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 مستخلص
 

 
يتعدى المفهوم العلمي الحديث للموازنة العامة الحكومية من كونها بياناا  مالياة وحباابا   و     

جااازة الجبايااة  إياا ادا ال تقتصاا  ىلااد تقاادي   و نهاااختاميااة    قاااممجاا د  الموازنااة العامااة ونفقاتهااا واا
ي اداتهاىن بنة مقبلة تتعادل نفقاتها  واإلنفاق الموازنة فاي ىاالم الياوم  بح  صبصو ة دقيقة بل  واا

وهاي ما  ة الحكام بهاتا  فاي ونهاا تعكام مفهاوم البياباا  المالياة المعتمادة بكثيا    ك و ىمق  وبع
وقواىده الض يبية وخيا اتا  االجتماىياة والت بوياة والصاحية   فلبفت  المالية وتوجهاتها االقتصادية 

فاي التحاول نحاو مواكباة التتيا ا  خاللهاا  التاي تباهم الدولاة مان األداةجانب هلا  فننهاا تمثال  إلد
في هل  تباهم فاي والب امج المعتمدة وهي   االبتثما االحاصلة في المجتمع واالقتصاد من خالل 

تح ياا  الاادو ة االقتصااادية ودفااع وتعزيااز الندااال االقتصاااد  العااام وتحفيااز القلااا  الخااا  ىلااد 
 . األهميةبدو  متنامي  والمباد ة واإلبهام اإلنتاج

  اقتصاادياتحتلها الموازناة العاماة فاي مختلا    صبح التي  األهميةوفي ضوء تنامي وتعاظم   
تلعبا  الحكوماا  فاي   صابح الادو  الاه   العالمية الثانياة   فضاالع ىانبعد الح ب  والبيماالعالم 

العاالم  التزايد في مختلا  دول إلدفقد اتج  العجز في الموازنة العامة للدولة الندال االقتصاد    
    ومااع نمااو هااها العجااز تزايااد القلااق بداانن    وبخاصااة بعااد تجاااوز هااها العجااز الحاادود المعقولااة 

 مبتويا  بات  تهدد االبتق ا  المالي والنقد  للدولة . إلدووصول  
باااامة هيكليااااة لصاااايقة بخصااااا   الهيكاااال   صااااب ؛ ان هااااها العجااااز  األماااا وممااااا زاد فااااي خلااااو ة 

 .وال ىالقة ل  بنحوال الدو ة االقتصادية  اآلجليل لويل ها م  صب االقتصاد    كما 
تضااخمية   ممااا ت تااب الضااتول ال ل   ثااا  هااها العجااز ىلاادتلفااو ىلااد الباا  صاابح وبعااد هلاا  

ومااا    األفاا ادتاادهو  مبااتم  فااي القااوة الداا ا ية للعملااة الولنيااة وتاادهو  فااي مبااتوى معيدااة ىلياا  
كماااا تصااااىد حجااام الااادين ة و  بماااا بياباااية   صااااحب هلااا  مااان  ثاااا  بااالبية اقتصاااادية واجتماىيااا

لموازناااة العاماااة اخااادمتها ىلاااد نحاااو داااكل ضاااتلاع ىلاااد   ىبااااءالاااداخلي والخاااا جي   وتصااااىد  



 





























































الموازناة  ان التصاد  لمداكلة ىجاز ىلاد وال خاال  الخا جياة   واألصاولوابتنزا  االحتياليا  
  االقتصاد  . الحلإلصب نامج     فيحتل مكاناع با زاع العامة للدولة يجب ان ي

 
 
 
 

 اختياا  المانهج األنباب واألصال  فاي  لياة فاي تتمثال مداكلة البحاثوقد كان  مدكلة الد اباة     
الج ىجااز الموازنااة ومحاولاة القضاااء ىلااد األباباب الم ديااة لحاادوث العجاز فااي الموازنااة وتقلياال ىا

الموازناااة  جاااة ىجااازالان لااا ق مع"       بينماااا كانااا  الف ضاااية هاااي اآلثاااا  البااالبية الناجماااة ىنااا  
  ممااا جعاال ماان نتااا ج  )اإلنكمادااي  التنمااو  والماانهج اإلصااالحيمااا بااين الماانهج  العامااة تتاان ج 

 . "التلبيق واآلثا  االقتصادية تنخه مبا اع اتجاهياع متبايناع 
النظ ياة لظااه ة ىجاز الموازناة   التع   ىلد األل وحاافي حين ان الهد  من الد ابة هو      

الدول النامية   من  جال التميياز باين العجاز الظااه   والعجاز الحقيقاي الاه  يعاد بامة  العامة في
 بابااية ماان بااما  الاادول النفليااة  "والعاا اق واحااداع ماان هااهه الاادول" وتبيااان  بااباب العجااز واآلثااا  

 الناجمة ىنها ومحاولة إيجاد الوبيلة االنج  إلصالح هل  العجز . 
 هااااي ص )مصاااا    لبنااااان  ثااااالث دول نامياااةالناحيااااة المكانيااااة لقاااد  لااااد البحااااث العلمااااي مااان و     

لكل من مص    0990-8002زمانية لتتلي المدة الزمنية )الع اق    في حين جاء  الحدود الو 
 .  0990-8002ولبنان   في حين ان الحدود الزمانية للع اق دمل  المدة )

الناميااة  لتحلياال ظاااه ة العجااز فااي موازنااا  الاادول االبااتق ا يلقااد تاام االىتماااد ىلااد الماانهج و     
كتجاا ب مصا    لبناان ومان ثام العا اق  موازناا  تحليال خاا  لكال مان إلادوصاوالع بدكل ىام   

المنهجيااة ب    وقااد تاام االبااتعانة فااي تحلياال البيانااا  والمعلومااا  المتعلقااة بمدااكلة البحااث مختااا ة
 والوصفية . التحليلية

 إهبيقياان   األول نظا   والثااني والثالاث تل -ص ثالثاة فصاول إلادلعلماي تم تقبايم البحاث اوقد    
ىباا   اإلصللي  عجللا الا اا للع ال باللع مللق  الا الل  المنصللب    الا الل  الفصللا ال ا تناااول 
، ال شأة ، الهاقع  ا مف الفكر المنصلب    مافه  الالا اا ع ال باع :  :ال ا مباحاث      بعة

، نفسلقرًا  ا بلجلب   أشلكبلً عجا الا اا ع ال باع : افه اًب ، الثب   :   وتناول المبحثإااءهب ، 



 





























































رامل  : ولُيختاتم الفصال األول بمبحاث ،   آثلبر عجلا الا اا لع  أسلمب الثبلث : لقن لب ا  وجاء  ،
 مبلن رف على اصب ر  م  ا  نا قا عجا الا اا ع .

-8002فلل  اللل  ا ال باقللع للالل ة    للبا الا اا للع ال باللعتحااا  ىنااوان  الفصللا الثللب   واناااد ج  
 جااء لُيع فناا ىلادال ا ثالثاة مباحاث المبحاث  إلادوقبام الفصال  اصر  لم ب  أ ا ذجبً  (0990

 إلاادتاام التلاا ق فياا  الثللب   والمبحااث النلل  ن اجللا ا اا للب  اللل  ا ال باقللع ، الاشللبكا  الن لل قب  
لثبللث ن لب ا عجلا الا اا لع اوالمبحاث فل  اصلر  آلقلب  إصلي ا ، عجا الا اا لع ال بالع حالة 

 ال باع ف  لم ب   آلقب  إصيح نلك ال ج اا  .
 فل اض  الا اا لع ال رامقلع عللى  عجل اا ث اخنصلًب ملبل را   ن لقلا أسلمب  الفصا الثبلوجااء  

 للبا ال ا : كااهل    المبحااث وجاااء هااها الفصاال بثالثااة مباحااث عقلل   الل  الللاا  ،  أرم للعالل   
حالة الموازناة الع اقياة خاالل ىقاد البابعينا  والثمانيناا  تم في  تناول  إهًب الا اا ع ال رامقع نبرقخق

 الثالثة . األلفيةوبداية  والتبعينا 
  أسلمب  8002الا اا ع ال رامقع م   علبم   قققع عجا إلد في  فتم التل قالثب   و ما المبحث  

 الفبض  الظبهر  فقهب .
  ح للا اا ع ال رامقع خيا الع ام القلقلع القب اع .مسق برق  اقنر فجاء الثبلث و ما المبحث  
 
 وفي نهاية البحث جاء  االبتنتاجا  والتوصيا  في ضوء ف ضية البحث بابقة الهك . 

نم لل  اللل  ا ال باقللع ا لل  الا هجللق  فلل  إصلليح عجلل اا  وان اهاام ابااتنتاج للد ابااة هااو  " 
 بالللع  الفكلللر المنصلللب   ،  هالللب ا اا بنهلللب هلللذق  الا هجلللق  أمرنهالللب أ مقلللب  الابلقلللع ال

الا هج الن ا    الا هج اإلصي    م  أعاى كي الا هجق  آثبرًا انمبق ع على الاسن   
 . " المنصب    نكب  نك   نلك اآلثبر انابثلع على الاسن   الجنابع 

 
ل  لضاب  السنقرار المنصب    الن اا  ف  ا اقب  المنصب  الكبينما اهم توصية هاي "  

ال رام  ، لم  ا   عم الجهبا اإل نبج   نف قلا   ر مالبا الصل بعع  الاراعلع  السلقب ع 
ا  اجا ن  قل  م قلع اإلقلرا ا  ال بالع  القضلبء عللى  بللع ال جلا ال قققل  الاسلن قم فل  

 . "ا اا ع ال  لع ال رامقع
 



 





























































 
                                                                    

 


