(، ةثبإتإلعجزrééchelonnementفي  (.soutenabilité)5(وفي 

ةإألوىلمنإلعجزبعدةعوإملأهمهإ ولآثإرحيثترتبطإلفي  ،بإرتفإعفإتورةإلبي  تقلبإتأسعإرإلنفطإلعإلمي

.5.0بزيإدةتصل0983و0973معأزمة مليإردوإلرأمريؿي

 كإنتتمثل بعدمإ %3.6ؤذ إلوإردإتسنة %08إرتفعتب0972منحجم ي
أسعإر0980ػ  ترإجع ومع ،

ظلسنوإتإلجفإفإلذ رفعإلفإتورةب ي
ػ  إلعإمة، إنية إلذ خفضمنحجمموإردإلمي   ء ي

622إلفوسفإطإلشر

سنوإت خإصة إلوإردإتإلفالحية إرتفإع نتيجة إلمغر0983و0980مليوندوإلرأمريؿي إلصحرإء أزمة منذومع بية

0977عإم%56.4ؤىل0975سنة%21.2زإدتإلنفقإتإلعسكريةمن0975 0982بمعدلمتوسطسنو مإبي  

:%23.3يصلؤىل0992و إلتإىلي ي
إلرسمإلبيإن  ي

،وهوإتجإهعإملدىدولشمإلؤفريقيإكمإيظهرػ 



















                                                             
4 - Ministère de l’économie et des finances : déficit structurel et déficit cyclique au Maroc, septembre 1998, 

document de travail n° 33, p : 2. 

5 - EL ARAFI HASSAN : gestion des finances de l’état : budget, comptabilité, trésor, 1ére édition, 1ére 

trimestre 2006, p : 672. 
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إؤلنفاق:توزي    عنسبة2إلمبيان إلناتجإلمحلي إلعسكريمنؤجمالي

 

 بناءعلمعطياتإلبنكإلدولي
للباحثي   إلمصدر:تركيبشخصي

منذسنة إلذ زإدوإرتفإعنسب0982ينضإفؤىلذلكحإلةإلركودإلذ شهدهإإلقتصإدإلعإلمي ةإلفإئدةإلدوىلي

ءمنعب إنيةمإبي   وإلمي   ي 0983و0980إلدينإلخإرجر 0252حوإىلي مليوندوإلرأمريؿي
.6

 بي   مإ ؤصالحإتهيكلية إلعتمإد إلثإنية ة إتجهتإلفي  إلمقإبل ي
نإمج0993و0983ػ  يعرفبير ؤطإرمإ ي

ػ 

إنيةؤىل وإلذ هدفؤىلإعتمإدسيإسةتقشفيةلتخفيضعجزإلمي   إلخإم،ومع%3إلتقويمإلهيكىلي منإلنإتجإلدإخىلي

إلذ بلغ ي إلخإمسنة%005إنخفإضحجمإلدينإلخإرجر إجعؤىل0985منإلنإتجإلدإخىلي .0993سنة%82ليي 

إنيةحيثإتجهتإلمرحلةإلثإلثةؤىلإلحفإظعىلنسبة عجزإلمي   ي
لدلكظلهإجسإلحكومةهوتحقيقنسبةثإبتةػ 

نقطةمنإلنإتجإلدإخ3.9 مإبي   إلخإم إلذ بلغ0223و0996ىلي إنية منإلنإتج%02.0وبذلكترإجععجزإلمي  

إلخإمسنة  .0222-0999سنة%2.8ثم0992سنة%3.5ؤىل0982إلدإخىلي

 من إلدولة، مسإهمإت تفويت عإئدإت إحتسإب دون إنية، إلمي   تقلصعجز 0,7لقد إلدإخىلي إلنإتج %من

ؤىل ،معإنخفإض9,68%ؤىل0,70تنسبةمديونيةإلخزينةمنوترإجع %5.9إؤلجمإىلي إؤلجمإىلي %منإلنإتجإلدإخىلي

ؤىل إلدإخىلي 0,53مكونهإ ؤىل ي إلمرإحل7. 9,05%وإلخإرجر سمة معي   مستوى ي
إلعجزػ  ضبطنسبة محإولة لكن

: إلتإىلي ي
إلالحقةكمإيالحظمنإلرسمإلبيإن 







                                                             
6 - EL ARAFI HASSANE : Ibis, p : 672. 
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3إلمبيان إلناتجإلمحلي إنيةبالمغربدونإعتبارمدإخيلإلتخصيصوإلهباتمنؤجمالي :توزي    ععجزإلمي  

 

 ي بناءعلمعطياتصندوقإلنقدإلعرن 
للباحثي   إلمصدر:تركيبشخصي

نإمجإؤلقالعويعودإألمر يبية،وإطالقملكإلمغربلير إلعإئدإتإلرص  ي
إإلقتصإد بغالفؤىلإرتفإعملموسػ 

قدره تإلموسم002مإىلي مي   ي
إتإلنقديةوإلمإليةوكذإإلظروفإلمنإخيةإلموإتيةإلت  مليإردرهم،وإؤلبقإءعىلإلتحفي  

  8.إلفالجي

تونسعإم ي
إنيةػ  مقإبل%02.4بمإيقدر0202لقدبلغعجزإلمي   إلنإتجإلمحىلي 0209سنة%3.6منؤجمإىلي

وإستقرإرسعرضفإلدينإر،ومنأهمأسبإبإلعجزإلمسجلزيإدةإلنفقإتإلعإمةتحتوطأةرغمترإجعسعرإلنفط

بلغتنسبتهإ ي
مقإبلترإجعإلمدإخيلإلجبإئيةأمإمضعفإلنشإط%07.4ثقلإألجورإلت  إلنإتجإلمحىلي منؤجمإىلي

9إإلقتصإد  ليصلإلعجزسنة %6.6بنسبة0200، إلمحىلي بإؤلضإفةؤىلتكلفةؤجرإءإتإلدعممنإلنإتجإؤلجمإىلي ،

بلغ إرتفإعمستويإتإلدينإلعمومي ي
خطورةتمثلتػ  بل%84.3إلمعتمدةلموإجهةأزمةأكير إلنإتجإلمحىلي منؤجمإىلي

03.4%ونفقإتإلترصف%06.6ؤىل0202وزيإدةمستويإتفوإئدإلدين وهومإيعكسهإلشكل%07ونفقإتإلتجهي  

: إلتإىلي







                                                             

سنة 8   ي 1444محرم22مكرر7118إلجريدةإلرسميةعدد2221تقريرإلبنكإلمركزيإلمغرن  ي
 
 .5347ص2222غشت18ف
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:توزي    ع4إلمبيان إلناتجإلمحلي إنيةبتونسدونإعتبارمدإخيلإلتخصيصوإلهباتمنؤجمالي عجزإلمي  

 

 وتقريرإلبنكإلمركزيإلتونسي ي بناءعلمعطياتصندوقإلنقدإلعرن 
للباحثي   إلمصدر:تركيبشخصي

إلن لزيإدة إلعجزنظرإ تزإيد ي
ػ  إلدينإرإلتونشي تدهورقيمة سإهم إلسلعكمإ إلوإردإتمن من إلنإتجة فقإت

.02وإلخدمإتمنإلخإرج

لزيإدةإألجوروإلمرتبإتمننفقإت0220إلعإمللدولةزيإدةمهمةمنذإؤلنفإقكمإشهد إلمإىلي ؤذشكلإلتأثي 

يقإرب 4625.3إلترصفمإ دينإرعإم 0225مليون تصلسنة لم مثلث3684سوى0220بينمإ دينإرؤذ مليون

إؤل00.3% منإلنإتجإلمحىلي مإبي   منمجموعإلنفقإت%52ترصفومننفقإتإل%72يعإدل0225و0220جمإىلي

.00إلعمومية

نفقإتإألجوروإلتدخالت قيمة 636.3لتصل دينإرسنة 0227مليون سنة990.2ثم دينإرتونشي مليون

،كمإبدلتإلحكومةإلتونسيةمجهودإتللرفعمنعجلة8656ثم0227عإم5307.5من0200 مليوندينإرتونشي

ةعإمإلتنميةإإلقتصإدية،ؤذإنتق .020000مليوندينإرسنة0650.4ؤىل89.3من0223لتإإلستثمإرإتإلمبإشر

 تحسي   قصد هيإكلهإ، وتطوير إلجبإئية إلمنظومة ؤصالح ؤىل إلتونسية إلحكومة عمدت موإردهإ ولتحسي  

 نسبة وإلمرتبإت إألجور عىل يبة إلرص  مثلث حيث للدولة، إلعإمة إؤليرإدإت %75إستخالصحصيلة مجموعمن

إئبعىلإلدخل .0226إلرص 

                                                             
إألسبابوإلنتائجوطرقإلموإجهة،  10 إلموإزنةإلعامةللدولة، تونسوأسبابعجزهاورقةبحثلندوة ي

 
إنيةف إلمي   عبدإلسالمدش:

للتخطيطإلكويت،ص ي .8إلمعهدإلعرن 

 11 .2212-2225إلماليةإلسنويةلتونسلسنوإتوفقتقاريرإلقوإني  

إلماليةإلسنويةلتونسلسنوإت12     2212-2225وفقنفستقاريرإلقوإني  
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 حيثمثلثسنة إلتونسية إألمرأثرعىلعجزإلموإزنة 0223هذإ بــ 0204.8، دينإر، 0225مليون حوإىلي

0226مليوندينإر،963.0 0227عإم0330مليوندينإر،ليصلؤىل0074حوإىلي
 
نموإ وبذلكشهدإإلقتصإدإلتونشي


 
0229ؤذسنةبلغمضطردإ %3مليوندينإردونإحتسإبإلتخصيصوإلهبإتمإيعإدل0772، منإلنإتجإلمحىلي

،وقدسإهمتإألوضإعإإلقتصإديةوإإلجتمإعيةوإلسيإسيةمنذ إنيةإلعإمةللدولة0200إؤلجمإىلي تدهورحإلةإلمي   ي
ػ 

 0200فقطلتستقرإلمديونيةعإم0200عإم%0بفعلإلركودإإلقتصإد ؤذبلغحوإىلي ي
%44ػ  منإلنإتجإلمحىلي

. إإلجمإىلي

 مإليةتقشفيةتركزعىلتخفيضإلعجزمنإلنإتجإلدإخىلي إلمرصيةسيإسة فقدإتبعتإلحكومة مرص، ي
أمإػ 

إنيةإستمرإرإلظإهرةوإن وترشيدإلنفقإتإلعإمةوزيإدةإؤليرإدإت،حيثأظهرتدرإسةحولحجمعجزإلمي   إإلجمإىلي

إرتفعتتإرةوإنخفضت 0209و0999نسبتهإتإرةأخرى،مإبي   ي
ػ  مقدإرإلعجزإلكىلي ي

،حيثأنإلزيإدةإلمستمرةػ 

إلعإمة إلنفقإت ي
ػ  إلزيإدة ؤىل ترجع إلعإمة إلخدمإت03إلموإزنة تحسي   إألجور، ي

ػ  إلزيإدة ) دإخلية لعوإمل نتيجة

وعو )... ي
وإلمرصػ  إلمإىلي إلقطإع ضبطإلدعمإصالحإتتهم تذبذبإلعمومية، إلعإلمية، إلمإلية )إألزمة إملخإرجية

،لذلكفإلعجز ي ،ضعفإإلستثمإرإألجنتر ي
إلمقإبلترإجعتإؤليرإدإتإلعإمةبفعلعدمإإلستقرإرإألمت  ي

أسعإرإلطإقة(ػ 

إلد ي
بإػ  ي

إلحإلػ  كمإهوعليه مرص، ي
ػ  قإألوسطوشمإلؤفريقيإ، 0202كتوبرأولإلشر

 
إإلستجإبعرفتضعفإ ي
ةػ 

وسكورونإ) (.covid-19للحإجإتإلنإجمةعنأزمةفي 

إألسوإقإلعإلميةؤذلقد ي
تشهدتقلبإتػ  ي

بأسعإرإلنفطإلت  إلجزإئربشكلمبإشر ي
إرتبطرصيدإلموإزنةإلعإمةػ 

منإؤليرإدإتإلعإمةوهومإيفشفإئضإلموإزنةمن أكير 0972تمثلنسبة  0982ؤذبلغسنة0982حت  حوإىلي

ولسنة3523 0986دوإلر،لكنمعأزمةإلبي  ثم0985مليوندينإرسنة0776تحولإلفإئضؤىلعجزبلغحوإىلي

0993عإم 3206بلغحوإىلي
 
لينعكسعىلنسبةمليوندوإلروعليهيظلرصيدإلموإزنةإلمرتبطبأسعإرإلنفط،متقلبإ

ؤذنجدهذهإ إؤلجمإىلي إلعجزمنإلنإتجإلمحىلي %0.9بلغت0985و0982لنسبةمإبي   بلغت0992و0985ومإبي  

%.0.8

1 جدول إإليرإدإتإلعامةوإلمنحوإجمالي إإلقرإضبالجزإئرإؤلنفاق:توزي    عؤجمالي ي
 
 إلعاموصاف

                                                             
إلمجلةإلعلميةلالقتصادوإلتجارة،- 13 عجزإلموإزنةإلعامةإلمرصيةومعدلإلتضخم، إلعالقةإلتبادليةبي   دمحم: دمنالجابرمرسي

 .386،ص13/21/2221

-|<إلفـإئض)+(/إلعجز)
*  (إلكىلي

 إلعإمإؤلنفإق|<ؤجمإىلي
إؤلقـرإض ي

وصإػ 
إؤليرإدإتإلعإمة|< ؤجمإىلي

وإلمنح
إلجزإئر

-9 816,42 60 419,70 50 603,20 2009 

-1 542,80 60 401,80 58 859,00 2010 

-2 314,34 81 794,10 79 479,80 2011 

-9 166,99 90 911,70 81 744,70 2012 

-1 595,25 77 533,80 75 938,50 2013 

-17 074,10 86 839,20 71 229,50 2014 

-25 676,70 74 980,90 49 975,80 2015 

-20 528,50 66 706,60 46 723,00 2016 
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بناء للباحثي   إلمصدر:تركيبشخصي ي علمعطياتصندوقإلنقدإلعرن 


 
إلجزإئرعجزإ ي

إنيةإلعإمةللدولةػ  وعليهمنذسنوإتإلثمإنينإتتشهدمي  
 
إلفينةوإألخرىثإبتإ ،لكنتتخففبي  

إت معإلجةفي  ي
0997و0996،سنوإت0992/0994فوإئضتسإهمػ  ي

ولػ  تعرفهإأسعإرإلبي  ي
مرتبطبإلطفرإتإلت 

0220إألسوإقإلعإلمية،حيثحققتفإئضإسنة ليصلسنة4.1بلغحوإىلي إؤلجمإىلي ؤىل%0220منإلنإتجإلمحىلي

2.03 ي
إجعب0.4رفقدصإ%0202أمإػ  .%0200سنة3.8-%ليي 


 
ولعإلميإ كلمإإنتعشتأسعإرإلبي  وبإلتإىلي

 
إنيةكلمإإرتفعتإلموإردإلمإليةللجزإئرلينعكسؤيجإبيإ إلمي   ي

عىلرصيدهإػ 

إلعإمة.




 
 :أسبابظاهرةإلعجزوطرقتمويلهاثانيا

 بي   مإ إلعربية وإجهتإلدول تحديإتمختلف0200و0222لقد ، عإم إلعإلمية إلمإلية إألزمة من ،0228ة

إرتفإعأسعإرإلغذإءإلعإلميةعإم ي
ترإجعأسعإرإلنفطعإم0200تتمثلػ  إلتطورإتتدإعيإت0204، ،وقدكإنلهذه


 
إنيإتهإلتسجلعجزإ سلبيةعىلمي   ي

ليصلمعأزمةجإئحةكوفيد%0.6بلغ0229،وػ  إؤلجمإىلي 09منإلنإتجإلمحىلي

9.6% إؤلجمإىلي منإلنإتجإلمحىلي
ء.04 حإلةركودنتيجةللنموإلبظي ي

،ممإجعلإقتصإدإتهإػ 

وأدتإلجإئحةؤىلبروزتحديإت ي
إلشبإبوإلنسإءوضعفإلثقةػ  إرتفإعإلبطإلةوإلبطإلةإلجزئيةبي   ي

تتجىلػ 


 
إلحكومةحيثتوإجهتدهورإ

 
إلعإمةوتزإيدإ إلمإلية ي

إلمخإطرإلمتعلقةػ  ي
05بإلديونػ  ي

لذلكعمدتأغلبإلدولػ 

إنيةقصدتقليصإنكمإشإإلقتصإد مسبوقةمتعلقةبإلمي   .06توظيفؤجرإءإتغي 

 إنيةإؤلجمإىلي
مقإبل%02.8لقدبلغعجزإلمي   إلعإلمي إلنإتجإلمحىلي %3.6منؤجمإىلي ي

كمإشهد020907ػ 


 
إنكمإشإ .0209/020208سنة%6.6بمعدلبلغمتوسطهإإلقتصإدإلعإلمي

                                                             
ة،إعتمادت - 14 إلمباشر ةوغي  إئبإلمباشر إنيةإلعامةللدولةمنإنخفاضإؤليرإدإتإلعامةمنإلرص  عجزإلمي   ي

 
تتدإخلف ي

عددإلعوإملإلت 

،لكن إلطلبإلدإخلي إلدولةلسياساتماليةتوسعيةلرفعإإلنتاجوزيادةإلطلبوخلقفرصإلعملممايجعلهاتوجهمجهودإتهالتحسي  

حالةإلشيخوخةأوقدجابهمع ي
 
علمعاشاتإلدولةف زيادةإلسكانؤلإلضغطعلسياساتهاإإلجتماعيةأيمزيدمنإإلنفاقإلحكومي

وإلسياساتإلماليةإلخاطئة. ي يت 
تمويلإلسلعوإلخدماتإلعامةلسدحاجاتإلفئاتإلعمريةإألقلباؤلضافةؤلإلتهربإلرص 

لعامإلتقريرإلسنويللبنك- 15 من2221.عنذإتإلمصدريتوقعنهاية2221إلدولي أكير إإلجمالي 2222أنيبلغخسائرإلناتجإلمحلي

.2219منمستوياتعام%7.2ملياردوإلرأو

.31،تونس،ص2221إلتقريرإلسنوييونيو- 16

.38نفسإلمرجعإلسابق،ص- 17

.11،ص2219/2222تقريرإلبنكإلمركزيإلمرصيإلسنوي- 18

-14 331,00 65 627,00 54 500,20 2017 

-14 347,00 67 750,80 57 907,20 2018 

-16 357,40 64 691,80 55 154,10 2019 

-18 857,50 62 562,90 43 705,30 2020 
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مرصبمقدإر ي
للموإزنةإلعإمةػ  سنة%7.9لقدإرتفعإلعجزإلمحىلي إؤلجمإىلي مقإبل0202منإلنإتجإلمحىلي

إلنفقإت%8.0 04.6%إلسنةإلسإبقةحيثبلغؤجمإىلي إإلجمإىلي :09بفعلزيإدة0209/0202منإلنإتجإلمحىلي

بإلدولةبمعدليصل)إؤلنفإق -  (؛%8.5عىلإألجوروتعويضإتإلعإملي  

 ؛%6.6عىلإلفوإئدإلديونإلخإرجيةوإلمحليةبمعدلإؤلنفإق -

يإتمنإلسلعوإلخدمإت.إؤلنفإق -  عىلإلمشي 


 
إرتفإعإ لذلكشهدتإلنفقإتإلعإمة ولية إلبي  إلموإد ، إلسلغي للدعم مقإبلخفضإلتكإليفإلموجهة ي

بلغػ 

مقإبلم07.0% إإلجمإىلي إؤليرإدإتإلعإمةبنسبةؤنإلنإتجإلمحىلي .%09.0جمإىلي إؤلجمإىلي  منإلنإتجإلمحىلي


 
كمإقإمتتونسمنذمطلعإلثمإنينإتبإصالحإتإقتصإدية،شكلتإلقروضإلخإرجيةمصدرإ

 
تمويلمهمإ ي
ػ 

إنيإتهإحيثإنتقلتإلنسبةمن 022ؤىل0222،لتصلقروضهإسنة0990سنة%42.5ؤىل0987سنة%04عجزمي  

إلموإردإلعإمةللدولةممإيجعلإلحكومة ي
ةػ  مليوندينإر،ويالحظأنإلقروضإلدإخليةإلتستطيعسدإلفجوةإلكبي 

ورية إلموإردإلرص  إنيإتيةوتوفي  لتمويلإلعمليإتإلمي   ي إضإلخإرجر إللجوءلسدإلخصإصنتيجةإلتونسيةتتجهؤىلإإلقي 

ل ، إضإلدإخىلي إإلقي  ذؤىل سنة حجمه إرتفع فقد 0209لك ؤىل7253ب إلتونسية إلحكومة إتجهت بعدهإ د، م

سنة إضإلدإخىلي أكتوبرمنسنة00006ب0202إإلقي  ي
ػ  ي إضإلخإرجر م6737،ب0200مد،لتعودمنجديدلالقي 

د.

إن عجزإلمي   ؤىلتغطية دولةتظهرإلحإجة إألزمإتتسغكل ظل ي
ػ  ؤذ تمويله، إلبحثعنطرق ورة ض  ية،

ب إضإلدإخىلي قروض،ذلكأنتونسلجأتؤىلإإلقي  وإلعمل%4.0لمحإولةإلنفإذلألسوإقإلدوليةوإلدإخليةعير

تفضلإللجوء،لذلك02%7.0عىلتمويلحإجإتهإمنإؤليرإدإتبإإلعتمإدعىلإألمالكإلمصإدرةوإلخوصصةوإلهبإت

إلذ بلغ إلنإتج0200سنة%92.0و0209سنة70.5%،مقإبل0202عإم%84.3ؤىلإلتدإينإلعمومي منؤجمإىلي

 إلمحىلي
00 منذ ؤذ إليوم، ليسوليد إلتوجه وهذإ إلتمويل0223ـ عىل ي

إنيإن  إلمي   إلعجز تمويل ي
ػ  إلحكومة إعتمدت

ب ي وإلتسديدإتب8.0656مليوندينإر)إلسحوبإت828إلخإرجر منذ848.8مد، إلتمويلإلدإخىلي وإرتفع مد(

إنيةبفعلعدمإستقرإر646.9ب0226 إلوضعيةإلمإليةللمي   ي
ؤحدإثعدمإإلستقرإرػ  ي

إضػ  مد،ؤذيستمرإإلقي 

إإلقتصإدي إت إلتغي  بفعل إلعجز نسبة ضبط عىل قإدرة غي  إلتونسية إلحكومة يجعل ممإ إلتمويل ةمعدإلت

هذه وأن خإصة للدولة إلعإمة إنية إلمي   ي
ػ  إلذ كرسإلعجزإلهيكىلي إلعمومي نموإلدين كبح وبإلتإىلي وإإلجتمإعية،

مإيزيدعن إنية.%65إلمصإدرإلخإرجيةتغظي منتمويالتهإللمي  

 وغي  ي
مرصػ  إلمحىلي وإلتمويل ي إضإلخإرجر إإلقي  بي   إوح

تي  تمويل مصإدر مرصعىل وتعتمد ،هذإ ي
مرصػ 

 بحوإىلي ي يتر
يغلبعليهإإلطإبعإلرص  ي

إلتصلإؤليرإدإت0209/0202سنوإت%76.0بإؤلضإفةلإليرإدإتإلت  حي   ي
ػ 

 يبية إلرص  إلدخول%03.9إلغي  إئبعىل إلرص  إلدولة، إلممتلكإتوإلتجإرة إئبعىل إلرص  إؤليرإدإتبحصيلة وترتبط

كإتب إئبعىلإلشر .%0.5إؤلضإفةعىلإلقيمةإلمضإفةعىلإلسلعوإلخدمإتبمعدلوإألربإحوإلرأسمإلية،إلرص 

                                                             
.68،ص2219/2222إلتقريرإلسنويلبنكإلمركزيإلمرصي،- 19

.71،ص2221إلتقريرإلسنويلبنكإلمركزيتونس- 22
 .72،ص2221إلتقريرإلسنويلبنكإلمركزيتونس- 21
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عوإئدإلملكية،بيعإلسلعوإلخدمإت،حصيلةإلصنإديقوإلحسإبإتإلخإصة، يبيةفهي إلرص  أمإإؤليرإدإتإلغي 

يبية إلرص  غي  بلغ00إؤليرإدإت إلمرصية إلخزينة سندإت زيإدة عير تتم إلمرصية إلحكومة إض إقي  كيفية أمإ ت،

إلخإرجب077.00209/0202 ي
مليإرجنيهوسندإتعىلإلخزإنةإلعإمةلدى3.3مليإرجنيهوإلسندإتإلمطروحةػ 

.03مليإرجنيه0.4إلبنكإلمركز ب

تمويلنفقإتهإوهومإ ي
تعتمدبإلدرجةإألوىلعىلإلموإردإلنفطيةػ  دولةنفطية،فهي تعتير ي

إلجزإئرإلت  ي
أمإػ 

يجعلهإعرضة
 
ولدوليإ ؤذبلغإؤلنفإقويؤثرعىلنمونسبةلتقلبإتأسعإرإلبي  إؤلجمإىلي إلعإمإؤلنفإقؤىلإلنإتجإلمحىلي

 ة 0985في  0992ؤىل ؤىل %30.6حوإىلي إت 0992لينخفضفي  0993ؤىل يعإدل إإلصالحإت%09.3مإ نتيجة

ة ليعودؤىلإإلرتفإعفي  فرضهإصندوقإلنقدإلدوىلي ي
0200سنة%38ثم%36.84ب0202ؤىل0226إإلقتصإديةإلت 

إتإنكمإشبفعلحزمةإإلصالحإتإإلقتصإدية حيثيظهرإإلتجإهإلعإمؤىلإعتمإدسيإسةؤنفإقيهتوسعيةتتخللهإفي 

تجريــهإإلحكومةإلجزإئري ي
نإهيكعىلحصةنفقإتإألجوروإلمرتبإتؤذإلت  ولتإرةأخرى، ةتإرةوتقلبإتأسعإرإلبي 

ة%50تمثل 0992-0985في  %6بفعلتوسعإلقطإعإلعإموإرتفإعمعدلإلتوظيفبحوإىلي
 
،وضعفإلخدمإتسنويإ

 0222.04سنة%08إلعإمةبنسبةتصلحوإىلي

كمصد إلنفطية إلجبإية إلجزإئر تعتمد فروضهإلذلك كإنت بعدمإ ؤذ إلعإمة موإزنإتهإ حإجإت لسد أسإسي ر

مليوندوإلرتمإلتسديدبإإلعتمإدعىلإلفإئض07090ؤىل0225مليوندوإلر،إنخفضتسنة052.222إلخإرجية

 إإلنخفإضحوإىلي ولليصل أسعإرإلبي  إلنإتجعىلإرتفإع 5795إلمإىلي دوإلرسنة 0227مليون عإم بلغ0200ثم

فوإئدهإ4425.3 وإرتفإع ول إنتعإشألسعإرإلبي  كل مع إلقروضإلخإرجية إلتخلصمن ذلكمن بعد لتتمكن د م

إلمإلية.

تصلنسبتهإ ي
إلجزإئرعىلإلتمويالتإلمحليةإلت  ي

كزمصإدرإلتمويلػ  للتمويل%0بينمإتظل%98وعليهتي 

،حيثتتشكلإلمصإدرإلمحليةمنإلفوإئضإ ي إضإلخإرجر تجنيهإمنأربإحإرتفإعأسعإرإلنفطوكذلكإإلقي  ي
لمإليةإلت 

منإلبنكإلمركز ،بإؤلضإفةؤىلإستحدإثصندوقضبطإؤليرإدإتكآليةتمويلعجزإلموإزنةإلعإمةللدولةإلنإتجعن

إلصندوقمنهإليةلعدةتعديالتمندإستحدإثهإآلهذلكخضعتذوإردإلنفطيةوتخفيضإلمديونيةلإنخفإضإلم

تمويلإلخزينةإلعموميةدونأنيقلعنرصيدهعن ي
 .05مليإردينإرجزإئر 742تحديدهدفهػ 

بشكل إلعإمة مإليتهإ تعرفتحسن ؤفريقيإ، وشمإل إألوسط ق إلشر منطقة ي
ػ  إلمصدرة إلبلدإن أن ويالحظ

أسعإرإلطإ0200ملموسخاللسنة ي
إنيةؤىل،حيثإستفإدتمنإإلرتفإعإلحإدػ  %4,0قة.وبذلك،تقلصعجزإلمي  

إلمملكةإلعربيةإلسعوديةوإىل ي
إلجزإئر.وعىلمستوىإلدولإلمستوردة،إنخفضإلعجزبشكلخإصؤىل8,3ػ  ي

%ػ 

مرصوإىل3,7 ي
ػ  إؤلجمإىلي ؤىل7,7%منإلنإتجإلدإخىلي تونس،لكنمعتزإيدإلدينإلعمومي ي

منإلنإتج %4,93%ػ 

 مرصوترإجعهؤىلإلدإخىلي ي
ػ  تونس.80إؤلجمإىلي ي

%ػ 



                                                             
.38ص(مرص،2—1إلمجلةإإلقتصادية،عدد)- 22
.45ص(مرص،2—1إلمجلةإإلقتصادية،عدد)- 23
،- 24 ي .2221تقريرصندوقإلنقدإلعرن 
   يمولإلصندوقإلموجهلتمويلعجزإلخزينةإلعموميةمنفائضإلجبايةإلنفطية. 25
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دولشمالؤفريقيا ي
 
إنيةإلعامةف :تمويلعجزإلمي   ي

إلمحورإلثان 

إلعإمةللدولة مشكلةعجزإلموإزنة وهي وإلمإلية، إلمعضالتإإلقتصإدية منأكير تشهددولإلمنطقةوإحدة

 يزيد عندمإ إلمختلفة إلدول عىلمستوى عإم تحدثبشكل شإئعة إقتصإدية "ظإهرة أنهإ فعىل تعي  ي
إؤلنفإقإلت 

عنإؤليرإدإتإلموجودةوهونإتجبإألسإسعنسوءتخطيطأوتقديرإلحكومة إلحكومي
فعىلأنه"فإئض06 ،كمإيعي 

.07إلنفقإتإلنهإئيةعىلإؤليرإدإتإلنهإئية"

09وقدأدتجإئحةكوفيد
 
بلدإنإلدخلإلمتوسطوأقلإلبلدإننموإ ي

إلمنطقةؤىلتفإقمإلعجزوإلديونػ  ي
ػ 

بلدإن وهي
ا
أصل بإلديون يتأثرمسإرإلنمومثقلة إلعإمة، إلمإلية عىلصعيد ؤذ إلسدإد، بإلعجزعن يهددهإ ؤىلحد

،ؤذ022808إإلقتصإد بفعلإلسيإسإتإلمإليةذإتإلطبيعةإلمإليةإإلنكمإشيةخإصةبعدإألزمةإلمإليةإلعإلميةعإم

إثإإلنتعإشإإلقتصإد حيثبلغإلعجز،إلحفإظعىلفإئض0205لمتستطعإلدولإلعربيةبعد إنيةإلمحققفي  إلمي  

إلمإئة.8.9ب0202لسنة ي
 ػ 

 )أ 004.7وكمحصلةلذلك،إرتفععجزإلموإزنةإلعإمةللدولإلعربيةمجتمعةليصلحوإىلي مليإردوإلرأمريؿي

8.9مإيعإدل (عإم إإلجمإىلي إلمإئةمنإلنإتجإلمحىلي ي
0209سنةمقإرنةبعجز0202ػ  مليإر43وإلذ بلغحوإىلي

09دوإلر عرفتعجزإلموإزنةإلعإمةبحوإىلي ي
إلدولإلنفطيةمنهإإلجزإئرإلت  مإبي   نقطةمئوية،وإلسعودية7.4،ونمي  

 6.7بحوإىلي عإم مئوية إلعجز0202نقطة تونسبلغ ي
فؼ  إلدولذإتإإلقتصإديإتإلمتنوعة مئوية،6.6أمإ نقطة

.32نقطةمئويةمننفسإلسنة5.7إلمغرب

،آثإروتتسع ي
إنيةإلعإمةللدولةلتطإلإإلقتصإدبرمته،ألنهإتشلقدرتهعىلإلحفإظعىلنموكإػ  إلعجزإلمي  

بإعتمإدؤصالحإت وإؤلحيثتجدإلدولةنفسهإملزمة إلمإلية، سيإسإتهإ ي
إلحإجةؤىلتجوهريةػ  أمإم ةعبءنتإجية،

إلمإلإلموإردإلرأسمإلية مستوىإلنشإطإإلقتصإد بإستخدإمكلإلوسإئلوإإلمكإنيإتلتوفي  لتمويلإلتنميةوزيإدة

إآل إلالزملذلك ي
إلرسمإلبيإن  ي

ػ  :كمإهومبي   ي
ن 









                                                             
عجزإلموإزنةإلعامةإلمرصيةومعدلإلتضخم،إلمجلةإلعلميةلالقتصادوإلتجارة- 26 دمحم:إلعالقةإلتبادليةبي   د.منالجابرمرسي

.368،ص13/21/2221بتاري    خ
27 - le déficit budgétaire n’est celui du déficit public qui correspond à un solde annuel négatif du budget des 

administrations publiques. Depuis 1974, l’administration publique française affiche un déficit annuel, mais 
entre 2012 et 2018, son déficit public est passé de 104 milliard d’euros à 54.1 milliard d’euros, soit une 

réduction de près de 48%avec la crise liée à la pandémie de Covid 19, le déficit atteint 211.5 milliards 
d’euros en 2020. 

- 28 معرفت2228و2222مابي   ي
 
إلدولإلعربيةتحقيقفائضف ،لكن3.9وإزنتهاإلعامةبلغحوإلي إإلجمالي إلمائةمنإلناتجإلدإخلي ي

 
ف

سخبعد2.6/تحولإلفائضؤلعجزب2229عام ،ليي  إإلجمالي إلمائةمنإلناتجإلدإخلي ي
 
2215ف ي

 
إلمائةبعدترإجعأسعار9.6ف ي

 
ف

إلنفطإلعالمية.
إلموحد- 29 ي ،صندو2221إلتقريرإإلقتصاديإلعرن  ي  .131،ص2221قإلنقدإلعرن 
.141نفسإلمرجعإلسابق،ص- 32

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

366  

 

www.rimakjournal.com 

 

حسبإلدول4إلمبيان إلخامبالدوإلرإألمريكي  :توزي    عإلناتجإلدإخلي

 

 إلمصدر:تركيبشخصي بناءعلمعطياتصندوقإلنقدإلدولي
للباحثي  

إلنشإط ي
ػ  إلدولة حيثيظلتدخل إلعجزومعإرضلهإ، مؤيدلحإلة بي   لقدإنقسمتإلمدإرسإإلقتصإدية


 
إإلقتصإد محددإ

 
رئيسيإ ،إلعجزإلكىلي إلعجزإلجإر ،إلعجزإلهيكىلي

تتنوعمإبي   ي
إنيةإلت  ظإهرةعجزإلمي   تفسي  ي

ػ 

.كمإيظلإلتوجه إضلتمويلإلعجزآإلعإملدولشمإلؤفريقيإإعتمإدوإلعجزإلتشغيىلي بإعتمإدمصإدردإخليةليةإإلقي 

ةوطويلةإألجل أدوإتتمويلقصي  لكإلقروضوإلسلفوتوإزنذوك)تخزينةوصكوكسندإتوأدونإ(وخإرجيةعير

مصإدر أولويإتإلسيإسةإإلقتصإديةوإلمإليةلديهإوفرصإلتمويلإلمتوفرةلتحقيقإلموإزنةإلمطلوبةبي   كلدولةبي  

:.30تمويلعجزإلموإزنةإلمختلفة إلتإىلي ي
وهومإيعكسهإلرسمإلبيإن 

إلدول:5إلمبيان إلخامحسبإلسنوإتبي    توزي    عتطورإلدينإلعاممنإلناتجإلدإخلي

 

 ي بناءعلمعطياتصندوقإلنقدإلعرن 
للباحثي   إلمصدر:تركيبشخصي

                                                             
 31   ي   31 141ص.2221تقريرصندوقإلنقدإلعرن 
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(وإلمالحظأنإلدينإلعإمإلقإئم ي وإلخإرجر ) إلدينإلعإمإلدإخىلي
ا
إلدولإلعربيةسنةقدإرتفعؤجمإل ي
0202ػ 

إلمئةبزيإدةبلغت9.9بنسبة ي
68.3ػ  إؤلجمإىلي إلدينإلعإممنإلنإتجإلمحىلي مليإردوإلر.كمإإرتفعتنسبةؤجمإىلي

 7.3بحوإىلي إلمئةليصلحوإىلي ي
نهإيةعإم002.0ػ  ي

.020230ػ 

 

يقياوسبلمعالجتهاإلمحورإلثالث:أثرظاهرةإلعجزعلإقتصادياتإلمنطقةشمالؤفر

إآل طبيعة إنيتهإ مي   لعجز إلدولة تمويل طريقة إآلثإرتحدد بي   مإ نمي   ؤذ إإلقتصإد، عىل تبة
ثإرإلمي  إلغي 

أغلبإقتصإديإتدول ي
وهومإيحصلػ  ي وإلخإرجر إضإلدإخىلي ؤىلإإلقي  إلدولة تحصلبفعللجوء ي

إلت  إلتضخمية

 إلتضخميةبفعلعمليإتؤصدإرإلنقودوإإلئتمإنإلممنوحللحكومإت.ثإروإآل،شمإلؤفريقيإ


ا
:أثرظاهرةإلعجزعلإقتصادياتإلمنطقةأول

ؤذترتبططبيعةونوعإلقروض إنية، لدىدولإلمنطقةكمصدرمهملتمويلعجزإلمي   إضظإهرة يمثلإإلقي 

إإلقتصإديإتعىلخ هذه بقدرة إلمرتبطة إلعوإمل من بجملة ي
ػ  إلعمومية تعددتمصإدرإلموإرد كلمإ ؤذ وة، إلير لق

توفرتؤمكإنيإت كلمإ وكذلكإؤلنفإقإلدولة إلبنكإلدوىلي إضمن كإإلقي  وطة ؤىلموإردمشر تقليصإللجوء مع إلعإم

تضخمية.آثإروسإئليكونلهإ

ثارإآل -1 إضإلدإخلي  إلناجمةعلإلتمويلباإلقي 

 إلمقإم ي
ػ  إلدولة تلجأ

ا
إستقالل تحقق ألنهإ إلتمويالتإلمحلية، ؤىل إضمنإألول إإلقي  عير إلمإلية لسيإستهإ

توفر ي
إلجمهورعنطريقؤصدإرإلسندإتإلحكوميةوأذونإتإلخزينةلألفرإدوإلمؤسسإتإلمإلية،ؤذتمثلإلطريقةإلت 

 إلبنية بمشإريــــع عىلإلمدىإلمتوسطوإلطويلللقيإم ؤيرإدإتعإمة أنهإتمثللهإ كمإ إتإألسإسية، وإلتجهي   إلتحتية

إنية تمويلعجزإلمي   من يمكنهإ ممإ ؤصدإرهإ سبق ترتبطبنقود طإلمإ تؤثرعىلعرضإلنقود إل مدخرإتحقيقية

وط إلدولإلمتقدمةألنهإتتطلبتوإفرشر ي
:33وتحصلعإدةػ 

 نشطيتمتدإولإألورإقفيهبكل  أنوإعهإ؛أنتتوفرإلدولةعىلسوقمإىلي

 أنيكونسعرعملةإلدولةمستقر؛ 

 هذه طريق عن تحتإجهإ ي
إلت  إلمبإلغ عىل للحصول تؤهلهإ وإلمؤسسإت إألفرإد لدى بثقة إلدولة تتمتع أن إلبد

مأجإلإإلستحقإقإلمحددة؛  إلسندإتوأنتحي 

 إلبدأنتكوننسبإلتضخممرتفعةوأنيكونسعرإلفإئدةإلذ تقدمههذهإألدوإت
 
 ؛موجبإ

 إضية.إعمختلفإلقطإعإتبفوإئضمإليةوإلبدأنتتمت هذهإلعمليةإإلقي  ي
 دخإرإتتمكنهإمنإلمسإهمةػ 

 ي
ةطويلةلمإلهمننتإئجسلبيةتتمثلػ  وأمإمعدمقدرةأغلبدولمنطقةشمإلؤفريقيإإعتمإدهذإإلخيإرلفي 

نتيجةإلرتفعبءؤحدإث إؤلنفإقإعنسبإلفإئدةخدمةإلدينإلعإمإلدإخىلي إلعإموكميإتإلسندإتممإيرفعنسبة

تقلصمنفرض ي
إلمرصػ  غي  إضإلمحىلي إنيةبدلمعإلجته،بإؤلضإفةؤىلأنعمليإتإإلقي  تكريسعجزإلمي   وبإلتإىلي

طلبإألموإل،ممإيقلصمن ي
إلقطإعإلخإصألنهإتصطدمبنسبفإئدةمرتفعةأمإمتدخلإلحكومإتػ  ي

إإلستثمإرػ 

                                                             
-32 ي    .141ص2221تقريرصندوقإلنقدإلعرن 
:إنفجارإلعجز،عالج- 33 وإلمنهجإلتنمويصعجزرمزيزكي ي

ضوءإلمنهجإإلنكماسر ي
 
.122إلموإزنةإلعامةللدولةف
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إأل تستعملهذه عندمإ إلنموإإلقتصإد خإصة تمويل ي
إإلستثمإرحيثإؤلنفإقموإلػ  ي

ػ  بدلتوظيفهإ إإلستهالؾي

ؤضإفةؤىلأنتكلفة عإلية،وينخفضإلميلإإلستثمإر ، رإلعمليةإإلقتصإديةكونتكلفةإلرأسمإلإلثإبتتصي  تترص 

إلرأسمإلإلتجإر ترتفعفتتجهإألسعإرنحوإإلرتفإعممإيسببإنكمإشإإلقتصإد.



ثارإآل -2 ي إضإلخارج   إلناجمةعلإلتمويلباإلقي 

بإألسوإقإلدوليةمنهإ تلجأؤىلإإلستعإنة وحدهإ، إضإلدإخىلي إإلقي  عندمإإلتتمكنإلدولةمنإعتمإدوسيلة

مؤسسإتمإليةدولية،مؤسسإتمإليةؤقليمية،أجنبيةوعمومية،ممإيسمحلهإبإصدإرمإيقإبلهذهإلقروضلتمويل

عجزإلمي   ي إضإلخإرجر آثإرإنيةإلعإمةبإلعملةإلوطنيةللبلدإنلكنلهذإإإلقي 
 
:هأيضإ

يأخذمنمخزونإؤليرإدإتإلعإمةللدولةألنمعدإلتخدمةإلديونتكونمرتفعة؛ - ي إضإلخإرجر  أنإإلقي 

إكمةيزيدمنحجمإلمديونية - إلخإرجيةويعملأنتوجيهإلقروضإلخإرجيةلمجردسدإدأقسإطفوإئدإلديونإلمي 

 عىلتعويمأسعإرإلفإئدة؛

وريةلسدإدتوريدإتإلدولةمنإلموإدإألسإسيةلهإ؛ - للعمالتإألجنبيةإلرص   إلمسإسبإلمخزونمنإإلحتيإطي

 - ي
عىلإلمتطلبإتإإلجتمإعيةوإلمستوىإلمعيشر تأثي  سيإسإتمإليةذإتطبيعةتقشفيةممإيكونلهإ ي

إلدخولػ 

 لألفرإد.

إلدولية إلمإلية إألسوإق ي
ػ  طريقطرحسندإتحكومية عن ؤصدإرعمليإتإكتتإبدولية للدولة يمكن كمإ

ؤذيفرضعىلإلحكومةأنتزيدمنعرضإلنقودوإذآثإرلتمويلإلعجز،لكنهذإإؤلجرإءيكونله عىلإإلقتصإدإلدإخىلي

تبعنه تضخم.إليقإبلهغطإءمنإلخدمإتوإلسلعإلحقيقيةيي 



ثارإآل -3  إلناجمةعنإلتمويلإلتضخمي

ؤىل: تنقسمأسإليبإلتمويلإلتضخمي

 ؤصدإرنقد جديدعنطريقإلبنكإلمركز ؛ -

ويؤد ذلك - ي
منمعدلنموإلنإتجإلوطت  بمعدلأكير ي

إإلئتمإنإلممنوحللحكومةمنقبلإلجهإزإلمرصػ  ي
إلتوسعػ 

رفعمستوى ي
إلتضخمعندمإإل34إألسعإرللتضخمإلنقد إلذ يسإهمػ  إنإلدفوعإتبفعلحإلة حيثيتأثرمي   ،

إجعإلطلبعليهإ يسمحإرتفإعإألسعإرتشجيعصإدرإتبعضإلقطإعإتبفعلإرتفإعإلتكإليف،ومعإرتفإعقيمتهإيي 


 
إلسوقإلعإلميةوتخشبذلكأسوإقإ ي

 عىلحسإبؤنتإجهإ.ػ 

يبية،ومعحإلةإلتضخم،تتأثرقيمة إنيةإلعإمةنتيجةلتقلصؤيرإدإتهإإلرص  وأمإمهذهإلوضعيةيزيدعجزإلمي  

ءإلذ يخفضمنسعرضفهإمقإبلهذه ي
للعمالتإألجنبيةلدىإألفرإد،إلشر إلعملةذإتهإمعإإلحتفإظبإإلحتيإطي

إنيةوأمإمإلعمالتمنجهةأوىل،ثمزيإدةحجمإلنفقإتإلعإم عجزإلمي   ةمنجهةثإنيةنتيجةإرتفإعإألسعإروبإلتإىلي

                                                             
- 34 بمعدلنموأكي  ي

 
كونإألوليقومعلؤنتاجإلنقودعنطريقزيادةإإلئتمانإلمرصف ي

 
عنإلتضخمإلنقديف يختلفإلتضخمإلمالي

 ي
 
ؤلخفاءإلعجزبالتمويلإلمرصف ويلجأأحياناؤلإلتضخمإلمالي  .منمعدلإلناتجإلقومي
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إئبممإلهمنخطر مشكلإلعجزوإلتضخمممإيجعلهإتلجألزيإدةإلرص  إوحبي  
إلموجإتإلتضخميةتظلإلدولةتي 

خإصةإلفئإتذو إلدخلإلضعيف. إئيةللموإطني   تقويضإلقدرةإلشر




 
إنيةإلعامةلياتمعالجةظاهرآ:ثانيا إلمي   ي

 
ةإلعجزف

إنيةضمنحدودمقبولة،عنطريقإتخإذؤجرإءإتؤلنعإشإلنشإطإإلقتصإد ممإيحتإج حرصعجزإلمي   ي
ينبغ 


 
لمإلهإمنإؤلنفإقلمختلفأنوإعمعهرسمسيإسةؤنفإقيةتتضمنتقديرإ تستطيعإلدولة، ي

عىلأسإسإؤليرإدإتإلت 

لذلكتعتمدإلدولةأدوإتإلسيإسةإلمإليةمنسيطرةعىلموإردإلجمإعة، أنتقدرإلنفقإتإلالزمةللقيإمبأدوإرهإ،

إؤلنفإقأدإء ي
أغلبإلدولوكمثإلتونسػ  ي

إلعإموإؤليرإدإلعإمبإلرغممنغلبةإلنفقإتإلعإمةعىلإؤليرإدإتإلعإمةػ 

: إلتإىلي ي
إلرسمإلبيإن 



إؤل:توزي    عإلفائضوإلعجر6إلمبيان ي
 
إؤلنفاقإلعاموصاف قرإضبتونسوإجمالي

 

 بناءعلمعطياتإلبنكإلدولي
للباحثي   إلمصدر:تركيبشخصي



 إلعامإؤلنفاقتوظيففعالألدإة -1

إلوإقععنطريق ي
إلدولةعننشإطهإػ  تسمحدرإسةطبيعة35إلعإمإؤلنفإقتعير إلوقوفعىلإؤلنفإقوبإلتإىلي

 إلسيإسة تقليص أو زيإدة أن ذلك إلمجتمع، ي
ػ  به تقوم إلذ  إلنشإط إلوضعيةإؤلنفإقطبيعة يضعف أو يزيد ية

ورةتحديدإألهدإفوإألولويإتثمإلعملعىلتعزيزفعإلية ءإلذ يفرضض  ي
إلعإمعنإؤلنفإقإإلقتصإديةللدولة،إلشر

طريقترشيده.

                                                             
بقصدإلحصولعلإلموإردإلالزمةللقيامبالخدماتإلمشبعةللحاجاتهومجموعماتدفعهإلدولةبمختلفهيأتهامننفقات- 35

... ي
إلعامةكالخدماتإإلجتماعيةمنتعليم،صحة،ثقافة،إإلنفاقإلعسكروإألمت 
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 إلسيإسة أهدإف وإلدخلإؤلنفإقوتتمثل إلعمل مستوى عىل يؤثر ممإ إإلقتصإد  إإلستقرإر تحقيق ي
ػ  ية

وإألسعإر.



تحقيقإإلستقرإرإإلقتصادي -2

،ؤذتسمحإلسيإسة إؤلجمإىلي يةإؤلنفإقإليمكنتصورإستقرإرإقتصإد ،مندوننمولمستويإتإلنإتجإلمحىلي

وخلقف حيثتسإهم رصإلشغل،زيإدةإؤلنتإجوموإكبةأسعإرإإلستهالكللدولة،عندمإتتجهلرفعإإلستثمإرإلعمومي

 ي
ؤليهبعضإلدولإلمغإربيةوفقإلرسمإلبيإن  إنإلمدفوعإتوهومإتتجه إلصإدرإتؤىلتقليصعجزمي   نسبة زيإدة

: إلتإىلي

7 إلمبيان إلخام:صادرإتإلسلعوإلخدماتبالنسبإلمئويةمنؤجمالي  إلناتجإلدإخلي

 

 بناءعلمعطياتإلبنكإلدولي
للباحثي   إلمصدر:تركيبشخصي




 
:توزي    ععادلللمدإخيلثانيا

مإتوفرهإلحكومإتلمجتمعإتهإمنخدمإتإجتمإعيةإؤلنفإقتمثلأدإة إلعإم،وسيلةؤلعإدةتوزيــــعإلدخلعير

رفع زيإدةإلنموإإلقتصإد عير ي
إلمسإهمةػ  إئيةوبإلتإىلي

ودعمللسلعوإلمنتوجإتإلنإشئةممإيضمنلألفرإدقدرةشر

قدرةإلطبقإتإإلجتمإعيةعىلإإلستهالك.



إلستقرإرإألسعار -3 إلسعي

إؤلنفإقتتجهإلسيإسة
 
يةؤىلتحقيقنموإقتصإد وتوزيــــعإلمدإخيلتوزيعإ

ا
،ممإيمكنإلفئإتإإلجتمإعيةعإدل

لمزيدمن أنتضطرإلدولة وإلخدمإتبأسعإرمعقولةدون إلسلع إء عدمإؤلنفإقمنشر إألسعإروبإلتإىلي لدعمهذه

. عىلإلعجزبشكلكبي  إلتأثي 
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 إلعام:إؤلنفاقترشيد 

إلعإمكونه:إؤلنفإقيعرفترشيد


 
وفقإ بتوزيعهإ إلعإم إلنفع ونوع حجم زيإدة أجل من إلعإمة إلنفقإت توجيه لمجموع" وعإم لمنظورشإمل


 
وفقإ ؤشبإعهإ عىل وإلعمل إلمجتمع حإجإت

 
بعيدإ إألهمية وإضحة إألموإلألولويإت إلتبذيروإؤلشإفوإهدإر عن

حدمنإلتكلفة"إلعموميةوذلكبأد .36ن 

إؤلنفإقويحتإج
 
ورةعقلنةعمليإتإلنفقإتإلعإمةللدولةبعيدإ ض  ي

عنكلتبذيرظإهرإلعإملضوإبطتتمثلػ 

،ذلكمنأهممظإهره: ي
أوخؼ 

إلدولةوإلقطإعإلعإم؛ - ي
ػ   إرتفإعأعدإدإلعإملي  

 إرتفإعتكإليفتقديمإلخدمإتإلعمومية؛ -

إلدولةممإيشكل - ي
عبإرتفإعتكلفةموظؼ 

 
ئإ

 
إ إنيةإلعإمة؛كبي   عىلإلمي  

إلعإم،ذلكأنكلإلدوللديهإأجهزةؤدإرية،قضإئيةومحإسبإتيةللقيإمإؤلنفإقإللجوءؤىلفرضرقإبةعىلعمليإت -

ؤىلإلمسإءلةممإيشكلحمإية ي
تفض  ي

 للمإلإلعإم؛بهذهإلوظيفة،نإهيكعنإلرقإبةإلسيإسيةإلت 

للدولةلكونهإإلسإهرةعىلعمليإتتحصيلإؤليرإدإت - إلمجإلإلمإىلي ي
يةإلعإملةػ  إلعملعىلرفعكفإءةإلموإردإلبشر

 إلعإمةوضفإلنفقإت؛

إلتكن - إلتقدم أحدثإآلموإكبة بإستخدإم ، وإلرقمي ي ولوجر ورة سي  تسإعدعىلموإكبة ي
مجيإتإلت  إؤلنفإقليإتوإلير

.  إلعمومي

 

 دورأدإةإؤليرإدإلعام -4

ةمعينة،ؤذتحصلإلدولة في  ي
إلمجتمعػ  ي

إئيةػ  إلقوةإلشر إلذ يعتير إلدخلإلقومي ي
يجدإؤليرإدإلعإممصدرهػ 

عىلجزءمنهذإإلدخلمقإبلخدمإتتؤديهإلألفرإد،وتحصلعىلإلجزءإألخربمإلهإمنسلطةؤجبإرإألفرإدعىل

من ؤىلإلتنإزلعنجزء ؤضإفة جبإئية إتبإعسيإسة تعمدإلدولة إلعإمة ؤيرإدإتهإ إئبولتوسيع ض  صورة ي
ػ  دخولهم

إنيةإلعإمة. إضقصدتغطيةعجزإلمي   إللجوءلالقي 



  إضإلدإخلي  إلتمويلباإلقي 

مرصفيةوأجهزةمرصفيةعنطريقؤصدإر أمإمإلدولةمصإدرتمويليةدإخليةمتنوعةمنأفرإدمؤسسإتغي 

إمإتهإ، قدرةإلحكومةعىلإلوفإءبإلي   ي
إلسندإت،ذلكأنحجمإلعرضمرتبطبفإئضإلسيولةوثقةإألفرإدوإلهيئإتػ 

إلتضخميةتحإفظعىلإإلستقرإرإإلقتصإد  إنيةألنهذهإلوسيلةإلغي  ممإيسهلعىلإلدولةعمليةمعإلجةعجزإلمي  

ذإإلخيإرعندمإيكونللدولةسوقذإتمحفظةمإليةأ أورإقمإليةجذإبةوقيإمإألسعإر،لذلكيرتبطإللجوءلمثله

عىلإستثمإرهذهإلقروضلسدإدإلعجز. ي
قدرةإإلقتصإدإلوطت  ي

بيئةمنإسبةتتمثلػ  ممإيحتإجؤىلتوفي 

                                                             
،دإرإلنهضةإلعربية،إلقاهرةص- 36 ي    عإلمالي

.82زينإلعابديننارص:علإلماليةإلعامةوإلتشر
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  ي إضإلخارج   إلتمويلباإلقي 

تضخ أدإةغي  لعالجعجزهإ،ؤذيعتير ي إضإلخإرجر ميةلسدحإجإتهإمنإلعمالتإألجنبية،ممإتلجأإلدولةلالقي 

لالستعمإل إلمتإحة إإلقتصإدية إلموإرد زيإدة ومنه إلوطنية وة إلير يؤد ؤىلزيإدة موإردهإ كمية من وبــهدف37يرفع .

تجنبإإلرتبإطبمؤسسإتمإليةدوليةبعينهإ،تسغإلدولؤىلتنويــــعمصإدرهإمنبنوكتجإريةوأسوإقمإليةدولية.



 ليةإؤلصدإرإلنقديآ -5


 
إنيةإلمعتمدةحديثإ إؤلصدإرإلنقد منوسإئلسيإسةإلمي   ،ألنهإتحفزإإلقتصإدعىلإلنمووتسإعدعىليعتير

لذلك تحقيقإلتشغيلإلكإملحيثتتجإوزإإلنتإجإلمعطلمنخاللرفعإلطلبممإيرفعحجمإلتشغيلوإإلنتإجإلكىلي

إخرإلحلوللتمويلعجزإلموإزنة38أنإؤلصدإرإلنقد إلحديث"أرثرلويس"يرى وإعتبإره حدودمعينة ي
مفيدػ  ،

أنيتوقفبمجردإرتفإعمستوىإلتشغيل يةأنإللجوءؤىلإؤلصدإرإلنقد إلجديديتعي   إلعإمةكمإتؤكدإلنظريةإلكني  

ؤىلمستوىإلتشغيلإلتإم.



إئب -6  إلتمويلعنطريقإلرص 

إئبتحتإج إلرص  إئبمإبي   إوحإلرص  إنيةحيثتي  موإردمإليةللمي   قإدرعىلتوفي  ي يتر
إلدولةؤلعدإدنظإمض 

 ي
ػ  لكنإلجزءإألكير كإت، إئبعىلإلشر لكنإلعديدمنإلدولتفرضض  ةعىلإلدخولوعىلرؤوسإألموإل، إلمبإشر

ةخإصة إلمبإشر إئبإلغي  إنيةإلعإمةمصدرهإلرص  إلمغرب،مرصتمويلإلمي   ي
يبةعىلإلقيمةإلمضإفةكمإهوعليهػ  إلرص 

وتونس.

 

خالصةإلدرإسة

إنيةوإنؤؤنإقتصإديإتدولشمإل عىلعجزإلمي   إلتأثي  ي
ػ  فريقيإترتبطبتقلبإتوعوإملتسإهمبشكلكبي 

 ي
 حدودمعقولةودلكنتيجة:كإنتظرفيةلكنهإإلتسمحلسيإسإتهإإلمإليةبأنتجدأدوإتثإبتةلضبطهذإإلعجزػ 

 وإلعسكر ؛إؤلنفإقعوإملسيإسية، ي
 إألمت 

 ؛إؤلنفإقعوإملديموغرإفية:  إإلجتمإعي

 قإدرةعىلتحقيقإإلستقرإرإلمطلوبللنمو غي  سيإسةإقتصإديةذإتطبيعةإنكمإشيةوبإلتإىلي ي
تبت  ي

إإلستمرإرػ 

وإت؛  وخلقإلير

 إإلعتمإدعىلطرقتمويل ي
طإإلعتمإدعىلبنيةإقتصإديةحقيقية.إإلستمرإرػ   تقليدية،ألنإلطرقإلحديثةتشي 



                                                             
إضاتعندماتوظفهدهإلمقاربةصحيحة- 37   إستثمارإتحقيقيةوليسإإلكتفاءبمجرددعمسياسةطبعمزيدمنإألورإقإإلقي  ي

 
ف

ةسدإدإلديون. في   إلنقدية،ألنهاتعززإإلنكماشإإلقتصاديعندمايحي  

إلذي- 38 ي إلمخططؤلزيادةإألسعارتحدمنهمدىمرونةإلجهازإإلنتاج  ذلكيؤديؤصدإرإلنقودغي  أنيمتصتأثي   .يتعي  
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 مرإجع:إل

سنة- ي 0444محرم02مكرر7008إلجريدةإلرسميةعدد0200تقريرإلبنكإلمركز إلمغرنر ي
 .0200غشت08ػ 

 ،تونس.0200إلتقريرإلبنكإلمركز إلسنو ،يونيو-

إلمإليةإلسنوية- .0200-0225لتونسلسنوإتتقإريرإلقوإني  

- ي .0200تقريرصندوقإلنقدإلعرنر

إلموحد- ي 0200إلتقريرإإلقتصإد إلعرنر ي .0200،صندوقإلنقدإلعرنر

- .(https://data.albankaldawli.org)0200-0962معطيإتإلبنكإلدوىلي

 .0209/0202تقريرإلبنكإلمركز إلمرص إلسنو -

لعإمإلتقريرإلسنو للبنكإلدو-  0200ىلي

تونسوأسبإبعجزهإورقةبحثلندوةإلموإزنةإلعإمةللدولة،إألسبإبوإلنتإئجوطرق- ي
إنيةػ  عبدإلسالمدش:إلمي  

للتخطيطإلكويت. ي إلموإجهة،إلمعهدإلعرنر

عجزإلموإزنةإلعإمةإلمرصيةومعدلإلتضخم،إلمجل- دمحم:إلعالقةإلتبإدليةبي   ةإلعلميةلالقتصإددمنإلجإبرمرسي

.03/20/0200وإلتجإرة،

:إنفجإرإلعجز،عالج- وإلمنهجإلتنمو عجزدرمز زؽي ي
ضوءإلمنهجإإلنكمإسر ي

.إلموإزنةإلعإمةللدولةػ 

،دإرإلنهضةإلعربية،إلقإهرة.- يــــعإلمإىلي
زينإلعإبديننإض:عىلإلمإليةإلعإمةوإلتشر

 (مرص.0—0إلمجلةإإلقتصإدية،عدد)-

-Loubna M’Hamadi Alaoui : privatisation du secteur public marocain mémoire pour 

l’obtention diplôme DESES Sciences économiques UMV, FSJES-AGDAL Rabat 

1991. 

-Ministère de l’économie et des finances : déficit structurel et déficit cyclique au Maroc, 

septembre 1998, document de travail n° 33. 

EL ARAFI HASSAN : gestion des finances de l’état : budget, comptabilité, trésor, 1ére édition, 

1ére trimestre 2006. 
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