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تعترب املوازنة العامة وسيلة امة يف إدارة وتوجيه االقتصاد الوطين،فهي من أبرز العوامل اليت هلا المحور األول :اإلطار ال ظري لعجز الموازنة العامة
آ ثار على اإلنتاج الوطين ويف مستوى ال شاط االقتصادي،فهي تؤثر وتتأثر مبختلف قطاعاتاالقتصاد المحور الثاني :سياسات تمويل عجز الموازنة (دور السياسة
وذلك على حسب استخدام الدولة ألدواهتا واملتمثلة أساسا يف ال فقات العامة واإليرادات
اإلنفاقيةودور اإليرادات العامة في تقليص عجز
العامة،وا زائر من بني الدول اليت اول جا دة قيق التوازن يف املوازنة العامة إال أهنا مل تتمكن من
الموازنة في الجزائر)
ذلك إال خالل فرتة انتعاش أسعار البرتول،حيث عانت الكثري جراء االختالالت االقتصادية اهليكلية المحور الثالث :عالقة عجز الموازنة العامة بالتضخم في الجزائر
يف السابق،خصوصا بعدانفجار األزمة البرتولية س ة  1986الشيء الذي أدى هبا إ اللجوء المحور الرابع :آثار عجز الموازنة العامة على ال مو االقتصادي
للمؤسسات املالية الدولية،حيث قامت بالعديد من اإلصالحات االقتصادية واملالية التيمست معظم بالجزائر
القطاعات،وغريت من هنج سياساهتا املالية وال قدية من أجل قيق التوازنات املالية الداخلية المحور الخامس :التمويل غير التقليدي وآثار المتوقعة في الجزائر
وا ارجية خصوصا ما تعلق بتخفيض عجز املوازنة و فيض نسب البطالة ونسب التضخم.
المحور السادس :الحلول غير التقليدية الممك ة لتقليص العجز
و ذا ما قق فعال بعد س ة 2000فمع انتعاش أسعار البرتول و اوز سعر الربميل املائة
الموازني(تجارب عمليةلبعض الدول)
دوالر س ت بفضل ذلك املؤشرات االقتصادية الكلية ،فأصبح رصيد املوازنة يتمتع بفوائض مالية المحور السابع :قراءة في قانون المالية لس ة 2018
و و ما أدى الستحداث ص دوق ضبط اإليرادات،ومن جانب آخر ارتفعت احتياطات الصرف
شروط المشاركة في الملتقى:
األج يب ،وأصبحت الوضعية االقتصادية للجزائر مستقرة جراء سن اإليرادات البرتولية و و ما
 أن يكون البحث يف أحد حماور اليوم الدراسي؛نعكس على أداء املوازنة العامة وامليزان التجاري ونسب التضخم وال مواالقتصادي.
إال انه ومع االخنفاض الكبري ألسعار البرتول وهتاويها م ذ  2014تعقدت الوضعية  -أن يتصف البحث بالدقة العلمية واألصالة يف ظل م هجية حمكمة
وتوثيق دقيق للمراجع؛
االقتصادية للجزائر جراء شح اإليرادات املالية ،األمر الذي انعكس على املؤشرات االقتصادية الكلية
فلقدعرف العجزيف ا سابا اري عجزا وصل وا  12مليار دوالر خالل الثالثي الثالث لس ة  -جيب ديد البحث؛
 ،2017أما احتياطات الصرف فتهاوت لتصل وا  106مليار دوالر هناية شهر جوان من نفس  -عدم تقدمي البحث ونشر يف تظا رات علمية سابقة؛
الس ة بعدما كان يف حدود  114مليار دوالر يف ديسمرب  ،2016أما رصيد املوازنة العامة فضل  -عدم اوز صفحات البحث  20صفحة؛
سالبا حيث قدر بـ -2341مليار دي ار هناية .2016
األمر الذي جعل ا كومة تدق ناقوس ا طر خصوصا ما تعلق بتقليص اإلنفاق العام وتعزيز
اإليرادات العامة ،ومن جانب آخر قامت بتعديل املادة  45من قانون ال قد والقرض م أجل متويل
احتياجات ا زي ة العمومية من قبل الب ك املركزي ،األمر الذي خلق جدال كبريا حول ذ
اآلليةوآثار ا املختلفةواليت تعرف بالتمويل غري التقليدي.
مما سبق طرحه يتضح ل ا مدى أمهية ذااملوضوع خصوصا يف الوقت الرا ن الذي تعيشه
ا زائر والتغريات االقتصادية الدولية ،وبالتا جيب معا ة ذا املوضوع ا ساس جدا خصوصا ما
تعلق بلجوء ا زائر للتمويل غري التقليدي لتمويل ا زي ة العمومية.
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