
  

      

 Books 

  المالیة العامة 1

الدكتور محمد خیر العكام



 

 اإليرادات والنفقات 1مالية العامة ال

 محمد خير العكام الدكتور

 

 من منشورات الجامعة االفتراضية السورية 

 2018الجمهورية العربية السورية 

 (CC– BY– ND 4.0حظر االشتقاق ) –النسب للمؤلف  –منشور تحت رخصة المشاع المبدع هذا الكتاب 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ar 

يحق للمستخدم بموجب هذه الرخصة نسخ هذا الكتاب ومشاركته وإعادة نشره أو توزيعه بأية صيغة وبأية وسيلة للنشر وألية غاية تجارية 

 :أو غير تجارية، وذلك شريطة عدم التعديل على الكتاب وعدم االشتقاق منه وعلى أن ينسب للمؤلف األصلي على الشكل اآلتي حصرا  

 2018من منشورات الجامعة االفتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية،  ،اإلجازة في الحقوق، محمد خير العكام        

 https://pedia.svuonline.org/من موسوعة الجامعة متوفر للتحميل 

 

 

 

 

 

 

Public Finance Law 

Mohammad Kher Al Akkam 

Publications of the Syrian Virtual University (SVU) 

Syrian Arab Republic, 2018 

Published under the license:  

     Creative Commons Attributions- NoDerivatives 4.0 

     International (CC-BY-ND 4.0)       

     https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode 

Available for download at: https://pedia.svuonline.org/ 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ar
https://pedia.svuonline.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode
https://pedia.svuonline.org/


الفهرس 
 

 

 1 ............................................................ الوحدة التعليمية األولى:  مدخل إلى علم المالية العامة

 1 ....................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 2 ............................................................................................... الدولة والنشاط اإللتصادي

 2 ....................................................................... دور الدولة عند نشأة النظام الرأسمالً -أولا 

ا   3 ............................................................. الدولة الحارسة ودورها فً النشاط اإللتصادي -ثانٌا

 4 .................................................................... أهداف النظام المالً فً ظل مبدأ الحٌاد المالً

ا   5 ............................................................. الدولة المتدخلة ودورها فً النشاط اإللتصادي -ثالثا

ا   7 ............................................................. الدولة المنتجة ودورها فً النشاط اإللتصادي -رابعا

ا   11 ................................................... دور الدولة فً النشاط اإللتصادي فً الدول النامٌة -خامسا

ا   11 ........................................ مراجعة دور الدولة فً النشاط اإللتصادي فً الولت الراهن -سادسا

 11 ...................................................................................... طبٌعة علم المالٌة العامة ونطاله

 12 .......................................................................................................... الحاجات العامة

 12 .......................................................................................... مفهوم الحاجة العامة -أولا 

 13 ........................................................................................... نطاق الحاجة العامة -ثانٌا

ا   14 ................................................ الشروط الواجب توافرها فً الحاجة لتصبح حاجة عامة -ثالثا

 16 ................................................................................................ تطور علم المالٌة العامة

 16 .................................................... المرحلة األولى: مرحلة ما لبل لٌام الدولة اإلسالمٌة -أولا 

ا   16 ................................................................... المرحلة الثانٌة: مرحلة الدولة اإلسالمٌة -ثانٌا

ا   01 ......................................... المرحلة الثالثة: المالٌة العامة فً العصور الوسطى وما بعدها -ثالثا

ا   01 ............................................... المرحلة الرابعة: المالٌة العامة فً عصر الدولة الحدٌثة -رابعا



 01 ................................................................ ألخرىتعرٌف علم المالٌة العامة وعاللته بالعلوم ا

 01 .................................................................................... تعرٌف علم المالٌة العامة -أولا 

ا   01 ........................................................................... طبٌعة علم المالٌة العامة المانونٌة -ثانٌا

ا   03 ............................................................................... المالٌة العامة والتشرٌع المالً -ثالثا

ا   03 ........................................................................... عاللة المالٌة مع العلوم األخرى -رابعا

 04 ........................................................................... عاللة علم المالٌة العامة بفروع المانون

 04 .................................................................... العاللة بٌن علم المالٌة العامة وعلم اإللتصاد

 05 ...................................................................... ن علم المالٌة العامة وعلم السٌاسةالعاللة بٌ

 06 .................................................................... العاللة بٌن علم المالٌة العامة وعلم اإلجتماع

 06 ............................................................ العاللة بٌن علم المالٌة وعلم اإلحصاء والرٌاضٌات

 06 ............................................................................ مالٌة وعلم المحاسبةالعاللة بٌن علم ال

 06 ....................................................................... العاللة بٌن علم المالٌة العامة وعلم السكان

 11 ............................................................................. الوحدة التعليمية الثانية: النفقات العامة

 11 ..................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 11 .................................................................................................... مفهوم النفمات العامة

 11 ................................................... النفمة العامة مبلغ من المال ٌغلب علٌه الطالبع النمدي -أولا 

ا   12 .......................................... النفمة العامة تصرف من لبل أحد مؤسسات الدولة أو هٌئاتها -ثانٌا

ا  ا لحاجة عامة -ثالثا  13 .................................................................. النفمة العامة تصرف إشباعا

ا   14 ................................................................... النفمة العامة تحمك أهداف الدولة العامة -رابعا

 15 .................................................................................................... تبوٌب النفمات العامة

 16 ....................................................................................... للنفمات العامةالتمسٌمات الفمهٌة 

 16 ........................................................................النفمات العادٌة والنفمات غٌر العادٌة -أولا 



ا   20 ...................................................................................... التبوٌب اإلداري للنفمات -ثانٌا

ا   21 ................................................ للتصادي(النفمات الحمٌمٌة والنفمات التحوٌلٌة )التمسٌم ا -ثالثا

 22 ..........................................................معاٌٌر التفرلة بٌن النفمات الحمٌمٌة والنفمات التحوٌلٌة

 23 ......................................................................... أهمٌة تمسٌم النفمات إلى حمٌمٌة وتحوٌلٌة

 23 ................................................................................................ أنواع النفمات الحمٌمٌة

 24 .............................................................................................. أنواع النفمات التحوٌلٌة

 24 ......................................................................... هنان بعض المالحظات على هذا التمسٌم

ا   24 ............................................................................ التبوٌب الوظٌفً للنفمات العامة -رابعا

 27 ............................................................. مهورٌة العربٌة السورٌةتبوٌب النفمات العامة فً الج

 27 ....................1745/ لعام 70تبوٌب النفمات العامة لبل صدور المانون المالً األساسً رلم / -أولا 

ا   31 ........................ 1745/ لعام 70تبوٌب النفمات العامة فً ظل المانون المالً األساسً رلم / -ثانٌا

 41 ...................................................................... لوحدة التعليمية الثالثة: حجم النفقات العامةا

 41 ..................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 40 ...................................................................................... ظاهرة تزاٌد حجم النفمات العامة

 40 ......................................................................................... عام للظاهرةالمانون ال -أولا 

ا   42 .................................................................... األسباب الظاهرٌة لتزاٌد النفمات العامة -ثانٌا

ا   43 ............................................................... األسباب الحمٌمٌة لزٌادة حجم النفمات العامة -ثالثا

 51 ..................................................................................................... حدود النفمات العامة

 50 ......................................... لدرة الدولة فً الحصول على اٌرادات والممدرة المالٌة للدولة -أولا 

ا   51 ................................................................................... مستوى النشاط اللتصادي -ثانٌا

ا   51 ......................................................................... ضرورة المحافظة على لٌمة النمود -ثالثا

 52 .................................................................................................... ترشٌد النفمات العامة



 52 .......................................................................... تحدٌد الحجم األمثل للنفمات العامة -أولا 

ا   54 ................................................. إعداد دراسات الجدوى للمشروعات التً ٌتمرر إلامتها -ثانٌا

ا   55 ............................................................. ز على نظم الرلابة على النفمات العامةالتركٌ -ثالثا

ا   56 .................................................................................. تجنب اإلسراف أو التبذٌر -رابعا

 57 ....................................................... تطور حجم النفمات العامة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 61 ........................................................................ عامة ظاهرة مستمرةتزاٌد النفمات ال -أولا 

ا   61 .................................................................... األسباب المباشرة لزٌادة النفمات العامة -ثانٌا

 64 ...................................................... الوحدة التعليمية الرابعة: اآلثار االقتصادية للنفقات العامة

 64 ..................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 66 ...................................................................... أهم اآلثار اللتصادٌة المباشرة للنفمات العامة

 66 ............................................................ آثار النفمات العامة فً اإلنتاج والدخل المومً -أولا 

ا   71 ................................................................................ أثر النفمات العامة فً العمالة -ثانٌا

ا   71 ..................................................................... أثر النفمات العامة فً مستوى األسعار -ثالثا

ا   71 ..................................................................... أثر النفمات العامة فً توزٌع الدخول -رابعا

ا   71 .................................................................... أثر النفمات العامة فً الدخار الموي -خامسا

ا   72 .......................................................... أثر النفمات العامة فً معدل النمو اللتصادي -سادسا

 73 ....................................................................... األثر اللتصادي غٌر المباشر للنفمات العامة

 73 ............................................................................................... األثر المضاعف -أولا 

ا   74 ..................................................................................... ل )المسارع(األثر المعج -ثانٌا

 77 ........................................................................ الوحدة التعليمية الخامسة: االيرادات العامة

 77 ..................................................................................................... الهداف التعلٌمٌة

 111 ........................................................................................... التعرٌف باإلٌرادات العامة



 111 ............................................................................................... ٌرادات العامةمفهوم اإل

 111 ....................................................................... التطور التارٌخً لإلٌرادات العامة -أولا 

ا   112 .......................................................................... معاٌٌر تصنٌف اإلٌرادات العامة -ثانٌا

ا   114 ...................................................................................... أنواع اإلٌرادات العامة -ثالثا

ا   111 ..................................................... اإلٌرادات العامة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة -رابعا

 112 ............................................................................................... تبوٌب اإلٌرادات العامة

 112 .......................................................................... التبوٌب الفمهً لإلٌرادات العامة -أولا 

ا   114 .............................................. تبوٌب اإلٌرادات العامة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة -ثانٌا

 103 .................................................................................. الوحدة التعليمية السادسة: الرسم

 103 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 105 ............................................................................................ التعرٌف بمفهوم الرسم

 105 ....................................................................... نشأة الرسوم العامة وتطور أهمٌتها -أولا 

ا   106 ................................................................................. تعرٌف الرسم وخصائصه -ثانٌا

ا   111 ........................................................................... أنواع الرسوم وطرق استٌفاؤها -ثالثا

 112 ........................................................... ض اللتطاعات المالٌة األخرىتمٌٌز الرسم عن بع

 112 ................................................................................ الفرق بٌن الرسم والضرٌبة -أولا 

ا   113 ......................................................................... الفرق بٌن الرسم والثمن )السعر( -ثانٌا

ا   114 .............................................................. تاوة(الفرق بٌن الرسم وممابل التحسٌن )األ -ثالثا

ا   114 ......................................................................... الفرق بٌن الرسم وشبه الضرٌبة -رابعا

 117 ................................................................................ الوحدة التعليمية السابعة: الضريبة

 117 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 121 ..................................................................................................... رٌبةمفهوم الض



 121 ................................................................................. التطور التارٌخً للضرٌبة -أولا 

ا   120 ............................................................................. تعرٌف الضرٌبة وخصائصها -ثانٌا

ا   125 .............................................................................................. أهداف الضرٌبة -ثالثا

ا   127 ................................................................................ األساسٌة للضرٌبة المواعد -رابعا

 132 ......................................................................................... األساس المانونً للضرٌبة

 132 .............................................................................................النظرٌة التعالدٌة -أولا 

ا   134 ........................................................................................... النظرٌة التضامنٌة -ثانٌا

 137 ................................................. ليمية الثامنة: مطرح الضريبة )الوعاء الضريبي(الوحدة التع

 137 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 141 .................................................................................... التعرٌف بمطرح الضرٌبة -أولا 

ا   141 ................................................................................. أسس اختٌار مطرح الضرٌبة -ثانٌا

 141 ....................................................... الضرائب على األشخاص والضرائب على األموال -ا

 141 ....................................................................... الضرٌبة الواحدة والضرائب المتعددة -0

 142 ....................................................................... الضرٌبة الموحدة والضرائب النوعٌة -1

ا   145 ........................................................................ الطبٌعة الجتماعٌة لمطرح الضرٌبة -ثالثا

ا   151 ...................................................................... الطبٌعة اللتصادٌة لمطرح الضرٌبة -رابعا

ا   152 ........................................................................ الطبٌعة المانونٌة لمطرح الضرٌبة -خامسا

 156 .................................................. المعدل الضريبي )سعر الضريبة( الوحدة التعليمية التاسعة:

 156 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 157 ..................................................................................... تعرٌف معدل الضرٌبة -أولا 

ا   161 .................................................... الضرٌبة التوزٌعٌة والضرٌبة المٌاسٌة أو التحدٌدٌة -ثانٌا

ا   161 ................................................................... الضرٌبة النسبٌة والضرٌبة التصاعدٌة -ثالثا



ا   161 ................................................................................. صور التصاعد الضرٌبً -رابعا

 166 ............................................................ الوحدة التعليمية العاشرة: تحقق الضريبة وجبايتها

 166 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 167 .................................................................................................. تحمك الضرٌبة -أولا 

 167 .................................................................................................... مفهوم التحمك 1

 167 ............................................................................... أسالٌب تمدٌر مطرح الضرٌبة -0

 011 ........................................................... لحادية عشرة: االنعكاس الضريبيالوحدة التعليمية ا

 011 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 010 ................................................................................ تعرٌف اإلنعكاس الضرٌبً -أولا 

ا   011 ................................................................................ شروط اإلنعكاس الضرٌبً -ثانٌا

ا   011 ..................................................................................صور اإلنعكاس الضرٌبً -ثالثا

ا   013 ............................................................... العوامل المؤثرة فً اإلنعكاس الضرٌبً -رابعا

 011 ................................................................................................... التهرب الضرٌبً

 011 .................................................................................. تعرٌف التهرب الضرٌبً -أولا 

ا   011 .................................................................................... أنواع التهرب الضرٌبً -ثانٌا

ا   010 ................................................................................... أسباب التهرب الضرٌبً -ثالثا

ا   014 .....................................................................................آثار التهرب الضرٌبً -رابعا

ا   015 ...................................................................... أسالٌب مكافحة التهرب الضرٌبً -خامسا

 001 .............................................................. الوحدة التعليمية الثانية عشر: االزدواج الضريبي

 001 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 002 ................................................................................. مفهوم الزدواج الضرٌبً -أولا 

ا   003 ................................................................................. الزدواج الضرٌبً شروط -ثانٌا



ا   005 .................................................................................. أنواع الزدواج الضرٌبً -ثالثا

 011 .................................................................... الوحدة التعليمية الثالثة عشرة: آثار الضريبة

 011 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 012 ....................................................................................اآلثار السٌاسٌة للضرٌبة -أولا 

ا   013 ................................................................................. الثار الجتماعٌة للضرٌبة -ثانٌا

ا   015 .................................................................................... اآلثار اللتصادٌة للضرٌبة -ثالثا

 015 ............................................................................... األثر فً الستهالن واإلنتاج – 1

 016 ................................................................................. األثر فً الدخار والستثمار -0

 017 .................................................................................. األثر فً تخصٌص الموارد -1

 017 ....................................................................................... األثر فً التداول النمدي -2

 021 ...............................................................................................األثر فً األسعار -3

 020 .................................................................. الوحدة التعليمة الرابعة عشر: القروض العامة

 020 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 021 ......................................................................................... التعرٌف بالمروض العامة

 022 ............................................................................. العامة تطور نظرٌة المروض -أولا 

ا   023 ...................................................................................... مفهوم المروض العامة -ثانٌا

ا   025 .......................................................... الطبٌعة المانونٌة واللتصادٌة للمروض العامة -ثالثا

 031 .................................................................................. أنواع المروض العامة وحدودها

 031 ..........................................................................................أنواع المروض العامة -أولا 

 031 ................................................................... المروض الداخلٌة والمروض الخارجٌة – 1

 031 .................................................................. المروض الختٌارٌة والمروض الجبارٌة -0

 030 ......................................................................... لمؤلتةالمروض المؤٌدة والمروض ا -1



ا   031 ......................................................................................... حدود المروض العامة -ثانٌا

 031 ........................................................................ العوامل المحددة للمروض الداخلٌة – 1

 032 ........................................................................ العوامل المحددة للمروض الخارجٌة -0

 034 ............................................................................................ إصدار المروض العامة

 034 ................................................................... الجهة المختصة بإصدار المرض العام -أولا 

ا   035 .......................................................................................... ممدار المرض العام -ثانٌا

ا   036 ................................................................................................... سعر الفائدة -ثالثا

ا   037 .................................................................... طرق الكتتاب على المروض العامة -رابعا

ا   041 ................................................................... المزاٌا التً ٌمكن أن تمنح للمكتتبٌن -خامسا

 040 ................................................................................. إنمضاء المروض العامة وآثارها

 040 .................................................................................... انمضاء المروض العامة -أولا 

ا   041 ........................................................................................... آثار المروض العامة -ثانٌا

 041 ......................................................................... اآلثار اللتصادٌة للمروض العامة – 1

 043 ........................................................................... اآلثار الجتماعٌة للمروض العامة -0

 045 .......................................................................... لمروض العامة فً الدول النامٌةدور ا

 051 ............................................................... الوحدة التعليمية الخامسة عشر: الموازنة العامة

 051 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 052 ................................................................................. التعرٌف بمفهوم الموازنة العامة

 052 ........................................................................................ نشأة الموازنة وخصائصها

 052 .......................................................... نشأة فكر الموازنة العامة وتطبٌمها فً سورٌة -أولا 

ا   055 ..................................................................................... تعرٌف الموازنة العامة -ثانٌا

ا   056 .................................................................................. ازنة العامةخصائص المو -ثالثا



ا   060 ........................................................ تفرٌك الموازنة العامة عن غٌرها من المفاهٌم -رابعا

 062 ........................................................................... سمات الموازنة العامة وأنواعها -أولا 

ا   064 ................................................................................... أنواع الموازنات العامة   -ثانٌا

 071 .................................................. الوحدة التعليمية السادسة عشر: المبادئ األساسية لموازنة

 071 ...................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 070 ................................................................................................... مبدأ سنوٌة الموازنة

 070 ....................................................................... وٌة الموازنة العامةتعرٌف مبدأ سن -أولا 

ا   071 .............................................................................. مبررات مبدأ سنوٌة الموازنة -ثانٌا

ا   072 ................................................................................. تطور مبدأ سنوٌة الموازنة -ثالثا

ا   073 .......................................................................................... بداٌة السنة المالٌة -رابعا

ا   074 ............................................................................................... السنة المالٌة -خامسا

ا   077 ......................................................................... استثناءات مبدأ سنوٌة الموازنة -سادسا

ا   112 ........................................ مبدأ سنوٌة الموازنة ومدة انسجامه مع الساسة العامة للدولة -سابعا

 114 .................................................................................................... وحدة الموازنةمبدأ 

 114 ............................................................................... تعرٌف بمبدأ وحدة الموازنة -أولا 

ا   115 .................................................................................. تطور مبدأ وحدة الموازنة -ثانٌا

ا   116 ............................................................................. استثناءات مبدأ وحدة الموازنة -ثالثا

 110 ..................................................................................... مبدأ شمول الموازنة والصوافً

 110 ............................................................................... تعرٌف مبدأ شمول الموازنة -أولا 

ا   111 ....................................................................................... تعرٌف مبدأ الصوافً -ثانٌا

ا   112 ................................................................................... مبررات شمول الموازنة -ثالثا

ا   112 .......................................................................... استثناءات مبدأ شمول الموازنة -رابعا



ا   113 ................................................ تطور تطبٌك مبدأي شمول الموازنة ومبدأ الصوافً -خامسا

 115 ..................................................................مبدأ شٌوع الموازنة )عدم تخصٌص اإلٌرادات(

 115 ................................................................................. مفهوم مبدأ شٌوع الموازنة -أولا 

ا   116 ............................................................................ استثناءات مبدأ شٌوع الموازنة -ثانٌا

ا   117 ................................................................... تطبٌك مبدأ شٌوع الموازنة فً سورٌة -ثالثا

 101 ........................................................................................... داتمبدأ تخصٌص العتما

 101 ....................................................................... تعرٌف مبدأ تخصٌص العتمادات -أولا 

ا   102 .......................................................................... نتائج مبدأ تخصٌص العتمادات -ثانٌا

ا   102 .................................................................... استثناءات مبدأ تخصٌص العتمادات -ثالثا

 105 ........................................................... الوحدة التعليمية السابعة عشر: دورة حياة الموازنة

 105 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 107 ................................................................................................. إعداد الموازنة العامة

 107 ................................................................................... الممصود بإعداد الموازنة -أولا 

ا   111 ......................................................................... السلطة الصالحة إلعداد الموازنة -ثانٌا

ا   111 ...................................................................................... مراحل إعداد الموازنة -ثالثا

ا   116 ..................................................................... طرق تمدٌر نفمات الدولة وإٌراداتها -رابعا

 120 .................................................................. ة التعليمية الثامنة عشر: إقرار الموازنةالوحد

 120 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 121 ....................................................................... ماهٌة حك إلرار الموازنة وتطوره -أولا 

ا   124 ........................................................................ السلطة التً تتولى إلرار الموازنة -ثانٌا

ا   125 ......................................................... الطبٌعة الحمولٌة لمانون الموازنة العامة للدولة -ثالثا

ا   127 ...................................................... صالحٌات السلطة التشرٌعٌة فً إلرار الموازنة -رابعا



ا   131 ................................................................................. رفض الموازنة ونتائجه -خامسا

ا   130 .................................. مراحل إلرار الموازنة من مجلس الشعب فً سورٌة وإصدارها -سادسا

 133 .................................................................. الوحدة التعليمية التاسعة عشر: تنفيذ الموازنة

 133 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 134 ................................................ مبدأ الفصل بٌن الوظائف اإلدارٌة والوظائف التنفٌذٌة -أولا 

ا   136 .......................................................................................... تنفٌذ النفمات العامة -ثانٌا

ا   141 ................................................................ محاسب اإلدارة ودوره فً تنفٌذ الموازنة -ثالثا

ا ر  144 ..................................................................................... تنفٌذ اإلٌرادات العامة -ابعا

 147 ......................................................................................... الوحدة التعليمية: العشرون

 147 ................................................................................................... األهداف التعلٌمٌة

 151 ...................................................................................... التعرٌف بمفهوم الرلابة المالٌة

 151 ....................................................................................... تعرٌف الرلابة المالٌة -أولا 

ا   151 ......................................................................................... تطور مفهوم الرلابة -ثانٌا

ا   151 ................................................................................................ أهداف الرلابة -ثالثا

ا   151 ............................................................................... أسالٌب تنفٌذ الرلابة المالٌة -رابعا

ا   152 ...................................................................................... أنواع الرلابة المالٌة -خامسا

 160 .............................................................................. الرلابة على تنفٌذ الموازنة فً سورٌة

 160 ........................................................................... تطور مفهوم الرلابة فً سورٌة -أولا 

ا   161 ....................................................................................... رلابة محاسب اإلدارة -ثانٌا

ا   162 ................................................................ رلابة اإلدارة المركزٌة فً وزارة المالٌة -ثالثا

ا   163 .................................................................. رلابة الجهاز المركزي للرلابة المالٌة -رابعا

ا   170 ............................................................... رلابة الهٌئة المركزٌة للرلابة والتفتٌش -خامسا

 171 ..........................................................................................الرلابة التشرٌعٌة -سادساا 

 



 الوحدة التعميمية األولى
 العامةمدخل إلى عمم المالية 

 

 

  الكممات المفتاحية:
 

طبيعة عمم المالية  -تعريف عمم المالية العامة -الحاجات العامة -الدولة المتدخمة -الدولة الحارسة
 .عالقة عمم المالية العامة بالعموم األخرى -العامة

 

  :الممخص

جممة النشاطات المالية واالقتصادية التي تقوم بيا الدول، لذا تطور إن عمم المالية ىو الذي يبحث في 
عمم ذا ىدف مالي فقط إلى عمم مركب يمكن من خاللو  ىذا العمم مع تطور دور الدولة بالمجتمع من

لمدولة أن تتدخل في معظم نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية، وىذا ما جعل مفيوم الحاجات العامة 
ديد نطاقو، وجعل لو عالقات كثيرة مع فروع العموم األخرى كعمم االقتصاد والعموم االجتماعية مرتبطة بتح

 إضافًة إلى عالقتو بفروع عمم القانون. واإلحصاء والمحاسبة

 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

  تنمية ميارة الطالب حول دور الدولة في النشاط االقتصادي وعالقة ذلك مع تطور عمم المالية
 العامة. 

  .التعريف بعمم المالية العامة وتطوراتو ونطاقو وأىميتو وعالقتو مع العموم األخرى 
 .التعرف عمى وجيا ىذا العمم القانوني واالقتصادي 
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فيو يبحث أيضًا في  ،العامة يبحث في جممة النشاطات المالية واالقتصادية لمدولةإذا كان عمم المالية 
جممة المفاىيم واألفكار والنظريات القانونية والمالية التي تعالج الكيفية التي يتم فييا توفير الموارد المالية 

لة ونفقاتيا أدواتًا لمسياسات ومن ثم استخدام موارد الدو  ،واستخداميا لإلنفاق الحكومي العام ،العامة لمدولة
المالية التي تحقق األىداف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمالية والتنموية وغيرىا من األىداف التي 
ترقى وتسعى إلى تحقيقيا المجتمعات واألمم. لذلك يمكننا القول إن عمم المالية العامة يرتبط ارتباطًا وثيقًا 

كالعموم  ،التي تساىم في نيضة المجتمعات والدول وتعمل عمى تقدميا وتنميتيابغيره من العموم األخرى 
 ،عمم ذا طابع مالي ،فعمم المالية العامة .السياسية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية وغيرىا من العموم

  .قانوني ،اقتصادي

وتعتبر التشريعات المالية  ،واالقتصادتحتل دراسة المالية العامة مركزًا ىامًا بين موضوعات القانون 
 .والضريبية األداة الميمة لتسيير العجمة اإلدارية واالقتصادية لمدولة

كما تدرس  ،فُتدرس في كميات الحقوق ،وتعتبر مادة المالية العامة والتشريع المالي أحد فروع القانون العام
المالي فييا باإلضافة  –عمى الجانب القانوني  ففي الكميات األولى يركز في دراستيا ،في كميات االقتصاد
بينما في الكميات الثانية فُتدرس تحت اسم اقتصاديات المالية العامة أحيانًا لتركز عمى  ،إلى جوانب أخرى

 .الجانب االقتصادي المالي فييا دون إىمال لمجوانب األخرى

التشريعات المالية والضريبية المتمثمة إن معرفة الوجو القانوني لممالية العامة تظير من خالل دراسة 
بالقواعد واألنظمة القانونية التي تنظم الحقوق المالية لمدولة، سواء فيما يتعمق بجباية اإليرادات الضريبية 

دارتو في الدولة ن  ،واإليرادات غير الضريبية أم فيما يتعمق بكيفية اإلنفاق العام وا  فعمم المالية العامة وا 
ألنو يعالج الوجو القانوني لمنشاط  ،اديًا في جوىره، إال أنو تغمب عميو الصفة القانونيةكان عممًا اقتص

وتخضع موضوعاتو لمتشريعات القانونية  ،ومادتو قانونية ،فيو عمم قانوني ،المالي واالقتصادي لمدولة
قات العامة والموازنة فالضرائب والرسوم والقروض والغرامات واإلعانات وغيرىا والنف ،والدستورية في الدولة

 ،العامة تشكل أىم الموضوعات األساسية لممالية العامة تنظميا القوانين واألنظمة المالية في الدولة
 .والتي أصبح معظميا ذات مرتبة دستورية ،وتصدر استنادًا إلى المبادئ العامة التي تحكم ىذا العمم

دفو في ظل نظريتو التقميدية محددًا في كيفية توفير فبعد أن كان ى ،وقد تطور عمم المالية العامة كثيراً 
أصبح ىنالك حاجة متزايدة  ،الموارد المالية الضرورية وبالقدر الكافي لتغطية النفقات المرفقية المحدودة
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ألخذ ىذا العمم لمفيوم حديث ينقل المالية العامة والدولة من دورىا السمبي إلى دورىا اإليجابي في 
لذلك أخذ المفيوم الحديث لممالية العامة ينصب  .ظيفي لمدولة في شتى المجاالتمضمار التدخل الو 

اإليرادية واإلنفاقية في  ،عمى ضرورة تكريس دور أكثر إيجابية لمدولة بأن تستخدم أدوات المالية العامة
وزيع كالتحكم في حجم اإلنفاق العام وت ،التأثير في حركة ومجريات األمور االقتصادية واالجتماعية

والتحكم بالضغوط التضخمية ومعدالت النمو  ،الدخل القومي وتحديد حجم االستثمار واإلنتاج ونوعيتو
وذلك من أجل أن تكون تمك األدوات المالية أكثر فاعمية في حل  ،وغيرىا من األمور ،االقتصادي

ًا من ذي قبل بدراسة لذلك أصبح ىذا العمم أكثر اىتمام ،المشاكل االقتصادية التي تعاني منيا الدول
قبل نظميا في قواعد  ،اآلثار االقتصادية والمالية لمموضوعات التي تييم فييا سواء اإلنفاقية أم اإليرادية

 .وأنظمة قانونية

والخالصة أن النفقات العامة واإليرادات العامة والموازنة العامة تشكل الموضوعات الثالثة الرئيسة لمحور 
وتكون في نفس الوقت ىي األدوات الرئيسة لرسم وتنفيذ السياسة  ،الي لمدولةالنشاط االقتصادي والم

 ،لذلك فإن الموضوعات الثالثة السابقة تكّون الموضوعات الرئيسة لعمم المالية العامة ،المالية لمدولة
 فالنفقات العامة ىي المحور األول لمنشاط المالي واالقتصادي في الدولة ويتمثل في مجموع الحاجات

وىذه النفقات العامة تتطمب حصول الدولة عمى اإليرادات العامة  ،العامة التي يتعين عمى الدولة إشباعيا
والتي تشكل جزءًا من الدخل القومي والناتج القومي لمدولة من عمل ورأس مال ،التي تغطي تمك النفقات

وكما  ،لموضوعات المالية العامةوموارد طبيعية وىذا ما جعل تمك اإليرادات تغطي المحور الثاني 
يقتضي مقابمة النفقات العامة باإليرادات العامة من الدولة أن تضع برنامجًا مجددًا يوضع لفترة زمنية 

يقابل بين النفقات العامة واإليردات العامة لمدولة ويوجييا  ،تسمى الموارنة العامة  ،عادة ما تكون سنة
لتشكل الموازنة العامة المحور  ،ىي جزء من السياسة االقتصادية لمدولةمعا لتحقيق السياسة المالية التي 

 وبذلك تكتمل الموضوعات الرئيسة لعمم المالية العامة  ،الثالث لممالية العامة

ولمتعريف بعمم المالية العامة ولبيان نطاقو وطبيعتو وأىميتو في الوقت الحاضر، ال بد لنا أن نتناول في 
 ين التاليين:المبحث ،فصل تمييدي
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 الدولة والنشاط االقتصادي
 

من المعموم أن المحرك األساسي لمنشاط االقتصادي ىو إشباع الحاجات المادية لألفراد وان إنتاج السمع 
ذا ُنظر إلى قائمة ىذه الحاجات نجدىا تختمف من فرد إلى آخر ومن  والخدمات ىو وسيمة تحقيق ذلك، وا 

فإذا استطاع مجتمع ما من خالل مؤسساتو أن  ،وترتيبيا التفاضمي مجتمع آلخر من حيث نوعيا وعددىا
 .يحقق اإلشباع الكامل لمحاجات المادية ألفراده فإنو سيقضي تمامًا عمى ما يعرف بالمشكمة االقتصادية

ومشكمة عدم قدرة المجتمعات عمى توفير القدر الكافي من السمع والخدمات الالزمة ألفرادىا ىي مشكمة 
وىذا  ،مى مر العصور وستستمر إلى ماال نياية، باإلضافة إلى اختيار  أفضل الوسائل لذلكتواجدت ع

عبر المفاضمة بين تمك السمع  ،ىو المحرك الرئيس لتطور النظم االقتصادية في العالم عمى مر  العصور
دور الدولة في وتطور واختالف  ،والخدمات التي يجب إشباعيا والمفاضمة بين الوسائل التي يتم فييا ذلك

 النشاط االقتصادي من نظام اقتصادي آلخـر.
في النشاط االقتصادي من منظور العالقة الوطيدة بينو وبين  ،لذلك ال بد في البداية من تفيم دور الدولة

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن حجم ىذا الدور ارتبط دائمًا بحجم مالية الدولة عبر المراحل ،المالية العامة
 .ة المختمفة التي مرت بيا المجتمعات الحديثةالتاريخي

ومن ىذا المنطمق يبدو من المالئم تتبع دور الدولة في النشاط االقتصادي، فيالحظ أن ىذا الدور قد 
تطور عبر مراحل تاريخية مختمفة، فقد تطور دور الدولة في النشاط االقتصادي في الدولة الحديثة وفق 

 :المراحل التالية

 دور الدولة عند نشأة النظام الرأسمالي  -أوالً 
 

قامة الصناعات، وكان ىدف ىذا الدور ىو بناء  لعبت الدولة دورًا حيويا في تراكم رأس المال التجاري وا 
أسس النظام االقتصادي الجديد، وذلك بضمان توافر شروط أساسية إلرساء عممية التحول االقتصادي 

 .من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع رأسمالي
ىذه الشروط األساسية تتركز في إيجاد المناخ المناسب إلقامة المشروعات الخاصة، وظيور وتطوير 

 :طبقة الرأسماليين الجدد، وقد اتخذ ىذا التدخل شكمين رئيسين
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تدخل مباشر عن طريق إقامة  .1
المشروعات وتحمل مخاطرىا حتى 
تصبح مربحة، فإذا ما تحقق ذلك 

المشروعات شرعت الدولة في بيع ىذه 
 .التي أنشأتيا إلى األفراد

تدخل غير مباشر عن طريق اتخاذ  .2
إجراءات تيدف إلى الحد من المخاطر 
التي يمكن أن تتعرض ليا المشروعات 

 .الخاصة

 
وقد ترتب عمى ىذا الدور النشط الذي قامت بو الدولة في الحياة االقتصادية، اتساع النشاط المالي 

وبعد أن قامت الدول الصناعية الجديدة بيذا الدور اقتصر دورىا االقتصادي بعد ذلك عمى حماية  .لمدولة
أسس ىذا النظام وترك النشاط االقتصادي لممبادرة الفردية ألنيا األقدر عمى تحقيق الصالح العام 

 .لممجتمع في النياية من وجية نظرىا في ذلك الحين

 رسة ودورها في النشاط االقتصاديالدولة الحا -ثانياً 
ساد مفيوم الدولة الحارسة، في ظل سيادة أفكار 
النظريات االقتصادية التقميدية التي كانت تُبنى 

عمى أساس ترك النشاط االقتصادي لألفراد دون 
تدخل من الدولة، إال من أجل حماية أسس ىذا 
النظام الذي يقوم عمى مبدأ الحرية االقتصادية 
لألفراد، وىذا المبدأ كان ىو المحرك الرئيس 
لمنشاط االقتصادي في المجتمع ولتحديد دور 

 .الدولة فيو
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 1:وقد ترتب عمى ذلك عدة نتائج لعل أهمها
إن وظيفة الدولة ىو القيام بأعمال التي يصعب عمى الرأسمالي القيام بيا أو تعجز آلية العرض  .1

أثمانيا، أو المستفيد منيا بشكل مباشر، وبالتالي فقد تحدد والطمب في ذلك النظام عمى تحديد 
 .دورىا في القيام بأعمال األمن الداخمي والعدالة والدفاع

إن المبدأ السائد في مجال المالية العامة لمدولة في ذلك النظام ىو مبدأ الحياد المالي، أي تحديد  .2
الدولة ألداء وظيفتيا التي اقتصرت عمى اإليرادات التي يمكن الحصول عمييا لموفاء بالتزامات 

الوظائف التقميدية ليا دون أي استخدام ليا من أجل التأثير في النشاط الفردي أو في قوى السوق 
 أو في التأثير في التوازن العام الذي يتحقق تمقائيًا.

 :كانت أهداف النظام المالي في ظل مبدأ الحياد المالي تتمثل في
لي فقط، وترك التوازن االقتصادي واالجتماعي يتحقق من خالل يد خفية إحداث التوازن الما - أ

توفق بين مصالح األفراد ومصالح المجتمع، لذلك فإن دور الدولة في النشاط االقتصادي انحسر 
كثيرًا، ودور المالية العامة اقتصر عمى الحصول عمى اإليرادات الالزمة لتغطية النفقات التي 

 .يسمح بيا ىذا الدور
ضغط النفقات العامة إلى أدنى حد ممكن، وضرورة المحافظة عمى توازن الموازنة، وعدم  - ب

االلتجاء إلى القروض العامة أو إلى اإلصدار النقدي الجديد إال في حاالت استثنائية وشروط 
وبالتالي فإن الحكم عمى كفاءة النظام المالي في الدولة يتم عبر احترام ىذه المبادئ  .خاصة
 2.المالية

تم استنتاج مبادئ المالية العامة من القواعد والمبادئ التي تحكم المالية الخاصة، والذي نتج عنو  - ج
 اعتبار االتفاق العام دائمًا استيالكي، وان الذي يحركو قاعدة أكبر منفعة بأقل نفقة.
ا ميد إلعادة وىذا ما أدى لحدوث اضطرابات في أسس النظام االقتصادي الرأسمالي ىددتو باالنييار، مم

النظر في تمك األسس، أدى ذلك إلى تطور دور الدولة في النشاط االقتصادي وتطور النظرة إلى المالية 
العامة لتصبح سياسة تستخدم فييا الحكومة برامج اإلنفاق العام واإليرادات العامة، لتحدث آثارًا مرغوبة 

                                                        
ـــــ 1 ـــــد، د. عب ـــــد الحمي ـــــب عب ـــــة العامـــــةد المطم ـــــة، اقتصـــــاديات المالي ـــــدار الجامعي مصـــــر، العـــــام الدراســـــي االســـــكندرية ، ال

 وما بعد.  35ص، 2004/2005

 .36ص، مرجع سابق، د. السيد عبد المولى 2
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اآلثار غير المرغوب فييا، مما ميد لظيور ما في كل من الدخل القومي واإلنتاج والعمالة، وتمنع عنيا 
 .يسمى بالدولة المتدخمة

مما ميد إلعادة النظر في  ،وىذا ما أدى لحدوث اضطرابات في أسس النظام الرأسمالي ىددتو باالنييار
وبالتالي تطوير نظرتيا إلى المالية العامة  ،تمك األسس وتطوير دور الدولة االقتصادي واالجتماعي

ن مفيوم المالية العامة إلى مفيوم السياسة المالية التي تستخدميا الدولة في كل عناصرىا ) لتنتقل م
مما ميد لظيور ما يسمى   ،موازنة ( إلحداث آثار ترغبيا وتمنع عنيا آثار ال ترغبيا –إيرادات  –نفقات 

  .بالدولة المتدخمة

 النشاط االقتصادي خمة ودورها فيالدولة المتد- ثالثاً 
 

بعد أن سادت األزمة االقتصادية العالمية الكبرى 
في نياية العشرينات من القرن الماضي وانتشار 

الكساد العالمي، برزت النظرية االقتصادية 
الكينزية، من أجل حماية النظام الرأسمالي من 

 3.عوامل انيياره الداخمية
الرئيس في وقد لعبت النظرية الكينزية الدور 

تغيير أسس النظرية االقتصادية التقميدية، 
فانتقدت تمك األسس واعتبرتيا غير كافية لتحقيق 
االستقرار االقتصادي وأنيا ال تحول دومًا دون 
حدوث الضغوط التضخمية أو ظيور البطالة 
اإلجبارية وانتشار الكساد، وذلك لوجود تعارض 

 .عأحيانًا بين مصمحة الفرد ومصمحة المجتم

 

                                                        
فـــي إنجـــاز الســـوق العربيـــة المشـــتركة، رســـالة ، الـــبالد العربيـــةدور السياســـات الضـــريبية فـــي  ، د. محمد خير العكام 3

  .2،ص2003كمية الحقوق، ، جامعة القاىرة، دكتوراه
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وبناء عمى ذلك يمكن لمدولة أن تصحح ىذا التعارض وتكون أكثر رشدًا وكفاءة من القطاع الخاص ألنيا 
دائمًا تسعى لتحقيق مصمحة المجتمع، لذلك يقع عمى عاتقيا واجب التدخل في النشاط االقتصادي لمنع 

 .4قتصاديحدوث األزمات االقتصادية ومعالجتيا عند حدوثيا، وذلك لضمان االستقرار اال
إن تطور دور الدولة في االقتصاد الرأسمالي أدى إلى تطور مماثل ألىداف النظام المالي فييا، فمم يعد 
ييدف إلى التمويل فقط بقدر ما أصبح ييدف إلى التأثير في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسـياسية 

 :ولعل أىم ىذه األىـداف .لألفراد
قتصادي ما أمكن ومعالجة اآلثار االقتصادية السمبية لألزمات المحافظة عمى االستقرار اال .1

 .االقتصادية
تحقيق قدر من العدالة في توزيع الدخل القومي، وتقميل التفاوت في حدة الفوارق االجتماعية دون  .2

 .القضاء عمى ذلك التفاوت بين الدخول والثروات
دثو النفقات العامة واإليرادات العامة ضمان االستخدام الكفؤ لمموارد االقتصادية عن طريق ما تح .3

من آثار في الموارد الخاصة لضمان توجيييا نحو بعض القطاعات والنشاطات االقتصادية 
 .المرغوب فييا

 .دعم النمو االقتصادي، وذلك باستخدام االستثمار العام .4
تحقيق كل األىداف السابقة تعني إحداث التوازن االقتصادي عمى مستوى االقتصاد الكمي، و  .5

التوازن االجتماعي في المجتمع وليس فقط تحقيق التوازن المالي فيو، وبالتالي تم التخمي عن 
مبدأ الحياد المالي وحل محمو مبدأ المالية الوظيفية من أجل تحقيق تمك التوازنات، فتحقيق ذلك 

وبالتالي أصبح ىو الذي يحدد حجم اإلنفاق العام، وال مانع أن يكون أكبر من اإليرادات العامة، 
من المسموح بو حدوث عجز في الموازنة العامة لمدولة، وبالتالي ُسمح ليا بالمجوء إلى القروض 
العامة أو بإصدار النقود أو العكس بالمجوء إلى تكوين احتياطي مالي لمواجية أعباء المستقبل 

صادية التي يكون عن طريق الحصول عمى إيرادات أكبر من نفقاتيا وذلك لمعالجة الحالة االقت
وبالتالي أصبح من الضروري االىتمام  .عمييا االقتصاد من أجل تحقيق االستقرار االقتصادي

باآلثار االقتصادية لمنفقات واإليرادات العامة عمى المكونات الكمية لالقتصاد القومي من دخل، 
نتاج، وعمالة، واستيالك، واستثمار  ... إلخ قبل إقرارىا.وا 

 
                                                        

 .4ص، مرجع سابق، د. محمد خير العكام 4
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 تجة ودورها في النشاط االقتصاديالدولة المن -رابعاً 
 

إن دور الدولة في النشاط االقتصادي، سواء في 
صورة الدولة الحارسة أم الدولة الراعية المتدخمة 

 .كان قائمًا عمى أساس نظام السوق
إال أن تطور الحياة االقتصادية في النظم 

االحتكار، وتحدي الرأسمالية أدلى إلى ظيور 
سيادة المستيمك وظيور عدم قدرتو عمى توفير 
السمع االجتماعية التي يرغب األفراد في 

 .5الحصول عمييا
ولمقضاء عمى ذلك انتشرت األفكار االشتراكية 

  في االتحاد  1917وقامت الثورة البمشفية عام 
مو والتنمية المتسارعة لممجتمعات من أجل تحقيق الن السابق وتم تأميم ممكية وسائل اإلنتاج يالسوفييت

وتحقق العدالة االقتصادية واالجتماعية والسياسية بين أفراده، أصبحت الدولة ترى أن أفضل الطرق 
أو تولييا لمعظم ىذه النشاطات  6لتحقيق أىداف المجتمع ىو تولييا بنفسيا لكافة النشاطات االقتصادية

اد وبدرجات متفاوتة حسب درجة قربيا إلى االشتراكية، وأصبحت الدولة تنتج جنبا إلى جنب مع األفر 
حتى أصبح نموذج الدولة المنتجة يقترب إلى حد السيطرة الكاممة عمى وسائل اإلنتاج وقلَّ إلى حد كبير 
دور األفراد في النشاط االقتصادي، وأصبح ىنالك خطة اقتصادية واجتماعية ليا صفة اإللـزام تقوم من 

 .يا باإلنتاج والتوزيـعخالليا الدولـة ذات
وقد أصبح أىداف النظام المالي فييا تنفيذ الخطة االقتصادية واالجتماعية التي تضعيا الدولة وترتب 

 7:عمى ذلك نتائج من الناحية المالية لعل أىميا

                                                        
وعــدم قـدرة المجتمــع ، وىـي الســمع التـي تتصــف بإمكـان قيــام مجموعـة مــن األفـراد باســتيالك نفـس الســمعة فـي نفــس الوقـت 5

 .50-49ص، المرجع السابق، فرد من أفراد من التمتع بياعمى حرمان أي 
 .39ص، 2002، الدار الجامعية، االسكندرية، مبادئ المالية العامة، د. سميرة ابراىيم أيوب، د. حامد عبد المجيد دراز 6
  .37ص، مرجع سابق، د. عبد المطمب عبد الحميد 7
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إن ىدف النظام المالي أصبح ىو محاولة تحقيق عدد من األىداف وتحقيق توافق بين ىذه  .1
التوازن المالي وىدف إحداث التوازن االقتصادي وىدف إحداث التوازن االجتماعي األىداف، وىي ىدف 

 .وىدف إحداث التـوازن العـام
أصبح المبدأ السائد في مجال المالية العامة لمدولة فييا، ىو الربط الكامل بين التخطيط المالي  .2

 .لمدولة والتخطيط االقتصادي الشامل
يق تمويل الخطة القومية وضمان تنفيذىا، وذلك عن طريق أصبحت مالية الدولة تيدف إلى تحق .3

   .أحكام الرقابة عمى الوحدات اإلنتاجية المختمفة لمدولة باستخدام الوسائل المالية
 

 شاط االقتصادي في الدول الناميةدور الدولة في الن -خامساً 
 

ممكن من حالة التخمف التي تعاني إن المشكمة الرئيسة التي تواجو الدول النامية ىي الخروج بأسرع وقت 
منو تمك الدول، لذلك فإن دور الدولة في النشاط االقتصادي والنظام المالي فييا مدعوًا إلى تحقيق ما 

 :يمي
القيام ببناء اليياكل األساسية والقطاعات الصناعية األساسية الالزمة إلعادة تشكيل الييكل  -1

 .ر أساسي في ىذا البناءاالقتصادي فييا، وعمى الدولة أن تقوم بدو 
القيام بالتعبئة الكاممة لكافة الموارد القومية، من مادية وبشرية من أجل تحقيق معدالت مرتفعة  -2

من التراكم الرأسمالي وزيادة الدخل القومي، وذلك عن طريق محاربة االستيالك الزائد وتشجيع االدخار 
 8.ا اإلنفاقية والضريبيةوتوجيييا نحو االستثمارات المنتجة، من خالل سياساتي

القيام بتوجيو المشروعات الخاصة التخاذ أنماط سموك معينة فيما يتعمق باإلنتاج واألثمان تتفق  -3
مع األىداف التي تضعيا خطة التنمية االقتصادية فييا والتي يقوم القطاع العام بالدور الرئيس في 

  .تنفيذىا
التنمية، وىي الخدمات التي تتعمق بالصحة والتعميم  القيام بالخدمات االجتماعية األساسية لعممية -4

 .والثقافة من أجل تكوين رأس المال اإلنساني الالزم لبناء وتشغيل رأس المال المادي فييا

                                                        
 .29-07ص، مرجع سابق، د. محمد خير العكام :النامية أنظر لمزيد من التفاصيل حول السياسة الضريبية في الدول 8
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معالجة التفاوت في توزيع الدخل والثروة الناتج عن سوء توزيع تكاليف ونتائج المشروعات  -5
  .ية فيياالتنموية بين األفراد وجمود األنظمة الضريب

إال أن وسيمة تحقيق ىذه األىداف كانت تختمف تبعًا الختالف الفمسفة االقتصادية لمدولة بين دول قائمة 
 .عمى أساس نظام السوق ودول أخرى تتبنى األفكار االشتراكية

 
 نشاط االقتصادي في الوقت الراهنمراجعة دور الدولة في ال -سادساً 

أن ىنالك مراجعة لدور الدولة في النشاط االقتصادي في كل المجتمعات تقريبًا تشير الكثير من الدالئل 
بدءًا من ثمانينات القرن الماضي، إذ ظيرت دعوات تدعو إلى تقميص دور الدولة في النشاط 

 .االقتصادي
يا وألمان 1979حيث ُبدئ بتطبيق سياسة الخصخصة في الدول الرأسمالية المتقدمة بدءًا من انكمترا عام 

وفرنسا وامتدت إلى الدول االشتراكية السابقة، كما ُطبقت في الدول النامية لمعالجة ارتفاع مديونية ىذه 
وانتشرت في معظم الدول مع دخول العالم لعصر العولمة وتحديدًا العولمة  .البمدان تجاه الدول المتقدمـة

  .االقتصادية بما ينطوي عميو من عولمة إنتاجية وعولمة مالية
يبدو أن تمك المراجعة ستسفر عن انتشار مفيوم جديد لدور الدولة في النشاط االقتصادي، وجوىر ىذا 
الدور يتمثل في دعوتيا لمتدخل بدرجة أقل في المجاالت التي يمكن أن تعمل بالنسبة ليا قوى السوق 

د ينكر أنو ما زال لمدول وبدرجة أكبر في المجاالت التي ال يمكن أن تعمل فييا ىذه القوى، إال أنو ال أح
دور ىام في الحياة االقتصادية في إحداث التوازن بين أىداف المجتمع وأىداف االقتصاد الخاص من 

 9 :خالل تفعيل الجوانب التالية
 ضرورة رفع مستوى معيشة األفراد وتحقيق معدل نمو اقتصادي متزايد. .1
التكنولوجية والمعموماتية بكل تداعياتو  تحديث المجتمع واالقتصاد القومي ليتكيف مع عصر الثورة .2

 .وتحدياتو
الحد من البطالة وتحقيق أكبر مستوى ممكن من التشغيل والتوظيف ورفع مستوى العمالة وقدراتيا  .3

 .ومياراتيا عبر زيادة معدالت االستثمار في الموارد البشرية بشكل مستمر
 ضخمي وتحقيق االستقرار االقتصادي.الخروج من الكساد والركود والحد من التضخم والركود الت .4

                                                        
 .39-38ص، مرجع سابق، د. عبد المطمب عبد الحميد 9
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 .الحفاظ عمى القوة الشرائية لمعممة الوطنية وتحقيق االستقرار النقدي .5
 .العمل الدائم عمى إحداث التوازن االقتصادي الخارجي والداخمي .6

إن الجوانب السابقة تحتاج إلى تعاظم دور الدولة في النشاط االقتصادي مع تغير في قواعد ىذا الدور 
العولمة االقتصادية ودخول الكثير من الدول في مواجية أزماتيا التي أشارت بقوة إلى ضرورة  في ظل

  .الحفاظ عمى وجود الدولة وتعاظم دورىا االقتصادي عكس ما كان متوقعًا لمكثير من منظيرىا
قبميا أزمة ، ومرورًا بأزمة األرجنتين و 1997فمنذ دخول دول جنوب شرق آسيا في األزمة المالية ليا عام 

المكسيك المالية وغيرىا من األزمات ووصواًل إلى ضرب الواليات المتحدة األمريكية في ىياكميا 
في  2008/ واألزمة المالية األخيرة التي بدأت مع بداية عام 2001االقتصادية األساسية في أيمول /

، وغيرىا من لى معظم دول العالمالواليات المتحدة األمريكية في صورة أزمة رىون عقارية وانتقمت منيا إ
المؤشرات تدل بوضوح عمى ضرورة اإلبقاء عمى درجة من درجات وجود الدولة موجية لمنشاط 

كل من الدولة الحارسة والدولة المنتجة، ولكن  االقتصادي، وبالتالي أصبح ىنالك اتفاق عمى رفض
أصبح ىنالك قبواًل أكبر لإلبقاء عمى مفيوم الدولة المتدخمة في صورة الدولة الموجية، إذ تظل مسؤولة 
عن ما يسمى بالوظائف األساسية ) وظائف الدولة الحارسة( إضافة إلى القيام بالنشاط االقتصادي 

زف األفراد والقطاع الخاص عن إنتاجيا بل وتوفير السمع االستراتيجية لتوفير السمع والخدمات التي يع
واألمن القومي والحراسة وصيانة وحماية المجتمع من أي مخاطر  10التي ترتبط بحدود األمن االقتصادي

حكام الرقابة عمى االستثمار فييا   .داخمية أو خارجية، وتنظيم النشاط المصرفي وأسواق البورصات وا 
فإن دور الدولة ووظيفتيا االقتصادية أصبحت جزءًا ال يتجزأ من دورىا ووظائفيا العسكرية  وعمى ذلك

 .واإلدارية والسياسية
  :وليذا الدور الجديد تأثيرات عمى المالية العامة لمدول لعل أىميا

عادة االعتبار  -أ  صالح سياسات الدعم ألىداف اقتصادية واجتماعية وا  ضبط اإلنفاق العام وا 
  .االقتصادي عند القيام بالمشروعات العامة        لمعامل 

  استخدام األدوات المالية في التأثير غير المباشر في الحياة االجتماعية وتوسيع االعتماد عمى  -ب
  .حقيق أىداف المجتمعالقطاع الخاص في ت          

  .عدم القبول بمبدأ عجز الموازنة بدون ضوابط اقتصادية صارمة -جـ

                                                        
  .38مرجع سابق، ص، أنظر د. حمدي العناني .لمزيد من التفاصيل لمعنى األمن االقتصادي 10
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 طبيعة عمم المالية العامة ونطاقه 
 

إن دراسة عمم المالية العامة تقتضي من القارئ اإللمام بمفاىيم أساسية ال غنى عنيا لفيم الموضوعات 
 .المطروحة في ىذا المجال
أي عمم من العموم البد  حيث من الضروري لفيم

من تحديد المقصود منو وتحديد طبيعتو ونطاقو، 
فإذا كان عمم المالية العامة يدرس المشاكل 
المتعمقة بتوجيو الموارد وتخصيصيا إلشباع 

الحاجات العامة فإنو يرتبط بالنظام المالي العام 
الذي يتكون من أجزاء معينة مترابطة، لذلك ال 

عمى أىداف ذلك العمم، بد لنا من أن نتعرف 
وعمى عناصره وعالقاتو وارتباطاتو بالعموم 

األخرى، ومن ثم مراحل تطوره وموضوعو حتى 
  وىو ما يتطمب نصل في النياية إلى تعريفو
 :منا تناول الموضوعات التالية

 .التعريف بالحاجات العامة -
 .تطور عمم المالية العامة -

 .وم األخرىتعريف عمم المالية العامة وعالقته بالعم
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 الحاجات العامة
 

ييدف كل نشاط إنسان أيًا كان نوعو إلى إشباع حاجاتو، ويمكن أن نقسم ىذه الحاجات من حيث طريقة 
قسم يقوم بإشباعو النشاط الخاص، كالمأكل والممبس وىو ما يعرف بالحاجات  :إشباعيا إلى قسمين

الخاصة، وقسم آخر يقوم بإشباعو النشاط العام وىو ما يعرف بالحاجات العامة كالحفاظ عمى األمن 
 .11... إلخ، فالحاجات العامة ىي التي تحدد نطاق النشاط المالي لمدولة.وقيام العدالة ونشر التعميم

 
  :مفهوم الحاجة العامة :أوالً 

قد اختمف كتاب عمم المالية في تحديد طبيعة الحاجة العامة، وتعددت المعايير التي اعُتمدت أساسًا 
 12:لتحديد طبيعتيا أىميا

فالحاجة التي تقوم بإشباعيا السمطة العامة، تكون حاجة  :معيار طبيعة من يقوم بإشباع الحاجة -1
 .عامة

فإذا كان الذي يحس بيا ىو أحد األفراد دون غيره تكون  :بالحاجةمعيار مصدر اإلحساس  -2
ن كانت الجماعة ىي التي تحس بيا تكون الحاجة عامة  .الحاجة خاصة، وا 

وىو ما يعرف بقانون أقل مجيود، وىو ما ينصرف إلى تحقيق أكبر منفعة  :المعيار االقتصادي -3
تو الخاصة بيذا المعيار، وبالتالي فإنو ال يقدم فالفرد يسترشد في سبيل إشباع حاجا .بأقل نفقة ممكنة

عمى إشباع حاجة لو إذا كان إشباعيا يتطمب نفقة تكبر عما تعطيو من منفعة. أما إشباع الحاجات 
 .العامة فال تخضع ليذا القانون

المعيار التاريخي، ويعتمد ىذا المعيار في التمييز بين الحاجات عمى وظيفة الدولة التقميدية،  -4
بر بموجبو الحاجة عامة كل حاجة تدخل في نطاق ىذا الدور لمدولة وىي الدفـاع واألمن والعدالة، أما فيعت

 .ما عدا ذلك فيي حاجـات خاصـة
إن كل المعايير السابقة ال تكفي لبيان التفرقة بين الحاجة العامة والحاجة الخاصة، فممتعرُّف عمى الحاجة 

عية ونقصد بيا الحاجة التي يتم إشباعيا بالنسبة لمجموعة من العامة ال بد من تعريف الحاجة الجما
                                                        

  .24، ص 0983، المالية العامة، دار النيضة العربية، القاىرة، د. رفعت المحجوب 11
العـــــام الدراســـــي ، كميـــــة الحقــــوق، جامعــــة دمشـــــق، الجـــــزء األول، الماليــــة العامـــــة والتشـــــريع المــــالي، د. يوســــف شـــــباط 12

 .26/27ص، 2002/2003

14 



الناس معًا ألن منفعتيا جماعية سواء عمى الصعيد االقتصادي أم السياسي أم االجتماعي، وال تتحول 
   .، وبالتالي يتحدد نطاق ماليتيا العامة13الحاجة الجماعية إلى حاجة عامة إال إذا قامت بإشباعيا الدولة

أي التي يترتب عمى إشباعيا منفعة جماعية  ،ذلك أن الحاجة العامة ىي حاجة جماعية نستنتج من
لذلك ال بد لتحديد الحاجة العامة من معرفة طبيعتيا ومعرفة من يقوم  ،والتي يقوم النشاط العام بإشباعيا

 .بإشباعيا
 :ثانيًا: نطاق الحاجة العامة

مجتمع معين ىي مسألة سياسية واقتصادية معًا، ولكن  عمى الرغم من أن نطاق الحاجات العامة في
  14 :ىناك اعتبارات اقتصادية تبرر ظيور الحاجات العامة لعل أىميا

ىو الحاجات غير القابمة لمتجزئة، وىي الحاجات التي ال  :األول :تقسيم الحاجات إلى قسمين -1
إشباعيا لمقطاع الخاص ألن إشباعيا يمكن تجزئة كل من الطمب والعرض عمييا وبالتالي ال يمكن ترك 

ال يتوقف عمى دفع الثمن، وكما أنو يصعب استبعاد أحد أفراد المجتمع من االستفادة منيا سواء ساىم في 
ىو الحاجات القابمة لمتجزئة،  :والثاني .ولذلك ال بد لمدولة أن تقوم بإشباع تمك الحاجات .تمويميا أم ال

ب والعرض عمييا وبالتالي يمكن تحديد ثمن ليا، وىذه الحاجات ىي أي التي يمكن تجزئة كل من الطم
باألصل حاجات خاصة يقوم بإشباعيا القطاع الخاص، ولكن يمكن لمدولة أن تتدخل في إشباعيا، 
ونطاق ىذا التدخل في ىذا النوع من الحاجات يتوقف عمى طبيعة الفمسفة السياسية واالقتصادية 

 .ا الدولةواالجتماعية التي تقوم عميي
ىنالك بعض الظواىر االقتصادية التي تسود بعض النشاطات االقتصادية والتي تبرر تدخل  -2

  :الدولة من أجل تنظيم إشباع بعض الحاجات القابمة لمتجزئة ومن ىذه الظواىر
 .الوفورات الخارجية - أ

 .ظاىرة تناقص النفقة - ب
 .ظاىرة االحتكار -جـ
 .عن تمك الخاصة بالمجتمعاختالف التفضيالت الزمنية لألفراد  -د

                                                        
 .05ص، مرجع سابق، د. عبد المطمب عبد الحميد 13
  .وما بعد 6ص، مرجع سابق، د. السيد عبد المولى 14
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فالعوامل االقتصادية يمكن أن تفسر نشأة بعض الحاجات العامة، إال أنيا ال يمكنيا أن تفسر نشأة كافة 
الحاجات العامة واختالف مداىا من مجتمع إلى آخر، وفي داخل المجتمع الواحد من فترة إلى أخرى، 

ر لظيور الحاجات العامة واختالف نطاقيا في وىنا تظير أىمية العامل السياسي، فيمكن إيجاد تفسي
كافة المجتمعات اإلنسانية إذا ما تتبعنا طبيعة دور الدولة في المجتمع وال سيما دورىا في النشاط 
االقتصادي، وىذه الطبيعة تختمف باختالف النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي السائد فييا، كما 

فتتسع الحاجات العامة في المجتمعات االشتراكية لتشمل  .دي فييايختمف تبعا لدرجة التطور االقتصا
معظم الحاجات اإلنسانية بينما يضيع مداىا في المجتمعات الرأسمالية حيث يقوم النشاط الخاص ونظام 

، بينما اعتبارات التنمية االقتصادية المرغوب فييا في الدول النامية تجعل 15السوق بإشباع جزء ميم منيا
حاجات العامة أكثر اتساعًا مما ىي في المجتمعات الرأسمالية وأقل اتساعًا مما ىي في نطاق ال

 .المجتمعات االشتراكية
 :الشروط الواجب توافرها في الحاجة لتصبح حاجة عامة -ثالثاً 

إال  يتبين لنا من خالل تعريف الحاجة العامة ومعرفة نطاقيا، أنو ال يمكن اعتبار حاجة ما، حاجة عامة
 16:إذا توافرت فييا الشروط التالية

يجب أن تتصف الحاجة العامة  -1
بجماعية الطمب والعرض عمييا وبالتالي 

 .عدم قابميتيا لمتجزئة
يجب أن تتولى الدولة إشباع الحاجة  -2

العامة عن طريق الموازنة العامة، وعندما 
يفشل جياز السوق في إشباعيا كميا أو 

 .جزئياً 
الحاجة العامة يجب أن تتحقق في  -3

 –شروط المنفعة العامة، وىذه الشروط 
تعكس الطبيعة السياسية  –كما وجدنا 

ل من الموازنة   لمحاجة العامة ألنيا تموَّ
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العامة، كما تعكس الطبيعة االقتصادية ليا بسبب عجز األفراد كميا أو جزئيا عن إشباعيا، كما تعكس 
 .ى تحقيق منفعة عامة لجميع أفراد المجتمعالطبيعة االجتماعية ليا ألن إشباعيا يؤدي إل
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 تطور عمم المالية العامة
 

 
 

  17:مرحمة ما قبل قيام الدولة اإلسالمية :المرحمة األولى :أوالً 
لم يكن ىنالك عمم خاص بالمالية العامة في ىذه 

نما كانت ىنالك  المرحمة كالمفيوم الحاضر وا 
بعض األعراف التي تنظم األمور المالية لمدولة، 
وبعض األنظمة التي كانت تتفق مع مفيوم الدولة 

 الحارسة. 
وفي عيد الفراعنة كانت دولتيم تجبي الضرائب 

مالية خاصة بيا وقد وتنفق األموال وفق أنظمة 
 ،أخذىا عنيم فيما بعد اليونان وقاموا بتطويرىا

  كانت مالية الحكام تختمط  ذلك الزمانولكن في 
أما العرب فمم يكن لدييم قبل اإلسالم نظم مالية خاصة بيم بسبب الحياة القبمية التي كانوا  ،بمالية الدول

  .يعيشونيا والتي ال أثر فييا لتنظيم المالية العامة
 

  :مرحمة الدولة اإلسالمية :المرحمة الثانية  :ثانياً 
جاء اإلسالم فوجدت الدولة في القرآن والسنة قواعد مالية واضحة المعالم وقد استكممت ىذه القواعد في 
االجتياد والفقو اإلسالمي حتى غدت المالية العامة في اإلسالم نظامًا متكاماًل، وقد اشتمل ىذا النظام 

 :العامة التالية عمى الخطوط
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يرادات أخرى غير دورية  -1 اشتمل بيت المال في اإلسالم عمى إيرادات دورية ) كالزكاة والخراج ( وا 
ال تتكرر سنويًا، وفي خالفة عمر ) رضي اهلل عنو ( أمر بإنشاء ) ديوان بيت المال ( وقد نظم 

 18 :اإليرادات في عدة بيوت أىميا
 .بيت الزكاة - أ

 .ة والعشوربيت الخراج والجزي - ب
 .بيت الغنائم والفيء والركاز -جـ
 .البيت الخاص باإليرادات األخرى - د

 
 :ُقسم اإلنفاق في اإلسالم إلى نوعين -2
وفيو يقسم االنفاق حسب طبيعة اإليراد وكانت ىناك إيرادات معينة لتمول  :اإلنفاق الحكومي -أ

 .أو استثنائيةوحسب حاجة الدول وبما تمر بو من ظروف عرضية  ،نفقات بذاتيا
وأنواعو  ،ويستند ىذا اإلنفاق عمى مبدأ وقاعدة التكافل أو التضامن االجتماعي :اإلنفاق األىمي -ب

فيذه إنفاقات متممة ومكممة لمترابط  ،كثيرة كالصدقات والحسنات والكفارات والوصايا والوقوف
  .اإلسالمي واالجتماعي في المجتمع اإلسالمي

 
 19 :مالية العامة اإلسالميةالمالمح الرئيسة لم -3

يمكن تعريف المالية العامة اإلسالمية بأنيا مجموعة المبادئ واألصول االقتصادية العامة التي وردت في 
القرآن والسنة والتي تعالج اإليرادات العامة والنفقات العامة لمدولة اإلسالمية والموازنة بينيما وبناًء عمى 

 :بما يميذلك يمكن تحديد المالمح الرئيسة لممالية العامة اإلسالمية 
إنيا تتكون من مجموعة من المبادئ واألصول االقتصادية والمالية العامة وردت في القرآن  -أ

والسنة، وىي أحكام شرعية تشكل اإلطار الرئيس لمسياسة المالية لمدولة ال يجوز اإلخالل بيا 
 .تحوياًل أو تعدياًل، ال تختمف باختالف الزمان والمكان

                                                        
ومـا  08ص، 2000، عمـان األردن، دار الثقافـة لمنشـر والتوزيـع، المالية العامة والتشـريع الضـريبي، د. أعاد حمود القيسي 18
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موعة من األصول والمبادئ العامة األخرى التي يكون مصدرىا االجتياد، كما أنيا تتكون من مج -ب
 .ولكنيا يمكن أن تختمف باختالف الزمان والمكان

فالنظام المالي اإلسالمي نظامًا متكاماًل ومحكمًا، نظَّم مالية الدولة ومالية األفراد وأوجد مبادئ في ىذا 
، ما زالت 21، ومبدأ أخالقية النشاط اإلنتاجي والتبادلي20اإلنفاقاإلطار كمبدأ توزيع الثروة ومبدأ ترشيد 

النظم المالية الحديثة تجادل في مضمونيا، ولكن الدولة العربية ابتعدت شيئا فشيئا عن ىذا النظام بسبب 
سعة البالد المفتوحة وابتعادىا عن تمك التعاليم المالية واإلسالمية وأصبح فيو الخميفة يتصرف ببيت 

 .كما يريد فيمنح المال لمن يريد ويمنع عمن يريد المال
 

 :المالية العامة في العصور الوسطى وما بعدها :المرحمة الثالثة :ثالثاً 
في العصور الوسطى لم يكن لمدول الغربية مالية منفصمة عن مالية حكاميا، فكان ىؤالء ينفقون عمى 

ن لم تكِف لس د نفقات طارئة كانوا يقبمون التبرعات من حاجات البالد من ريع أمالكيم الخاصة، وا 
األغنياء ويفرضون الضرائب إلنفاقيا عمى تمك النفقات الطارئة )كالحروب(، فأخذت الضرائب في ذلك 

 .الحين الصفة المؤقتة واالستثنائية
وبعد ازدادت وظائف اإلقطاعيات وتشعبيا أصبحت واردات أمالك الحكام الخاصة وتبرعات األغنياء 

 22.ارية ال تكفي لسد حاجة الدولة من النفقات العامة لذلك لجأت إلى فرض الضرائب اإلجباريةاالختي
وعاد من جديد ومع بداية الثورة الصناعية وتشكيل الدول األوروبية يتشكل عمم خاص لو ذاتيتو تضم 

 .دراسة النفقة واإليراد والقروض العامة
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 :المالية العامة في عصر الدولة الحديثة :المرحمة الرابعة :رابعاً 
إن مفيوم المالية العامة لمدولة لو جوانب تاريخية واقتصادية وسياسية محدودة في الفكر المالي التقميدي، 

 وارتبط ىذا المفيوم ارتباطًا وثيقًا بدور الدولة وبالفمسفة السياسية السائدة آنذاك.
حارسة كان مفيومًا ضيقًا وعالقتو باالقتصاد الوطني وبالمجاالت ومفيوم المالية العامة في ظل الدولة ال

االجتماعية والسياسية كان ضعيفًا، وىدفيا كان ماليًا بحتًا، ولم يتعدى مفيوم التوازن الحسابي بين حجم 
االنفاق وحجم اإليرادات، واستبعد التوسع باإلنفاق العام بسبب وظائف الدولة المحدودة، فاقتصر دور 

ادات عمى بعض الضرائب الضرورية. وكان من أبرز المؤلفين الذين أعطوا المالية العامة مالمحيا اإلير 
، وريكاردو في كتابو الصمة 1762األولى االقتصادي اإلنكميزي آدم سميث في كتابو ثروة األمم عام 

اسيي، ومن ثم الوثيقة بين االقتصاد والضرائب وجون ستيورات ميل في كتابو عن مبادئ االقتصاد السي
، 1922 ، و دالتون عام1892ظيرت كتابات مستقمة خاصة بعمم المالية العامة، ككتاب باستابل عام 

ن كان لو صمة وثيقة 1928وبيجو عام  ، بذلك اتخذ عمم المالية العامة استقاللية وذاتية خاصة بو وا 
 .بغيره في العموم

العامة حتى جاءت الحربين العالميتين األولى والثانية واستمر الحال في تطبيق المفيوم التقميدي لممالية 
وما صاحبيا من تداعيات وآثار دفعت إلى ضرورة إيجاد مفيوم آخر لممالية العامة يتماشى والمتطمبات 

وأىدافيا الجديدة، سواء الدولة  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمالية لمدولة ويتناسب مع دورىا
لنظام الرأسمالي أو الدولة المنتجة في ظل النظام االشتراكي، وبدأت تتمايز المالمح التدخمية في ظل ا

فيا ىو جون كينز يرسم في  .العامة لممالية التدخمية الرأسمالية عن المالمح العامة لممالية االشتراكية
ا انتشرت الكثير من كتابو النظرية العامة لمعمالة والفائدة والنقود تمك المالمح لمدولة الرأسمالية، وكم

 .المؤلفات التي رسمت مالمح النظام المالي في البالد االشتراكية
وىكذا نجد أن نشأة المالية العامة الحديثة تعود إلى ظيور الدولة الحديثة ونظميا السياسية، حيث غدا 

الك صمة وثيقة بين المال ركيزة السمطة السياسية ووسيمة الحكم وتنفيذ السياسة العامة لمدولة، وقد كان ىن
تطور المالية العامة وتطور الديمقراطيات الحديثة، إذ كانت الضرائب ىي السبب الرئيس لتشكيل 
قرار الحقوق السياسية لمشعوب، التي عممت فيما بعد عمى ترسيخ عمم المالية وتأصيل  البرلمانات وا 

ية من النواحي السياسية واالقتصادية قواعده وبالتالي غدا عممًا مستقاًل بذاتو يبحث في الظاىرة المال
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، وبدأ االىتمام أكثر في آثارىا عمى المستوى الداخمي والخارجي. وىذا ما جعل يتفرع عن 23واالجتماعية
ىذا العمم فروعا أخرى، كالسياسة المالية، واقتصاديات المالية العامة والرقابة المالية وجعل كل منيا يركز 

 العامة أكثر من جوانبيا األخرى.عمى جانب من جوانب المالية 
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 تعريف عمم المالية العامة وعالقته بالعموم األخرى
 

 :تعريف عمم المالية العامة :أوالً 
يمكن تعريف عمم المالية العامة بأنو )) العمم الذي يبحث في جممة الوسائل المالية التي تستخدميا الدولة 

واالجتماعية ((، ومن خالل ىذا التعريف يمكن القول إن عمم لتحقيق أىدافيا السياسية واالقتصادية 
 :المالية يتناول بحث جانبين ىما

  إنو يتضمن األوجو االقتصادية واالجتماعية والقانونية لمختمف القرارات المتعمقة باألدوات المالية
 .لمدولة

 جتماعية وسياسية إنو يتعمق باستخدام األدوات المالية بقصد تحقيق أىداف معينة اقتصادية وا
 ، وتحميل دور األدوات المالية في تحقيق تمك األىداف.24إضافة إلى ىدفيا المالي

 
  :طبيعة عمم المالية العامة القانونية :ثانياً 

تبدو طبيعة عمم المالية العامة القانونية، من خالل كونو فرعا من فروع القانون العام الذي يبحث في 
 .المتعمقة بإدارة األموال العامةالقواعد واإلجراءات 

 :عمم المالية العامة أحد فروع القانون العام -1
ال بد لممالية العامة أن تخضع لنظام قانوني معين، وباعتبارىا مجموعة القواعد القانونية التي تنظم 

لنظام العالقة المالية لمدولة مع اآلخرين عمى أساس من السمطة والسيادة، فمن الضروري أن يكون ا
القانوني ليا ىو أحد فروع القانون العام ألنو ذلك الفرع من القانون الذي ييتم بتنظيم الشؤون القانونية 
ألجيزة الدولة العامة مع اآلخرين عمى أساس السمطة والسيادة، وبذلك يأتي عمم المالية العامة ليتمم 

  .25لقانون اإلداري ويصبح أحد فروعو الجديدةالفرعين التقميديين لمقانون العام وىما القانون الدستوري وا
ولكن ىذه االستقاللية والذاتية التي أخذىا عمم المالية ال تعني أنو ال يقيم عالقة وثيقة مع العموم األخرى 
سواء العموم القانونية أم العموم االقتصادية بل عمى العكس تمامًا فالمالية العامة ظاىرة قانونية واقتصادية 

                                                        
  .20ص، مرجع سابق، د. يوسف شباط 24
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تحديد إطارىا مجموعة من العناصر والمعطيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وىي ليست تتحكم في 
 .قانونية بحتة

 عمم المالية العامة يبحث في القواعد واإلجراءات المتعمقة باألموال العامة:  -2
ف القواعد لم يدرك االقتصاديون التقميديون األوائل في القرنين السادس والسابع عشر مدى ضرورة اختال

واإلجراءات التي تطبق عمى المالية العامة عن تمك التي تطبق عمى المالية الخاصة، وبسبب عدم 
اكتشافيم لتمك القواعد طبقوا قواعد المالية الخاصة عمى المالية العامة وىذا ما أوقعيم في أسوأ النتائج 

 .تمك القواعد المميزة لممالية العامة المالية واالقتصادية، وىذا ما دفع االقتصاديون الجدد الستنتاج
في الحقيقة أن ىنالك فوارقًا كثيرة بين القواعد واإلجراءات المتعمقة باألموال العامة ) المالية العامة ( وبين 

 :القواعد واإلجراءات المتعمقة بالمالية الخاصة لعل أىميا
تستيدف الدولة من نفقاتيا تحقيق المصمحة العامة، أما اليدف  :من حيث أغراض اإلنفاق -أ

 .الرئيس من المشروعات الخاصة فيو تحقيق النفع الخاص والربح
 .تحصل الدولة عمى جزء كبير من إيراداتيا باستخداميا وسائل السمطة العامة :من حيث اإليراد -ب

وتحصيميما، أما إيرادات األفراد فال يمكن فالضرائب والرسوم تشتمالن عمى عنصر اإلكراه في فرضيما 
 26.الحصول عمييا إال بالتراضي فيما بينيم

إن الحاجات العامة ىي التي تحدد كمية نفقات الدولة فيذه الحاجات ىي التي  :من حيث التنظيم -جـ
ماليتو تجبر الدولة عن البحث عن اإليرادات الالزمة لتغطية قيمتيا، أما الفرد الرشيد فيتولى تنظيم 

 .الخاصة بتدبير اإليرادات أواًل، ومن ثم ُيجري نفقاتو في حدود ىذه اإليرادات
إال أن ىذه الفوارق ال تعني االنفصال الكمي بين قواعد المالية العامة والمالية الخاصة، فقد الحظ 

اعد ىذا التداخل بينيما، وخاصة في القو  1937االقتصادي الدانمركي )بدرسون( في مقال لو عام 
، فكالىما يشكل جزءًا من االقتصاد القومي ويؤثر كل منيما باآلخر والعالقة 27المتعمقة باالستيالك

متبادلة بينيما، خاصة وأن اإليرادات والنفقات العامة تشكل الدائرة المالية التي تشكل بدورىا جزءًا من 
 28.يياالدائرة االقتصادية لمدولة التي تتألف من االقتصاد الخاص والعام ف
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  :المالية العامة والتشريع المالي :ثالثاً 
التشريع المالي ىو مجموعة القوانين واألنظمة المالية التي تتبعيا دولة ما في وقت معين 
يرادات وموازنة، بينما عمم المالية العامة فيبحث في القواعد  في تنظيم شؤونيا المالية من إنفاق وا 

فالتشريع المالي ىو ما تطبقو دولة ما في وقت معين  ،بالمالية العامةواألسس والنظريات المتعمقة 
من ذلك العمم من خالل ما تفرضو من قوانين وأنظمة ولوائح في سبيل إدارة شؤونيا المالية أي 

 ما تتبعو من تمك القواعد فقط.
حة فدراسة نظرية الضرائب واألسس التي تُبنى عمييا في فرضيا وتحققيا وجبايتيا ومكاف

التيرب منيا يتعمق بعمم المالية العامة، أما دراسة النظام الضريبي في دولة ما وفق ما تحدده 
 .قوانينيا وأنظمتيا فإنو يتعمق بالتشريع الضريبي فييا الذي ُيعتبر أحد فروع تشريعيا المالي

ي لـذلك نجد أن كل نظام مالي يعتمد في تحقيق أىدافو المالية عمى عدة أدوات مالية ى
النفقات العامة، واإليرادات العامة، وال خالف بين الدول عمى ضرورة ىذه األدوات، إال أن 

 :الخالف فيما بينيا يقع في
 اختيار أنواع تمك األدوات، أي اختيار نوع النفقة ونوع اإليراد في تحقيق أىدافيا. 
 يق أىدافيااختيار حجم تمك األدوات، أي اختيار حجم الكميات المالية الالزمة لتحق. 
  اختيار األىمية النسبية لكل نوع من أنواع النفقات العامة ولكل نوع من أنواع اإليرادات

، مع العمم أن أىداف الدولة العامة تختمف باختالف 29العامة من أجل تحقيق أىدافيا
فمسفتيا السياسية واالقتصادية واختالف درجة تطورىا االقتصادي، وىذا ما يجعل التشريعات 

 .مالية لمدولة مختمفة في مضمونيا، ومتفقة في إطارىا العام فقطال
 

  :عالقة عمم المالية مع العموم األخرى :رابعاً 
إن لعمم المالية العامة عالقة وثيقة بمجموعة من العموم األخرى، كانت سببًا في نشوئو 

عموم، لكن أصول وتطوره، وأثرت بمعالمو األساسية حتى اعتبره بعض الفقياء جزءًا من ىذه ال
المالية العامة وقواعدىا العممية والعممية لم تمبث أن ترسخت، وأصبح عممًا مستقاًل لو ذاتيتو 
وكيانو الخاص وطبيعتو الخاصة التي تبدو معقدة بسبب تشابكو بموضوعات قانونية واقتصادية 
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موم وذلك بتشعباتو وسياسية وغيرىا، وىذا ما يجعمو في نفس الوقت عممًا مرتبطًا بكثير من الع
 .وبالمعطيات التي تُبنى عمى أساسيا قواعده

 
 :عالقة عمم المالية العامة بفروع القانون -1

برزت العالقة الوثيقة بينيما من خالل الغرض األصمي لعمم المالية العامة، وىو جباية األموال الالزمة 
عادلة بين المواطنين والتشريع المالي وُيعد لتغطية النفقات العامة، وتوزيع العبء الناتج عن ذلك بصورة 

فرعًا من فروع القانون العام ألنيا قواعد آمرة تتعمق بالشؤون المالية المنظمة لمعالقة بين الدولة واألفراد 
 .وىي ترتبط بصالت وثيقة بباقي فروع ىذا القانون

الكثير من النصوص  وتتجمى من خالل وجود :عالقة التشريعات المالية بالقانون الدستوري -أ
المالية في الدستور، فالقانون الدستوري يتضمن نصوصًا مالية أساسية تحدد صالحيات السمطة التشريعية 

 .والتنفيذية في ىذا المجال
فالقانون اإلداري ينظم ويضع القواعد المتعمقة  :عالقة القانون المالي بالقانون اإلداري -ب

طرق إدارتيا، وىذه الصمة الوثيقة بين القانون اإلداري والقانون المالي باألموال العامة والخاصة لمدولة و 
جعمو حتى فترة وجيزة جزءًا من القانون اإلداري الذي ييتم بمالية الدولة إلى أن أصبح فرعًا مستقاًل 

 30.عنو
ي ولمقانون الخاص عالقة بالتشريع المالي، فإن فرض الضريبة وتحصيميا وتحديد الوعاء الضريب -جـ

فييا لو عالقة بالشركات والمشروعات التجارية واالقتصادية التي ينظميا القانون التجاري، فمثاًل ما 
 31.تحصل عميو الشركات من دخل وأرباح يخضع لمضريبة عمى الدخل

 
  :العالقة بين عمم المالية العامة وعمم االقتصاد -2

ال شك أن عمم المالية شديد الصمة بعمم االقتصاد، وىو أقرب العموم إليو، ولم تأخذ ىذه العالقة إطارىا 
 الصحيح إال بعد األزمة االقتصادية العالمية في القرن الماضي، وتظير ىذه الصمة 

 :من خالل ما يمي
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وىي جزءًا من  ،قتصادالمالية العامة لمدولة ىي جزء من اقتصادىا وىي فرع من فروع عمم اال -أ
كل، فالمالية العامة تعّرف بأنيا ذلك الفرع من االقتصاد الذي يتعمق بالنشاط المالي لمدولة، وىذا ما أنشأ 

 .عممًا جديدًا سمي عمم السياسة المالية، الذي يعتبر جزءًا من السياسة االقتصادية ليا
وكيفية حميا ويحصرانيا في عامل كالىما يبحث في عوارض المشكمة االقتصادية لممجتمع  -ب
 .الندرة
يعتمد عمم المالية العامة عمى الكثير من أدوات التحميل االقتصادي الجزئي والكمي في دراسة  -جـ

وتطوير الدراسات المالية، وىذا ما أنشأ عممًا جديدًا اسمو عمم اقتصاديات المالية العامة أو عمم االقتصاد 
أثر العوامل االقتصادية في الوسائل المالية أي الذي يحمل العامل المالي وىو العمم الذي يدرس 

 32.االقتصادي ضمن إطار المالية العامة
ىنالك عالقة تأثير متبادل بين الظواىر المالية والظواىر االقتصادية، فاألوضاع االقتصادية  -د

القتصادية،  كما يؤثر البنيان تتأثر باألوضاع المالية. وكذلك األوضاع المالية في تأثر دائم باألوضاع ا
 .االقتصادي لمدولة في تكوين النظام الضريبي فييا تبعًا لدرجة تطورىا االقتصادي

 
 :العالقة بين عمم المالية العامة وعمم السياسة -3

تعد عالقة تأثير متبادل، فالنظام المالي يعكس اتجاىات النظام السياسي، كما أن ىذا النظام يستخدم 
مالي بأدواتو في تحقيق أىدافو، كما أن الوضع المالي يؤثر في الوضع السياسي لمدول النظام ال

والمجتمعات؛ فالنظام السياسي يؤثر في النظام المالي كّمًا ونوعًا ويحدد اتجاىاتو المالية واالجتماعية 
   .والتنموية

تيا المالية، كما أن تدىور كما أن بقاء الحكومات يتوقف في الكثير من الحاالت عمى نجاحيا في سياسا
الحالة المالية لمدول كان السبب األىم الستعمارىا في العصر الحديث وىو سببًا جديدًا لمضغط عمييا 
والتدخل في سياساتيا المالية والضريبية من قبل الدول الكبرى، كما يجب أال ننسى أن الكثير من الثورات 

التي حدثت عبر التاريخ إنما كانت تبرر بأسباب مالية،  السياسية واإلصالحية واالنقالبات العسكرية
 .1789، والثورة الفرنسية عام 1776فالثورة األمريكية التي قامت عام 
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  :العالقة بين عمم المالية العامة وعمم االجتماع -4
القائم، فإنو إن ىذه العالقة قوية وتبادلية، فإذا كان النظام المالي في واقعو انعكاسًا لمنظام االجتماعي 

 .يعد في الوقت نفسو أداة ميمة من أدوات تحقيق أىداف ذلك النظام
فعمم المالية العامة يتناول بالدراسة والمعالجة واألىداف كثيرًا من الموضوعات والظواىر االجتماعية، 

أجل ذلك  والتي تشكل أنماطًا من الحياة السموكية واإلنسانية والتي تتم معالجتيا ماليًا، ويستخدم من
يجاد الحمول  أدوات المالية العامة التقميدية، وأصبح اآلن يستخدم أدوات المالية غير التقميدية لمعالجتيا وا 

 .المناسبة ليا
 
 :العالقة بين عمم المالية وعمم اإلحصاء والرياضيات -5

طات المالية وتتجمى ىذه العالقة من خالل استخدام اإلحصاء في الدراسات المالية وفي تقييم النشا
لمدولة. فالعموم اإلحصائية والرياضية أصبحت ضرورية ال يمكن االستغناء عنيا بالنسبة لمعموم المالية 

 33فيما يتعمق بدراساتيا وتحقيق أىدافيا.
  :العالقة بين عمم المالية وعمم المحاسبة -6 

بالعموم المحاسبية، والمعادالت الرياضية وتتبمور ىذه العالقة من خالل استعانة العموم والدراسات المالية 
 .في تحميالتيا لحركة الحياة االقتصادية

كما تظير ىذه العالقة من خالل العمميات المالية التي تعتمد في إجراءاتيا عمى اإللمام واستخدام 
و الحال األصول المحاسبية والتدقيق والمراجعة الحسابية وتنظيم الحسابات والميزانيات الختامية، كما ى

عند معرفة الدخل الخاضع لمضريبة، فالمالية العامة تعتمد في استخداميا الكفؤ ألدواتيا اإليرادية 
 .واإلنفاقية عمى أصول استخدام الفن المحاسبي الدقيق

 :العالقة بين عمم المالية العامة وعمم السكان -7 
عمر والجنس ومعدل النمو السكاني من المعروف أن عمم السكان ييتم باقتصاديات توزيعيم من حيث ال

وعمم  .الذي يتناسب مع معدل النمو االقتصادي المنشود وكيفية الوصول إلى الحجم األمثل لمسكان
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المالية العامة لو عالقة وثيقة بالكثير من ىذه الجوانب، فأوجو اإلنفاق العام وحجمو ليا عالقة بييكل 
األعمار
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 تمارين:

 اختر اإلجابة الصحيحة:
 من أغراض النظام المالي في ظل الدولة الحارسة: .1

 
 إحداث توازن مالي .1
 إحداث توازن اقتصادي .2
 األخذ بمبدأ عجز الموازنة .3
 التوسع في االنفاق العام .4

 
 .1اإلجابة الصحيحة ىي 

 
 من أغراض النظام المالي في ظل الدولة المتدخمة: .2

 
 المحافظة عمى االستقرار االقتصادي .1
 االستقرار الماليالمحافظة عمى  .2
 المحافظة عمى مبدأ الحياد المالي .3
 عدم التدخل في الحياة االقتصادية .4

 
 .1اإلجابة الصحيحة ىي 
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 يظير الوجو القانون لعمم المالية من خالل: .3
 

 الغرض األصمي لعمم المالية العامة .1
 األسس والنظريات المكونة لو .2
 دراسة التشريعات المالية .3
 أىداف الدولةاستخدام عناصره لتحقيق  .4

 
 .1اإلجابة الصحيحة ىي 

 
 يعد عمم المالية فرعًا من فروع عمم: .4

 القانون الخاص .1
 القانون اإلداري .2
 القانون العام .3
 القانون الدستوري .4

 .3اإلجابة الصحيحة ىي 
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 الثانيةالوحدة التعميمية 

 النفـقـات العامة
 

  الكممات المفتاحية:
 

 خصائص النفقة العامة. - النفقة العامة
 

  الممخص:
 

لعناصر عمم المالية العامة وتعني المبمغ المالي الذي  العنصر األول يمكن تعريف النفقة العامة بأنيا
 وتحقيق أىدافيا.  لتحقيق ىدف يتعمق بالنفع العامتدفعو الدول 

 
 األهداف التعميمية:

 
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 .تنمية معارف الطالب حول تطور مفيوم النفقة العامة 
 .تحديد خصائص النفقة العامة في العصر الحالي 
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إلى أن اإلنفاق العام، لعل من الضروري اإلشارة 
يعكس دور الدولة في النشاط االقتصادي 
وتطور ىذا الدور، وبالتالي يالحظ مع تطور 
دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة 
المتدخمة فالدولة المنتجة وحتى في فترة مراجعة 
ىذا الدور الذي يجري حاليًا، قد تطور اإلنفاق 

يماتو، وتحّول العام، فازداد حجمو وتعددت تقس
ألن يكون من األدوات الرئيسة لمسياسة المالية 

 .لمدول
 
قد تطورت دراسة النفقات العامة مع تطور طبيعة المالية العامة من مالية محايدة إلى مالية وظيفية، 
 وأصبح فقياء المالية العامة ييتمون بدراسة وتحميل النفقات العامة و تقسيماتيا، وحدودىا وضوابطيا،
وآثارىا االقتصادية واالجتماعية، فمم تعد تدرَّس النفقات العامة من الناحية الكمية فقط بل أصبحت تدرَّس 
من الناحية النوعية أيضًا، أي من ناحية آثارىا في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي 

 .في إطار السياسة المالية لمدولة استخداميا وسيمة إلحداث آثار معينة وتحقيقًا لألىداف المرسومة مسبقاً 
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 مفهوم النفقات العامة
 

تتميز النفقات العامة بخصائص أساسية تفرقيا عن النفقات الخاصة، وتتعمق ىذه الخصائص بطبيعة كل 
منيما، فباعتبار أن الدولة شخصًا اعتباريًا فيي تسعى من وراء نفقاتيا إلى إشباع الحاجات العامة 

 .لألفراد
نفقة العامة أنيا مبمغًا من المال يغمب عمييا الطابع النقدي يقوم بإنفاقو شخص معنوي عام ُتعّرف ال

 .بيدف تحقيق نفع عام يتعمق بأىداف الدولة العامة االقتصادية واالجتماعية والسياسية
 :يتبيَّن لنا من خالل ىذا التعريف العناصر األساسية لمنفقة بأنيا

 
 :من المال يغمب عميه الطابع النقديالنفقة العامة مبمغ  :أولا 
 

إن العنصر األساسي األول في النفقة العامة إنيا مبمغًا من المال، ويالحظ أن الجزء األكبر من إنفاق 
الدولة عمى مختمف نشاطاتيا ال بد وأن يكون في صورة نقدية، حتى أن بعضيم يرى أنيا مبمغ نقدي 

يالحظ أن النفقة العامة التي تقدميا الدولة لألفراد وال تأخذ دائمًا وليس مبمغًا من النقود، ولكن يجب أن 
الشكل النقدي، فينالك نفقات عينية تقدميا الدولة لبعض أفرادىا، ولكن حتى يمكن إدخال ىذه اإلعانات 
التي تقدميا الدولة في صورة عينية في مجال النفقـات العامة يتعين أن تكون قابمة لمتقويم النقدي، 

 .عانات التي تقدم في حالة األزمات والكوارث، واألراضي التي تخصصيا الدولة لبعض نقاباتياكاإل
وعمى ىذا األساس فإن الوسائل غير النقدية التي تتبعيا الدولة لمحصول عمى ما تحتاج إليو من سمع 

فيما مضى، كإلزام وخدمات ال يدخل في إطار النفقة، والواقع إن ىذه األساليب غير النقدية كانت منتشرة 
 .1بعض األفراد القيام ببعض األعمال بدون أجر ) السخرة (

ولكن مع التطور الحضاري استبعد شيئًا فشيئًا األسموب العيني لمنفقة العامة لعدم مالءمتو لمتطمبات 
دارية وحسابية، وأصبحت النفقة العامة في الغالب بشكل نقدي، وقد  العصر العتبارات عممية وفنية وا 

 2:جاء ذلك نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل عبر التطور االقتصادي لعل أىميا
                                                        

د.  :أنظــر، ضـريبة عينيـة يؤدييـا األفــراد إلـى الدولـة ولـيس نفقـة عامـة ألنيــا ال تخـرج مـن الذمـة الماليـة لمدولـة تعـدالسـخرة  1
 .55ص، مرجع سابق، يوسف شباط

  .12ص، 1997/1998العام الدراسي ، القاىرة، مكتبة عين شمس، أصول المالية العامة، د. عمي لطفي 2
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 .االنتقال من االقتصاد العيني إلى االقتصادي النقدي -1
انتشار األفكار الديمقراطية التي أدت إلى عدم لجوء الدول إلى إلزام األفراد عمى القيام  -2

 .بأعمال أو تأدية خدمات دون مقابل
 .واة بين األفراد في تحمل األعباء العامةمحاولة تحقيق المسا -3
تيسير القيام بعممية الرقابة عمى النفقات العامة، فيذه الرقابة ستكون أمرًا صعبًا عمى  -4

 .النفقة غير النقدية
 
 

 :النفقة العامة تصرف من قبل أحد مؤسسات الدولة أو هيئاتها :ثانياا 
 

أي من قبل أحد األشخاص المعنوية التابعة  ،المالية لمدولةيشترط في النفقة العامة أن تخرج من الذمة 
لمدولة كأجيزة الحكومة المركزية أو مؤسساتيا وىيئاتيا المحمية والمرفقية التي تتمتع بالشخصية االعتبارية 

 .واالستقالل المالي واإلداري
وبناء عمى ذلك تعد  .نفاقوطبقًا لممعيار القانوني تتحدد طبيعة النفقات عمى أساس الجية التي تقوم باإل

النفقات عامة إذا قام بيا شخص عام، وتعتبر النفقات خاصة إذا قام بيا األفراد أو الشركات أو 
 المؤسسات الخاصة، كما ىو الحال عندما يتبرع أحد األشخاص لبناء مدرسة أو مشفى.

بح المعيار القانوني غير كاٍف ولكن مع تطور دور الدولة وانتقاليا لمفيوم الدولة الراعية المتدخمة، أص
 .لمتفرقة بين النفقات العامة والنفقات الخاصة، لذلك ظير المعيار الوظيفي من أجل ذلك التمييز

وطبقًا لممعيار الوظيفي تتحدد طبيعة النفقات عمى أساس طبيعة الوظيفة التي تصدر عنيا ىذه النفقات، 
الدولة بصفتيا السيادية أو قام بيا بعض األشخاص  وبناًء عمى ذلك تعد النفقات عامة إذا قامت بيا

وتعتبر النفقات خاصة إذا قامت بيا الييئات والمؤسسات العامة أو  .الخاصة الذين تفوضيم الدولة بذلك
 .شركات القطاع العام في نفس الظروف التي يقوم األفراد والقطاع الخاص باإلنفاق فييا

عيار القانوني جاء متماشيًا مع مفيوم الدولة الحارسة في قصر الواضح من المعيارين السابقين أن الم
النفقات العامة عمى مصروفات الدولة، وأن المعيار الوظيفي توسع في إدخال بعض النفقات األخرى إلييا 
ولكنو استبعد جزءًا من نفقات القطاع العام، إال أن الواقع يحتم أن يتسع مفيوم النفقة العامة لتشمل جميع 
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قات التي تصدر عن الدولة، سواء كانت ىيئات أم مرافق الدولة اإلدارية أم شركات قطاعيا العام أم النف
 .، لذلك فالشرط الوحيد لمنفقات ىنا أن تخرج من الذمة المالية لمدولة3المشترك تحقيقًا ألىدافيا

 
 :النفقة العامة تصرف إشباعاا لحاجة عامة :ثالثاا 

العامة ىو العنصر الحاسم ليتم بموجبو مفيوميا، فبدونو لن تكون النفقة، نفقة العنصر الثالث لمنفقة 
عامة حتى ولو كانت صادرة من أحد أشخاص القانون العام، فال تصبح كذلك إال إذا كان ىدفيا ىو 

 .إشباع حاجة عامة
 

 :الواقع أن وجود ىذا العنصر يرجع إلى سببين
 
وجود حاجات عامة تتولى الدولة إشباعيا نيابة عن األفراد، إن المبرر الوحيد لمنفقات العامة ىو  -1

 .لذلك يجب أن تستخدم النفقات العامة في تحقيق المنفعة العامة
 
يجب أن يتساوى المواطنون في تحمل األعباء العامة، فكما ىم متساوين في تحمل عبء  -2

وقد ازداد  ،4الضريبة يجب أن يكونوا متساوين في االنتفاع بالنفقات العامة لمدولة في مختمف األوجو 
رسة إلى حجم النفقات العامة نتيجة توسع مفيوم الحاجات العامة بانتقال الدولة من مفيوم الدولة الحا

  .الدولة الراعية المتدخمة
الواقع أن إشباع الحاجات العامة قد أثار جداًل كثيرًا بين االقتصاديين نظرًا لصعوبة قياس المنفعة العامة 

  .منيا
أمام ىذه الصعوبة في إيجاد معيار دقيق لتقدير المنفعة العامة، فإنو من المتفق عميو بين كّتاب المالية 

المنفعة العامة أمرًا سياسيًا بالدرجة األولى متروكًا لمسمطة السياسية، ونظرًا إلمكانية سوء العامة أن تقرير 
استخدام النفقات العامة في ىذا المجال، األمر الذي دعا السمطة التشريعية إلى وضع بعض الضمانات 

 .بعدم اإلساءة إلى ذلك

                                                        
  .38ص، مرجع سابق، د. أعاد حمود القيسي 3
، 1993، عمــم الماليــة العامـة والتشــريع المـالي، جامعــة عــين شـمس، كميــة الحقـوق، العــام الدراســي زيـن العابــدين ناصـر .د 4

  .138ص، سابق 138، ص 1994
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طية حقيقية في الدول وبين الحجم وىنا يجب أن نالحظ أن ىنالك عالقة طردية بين وجود ديمقرا
 .المخصص إلشباع الحاجات العامة في موازناتيا

 
 :النفقة العامة تحقق أهداف الدولة العامة :رابعاا 

إن تطور دور الدولة جعميا تتدخل في الحياة االقتصادية واالجتماعية لممجتمعات، وجعميا تسعى إلى 
فقات، فتوسع مفيوم المنفعة العامة وشمل المنفعة الناتجة تحقيق أىدافيا العامة من خالل ما تصرفو من ن

عن النفقات العامة في تحقيق أىدافيا االقتصادية واالجتماعية والسياسية عدا عن ىدفيا المالي كما 
 .كانت في السابق
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 تبويب النفقات العامة
 

إن المقصود بتبويب النفقات العامة يتمثل 
ضمن في جمع الفئات المتجانسة منيا 

زمر منفصمة وفق طبيعتيا القانونية أو 
وظيفتيا االجتماعية أو آثارىا 

 5.االقتصادية
وأىمية ىذا التبويب في الدراسات المالية 
الحديثة أصبح ضروريًا من أجل تحميل 

 .السياسة العامة لمدول ومعرفة أىدافيا
قد أسيب فقياء المالية العامة في 

  ، واختمفوا التقسيمات النظرية لمنفقات العامة
أخذت من ىذه التقسيمات في تشريعاتيا الوضعية ما يالئم  حين أن الدولفي معايير تقسيميا في 

حاجاتيا وظروفيا وما يتناسب مع درجة تطورىا ونموىا االقتصادي واالجتماعي، وىذا ما سيجعمنا نقسم 
ة، وفي الثاني تبويب النفقات ندرس في األول التقسيمات الفقيية لمنفقات العام :ىذا الفصل إلى مبحثين

 .في الجميورية العربية السورية مثااًل عمى التقسيمات الوضعية ليذه النفقات

 

 
 
 
 
 
 

                                                        
 .22ص، المرجع السابق، د. عصام بشور 5
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 التقسيمات الفقهية لمنفقات العامة
 

في الواقع أن اآلثار االقتصادية لمنفقات العامة 
تثير صعوبات عممية بالنسبة إلى تبويب 

ليا آثارًا مباشرة وأخرى النفقات، فكل نفقة عامة 
غير مباشرة، وال يمكن تصنيف النفقات إال تبعًا 

 .آلثارىا المباشرة
وعمى ىذا األساس فإن تبويب النفقات العامة 

 :يتم وفقًا لممعايير التالية
  

 النفقات العادية والنفقات غير العادية أولا:
نفقات عادية وىي النفقات المتكررة ضمن مدة زمنية يتم تقسيم النفقات تبعًا لمعيار الدورية إلى 

لى نفقات غير عادية وىي النفقات  محددة غالبًا ما تكون سنة ) ألن موازنات الدول سنوية ( وا 
 6.غير المتكررة والتي ال تظير إال في فترات متباعدة غير منتظمة

 
 
 
 
 
 

                                                        
  .192ص، مرجع سابق، د. غازي عناية 6

38 



  :سبب تقسيم النفقات إلى عادية وغير عادية -1
النفقات إلى عادية وغير عادية ىو الحاجة إلى تحديد متى يمكن المجوء إلى كان سبب تقسيم 

 .الموارد غير العادية من أجل تغطية النفقات العامة
 :معايير التفرقة بين النفقات العادية والنفقات غير العادية -2
 :معيار الدورية - أ

أي تتكرر كل فترة زمنية ) أساس التفرقة في ىذا المعيار ىو إذا كانت النفقة تتم بانتظام 
ن كانت ال تتم بانتظام أي ال تتكرر عمى فترات منتظمة  سـنة ( تعد ىذه النفقة عادية، وا 

 .تكون النفقة غير عادية
نما يكتفى  ويالحظ أن دورية ىذه النفقات ال يعني ثبات حجميا من موازنة إلى أخرى وا 

من موازنة إلى أخرى حتى تعد تكرارىا بنوعيا في كل موازنة حتى ولو اختمف حجميا 
أما النفقات غير العادية فإنيا ال  .نفقة عادية، كمرتبات الموظفين ونفقات المرافق العامة

تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في الموازنة العامة لمدولة أي أنيا نفقات عرضية وغير 
 .متوقعة

طبيعة النفقة بل عمى وقد وجو إلى ىذا المعيار نقدًا شديدًا ألن فكرتو ال تتوقف عمى 
العامل الزمني الذي تصرف فيو، وبالتالي فإن مدة الموازنة ) السنة ( ىي التي تحدد 
صفة النفقات العامة فيو. فينالك نفقات ال تتصف بانتظام خالل فترة الموازنة عمى الرغم 

 .من أنيا تتكرر بانتظام خالل فترة أطول
جم النفقات العامة وتحديد نوع اإليرادات التي وغاية ىذا المعيار كانت إمكانية تحديد ح

ستموليا، فالنفقات العادية تموليا إيرادات عادية ألنو يمكن توقعيا أو التنبؤ بيا مسبقًا، 
أما النفقات العامة غير العادية فتموليا اإليرادات غير العادية ألنو ال يمكن توقعيا 

  .7والتنبؤ بيا
ر من النفقات غير العادية تتصف باالنتظام والدورية ولكن تطور دور الدولة جعل الكثي

وبالتالي أصبحت نفقات عادية فإن القروض العامة لم تعد فييا إيرادات استثنائية تبرر 
 .8وجود نفقات استثنائية
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 :معيار الفترة التي تستمر خاللها آثار النفقات العامة - ب

 
فييا اآلثار المباشرة لمنفقة العامة، أساس التفرقة في ىذا المعيار ىو الفترة التي تنتج 

فتعد النفقات عادية عندما تستوعب بكامل قيمتيا في األموال المنتجة خالل السنة المالية 
التي صدقت فيو، وتعد غير عادية عندما تتعدى آثارىا المباشرة السنة المالية التي أنفقت 

 .فييا
  :النفقات غير العاديةوبناء عمى ىذا المعيار تم التفريق بين نوعين في 

 األولى تيدف إلى توليد رأس مال ثابت لممجتمع في المستقبل. 
  الثانية ال تولد رأس مال ثابت لممجتمع في المستقبل ولكنيا تصرف لمواجية ظروف

غير عادية، وبالتالي يجب تقسيميا عمى فترات مالية مقبمة كيال تتحمميا فترة مالية 
  .واحدة

معيار من أجل تبرير تحمل األجيال المقبمة ألعباء القروض العامة وترجع أىمية ىذا ال
التي تكون قد عقدت في فترات مالية سابقة لمواجية نفقات تمتد آثارىا لعدة فترات مالية 

 9.مقبمة
 

  :معيار توليد الدخل -ج
 

أساس التفرقة في ىذا المعيار ىو أن النفقات العادية ىي التي ال تعطي دخاًل أما  
وكان اليدف في ىذا المعيار في ظل المالية  .النفقات غير العادية فيي التي تعطي دخالً 

العامة التقميدية ىو التضيق من المجوء إلى القروض لتبرير القروض التي تمول النفقات 
 .خاًل مستقبميًا فقطالعامة التي تعطي د
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  :معيار إنتاجية النفقة العامة -د
 

إن كانت النفقة منتجة تكون غير عادية إما النفقات غير المنتجة فتكون نفقات عادية، 
وىذا المعيار أوسع من السابق ألنو قد ال تعطي النفقة دخاًل ولكنيا تعد نفقات منتجة مثل 

النفقات غير العادية ويبرر بعضيا في النظرية  النفقات االستثمارية، وىذا يوسع من نطاق
 .المالية التقميدية

صعوبة تحديد معنى إنتاجية النفقة العامة،  :وقد وجو إلى ىذا المعيار عدة انتقادات أىميا
وأن فكرة اإلنتاجية ذاتيا تتعمق باآلثار غير المباشرة لمنفقات العامة عمى الرغم من أن ىذه 

ففي ىذه الحالة فتعتبر معظم النفقات  ،ن عند تقسيم النفقات العامةاآلثار ال تؤخذ بالحسبا
 .ن النفقة العادية وغير العاديةوبالتالي ال يصمح ىذا المعيار لمتفريق بي ،العامة منتجة

 
 :معيار المساهمة في تكوين رؤوس األموال العينية -هـ
 

رؤوس األموال العينية  فالنفقات العادية في ىذا المعيار ىي التي ال تساىم في تكوين
أما النفقات غير العادية فيي التي تساىم في تكوين  ،ويطمق عمييا اسم النفقات الجارية

 .رؤوس األموال العينية ويطمق عمييا اسم النفقات االستثمارية
 والواقع أن التفرقة بين النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية ليا أىميتيا من عدة نواٍح.

  الرأسمالية تبرر المجوء إلى القروض العامة بغرض تغطيتيا.النفقات 
  التفرقة بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية تبر من الناحية العممية األخذ بالموازنة

 العامة العادية والموازنة غير العادية.
  إقامة تتضح أىمية النفقات الرأسمالية في حالة إعادة البناء والتعمير بعد الحروب، وفي

 البنية االقتصادية التحتية الالزمة لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية في الدول النامية.
  تبرز أىمية العمميات االستثمارية العامة في البالد التي يساىم القطاع العام فييا بدور

 فعال في التنمية.

 :مالحظات عمى التمييز بين النفقات العامة إلى عادية وغير عادية -3
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بين النفقات العادية وغير العادية ) االستثنائية ( كان ييدف أساسًا إلى  إن التفرقة - أ

تحديد نطاق المجوء إلى اإليرادات غير العادية، إذ قصر المجوء إلى القروض عمى 
لذلك يمكن  .تغطية النفقات غير العادية فقط وحرَّميا إن كانت لتغطية نفقات عادية

ة في ظل النظرية المالية التقميدية وفقدت ىذه مالحظة أن ىذه التفرقة كانت ليا أىمي
األىمية في ظل النظرية المالية الحديثة التي شكَّكت في كون النفقات غير العادية 

 10.نفقات استيالكية وأثبتت أنيا منتجة في معظم األحيان
 
اعتمد الفكر المالي في ىذا التقسيم عمى معايير، إما تعتمد عمى الزمن أو تعتمد  - ب

عة تمك النفقات وآثارىا في االقتصاد القومي وىذه المعايير لم تعد تالءم تطور عمى طبي
دور الدولة في المجتمع إضافة إلى عدم وضوحيا في بعض األحيان، ألن حجم 
النفقات العامة المتزايد أجبر الفكر المالي عمى تبرير النفقات غير العادية وبالتالي فقد 

 .ىذا المعيار أسباب وجوده
 
جميع المعايير التي اعتمدت عمى طبيعة النفقة لم تستطع تصنيف النفقات الحربية  -ج

أو النفقات المخصصة لقمع االضطربات ضمن أي من نوعي النفقات، العادية أو غير 
 .العادية

  .لذلك ابتعدت عنو التشريعات الوضعية ،وىذه المالحظات أفقدت ىذا التقسيم أىميتو
 

 اإلداري لمنفقاتالتبويب ثانياا: 

تصنف النفقات العامة في ىذا التقسيم تبعًا لموحدات واألجيزة اإلدارية الحكومية الرئيسة والتي 
ويعد ىذا التقسيم من أقدم أنواع تبويب النفقات العامة، فمن الطبيعي أن  ،تباشر اإلنفاق الحكومي

ن معرفة مجمل النفقات تصنف النفقات العامة حسب السمطة التي تنصرف بيا، وبواسطتو يمك
 .لكل وزارة أو إدارة تابعة ليا المخصصة
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أىمية ىذا التصنيف تكمن في أنو يظير النفقات ذات النطاق القومي التي يستفيد منيا كافة أفراد 
المجتمع كما يظير النفقات التي تغطي النطاق المحمي ألفراد محافظة أو منطقة أو وحدة إدارية 

 .بين النفقات المركزية والنفقات الالمركزيةمعينة فقط، فيو يميز 
ىي التي تيم المجتمع بكافة قطاعاتو وأفراده وتقوم بيا السمطات  :فالنفقات المركزية – (1)

الحكومية المركزية. كالوزارات وأقاسميا وخاصة المتعمقة بالخدمات العامة والمرافق العامة، 
التربية والتعميم والتمثيل الدبموماسي، كنفقات األمن الداخمي والخارجي والعدالة والصحة و 

 وبالتالي يتحمل عبء ىذه النفقات جميع رعايا الدولة بما يدفعونو من ضرائب.
ىي التي تيتم بنفقات الوحدات اإلدارية الالمركزية المحمية في  :النفقات الالمركزية - (2)

أن يتحمل عبئيا  المجتمع. كالمحفظات والواليات ومجالس المدن والقرى، فيذه النفقات يجب
السكان القاطنون في تمك المناطق فقط. وتم تخصيص بعض الضرائب المحمية لتغطية 
بعض النفقات المحمية، كرسم الخدمات في سورية التي تجنيو المحافظات من أجل إعادة 

 صرفيا عمى تمك المحافظات.
ويثير بعض  ،غير كاف إال أنو يبقى ،يبدو أن ىذا المعيار ىو أكثر قبواًل من المعيار األول

نظرًا لتعقيد األجيزة اإلدارية وتشابكيا مع بعضيا بعضًا وتغير ىياكميا مع  ،الصعوبات الفنية
إال أنو يتيح لمسمطتين  ،تغير الحكومات أحيانًا كما حدث عند تشكيل الحكومة السورية األخيرة

ات الوحدات اإلدارية المركزية التنفيذية والتشريعية فرصة الرقابة اإلدارية والقانونية عمى نفق
 .مما يساعد عمى ضبطيا وتوجيييا نحو قنواتيا اإلنفاقية السميمة ،والالمركزية

 
 (لتحويمية )التقسيم القتصاديالنفقات الحقيقية والنفقات ا ثالثاا:

 
اعتمد الكثير من الفقياء في تصنيفيم لمنفقات العامة عمى الطبيعة االقتصادية لمنفقة، فقالوا 
بتقسيم النفقات العامة إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويمية من أجل تحميميا والوقوف عمى آثارىا 

 االقتصادية واالجتماعية.
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  11:معايير التفرقة بين النفقات الحقيقية والنفقات التحويمية -1
 

وديموميتيا أم يتم تصنيف النفقات العامة تبعًا لطبيعة النفقة ذاتيا سواء فيما يتعمق باستمرارىا 
 .فيما يتعمق بعالقتيا بالثروة القومية أم فيما يتعمق بالمقابل من عدمو

 
  :معيار المقابل - أ

 
تعد النفقة حقيقية سواء كانت جارية أم استثمارية إذا حصمت الدولة عمى مقابل من السمع 

قة التعميم ونف ،والخدمات إلشباع الحاجات العامة بواسطتيا، فراتب الموظف يكون مقابل عممو
 .أما النفقة التحويمية فإنيا تتم بدون مقابل كإعانات اإلنتاج ،تكون مقابل الخدمات التعميمية

 
  :معيار الزيادة المباشرة في اإلنتاج القومي - ب

 
تعد النفقات حقيقية إذا أدت إلى زيادة مباشرة في اإلنتاج القومي ألنيا تؤدي إلى خمق دخول 
لألفراد نتيجة استخدام الدولة لجزء من موارد المجتمع إلنتاج سمع وخدمات بيدف إشباع 

ال  الحاجات العامة، وتعد النفقات تحويمية إذا لم تؤدِّ إلى زيادة مباشرة في اإلنتاج القومي ألنيا
 .تستمزم االستخدام المباشر لجزء من موارد الدولة

 
 اشر لمموارد االقتصادية لممجتمع:معيار من الذي يقوم عمى االستيالك المب -ج
 

تعد النفقات حقيقية إذا كانت الدولة ىي التي تقوم باالستيالك المباشر لمموارد االقتصادية 
د ىم الذين يقومون باالستيالك المباشر ليذه لممجتمع، وتعد النفقات تحويمية إذا كانت األفرا

 الموارد.
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 12:أهمية تقسيم النفقات إلى حقيقية وتحويمية -2
 

  :إن ليذا التقسيم أىمية في التحميل االقتصادي والمالي وذلك لألسباب التالية
 أصبحت النفقات التحويمية تشكل جزءًا كبيرًا من النفقات العامة في الدول. - أ

التحويمية أىميتيا من أنيا تعد أداة رئيسة من أدوات السياسة المالية، تحقق تستمد النفقات  - ب
 .بواسطتيا الدول أىدافيا االقتصادية واالجتماعية

تحتل النفقات التحويمية أىمية من حيث استخداميا في معالجة الحالة االقتصادية لمدول  -ج
عكس النفقات الحقيقية ذات المرونة وتحقيق التوازن االقتصادي العام، بسبب مرونتيا العالية ب

 .األقل
 

 :أنواع النفقات الحقيقية -3
 
وىي التي تصرف في وجوه يستمزميا سير اإلدارة الحكومية واستمرارىا،  :نفقات جارية - أ

لذلك يزداد حجم ىذه  ،وغايتيا الحصول عمى سمع وخدمات ضرورية لتسيير المصالح العامة
 .النفقات مع اتساع وظائف الدولة

 
لذلك  ،وىي التي تستيدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة لممجتمع :نفقات استثمارية - ب

 .وع من النفقات في الدول الناميةيتوسع حجم ىذا الن
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 :أنواع النفقات التحويمية -4
 
يدف وىي النفقات التي تدفعيا الدولة عمى شكل إعانات ب :النفقات التحويمية االقتصادية - أ

 .السمع الضروريةتخفيض أثمان 
 

وىي النفقات التي تدفعيا الدولة إلى بعض الفئات االجتماعية  :النفقات التحويمية االجتماعية - ب
 .وارق بين الطبقات االجتماعيةأو األفراد بيدف تحقيق التوازن االجتماعي وتخفيض حدة الف

 .ساط الدين العام وفوائدهسداد أقوىي النفقات التي تدفعيا الدولة ل :النفقات التحويمية المالية -ج
 

 :هناك بعض المالحظات عمى هذا التقسيم -5
 

يمكن مالحظة أن بعض النفقات العامة تثير الشك من حيث اعتبارىا نفقات حقيقية أم تحويمية 
 .تعويضات الحروب -فوائد الدين العام  -المعاشات التقاعدية  :كـ
 

 التبويب الوظيفي لمنفقات العامة رابعاا:
 

تبويب النفقات العامة تبعًا الختالف وظائف الدولة، والغاية من ىذا التبويب ىو إظيار يمكن 
مقدار نشاط الحكومة في أوجو إنفاقيا المختمفة أي إظيار ما تنفقو لتأدية خدماتيا ألفراد المجتمع 

 والقيام بوظائفيا المتعددة.
تطوير لمتبويب اإلداري ليا، وقد ىذا التقسيم أو التبويب ىو تبويب حديث لمنفقات العامة وىو 

بقصد تنظيم اإلدارات التنفيذية  1947وضعت فكرتو في الواليات المتحدة األمريكية عام 
 1958.13لمحكومة، كما طبقت جزئيًا في فرنسا منذ عام 

ع النفقات العامة تبعًا تجدر اإلشارة إلى مدى الحرية التي تتمتع بيا الدول في تحديد أنوا
 .لوظائفيا
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 .يمكن أن تجمل ىذه األىداف كما يمكن أن تفّصمياف
 :يقترح خبراء األمم المتحدة تقسيم النفقات العامة تبعًا لوظائفيا إلى

-الخدمات العامة وتشمل النفقات اإلدارية العامة والعالقات الخارجية والقضاء واألمن  
خدمات  -التأمينات االجتماعية الضمان االجتماعي أو  -الصحــة  -التعميــم  -الدفاع واألمن 

خدمات أخرى كفوائد الدين العام  -الخدمات االقتصادية  -الثقافة والشعائر الدينية  -اإلسكان 
 14.والدعم والتحويالت المختمفة إلى باقي قطاعات المجتمع

 في الواقع إنو تقوم صعوبات عممية أمام اتباع التقسيم السابق، ومكمن الخطر والصعوبة فيو ىو
احتمال ازدواج الحساب في بعض النفقات العامة ألنيا تحقق أكثر من ىدف بنفس الوقت، لذلك 

 15.كثيرًا ما يصاحب تطبيقو تعسف وتحكم في توزيع النفقات العامة
وقد درج االقتصاديون عمى التمييز بين ثالث وظائف أساسية لمدولة وىي الوظيفة اإلدارية 

القتصادية، لذلك فتقسيم النفقات العامة وظيفيًا غالبًا ما يضمن والوظيفة االجتماعية والوظيفة ا
 .ثالث أنواع ليا ىي اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية

 
وىي النفقات المتعمقة بسير المرافق العامة والالزمة لقيام الدولة  :النفقات اإلدارية -1

والتمثيل الدبموماسي وتشمل نفقات اإلدارة العامة والدفاع واألمن والعدالة  ،بوظائفيا
  .والقنصمي

 
وىي النفقات المتعمقة باألىداف االجتماعية لمدولة والتي تتمثل في  :النفقات الجتماعية -2

وذلك من أجل تحقيق قدر  ،الحاجات العامة التي تؤدي إلى التنمية االجتماعية لألفراد
 .من الثقافة والتعميم والصحة لألفراد وتحقيق قدر آخر من التضامن االجتماعي فيما بينيم

 
وىي النفقات التي تتعمق بقيام الدولة بخدمات تحقيقًا ألىداف  :النفقات القتصادية -3

االستثمارات التي تيدف إلى تزويد االقتصاد القومي بالخدمات األساسية كالنقل  ،اقتصادية
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ويالحظ عمى ىذا النوع من النفقات أنو يحتل مكانًا  ،.. إلخ.والمواصالت ومحطات توليد الطاقة
أكثر أىمية في الدول النامية بسبب حاجتيا إلى مشاريع البنية التحتية إلنجاز تنميتيا 

  .االقتصادية
إن األىمية النسبية لكل نوع من ىذه النفقات تختمف باختالف ظروف كل  :لـذلك يمكن القول

دولة في نظاميا االقتصادي والسياسي واختالف درجة النمو االقتصادي في كل منيا والتي تؤثر 
 .في بنيان النفقات العامة

 
 :يخدم ىذا التقسيم أىدافًا متعددة عممية وتحميمية أىميا

 
 .مية المقارنة بين الدول في ىذا المجال واستخالص النتائجيسّيل عم -1
 .تحقيق رقابة أوسع لمبرامج والمشاريع عبر اعالن بيانات الموازنة العامة -2
 .منح الصالحيات الواسعة لألجيزة اإلدارية في القطاعات المختمفة -3
 .يبرز األىداف والقطاعات والوظائف المقابمة لإلعتمادات -4
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 في الجمهورية العربية السورية  العامة تبويب النفقات
 

 1967لعام  92كانت الجميورية العربية السورية تتبع قبل صدور القانون المالي األساسي رقم 
مبدأ تعدد الموازنات، فإلى جانب الموازنة العامة العادية لمدولة كان يوجد الموازنات اإلنمائية 

، تم إعادة النظر 1967القانون المالي األساسي عام والموازنات المستقمة، إال أنو بصدور 
بصورة جذرية في تنظيم الموازنة العامة لمدولة، كما استُبدل ىذا القانون بقانون جديد بموجب 

لنفقات في سوريا ، لذلك يحسن بنا التمييز في تبويب ا2006/ لعام 54المرسوم التشريعي رقم /
 :بين مراحل ثالث

 
 1967/ لعام 92الي األساسي رقم /النفقات العامة قبل صدور القانون المتبويب  :أولا 
 

قبل صدور ىذا القانون كانت تبوب النفقات العامة في سوريا في موازنتيا العامة والممحقة بطريقة 
 .مختمفة عن تبويبيا في موازناتيا اإلنمائية

 
 :تبويب نفقات الموازنة العامة العادية والموازنات الممحقة -1

 
كان يتم تبويب ىذه الموازنات بتقسيم تمك النفقات إداريًا إلى أقسام يشمل كل منيا وحدة إدارية 
ليا نشاط متجانس وطبيعة عمل واحدة ىي في الغالب إحدى الوزارات، ويتألف كل قسم منيا إلى 

 .فروع وىي اإلدارات والمؤسسات العامة التابعة ليا
وىذه  .عة أبواب يتضمن كل منيا نفقات من طبيعة واحدةوكانت النفقات تقسم نوعيًا إلى أرب

  :األبواب ىي
 .التعويضات والمكافآت وما يتبعياالنفقات اإلدارية وتشمل الرواتب واألجور و  :الباب األول - أ

 
الباب الثاني: النفقات العامة وىي التي يتطمبيا سير العمل في اإلدارة وىي نفقات استيالكية  - ب

 متكررة.
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 .النفقات الخاصة وىي غالبًا النفقات االستثمارية التي تعبر عن نشاط الوزارة :ثالثالباب ال -ج
 
الديون وتمثل اإلنفاق الفعمي الذي سيصرف تسديدًا ألعمال وخدمات تمت في  :الباب الرابع -د

 .السابق ولم تصرف في حينيا
 

واعتماد مستقل يختمف من وكان يتم تقسيم ىذه األبواب بدورىا إلى بنود ويحدد لكل منيا عنوان 
إدارة إلى أخرى ومن عام إلى آخر وتقسم البنود إلى فقرات، ومن ثم كان يتم توزيع االعتمادات 
جغرافيًا عمى دوائر المحافظات، وىذا يعني أنو كانت تُبوب نفقات الموازنة العامة العادية 

لمعيار النوعي إلى أبواب وبنود والموازنات الممحقة وفق المعيار اإلداري إلى أقسام وفروع ووفق ا
 .وفقرات

 
 :تبويب نفقات الموازنات اإلنمائية -2

 
كان تبويب نفقات الموازنات اإلنمائية في سورية يتم عمى أساس قطاعات تمثل وظيفة معينة 
وتشمل مجمل المشاريع التي يقوم القطاع بأعبائيا، وتقسم القطاعات بدورىا إلى فروع تمثل 

ي القطاع، ويقسم الفرع إلى أبواب يمثل كل منيا مشروعًا معينًا أو عدة اإلدارات الداخمة ف
مشاريع متجانسة، ويتفرع الباب إلى بنود تحدد اعتمادات جزء من المشروع، ويجري أخيرًا توزيع 

 ،، الرواتب واألجورالدراسات، االستمالكات، اإلنشاءات، التجييزات :البنود إلى فقرات ست ىي
 .نفقات عامة

 
وبذلك يكون التبويب المستخدم في نفقات الموازنات اإلنمائية تبويبًا وظيفيًا عند تقسيميا إلى 

 .قطاعات، وتبويبا إداريا بتقسيميا إلى فروع، وتبويبًا نوعيًا بتقسيميا إلى بنود وفقرات
الي يظير مما سبق أن التبويب الذي اعتمدتو الجميورية العربية السورية قبل صدور القانون الم

يغمب عميو الطابع اإلداري بيدف تسييل وضع الموازنة دون أي اعتبار  1967األساسي عام 
 .لدور الدولة في االقتصاد القومي
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لذلك لم يعد ىذا النوع من التقسيم يتناسب وميمات الدولة الحديثة أو ينسجم مع التحول 
وىذا ما دعى إلى  .صادىا الجديداالشتراكي الذي بدأتو سوريا مع ثورة آذار ومع تطور بنيتة اقت
وصدور  19/7/1967/ تاريخ 92إصدار القانون المالي األساسي بالمرسوم التشريعي رقم /

الذين حمال في طياتيما مواد تنص عمى تبويب  ،15/8/1968/ تاريخ 1831المرسوم رقم /
مخطة النفقات العامة من جديد بأسموب يضمن أداء وظيفة الدولة ضمن اإلطار العام ل

االقتصادية واالجتماعية ليا وأصبح تبويب الموازنة العامة السورية يستند إلى أسس قانونية 
 .وتنظيمية بعيدًا عن األىواء التي كانت تتعرض لو الموازنة سنويًا من قبل واضعييا

  1967/ لعام92مالي األساسي رقم /تبويب النفقات العامة في ظل القانون ال ثانياا:
قميميًا  داريًا ونوعيًا وا  ، وقد تم 16تبوب النفقات العامة في الموازنة العامة السورية تبويبًا وظيفيًا وا 

 .1970تطبيق ىذه األنواع من التبويب باستثناء التبويب اإلقميمي بدءًا من موازنة عام 
 
الذي يظير عّرف القانون المالي األساسي التبويب الوظيفي بأنو التبويب : التبويب الوظيفي -1

نفقات الوازنة عمى أساس قطاعات الخطة االقتصادية. وبسبب عدم ظيور بعض القطاعات 
كاألمن والدفاع في الخطط الخمسية عاد المشرِّع وعرَّف التبويب الوظيفي بأنو الذي يظير 

وعرَّفو في  1984ومن ثم عاد المشرع في عام  .17نفقات الموازنة عمى أساس وظائف الدولة
)) تبويب اعتمادات النفقات وتقديرات الفوائض  :الثالثة من قانون الموازنة العامة بأنوالمادة 

 حسب القطاعات االقتصادية الواردة في الخطة.... ((.
/ تاريخ 1215وقد تم تحديد التبويب الوظيفي وفق التعريف األخير بقرار وزير المالية رقم /

يتجاوز عدد قطاعات الموازنة العشرة كما في واعتمد الترقيم العشري بحيث  ال  14/5/1984
  :الجدول التالي
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 اسم الحساب رقم الحساب
 .الخدمات الجماعية واالجتماعية الشخصية -1
 .الزراعة والغابات واألسماك -2
 .الصناعات االستخراجية -3
 .الصناعات التحويمية -4
 .الكيرباء والغاز ووالمياه -5
 .البناء والتشييد -6
 .التجــارة -7
 .النقل والمواصالت والتخزين -8
 .المال والتأمين والعقارات -9

 .اعتمادات غير موزعة -10
 

فو القانون المالي األساسي بأنو -2 )) التبويب الذي يظير نفقات كل  :التبويب اإلداري: وقد عرَّ
دارة أو مؤسسة عامة تابعة ليما بالشكل الذي يخصص فيو  وحدة إدارية عمى حدة، من وزارة وا 

وقد اعتمد المرسوم  .لكل وزارة قسم مستقل ولكل إدارة أو مؤسسة عامة تابعة ليا فرع مستقل
الوزارات واإلدارات العامة / القطاعات الوظيفية المبينة سابقًا أساسًا لجمع مختمف 1831/

فربط بذلك بين  .ضمن زمر محددة بغية إمكان تطبيق الترقيم العشري في التبويب اإلداري
التبويب اإلداري والتبويب الوظيفي دون مخالفة النصوص القانونية النافذة، إذ يدل رقم األساس 

الدولة، ثم رقم الفرع عمى رقم الحساب التبويب الوظيفي يتبعو رقم القسم المخصص لوزارات 
 :والمثال التالي يوضح ذلك .المخصص لإلدارات والمؤسسات التابعة لوزارة معينة

 العنوان الرقــم
 الفرع القسم األساس

 الصناعات االستخراجية    3
 إدارة الخدمات   31 
 وزارة النفط والثروة المعدنية  331  
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 :اإلداري من اليسار إلى اليمين لكان مدلولو / في التبويب331فإذا قرأنا الحساب رقم /

 ./ يدل عمى قطاع الصناعات االستخراجية3الرقم / -
 ./ يدل عمى إدارة الخدمات التابعة لقطاع الصناعات االستخراجية31الرقم / -
/ يدل عمى وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة إلدارة الخدمات 331الرقم / -

 .الصناعات االستخراجيةالتابعة بدورىا لقطاع 
فو القانون المالي األساسي بأنو التبويب النوعي: -3 ) التبويب الذي يظير كل وحدة  :وقد عرَّ

إدارية عمى أساس طبيعة النفقة وذلك بالشكل الذي يظير فيو ىذا التبويب نفقاتيا االستثمارية 
وعناصر نفقاتيا الجارية والذي يقوم عمى أساس توزيع النفقات التفصيمية بكل باب إلى بنود 

  .وكل بند إلى فقرات(
 18:ة أبواب لكل منيا رقم حساب رئيس ىيُقسِّمت نفقات الدولة نوعيًا إلى خمس

 
ويشمل جميع النفقات التي تصرفيا الدولة عمى  :باب الرواتب واألجور والتعويضات - أ

 الموظفين والمستخدمين والخبراء والعمال لقاء قياميم بعمل لقاء أجر وتعويضاتيم ومكافآتيم.
ويشمل النفقات االستيالكية التي يستمزميا سير العمل في اإلدارة  :باب النفقات اإلدارية  - ب

  ....الخ.كالموازم وبدالت اإليجار والقرطاسية والماء
ويشمل النفقات التي تستيدف زيادة الموجودات الثابتة وزيادة  :باب النفقات االستثمارية -ج

أىم أنواع النفقات وأىميا نفقات وتعد من  .الدخل القومي وزيادة اإلنتاج ودعم االقتصاد الوطني
 وتحديث اآلالت وغيرىا. ،اإلنشاء والتعمير

ويشمل النفقات التي تيدف إلى إعادة توزيع الدخل واإلعالنات  :باب النفقات التحويمية -د
 .االقتصادية لممشاريع التي تنفقيا الدولة دون الحصول عمى مقابل

وتشمل أعباء الدين العام ومختمف التزامات الخزينة  :باب الديون وااللتزامات واجبة األداء -ىـ
 .العامة
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ويقسم كل باب من األبواب السابقة إلى بنود لكل منيا رقم حساب ثانوي، وفق المثال التوضيحي 
 :التالي

 
 اسم الحساب أو عنوان النفقة رقم الحساب الثانوي رقم الحساب الرئيسي

 النفقات التحويمية   4
 المساىمات في النشاط االقتصادي  41 
 المساىمات في النشاط الثقافي  42 
 المساىمات في النشاط االجتماعي  43 
 مساىمات وحدات اإلدارة المحمية  44 
 مساىمات مديريات األوقاف 45 
المساىمات واالشتراكات في المؤسسات  46 

 العربية والدولية 
 
القانون المالي األساسي بأنو التبويب الذي يظير بصورة مستقمة وقد عّرفو  :التبويب االقميمي -4

بحيث تأخذ  .نفقات اإلدارة المركزية في جياز الدولة ونفقات كل محافظة من محافظات القطر
 :/ ومن ثم تأخذ محافظات القطر وفق التسمسل التالي1نفقات اإلدارة المركزية فيو رقم /

 ،السويداء، درعا ،الرقة ،الحسكة ،ادلب ،ير الزورد ،الالذقية ،حماه ،حمص ،حمب ،دمشق
 ./. إال إن ىذا التبويب لم يطبق حتى اآلن14/ حتى /2األرقام من رقم / ،القنيطرة ،طرطوس

 :92/1967ت العامة في ظل القانون مالحظات عمى تبويب النفقا 
اعتمد األسس القانونية يمكن مالحظة أن تبويب النفقات العامة في ظل القانون المالي األساسي 

ولكنو ما لبث ىذا  ،والتنظيمية التي تظير دور الدولة في النشاط االقتصادي أكثر من السابق
 ،التنظيم القانوني المتكامل لمتبويب أن تعّرض  لمعبث دون إتباع األساليب النظامية في التعديل

ويب القائمة في ظل القانون الذي عّدل من أحكام التب 1984عبر قانون الموازنة العامة لعام 
فبعد أن كان يعتمد القانون المالي  ،وخاصة في مجال التبويب الوظيفي ،المالي األساسي

واعتمد القطاعات  1984األساسي وظائف الدولة أساسًا لذلك عاد قانون الموازنة العامة لعام 
 االقتصادية الواردة في الخطة الخمسية أساسًا لذلك.
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/ 1وما جاء في القانون رقم / 1831تالي التباين الواقع بين ما ورد في المرسوم ويظير الجدول ال
 1984:19لعام 

 
التبويب الوظيفي لمنفقات العامة في ظل 

 /1831المرسوم /
التبويب الوظيفي لمنفقات العامة في ظل القانون رقم 

 1984/ قانون الموازنة العامة لعام 1/
 اسم الحساب الحسابرقم  اسم الحساب رقم الحساب

السمطات العامة واإلدارة  1
 والقضاء 

الخدمات الجماعية واالجتماعية  1
 والشخصية 

 .الزراعة والغابات واألسماك 2 األمن القومي  2
 الصناعات االستخراجية  3 الثقافة واإلعالم  3
 الصناعات التحويمية  4 الرعاية والمال  4
 الكيرباء والغاز والمياه  5 االقتصاد والمال  5
الزراعة والري واستصالح  6

 األراضي 
 البناء والتشييد  6

الصناعة والتعدين والطاقة  7
 والوقود 

 التجــارة  7

المواصالت والمرافق واألشغال  8
 العامة 

 النقل والمواصالت والتخزين  8

 المال والتأمين والعقارات  9  
 اعتمادات غير موزعة  10  
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/ 1831والمرسوم / 1967/ لعام 92إن القانون المالي األساسي رقم / :وعمى ىذا يمكن القول
أرسا قواعدًا لتبويب النفقات العامة في سورية ليا خصائصًا ومميزات ىامة، احتفظ التعديل 

بمعظميا ولكنو عدل بعضيا وأوجد مآخذ  ،1984/ لعام 1الجاري عميو في القانون رقم /
شكاالت شوىت ىذه الخصائص والمميزات.  وا 

 :خصائص وميزات ىذا التبويب -1
اتبع في ترقيم التبويب الوظيفي  - أ

واإلداري والنوعي األسموب 
 .العشري

قسم التبويب النوعي   - ب
لمنفقات والتبويب النوعي لإليرادات 
إلى عشرة أبواب رئيسة خصص 

م الخمسة األولى لمنفقات األرقا
 .والخمسة األخيرة لإليرادات

إن تبويب النفقات العامة بيذا  -ج
الشكل يسّيل القيام بدراسة تحميمية 
ليذه النفقات من الناحيتين 

 .االقتصادية واالجتماعية
 

اإلدارية أصبح الرقم يدل القطاع الذي تنتمي إليو الفقرة والقسم والفرع الذي يدل عمى الوحدة  -د
 لمدولة ونوع النفقة فييا.

 :مآخذ عمى تبويب النفقات العامة -2
أوجد الكثير من  1984/ لعام 1التعديل الجاري عمى تبويب النفقات العامة في القانون رقم /

  :اإلشكاالت القانونية والمآخذ الفنية عمى ذلك التبويب
 :اإلشكاالت القانونية - أ

التعديل األصول والقواعد القانونية في التعديل والتي تقضي  لم يتبع المشرع في ىذا -(1ً
/ الصادر تنفيذًا لو بشكل 1831بتعديل أحكام القانون المالي األساسي وتعديل أحكام المرسوم /
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ليعدل أحكام ذلك  1984واضح ومباشر وليس انتياز فرصة إقرار الموازنة العامة لمدولة لعام 
 .القانون والمرسوم بشكل ضمني

 
إن ىذا التعديل جاء في قانون موازنة عامة والمعموم أن ىذا القانون ىو قانون خاص  -(2ً

ومؤقت ومدتو سنة واحدة، وبالتالي ال يجوز من الناحية القانونية تعديل نصوص قانون أساسي 
 .ودائم بموجب قانون مؤقت صالح لمدة سنة

  :المآخذ الفنية - ب
 :مآخذ فنية عمى التبويب الوظيفي لعل أىميا 1984 / لعام1لقد أحدث القانون رقم /

% فقط من اعتمادات النفقات  40ىو تبويب لـ  1984إن التبويب المعتمد في موازنة عام  -(1ً
/ فيو، وىو الذي يتضمن قطاعات الخدمات الجماعية واالجتماعية 1العامة، إذ أن الحساب رقم /

% المتبقية  40وازنة، في حين يتم توزيع الـ % من إجمالي اعتمادات الم60والشخصية يشمل 
 .عمى القطاعات التسعة المتبقية

يعجز التبويب الوظيفي المستند إلى قطاعات الخطة االقتصادية من معرفة كمفة الخدمات  -(2ً
التي تؤدييا الدولة في كل قطاع، ألن القطاع الواحد فييا يجمع فعاليات متعددة وتقوم بوظائف 

  .مختمفة
 .ليس لمتبويب الوظيفي المحدث أساسًا أو معيارًا تصنيفيًا واحداً  -(3ً
إن ربط التبويب الوظيفي بقطاعات الخطة الخمسية يفقد التبويب الوظيفي أحد أىم  -(4ً

 .خصائصو المتمثمة في المقارنة بين اعتمادات القطاع الواحد في مختمف السنوات
دولة من جية وقطاعات الخطة من جية أخرى، كي يتالءم التبويب الجديد مع وظائف ال -(5ً

، وخالف تعريف التبويب الوظيفي الوارد 14/5/1984/ تاريخ 1215جاء قرار وزير المالية رقم /
وأضاف قطاعًا غير موجود في الخطة سماه  1984/ لعام 1في المادة الثالثة من القانون رقم /

ائف الدولة التي ال تظير في الخطة قطاع االعتمادات غير الموزعة وذلك كي يشمل باقي وظ
ن كان يمثل ذلك مخالفة قانونية إال أنو يشعر بضرورة العودة إلى  .االقتصادية الخمسية وىذا وا 

وىذا ما أخذ بو المشرع فيما  ،التبويب الوظيفي عمى أساس وظائف الدولة وليس قطاعات الخطة
  .بعد في القانون المالي األساسي الجديد

57 



قضى بضرورة تقسيم النفقات  2001ة إلى أنو صدر قرار من وزارة المالية بعام وتجدر اإلشار 
النفقات التي تشكل الباب األول والثاني والرابع والخامس وفق التبويب  :العامة إلى جارية )وىي

النوعي( واستثمارية وىي التي تشكل نفقات الباب الثالث وكذلك التبويب وذلك من أجل إظيار 
 .2002االستثمارية في الموازنة وقد طبق ذلك بدءًا من موازنة  نسبة النفقات

 2006لعام  54مالي األساسي رقم : تبويب النفقات في ظل القانون الثالثاا 
صدر القانون المالي األساسي الجديد بتاريخ 

/ 38وأصبح نافذًا بموجب المادة / 1/10/2006
  .2008منو بدءًا من بداية عام 

أضاف ىذا القانون إلى جانب التبويبات لقد 
األربعة السابقة تبويبًا جديدًا ىو التبويب 

/ من المادة 5االقتصادي، ولكنو وبموجب البند /
/ منو أوقف تطبيقو عمى صدور قرار من وزير 8/

المالية الذي لم يصدر حتى اآلن، لذلك يمكن 
إن النفقات العامة في سوريا أصبحت  :القول

قميميًا واقتصاديًا وفق  داريًا ونوعيًا وا  تبوب وظيفيًا وا 
القانون المالي األساسي الجديد، كما أنو عاد 
وعّرف التبويب الوظيفي بأنو التبويب الذي يظير 
 نفقات الموازنة عمى أساس وظائف الدولة، وبذلك 

 

تعديالت التي جاءت عمى مفيوم ىذا التبويب في موازنة تجاوز معظم االنتقادات الناتجة عن ال
 .ابقة الذكرالس 1984عام 
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 تمارين:
 

 ما القيمة القانونية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟  اشر إلى اإلجابة الصحيحة:

 ليس ممزما لكونو توصية صادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. .1
 يفسر ميثاق األمم المتحدة.ممزم ألنو  .2
 الخياران السابقان يعبران عن خالف فقيي. .3
 كل ما تقدم غير صحيح. .4

 
 .3 اإلجابة الصحيحة رقم
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 الوحدة التعميمية الثالثة
 حجم النفقات العامة

 
  الكممات المفتاحية:

 
 .التبويب في سورية. -التبويب الفقيي -تبويب النفقات العامة

 
  الممخص:

 
منفصمة وفؽ معيار معيف مف أجؿ تبويب النفقات العامة: ىو جمع الفئات المتجانسة منيا ضمف زمر 

تحميؿ السياسة العامة لمدوؿ،ودراسة أثارىا ووظائفيا، وتنشيط الدور الرقابي لمسمطات المتخصصة بذلؾ 
 لدى الدوؿ عمى تنفيذ الموازنة العامة.

 
 األهداف التعميمية:

 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:

  الطالب حوؿ تبويب النفقات العامة.تنشيط ميارات 
 .دراسة أنواع النفقات العامة وفؽ معايير تبويبيا المختمفة فقييا في سوريا 
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يثير حجـ النفقات العامة اىتمامًا كبيرًا مف جانب عمماء االقتصاد والمالية العامة، فالزيادة المضطرة 
يتعّمقوف في دراسة العوامؿ التي تؤثر في زيادة حجـ ىذه لحجـ ىذه النفقات في جميع دوؿ العالـ جعميـ 

النفقات مف دولة إلى أخرى، وفي القواعد التي يجب أف تحكـ سموؾ الدولة وىيئاتيا ومؤسساتيا العامة 
عند القياـ بالنفقات العامة، فيذه الزيادة في حجـ النفقات العامة أجبر فقياء المالية العامة عمى القياـ 

 .عرفة الطرؽ المثمى لتحقيؽ الدولة ألىدافيا بأقؿ نفقة ممكنةبدراسات لم
كما ال بد لنا مف دراسة تطور حجـ النفقات العامة في سوريا، لتعّرؼ عمى أسبابيا الحقيقية والظاىرية 

  .ومعدؿ تزايدىا مع تطور دور الدولة وازدياد وظائفيا وميماتيا في المجاؿ االقتصادي واالجتماعي
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 تزايد حجم النفقات العامةظاهرة 
 

تعد ظاىرة تزايد النفقات العامة مف الظواىر العامة في جميع الدوؿ ميما اختمفت نظميا االقتصادية 
حتى أصبحت أحد السمات المميزة لممالية  .والسياسية، وميما اختمفت في درجة تطورىا االقتصادي

ة جعموا مف ىذه الظاىرة قانونًا عامًا مف العامة في ىذا العصر، حتى أف بعض عمماء المالية العام
 .قوانيف التطور المالي واالقتصادي واالجتماعي لمدولة

 

 
 

 :القانون العام لمظاهرة -أواًل 
كاف أوؿ مف لفت األنظار إلى ىذه الظاىرة، االقتصادي األلماني أودلؼ فاجنر، في دراسة قاـ بيا في 

وانتيى إلى القوؿ بوجود اتجاه  .األوروبية خالؿ القرف التاسع عشرعف تطور نفقات الدوؿ  1880عاـ 
عاـ نحو ازدياد أوجو نشاط الدوؿ مع التطور االقتصادي لمجماعة، وصاغ ىذا االستنتاج في صورة 
قانوف اقتصادي ُيعرؼ باسمو، يتمخص في أنو: ))كمما حقؽ المجتمع معداًل معينًا مف النمو االقتصادي، 

ع اتساع نشاط الدولة، وبالتالي يؤدي إلى زيادة اإلنفاؽ العاـ بمعدؿ أكبر مف الزيادة فإف ذلؾ يستتب
إف الزيادة في دخؿ الدولة  :الحاصمة في نصيب الفرد مف الناتج القومي ((، ويعمؿ فاجنر قانونو بقولو

نتاجيا خالؿ فترة طويمة تؤدي إلى زيادة نشاط الحكومة في شكمو المطمؽ وبمع دؿ ال يقؿ الصناعية وا 
 .عف معدؿ الزيادة في دخميا القومي
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وقد بنى استنتاجو ىذا عمى تنبؤاتو وشكوكو مف تطور النظاـ الرأسمالي الصناعي، وقاؿ إف زيادة 
التصنيع يوجب عمى الدولة التدخؿ لتنظيـ النشاطات االقتصادية التي تشبع حاجات جماعية لممجتمع، 

يقدـ عمى مثؿ ىذه النشاطات، لمحد مف نشاط االحتكارات  كالتعميـ والصحة ألف القطاع الخاص ال
، وقد تنبأ بذلؾ في وقت لـ يفرز النظاـ 1الخاصة، ولمتخفيؼ مف التقمبات االقتصادية ومتغيرات األسعار

الرأسمالي ىذه المشاكؿ بعد، فتوصؿ إلى نتيجة أصبح مسمـ بيا بعد ذلؾ مفادىا أف تدخؿ الدولة شرط 
 .صاد السوؽأساسي لحسف سير اقت

  :ومع التسميـ بصحة ذلؾ إال أنو كاف يؤخذ عمى ىذا القانوف
والحقيقة أف اإلنفاؽ العاـ ال  .اعتباره أف زيادة النفقات العامة تعود بشكؿ رئيس لعوامؿ اقتصادية -1

يتحدد في بمد ما تبعًا ألسباب اقتصادية فقط، بؿ ىناؾ العديد مف العوامؿ األخرى غير العوامؿ 
 .االقتصادية تتحكـ في ذلؾ

كاف قانوف فاجنر واضحًا في اإلشارة إلى ظاىرة النمو المطمؽ لإلنفاؽ الحكومي، إال أنو لـ يبيف  -2
 .تبعًا الختالؼ الدوؿ في درجات نموىا اختالؼ معدؿ ىذه الزيادة

   .إف قانوف فاجنر أغفؿ التوقيت الذي يجب عمى الدولة الزيادة في نشاطيا الحكومي -3
 إف قانوف فاجنر كاف يتصؼ بطابعو الخاص بحيث يصعب تعميمو عمى جميع الدوؿ. -4

عمى ىذه الظاىرة، ويمكف  عمى الرغـ مف ىذه االنتقادات لقانوف فاجنر، فإنو يصمح إطارًا عامًا لمداللة
إال أنو قد  ،اإلشارة في ىذا المجاؿ إلى أنو عمى الرغـ مف اتجاه النفقات العامة نحو التزايد بشكؿ دائـ

يحدث في بعض الدوؿ وفي بعض السنوات أف يظؿ حجـ النفقات العامة ثابتًا، بؿ وقد يتجو نحو 
لذلؾ يصمح قانوف فاجنر إطارًا لمداللة عمى ىذه  .االنخفاض، ولكف ما يمبث أف يتجو بعد ذلؾ نحو التزايد

 .الظاىرة في المدى الطويؿ
وتجدر اإلشارة إلى تزايد النفقات العامة ال يعني بالضرورة زيادة المنفعة المترتبة عمييا، والتي تتمثؿ في 
زيادة أنواع الخدمات التي تؤدييا الدولة أو ارتفاع مستوى أدائيا، وبالتالي ال يعني بالضرورة زيادة 

ضيا إلى أسباب ظاىرية تؤدي إلى زيادة التكاليؼ العامة عمى األفراد، فقد ترجع ىذه الزيادة كميا أو بع
حجـ النفقات العامة دوف زيادة ىذه المنفعة أو تحسينيا عمى األفراد، وقد يؤدي تزايد النفقات العامة إلى 

                                                        
  .57ص، 1998، مصر، االسكندرية، الدار الجامعية، مبادئ المالية العامة، د. زينب حسيف عوض اهلل 1
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زيادة المنفعة العامة المترتبة عمييا بشكؿ فعمي، وفي ىذه الحالة تكوف زيادة النفقات العامة كميا أو 
 ية.بعضيا ترجع إلى أسباب حقيق

 
 :األسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة ثانياً:

لمتعّرؼ عمى األسباب الظاىرية لتزايد حجـ النفقات العامة ينبغي التعّرؼ عمى ىذه الظاىرة أكثر ومعرفة 
  .مقدار الزيادة الحقيقية مف الزيادة المطمقة فييا

لى التغير في وترجع أسباب الزيادة الظاىرية في حجـ النفقات العامة إلى ان خفاض القوة الشرائية لمنقود، وا 
 .طرؽ المحاسبة الحكومية أو إعداد الموازنات أو إلى النمو السكاني

 :انخفاض القوة الشرائية لمنقود -1
فقيمة الميرة السورية ىي عبارة  .يقصد بالقوة الشرائية لمنقود، سمطانيا في المبادلة بكافة السمع والخدمات

لخدمات التي يمكف شراؤىا بيا، ولما كانت قيمة النقود ليست في الواقع سوى مقموب عف كمية السمع وا
 .مستوى األسعار، فمعنى ذلؾ أف ارتفاع األسعار يعني انخفاض قيمة النقود أي انخفاض قوتيا الشرائية

الؿ تمؾ لذلؾ عند إجراء المقارنة بيف النفقات العامة في فترات مختمفة بيدؼ قياس نوع الزيادة فييا خ
الفترات ىؿ ىي ظاىرية أـ حقيقية، يكوف مف الضروري أف نأخذ في اعتبارنا التغيرات التي تحدث في 

 المستوى العاـ لألسعار مف فترة إلى أخرى، وبالتالي فإف: 
 100× النفقات العامة الحقيقية لنفس السنة       

 --------------------------ة لمسنة = يالنفقات العامة الحقيق
 الرقـ القياسي لألسعار فييا         

 .ومف الضروري عند إجراء المقارنة استخداـ نفس سنة األساس بالنسبة لمرقـ القياسي لألسعار
 :اختالف طرق المحاسبة الحكومية أو طرق إعداد ومبادئ الموازنات العامة -2

يسجؿ فييا جميع نفقاتيا وجميع  فالدوؿ عادة تأخذ بمبدأ شموؿ الموازنة، وىذا المبدأ يعني أنو يجب أف
إيراداتيا دوف أي تقاس فيما بينيما فتظير جممة ىذه النفقات وتمؾ اإليرادات فييا، ومف الممكف ليا في 
بعض الحاالت وبالنسبة لبعض وحداتيا اإلدارية تسجيؿ صافي حساب ىذه الوحدة بعد إجراء التقاص 

يراداتيا، وعندما تعّدؿ ا لدولة طرؽ حساباتيا وتعتمد مبدأ الشموؿ بدؿ مبدأ الصوافي، فيما بيف نفقاتيا وا 
 .فإف ذلؾ سيؤدي إلى زيادة حجـ نفقاتيا العامة، ولكف في الواقع تكوف ىذه الزيادة ظاىرية
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كما يمكف لمدوؿ تعديؿ ميعاد بدء سنتيا المالية فإذا كاف في سنة سابقة موعد بدء الموازنة فييا ىو 
ي سنة قادمة أصبح الشير السابع، فإف موازنتيا في السنة السابقة ستكوف الشير األوؿ مف السنة وف

عمميًا عف سنة ونصؼ وبالتالي ستكوف نفقات نصؼ السنة تمؾ زيادة ظاىرية في حجـ نفقاتيا العامة، 
 1959.2/  1958كما حدث في سوريا بيف عامي 

دد الموازنات، وىذا يؤدي إلى زيادة حجـ كما يمكف لمدوؿ أف تأخذ بمبدأ وحدة الموازنة بداًل مف مبدأ تع
  .1970نفقاتيا العامة ظاىريًا، كما حدث في سوريا عاـ 

 :التزايـد السـكاني -3
يؤدي التزايد السكاني إلى زيادة حجـ النفقات العامة وذلؾ لمواجية األعباء الجديدة التي تقع عمى عاتؽ 

فممعرفة إف كانت ىناؾ زيادة  .3والصحة واألمف العاـ الدولة وال سيما في مجاؿ الخدمات العامة كالتعميـ
نفقات حقيقية أـ ظاىرية فإف األمر يستدعي استبعاد أثر النمو السكاني، وذلؾ بحساب متوسط نصيب 
الفرد مف النفقات العامة مف فترة ألخرى عف طريؽ تقسيـ النفقات العامة في السنة عمى عدد سكانيا في 

 .ذلؾ المتوسط في سنة أخرىنفس السنة ومقارنتيا مع 
 :األسباب الحقيقية لزيادة حجم النفقات العامة ثالثاً:

إذا تـ استبعاد األسباب الظاىرية لتزايد حجـ النفقات العامة، فيمكف إرجاع زيادة حجـ النفقات العامة إلى 
 :األسباب التالية

 :األسباب السياسية -1
إف التطور الذي شيده دور الدولة في 

العشريف لـ يكف قاصرًا عمى الناحيتيف القرف 
نما شمؿ كذلؾ  االقتصادية واالجتماعية، وا 
الناحية السياسية عمى المستوييف الداخمي 

 :والخارجي، أدت إلى زيادة نفقات الدوؿ

 
                                                        

حيث أصبحت الموازنة فييا تبدأ في شير تموز بداًل مف الشير األوؿ كمػا ىػو الحػاؿ فػي اإلقمػيـ الجنػوبي فػي ذلػؾ الوقػت  2
  .141ص، مرجع سابؽ، المالية العامة والتشريع المالي، د. عصاـ بشور .بيف سوريا ومصرفي عيد الوحدة 

  .11ص، 1964، القاىرة، دار النيضة العربية، المالية العامة، د. محمد حممي مراد 3
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 :فعمى المستوى الداخمي -أ
 في تأميف  أدى انتشار األفكار الديمقراطية إلى تقميص الخدمات المأجورة وأصبح لمدولة مصمحة

الكثير مف الخدمات العامة لدواٍع اقتصادية واجتماعية بدوف أي مقابؿ، كما أنو أحيانًا تنفذ بعض 
المشروعات في دوائر انتخابية معينة أو في أوقات معينة )قبؿ االنتخابات( ال ضرورة كبيرة ليا 

لكثير مف الدوؿ، وىذا بؿ لمجرد إرضاء الناخبيف، إضافة إلى انتشار النػزاعات االشتراكية في ا
 4.كمو أدى إلى زيػادة حجـ النفقات العػامة

  إف تطور الفكر السياسي أدى إلى نمو فكرة مسؤولية الدولة، كما إف زيادة وظائؼ الدولة أدى
 .إلى زيادة عدد موظفييا ونفقاتيا اإلدارية، مما زاد مف حجـ نفقاتيا العامة

قات الدولية إلى زيادة أىمية التمثيؿ الدبموماسي بيف أدى نمو العال :وعمى المستوى الخارجي -ب
الدوؿ، كما ُأنشئ العديد مف المنظمات الدولية واإلقميمية وتـ زيادة عدد ىذه المنظمات وتوسعت 
اختصاصاتيا وتنوعت، كما ساىـ واجب التضامف الدولي في زيادة النفقات العامة لمدوؿ، مما زاد 

 5.مف حجـ نفقاتيا عموماً 
 :أثير الحـروبت -2

تعد الحروب مف أىـ أسباب زيادة حجـ 
النفقات العامة لمدوؿ مف الناحية 
السياسية إضافًة إلى األسباب المذكورة 
أعاله، وخاصة الدوؿ التي تواجو خطرًا 
دائمًا مف عدو خارجي، كالدوؿ العربية 
والحروب التي خاضتيا وما زالت مع 
إسرائيؿ، فتزداد نفقات الدوؿ بسبب 

ستعداد لمحرب وفي مرحمة الحرب اال
ذاتيا وفي مرحمة ما بعد الحرب إلزالة 

 .آثارىا
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وقد أصبحت ىذه النفقات أكثر مف ضرورية في العصر الحديث، فإضافة إلى أنيا تتعمؽ بسيادة 

 :الدوؿ، فإف طبيعة النفقات العسكرية في تزايد مضطرد لألسباب التالية
 ،وتقدـ وسائميا، ودخوؿ التكنولوجيا العالية فييا تقدـ الفنوف العسكرية حديثًا. 
  ،لى إقامة قواعد عسكرية خارجية ليا سعي بعض الدوؿ لزيادة نفوذىا العسكري الخارجي وا 

  .وقياميا بالمناورات العسكرية دورياً 
  النفقات العسكرية عادة تستدعي السرعة والسرية، مما يصعب معو الرقابة عمييا، ويؤدي بدوره

 .تبذير أحياناً إلى ال
  إف الحرب تستدعي مف الدوؿ تقديـ اإلعانات إلى منكوبي الحروب وتأميف السمع والخدمات

ألفرادىا خالؿ الحروب بأسعار معتدلة عمى الرغـ مف ارتفاع أسعارىا في ذلؾ الوقت وتقديـ 
قتراضيا التعويضات لالجئيف واألسرى والمجنديف، وسداد فوائد القروض التي تمجأ الدولة إلى ا

وىذا يؤدي إلى زيادة النفقات العامة إلى حد قد ال يمكف القتصاد الدولة أف  6لتمويؿ الحرب
فإعادة إعمار ما دمرتو الحرب األىمية في لبناف كمفيا مديونية عالية وصمت حتى بداية  ،تتحممو
  .مما أرىؽ االقتصاد المبناني ،/ مميار دوالر50إلى ما يقارب الػ / 2010عاـ 

  :تغير الدور االجتماعي لمدولة -3
تميز القرف التاسع عشر بظيور تفاوت 
اجتماعي كبير بيف الطبقات في 
المجتمعات، حيث كانت الفمسفة 
االجتماعية السائدة آنذاؾ تقضي بعدـ 
تدخؿ الدولة لمساعدة الطبقات الفقيرة، 
ومف الواضح أف ىذه الفمسفة االجتماعية 

صادية التي كانت تتفؽ والفمسفة االقت
كانت سائدة، ولكف تطور الفمسفة 
  االجتماعية واالقتصادية لمدولة وظيور 
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االجتماعي ليا، فأصبح مف واجبيا العمؿ عمى إعادة توزيع الدولة التدخمية أدى إلى اتساع الدور 
 .الدخؿ القومي بطريقة أقرب إلى العدالة العتبارات اقتصادية وسياسية واجتماعية

 .تطبيؽ نظاـ التأمينات االجتماعية وتـ التوسع في منح اإلعانات االجتماعيةفانتشر 
كما يمكف اإلشارة ىنا إلى أف الزيادة السكانية تؤدي إلى زيادة النفقات العامة، فيي تستمـز توسع 
الدولة في خدماتيا لمواجية مطالب السكاف، خاصة إذا عممنا أف نسبة الزيادة السكانية تتركز في 

قات الفقيرة، كما أف نفقات حفظ األمف واالستقرار تتزايد مع زيادة السكاف وأف التوسع في الطب
فالتزايد السكاني  .7اإلنفاؽ العاـ يتوقؼ عمى بنية السكاف العمرية وعمى توزيعيـ جغرافيًا أيضاً 

 .سبب لزيادة حجـ النفقات الحقيقية والظاىرية
 

 :األسباب االقتصادية  -4
 :تدخل الدولة في النشاط االقتصاديزيادة  -أ 

في ظؿ النظاـ الرأسمالي التقميدي كاف دور الدولة االقتصادي يقؼ عند كونيا حارسة 
لمنظاـ والحريات الفردية ووظائفيا محدودة تتمثؿ في إقامة العدالة والدفاع واألمف الداخمي، مما 

 .جعؿ نفقاتيا العامة في حدىا األدنى
دولة في النشاط االقتصادي أصبحت دولة تدخمية، إذ تدخمت ولكف بعد تطور دور ال

، وتدخمت لتوجيو االقتصاد والتأثير في بنيانو، 8الحكومات مف أجؿ تأميف االستقرار االقتصادي
كما أف الدوؿ النامية أخذت عمى عاتقيا ميمة التنمية االقتصادية، ىذا كمو زاد مف نفقاتيا 

 9.العامة
 :االقتصادي في الدولزيادة معدالت النمو  -ب

يمكف إرجاع جزء كبير مف زيادة النفقات العامة، إلى حركة النمو االقتصادي طويؿ 
 :المدى التي عرفتو غالبية الدوؿ بداية مف سبعينات القرف الماضي
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  فحركة النمو وما يصاحبيا مف ضرورة التركيز عمى إنشاء وتطوير القطاعات الصناعية المختمفة
لتدخؿ لتقديـ التسييالت الالزمة النطالؽ االستثمارات الخاصة نحو القطاعات دعت الدوؿ إلى ا

الصناعية، وىذا استمـز قياـ الدولة بإنشاء قطاعات الخدمات االقتصادية األساسية والمدف 
الصناعية، كما أوجب عمى الدوؿ النامية تأميف البنية التحتية عمومًا عف طريؽ استثماراتيا 

 .العامة
 مو تقدـ مماثؿ في المستوى التكنولوجي، ويؤدي ىذا األخير إلى زيادة التركز يصاحب الن

الرأسمالي، ىذا إضافة إلى أف التطور التكنولوجي اليائؿ والمتسارع في العالـ يجبر الدوؿ عمى 
اإلحالؿ المستمر آلالتيا ومعداتيا لما لو عالقة في زيادة حدة المنافسة بيف الدوؿ، مما يزيد مف 

 .قاتيا العامةحجـ نف
  يصاحب النمو ظاىرة اليجرة مف الريؼ إلى المدينة، وتجبر ىذه الظاىرة الدوؿ عمى زيادة

 .استثماراتيا العامة
 :انتشار النظام االشتراكي في الفترات السابقة -جـ

قامت  ،فانتشار المذاىب االشتراكية بتأثير الثورة البمشفية في االتحاد السوفييتي السابؽ
الدولة المنتجة، وأدارت الدولة المشروعات االقتصادية بنفسيا، وازداد حجـ القطاع العاـ وحجـ 

وىذا ما عكس األعباء اإلضافية التي  ،التأميـ أكثر مما ىو عميو في النظـ الرأسمالية بكثير
ة األخيرة وتحوؿ الدوؿ عف النظاـ االشتراكي في اآلون ،10أصبحت الدولة تتحمميا في تمؾ النظـ

 .لـ يؤدِّ إلى تناقص نفقاتيا بقدر ما أدى إلى خفض في معدؿ زيادتيا
 

 :األسـباب الماليـة   -5
فبعد أف كاف ىذا الفكر محددًا بواجب المحافظة عمى مبدأ توازف الموازنة،  :تطور الفكر المالي -أ

ادة النفقات العامة مف أصبح مقبواًل فيو بؿ واجبًا عميو ضخ األمواؿ الالزمة في السوؽ عبر زي
أجؿ تحريؾ عجمة االقتصاد القومي ولو كاف ذلؾ عمى حساب ذلؾ التوازف  مف أجؿ إقامة 

 .التوازف االقتصادي العاـ
فظيور ىذا الفائض يشجع الدولة عمى زيادة نفقاتيا  :وجود فائض في إيرادات بعض السنوات -ب

ىذا الوضع في األوقات التي تستوجب فييا وتبدو خطورة  ،العامة بإنفاقو في وجوه غير ضرورية
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السياسة المالية السميمة عمى الحكومة خفض نفقاتيا تجد صعوبة في خفض الكثير مف بنود 
  .اإلنفاؽ العاـ

كانت القروض في السابؽ إيرادًا استثنائيًا ال يمكف المجوء إليو إال في أحواؿ  :سهولة االقتراض -جػ
عادية، وفيما بعد أصبحت ىذه الوسيمة مف وسائؿ السياسة المالية استثنائية ولتغطية نفقات غير 

لمدوؿ لتحقيؽ التوازف االقتصادي العاـ، مما جعميا تسّيؿ عممية االقتراض الداخمي وتغري الدوؿ 
مما أغراىا في الكثير مف األحياف عمى التوسع في اإلنفاؽ العاـ، ويالحظ أف  ،عمى المجوء إلييا

يا سواء مّوؿ ىذا القرض استثمارات منتجة أـ غير منتجة فإنو يرتب زيادة عممية االقتراض ذات
 .في حجـ النفقات العامة نتيجة أقساطو وفوائده في المستقبؿ

فعندما  ،تولد بعض أنواع النفقات العامة وخاصة االستثمارية منيا نفقات إضافية :األثر التراكمي -د 
ترصد دولة مبمغ مف الماؿ ألتمتة أعماليا اإلدارية فإف ىذا يتطمب بالمستقبؿ نفقات إضافية 

  .لصيانة حواسيبيا وتطويرىا وممحقاتيا بشكؿ مستمر
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 حدود النفقات العامة
 

رأينا في المبحث السابؽ أف حجـ النفقات العامة يتجو نحو التزايد 
في الحد مف ىذه الزيادة ووضع  المستمر، وىذا أدى إلى التفكير

حدود وضوابط لإلنفاؽ العاـ بنسبة معينة مف الدخؿ القومي، 
%  25وبالفعؿ اقترح بعض عمماء المالية العامة نسبًا معينة ) 

، إال أنو ال يمكف أف نتفؽ مع ىؤالء في ذلؾ 11% ( 30أو 
  :لسببيف

 
 .إلى أي أساس اقتصاديأف النسب المقترحة ىي نسب تحكمية ال تستند  :األول
أف الفقياء الذيف اقترحوا مثؿ ىذه النسب كانوا ينظروف إلى النفقات العامة عمى أنيا نفقات  :الثاني

استيالكية غير منتجة، إال أف الدراسات أثبتت أف الكثير مف النفقات العامة ىي نفقات إنتاجية يمكف أف 
 .تزيد مف الدخؿ القومي

ذا كاف ليس في اإلمكاف تحديد النفقات العامة بنسبة معينة مقدمًا مف الدخؿ القومي، فال يعني ذلؾ أنو  وا 
 ال يوجد عوامؿ أخرى تحد مف حجـ اإلنفاؽ العاـ وتدعو إلى ضرورة مراعاة عالقتو بالدخؿ القومي.

 :وىذه العوامؿ ىي
  

                                                        
  .54ص، مرجع سابؽ، د. عمي لطفي 11

71 



 قدرة الدولة في الحصول عمى إيرادات والمقدرة المالية لمدولة: :أوالً 
الطبيعي أف يتحدد حجـ النفقات العامة بقدرة الدولة في الحصوؿ عمى اإليرادات ) العادية وغير مف 

 .العادية (
وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف الدولة تكوف شأنيا 
شأف أفراد القانوف الخاص مف حيث تحديد 
إنفاقيا بمقدرتيا المالية، ولكف مف المفيد أف 

ر مف نشير إلى أف الدولة تتمتع بقدر كبي
المرونة في اإلنفاؽ نظرًا لما ليا مف سمطة 
السيادة في فرض مختمؼ الضرائب والرسوـ، 
واالقتراض مف السوقيف المالية والنقدية، عالوة 
عمى إمكانية لجوئيا إلى اإلصدار النقدي، 

 .تختمؼ فيو عف األفراد في ىذا المجاؿ
  ولكف يجب أال يفيـ مما سبؽ أف قدرة الدولة في 

فتتوقؼ المقدرة المالية القومية  الحصوؿ عمى إيرادات عامة تكوف غير محدودة، بؿ ىي محدودة أيضًا،
 :لمدولة عمى عدة اعتبارات اقتصادية واجتماعية وسياسية لعؿ أىميا

 مستوى الدخؿ القومي وكيفية توزيعو بيف الفئات االجتماعية المختمفة. -1
 .واعتبارات تنميتياضرورة المحافظة عمى المقدرة اإلنتاجية  -2
 .مدى اتساع النشاط الخاص بالقياس مع القطاع العاـ وطبيعة النظاـ االقتصادي لمدولة -3
 12.اعتبارات المحافظة عمى قيمة النقود -4

 .مع مالحظة أف ىذه المقدرة تختمؼ حدودىا باختالؼ مصادر اإليرادات العامة
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 مستوى النشاط االقتصادي: ثانياً:
يؤمف بوجود عالقة طردية بيف مستوى النشاط االقتصادي وحجـ  1936حتى عاـ  كاف الفكر االقتصادي

  .النفقات العامة
أما بعد ظيور النظرية الكينزية فقد أصبحت النفقات العامة أحد األسمحة اليامة التي يمكف استخداميا 

جأ الدولة إلى لمتأثير في مستوى النشاط االقتصادي، ففي فترات االزدىار واالنتعاش االقتصادي تم
إنقاص حجـ النفقات العامة لتجنيب ظيور اآلثار التضخمية فييا أو عمى األقؿ اإلقالؿ منيا، وفي فترات 
الكساد تمجأ الدولة إلى زيادة حجـ النفقات العامة بالقدر الالـز لرفع مستوى الطمب الفعمي فييا بما يسمح 

قتصادية التي تعيشيا الدولة ومستوى نشاطيا وبالتالي أصبحت الحالة اال .بتحقيؽ التوظيؼ الكامؿ
 13.االقتصادي أحد محددات زيادة حجـ نفقاتيا العامة

 
 ثالثًا: ضرورة المحافظة عمى قيمة النقود:

كاف الفكر االقتصادي الكالسيكي يعطي أىمية كبرى لمسياسة النقدية باعتبارىا وسيمة فعالة تسمح 
وعمى الرغـ مف أف  .النقود أي منع تدىور قوتيا الشرائيةبتحقيؽ ىدؼ عاـ ىو المحافظة عمى قيمة 

وال سيما بعد ظيور النظرية الكينزية لـ يعد يعطييا نفس األىمية، إال أف  –الفكر االقتصادي المعاصر 
 14.ىنالؾ وسائاًل أخرى لتحقيؽ اليدؼ ذاتو، وفي مقدمتيا حجـ النفقات العامة
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 ترشيد النفقات العامة
ترشيد النفقات العامة أىمية  يكتسب موضوع

قصوى في العصر الحديث، نتيجة تزايدىا 
المضطرد حتى يمكف التأكد مف أف ىذا التزايد 
يؤدي إلى زيادة الدخؿ القومي زيادة حقيقية دوف 
أي تأثير سمبي في اإلنتاج أو التوظيؼ أو 

 .األسعار
ونعني بترشيد النفقات العامة ) ىو تحقيؽ أكبر 

عف طريؽ رفع كفاءة ىذا اإلنفاؽ نفع لممجتمع 
إلى أعمى درجة ممكنة، والقضاء عمى جميع 

  .أوجو اإلسراؼ والتبذير أو تعرضيا لمضياع
 :الواقع أف تحقيؽ ذلؾ الترشيد يتطمب االلتزاـ بالضوابط التالية

 
 يد الحجم األمثل لمنفقات العامةتحد أواًل:

وعمى ىذا األساس  .تمثؿ منافع عامة يستفيد منيا أفراد المجتمعسبؽ أف ذكرنا أف النفقات العامة لمدولة 
فقد يعتقد البعض، أنو كمما زادت النفقات العامة لمدولة زاد النفع العاـ، والواقع أف ىذا التصور ليس 
صحيحًا. فمف جية زيادة النفقات العامة عف حد معيف قد يؤدي إلى اإلسراؼ والتبذير، ومف جية أخرى 

كمية الضرائب الممكف جبايتيا مف األفراد وذلؾ يؤدي إلى زيادة التضحية التي يتحمميا أفراد ىو محكوـ ب
المجتمع بسبب ما يدفعونو مف ضرائب، مع مالحظة أف النفقات العامة قد يستفيد منيا جميع المواطنيف 

السابقة بحث  بالتساوي إال أنيـ غير متساويف فيما بينيـ في تحمؿ األعباء الضريبية. لكؿ األسباب
عمماء المالية العامة فيما يسمى بالحجـ األمثؿ لمنفقات العامة، أي الحد الذي يجب أف يقؼ عنده 

 .حجميا
 .يمكف اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف العامؿ السياسي لو دورًا رئيسًا في تحديد حجـ النفقات العامة

% مف الدخؿ  13ال تتعدى يقترح ليا نسبة  فضيؽ النفقات العامة في الدولة الحارسة جعؿ بعض الفقياء
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 30القومي، وتوسع استخداميا في الدولة المتدخمة جعؿ البعض اآلخر يقبؿ بأف تصؿ ىذه النسبة إلى 
%.15 
 

 .ولكف بغض النظر عف العامؿ السياسي كيؼ يمكف تحديد الحجـ األمثؿ لمنفقات اقتصاديًا ؟
ـ األمثؿ لمنفقات العامة يتحقؽ عندما تتعادؿ المنفعة يرى بعض عمماء المالية العامة أف الحج -1

الحدية لمنفقات العامة مع المنفعة الحدية لمدخوؿ المتبقية لدى األفراد بعد تحمميـ األعباء الضريبية، لذلؾ 
 16.رأى بعض الكتاب أف ازدياد النفقات العامة يتناسب طردًا مع اإلسراؼ وعكسًا مع المنفعة

المبدأ يسمح بتحديد الحجـ األمثؿ لمنفقات العامة نظريًا فقط ألنو عند محاولة تطبيقو فإنو الواقع أف ذلؾ 
يثير العديد مف الصعوبات والمشاكؿ العممية، فمعرفة المنافع العامة التي يحصؿ عمييا األفراد في 

تفاصيؿ نفقات المجتمع يتطمب معرفة تفاصيؿ النفقات العامة في القنوات المختمفة، إضافة إلى معرفة 
 .األفراد لدخوليـ، وفي الغالب يتعذر ذلؾ كونو يرتبط بسموؾ األفراد المختمفة

رأى بعض فقياء المالية العامة أف الحجـ األمثؿ لمنفقات العامة يتحدد عندما تتعادؿ المنفعة  -2
  17.لياالحدية االجتماعية في كؿ وجو مف أوجو النفقات العامة مع التكمفة الحدية االجتماعية 

والمقصود بالمنافع الحدية االجتماعية ىو )) أقصى منفعة تعود عمى المجتمع مف خالؿ تمؾ النفقات 
والتي تؤلؼ النشاط العاـ لمحكومة((، أما التكمفة االجتماعية الحدية فيي )) أقصى ما يمكف أف ُيضّحى 

  .بو مف إنتاج النشاط الخاص مف جراء قياـ الدولة بنشاطيا العاـ ((
الواقع أف أفضؿ معيار في ىذا المجاؿ ىو تحديد الحجـ األمثؿ لمنفقات بالحجـ الذي يسمح  -3

بتحقيؽ أكبر قدر مف الرفاىية ألكثر عدد مف المواطنيف، وذلؾ بحدود أقصى ما يمكف تدبيره مف موارد 
 .أي بحدود المقدرة المالية لمدولة .18عامة لمدولة

زيادة الدخؿ القومي،  :فقات العامة يتوقؼ عمى ثالثة عناصر ىيلػذلؾ فإف تحديد الحجـ األمثؿ لمن
 .طريقة توزيع ىذا الدخؿ عمى أفراد المجتمع، وحجـ الموارد العادية لمدولة

                                                        
  .69ص، مرجع سابؽ، العامة والتشريع الضريبي المالية، د. عصاـ بشور 15
  .69ص، مرجع سابؽ، المالية العامة والتشريع الضريبي، د. عصاـ بشور 16
د. عبػد المطمػب عبػد  :لمزيد مف التفاصيؿ في معرفة مفيـو وعناصػر المنػافع والتكػاليؼ ومعػايير المفاصػمة بينيمػا أنظػر 17

  .187-85ص، مرجع سابؽ، الحميد
  .45ص، مرجع سابؽ، طفيد. عمي ل 18
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الواقع يؤكد أف العوامؿ االقتصادية ال تكفي لتحديد الحجـ األمثؿ لمنفقات، فالعوامؿ السياسية واالجتماعية 
لة سياسية واجتماعية إضافة لكونيا اقتصادية، ولمتفصيؿ أكثر يمكف ليا دور رئيس في ذلؾ، فالمسأ

إنو لمعرفة العوامؿ االقتصادية التي تحديد الحجـ األمثؿ لمنفقات العامة ال بد مف التفريؽ بيف  :القوؿ
 :نوعيف مف النفقات العامة ىي

النفقات التي تخصص إلنتاج سمع وخدمات بغرض بيعيا بأثماف تغطي نفقة  - أ
 .يا، فإف ىذا النوع مف النفقات تخضع لالعتبارات االقتصاديةإنتاج

النفقات التحويمية، وىذه النفقات تخضع لالعتبارات االجتماعية والسياسية أكثر مف  - ب
 19.خضوعيا لالعتبارات االقتصادية في تحديد الحجـ األمثؿ ليا

 :إعداد دراسات الجدوى لممشروعات التي يتقرر إقامتها :ثانياً 
إف إقامة المشروعات العامة الجديدة دوف إعداد دراسات الجدوى ىذه يؤدي إلى ضياع جزء كبير مف 
النفع العاـ الذي كاف مف الممكف أف يتحقؽ لالقتصاد القومي مف األمواؿ التي أنفقت عمى تمؾ المشاريع 

اليؼ تزيد عف تكاليؼ كاالختيار السيء لطاقات اإلنتاجية ليا، أو إنتاج سمع بتك .إف كانت غير مجدية
 .... إلخ.استيرادىا

 
  :وتتضمف عادة دراسة الجدوى ألي مشروع العناصر التالية

الدراسة التسويقية، الدراسة الفنية، المالمح العامة لممشروع، التكاليؼ االستثمارية لممشروع، الجدوى 
اآلثار المحتممة لممشروع عمى  ،االقتصادية واالجتماعية لممشروع، الييكؿ التنظيمي واإلداري لممشروع

 .البيئة واتسامو مع المجتمع
وتجدر اإلشارة في ىذا المجاؿ أنو بالنسبة لممشروعات التي تقيميا الحكومة المركزية أو وحدات الحكـ 
المحمي أو شركات القطاع العاـ، فإف الجدوى االقتصادية واالجتماعية لممشروع تعتبر أىـ عنصر مف 

 .أف تتضمنيا دراسة الجدوى لوالعناصر التي يجب 
 

                                                        
  .58-42ص، لمزيد مف التفاصيؿ أنظر د. رفعت المحجوب 19

76 



 :التركيز عمى نظم الرقابة عمى النفقات العامة :ثالثاً 
تقضي قواعد المالية العامة بأف إنفاؽ أي مبمغ مف األمواؿ العامة أو االرتباط بإنفاقو، يجب أف تكوف 

النفقات العامة، ضمانًا تحت دائرة الرقابة بدءًا مف الترخيص ليا مف السمطة التشريعية وحتى تنفيذ ىذه 
  .لتوجيييا بالشكؿ الذي يضمف المصمحة العامة

في الحقيقة إف ممارسة السمطة التشريعية ليذا 
الدور في ىذا المجاؿ يساعد كثيرًا في ترشيد 
النفقات العامة ألف مناقشات أعضاء ىذه 
السمطة عند إقرار الموازنة بنفقاتيا، يمكف أف 

النفقات منعدمة أو يؤدي إلى إلغاء اعتمادات 
قميمة النفع العاـ، وقد تؤدي إلى استبداؿ نفقة 

 ... إلخ.بأخرى أكثر أىمية لممجتمع
بعد ذلؾ تبدأ مرحمة جديدة مف الرقابة مف أجؿ 
ترشيد النفقات العامة، تتمثؿ في التركيز عمى 
نظـ الرقابة عمى اإلنفاؽ العاـ لمتثبت مف أف 

 جرى ترخيصياالنفقات العامة التي  مبالغ
 

مف السمطة التشريعية يجري صرفيا في الواقع لألغراض التي خصصت ليا، وأف إجراءات الصرؼ 
كانت سميمة وتمت في ظؿ الموائح والقوانيف السارية وىو ما يسمى بالرقابة القانونية، والرقابة المحاسبية 

 20.السابقة لمصرؼ والالحقة عميو
 

  

                                                        
  .56ص، مرجع سابؽ، د. زينب حسيف عوض اهلل 20
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 :تجنب اإلسراف أو التبذير :رابعاً 
ويمكف معرفة أف ىنالؾ إسرافًا أو تبذيرًا في النفقات العامة لمدولة إذا كاف ىنالؾ بعض وجوه لإلنفاؽ العاـ 

 .ال يعادؿ المبالغ المصروفة عمييا
وترتفع نسبة ىذا اإلسراؼ أو التبذير مع الحكـ األقؿ ديمقراطية وينتشر مع وجود التعقيدات اإلدارية 

ف البيئة الصالحة لقياـ الفساد الحكومي والرشوة التي تزيد مف حجـ ىذا والبيروقراطية المذاف يتيحا
 .اإلسراؼ والتبذير

 
واإلسراؼ والتبذير يؤدي إلى العديد مف اآلثار 
السيئة لالقتصاد القومي، فإضافة إلى أنو يقمؿ 
مف المنافع العامة لمنفقات العامة ويبدد جزءًا مف 

بواسطة دخؿ األفراد التي حصمت عميو الدولة 
الضرائب كاف مف الممكف توجييو بمعرفتيـ إلى 
ما يؤدي بالنفع عمى االقتصاد القومي بشكؿ 
أكبر، فإنو يؤدي إلى إضعاؼ الثقة بمالية 
الدولة، ويضؼ مف الوعي الضريبي لدى 
المكمفيف، مما يؤدي إلى زيادة نسب التيرب 

، وبالتالي نقص إيرادات الدولة 21الضريبي فييا
التوسع في اإلنفاؽ العاـ عمى  التي تحد مف

 .الرغـ مف ضرورتو

 

 
ال شؾ أف ترشيد النفقات العامة يتطمب القضاء عمى جميع أوجو اإلسراؼ والتبذير ومراعاة مبدأ 

 22االقتصاد في اإلنفاؽ عبر القياـ بما يمي:
عمييا ورفع كفاءة البحث عف أسباب ارتفاع تكاليؼ تأدية الخدمات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمقضاء  -1

 .األفراد في اإلدارات الحكومية وذلؾ بالتركيز عمى موازنات األداء
                                                        

  .49-48ص، مرجع سابؽ، د. عمي لطفي 21
  .198-196ص، مرجع سابؽ، د. زيف العابديف ناصر 22
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إعادة تنظيـ الجياز الحكومي طبقًا لألساليب العممية منعًا لتكرار أو تضارب االختصاصات بيف  -2
يجاد تنسيؽ بيف تمؾ الوحدات  .الوحدات اإلدارية وا 

 .عمى فرد بذاتو أو فئة بذاتيا بدوف مبررات عدـ تضميف النفقات العامة مبالغ تعود بالنفع -3
 .تجنب العمالة الزائدة وربط التعميـ بالسياسات الحكومية ومتطمبات سوؽ العمؿ -4
 .وضع ضوابط عمى السفر لمخارج وخفض نفقات التمثيؿ الخارجي -5
 

 تطور حجم النفقات العامة في الجمهورية العربية السورية

 
السورية عف القاعدة لـ تخرج الجميورية العربية 

العامة بالنسبة لتزايد حجـ النفقات العامة، بؿ 
تحكمت ىذه الظاىرة في حياة البالد المالية 
ف  وبدت واضحة في مختمؼ العيود السياسية وا 
تفاوتت حدتيا مف فترة إلى أخرى، ويبيف الجدوؿ 
التالي ازدياد حجـ النفقات العامة في سوريا 

  23:ؿ وحتى اآلفلبعض السنوات منذ االستقال
 

 
 

 
 

  

                                                        
مرجػع ، الماليػة العامػة والتشػريع الضػريبي، بشػورمأخوذة مػف كتػاب الػدكتور عصػاـ  1981حتى  1941األرقاـ مف عاـ  23

 .أما األرقاـ األخرى فيي مف موازنات الدولة وفؽ اعتماداتيا التقديرية لتمؾ األعواـ .54- 51ص، سابؽ
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 جم النفقات العامة ظاهرة مستمرةتزايد ح -أواًل 
فقراءة أرقاـ الجدوؿ السابؽ تمكننا مف استنتاج أف النفقات العامة في تزايد مستمر في الجميورية العربية 

مرت السورية منذ االستقالؿ وحتى اآلف وفي مختمؼ الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي 
 :ويمكف إجماؿ أسباب ىذا التزايد بما يمي ،بيا

فاالستقالؿ السياسي كاف السبب األوؿ في زيادة حجـ النفقات في سوريا، فقد  :االستقالل -1
أدى إلى انتقاؿ مختمؼ المصالح العامة التي كانت تمارسيا السمطة المنتدبة إلى يد الدولة، مما أدى إلى 
حداث  إحداث الوظائؼ العامة وزيادة أعداد الموظفيف، فكاف ال بد مف بناء أسس الدولة المستقمة وا 

% ليذا  760بنسبة  1945و  1940فازدادت النفقات العامة بيف عامي  .األجيزة التنفيذية األساسية ليا
 .السبب بصورة رئيسة

تواجو سورية ومنذ االستقالؿ وحتى اليوـ االعتداءات الخارجية، فقد  :النفقات العسكرية -2
ؿ تحرير فمسطيف ، مف أج1982، 1973، 1967، 1948خاضت مجموعة مف الحروب في األعواـ 

وتحرير الجوالف والوقوؼ في وجو األطماع التوسيعية لمعدو اإلسرائيمي في األراضي العربية، وتحممت 
نفقات يصعب عمى اقتصاد دولة أف يتحممو نتيجة ذلؾ، يكفي أف نذكر أف نسبة التزايد في حجـ النفقات 

لحرب تشريف التحريرية % بسبب التحضير  812ارتفعت إلى  1975، 1970العامة بيف عامي 
وخوضيا، كما يمكف االستدالؿ عمى ذلؾ إذا عرفنا أف نسبة نفقات وزارة الدفاع لوحدىا في اعتمادات 

 24.% 13.49كانت  2005موازنة عاـ 
شيدت الجميورية العربية السورية  :تطور الفكر السياسي والنظام االقتصادي واالجتماعي -3

اضي تطورًا في معالـ نظامو السياسي واالقتصادي واالجتماعي لـ ومنذ أواخر الخمسينات مف القرف الم
، حيث تبّنت سوريا االشتراكية نظامًا وبدأ التحوؿ 1963يمبث أف ترسخت دعائمو بعد ثورة آذار عاـ 

االشتراكي، فتوسع دور الدولة االقتصادي واالجتماعي كثيرًا عما كاف عنو في السابؽ، وانعكس كؿ ذلؾ 
ات العامة التي بدأت تشيد قفزات كبيرة وخاصة بعد استقرار الحياة السياسية فييا بعد عاـ عمى حجـ النفق

 وحتى اآلف. 1970
فازدادت النفقات العامة بصورة مستمرة في سوريا منذ االستقالؿ وحتى اآلف، ولكف نتساءؿ ىنا كيؼ 

عمى ذلؾ ال بد ألف نشير إلى توزع ىذه الزيادة عمى أسبابيا الظاىرية والحقيقية ؟ ومف أجؿ اإلجابة 
 .األسباب المباشرة ليذه الزيادة

                                                        
 .2115اعتمادات الموازنة العامة السورية لعاـ  24
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 المباشرة لزيادة النفقات العامةاألسباب  -ثانياً 
لعبت األسباب الظاىرية لزيادة حجـ النفقات العامة دورًا ىامًا في زيادة  :أسباب الزيادة الظاهرية -1

 :حجـ ىذه النفقات في سوريا كما يمي
شيدت سوريا العديد مف موجات االنخفاض في قيمة الميرة السورية وألسباب  :انخفاض قيمة النقد -أ

عديدة عدا نسب التضخـ السنوية المقبولة عالميًا، وخاصة في عقد الثمانينات مف القرف الماضي، وىذه 
 الموجات أدت وتؤدي إلى زيادة حجـ نفقاتيا العامة، لذلؾ فإف أي دراسة لمعرفة قيمة الزيادة الحقيقية
لمنفقات العامة فييا يقتضي قبؿ كؿ شيء حذؼ أو إلغاء الزيادة الناتجة عف انخفاض قيمة النقد وارتفاع 

لذلؾ ال بد مف حذؼ جزء مف تمؾ الزيادة يتناسب  .األسعار حتى تصح المقارنة بيف السنوات المختمفة
في ىذا المجاؿ في عدـ  طردًا مع نسب التضخـ السنوية في األسػعار، إال أف الصعوبة في سوريا تكمف

معرفة تمؾ النسب بدقة لعػدـ توافر كامؿ المعطيات الالزمة لقياسيا، لذلؾ غالبًا ما تحددىا الدراسات 
 .تقديرياً 
 :تعديل طرق المحاسبة العامة -ب

كاف مف الطبيعي أف يكوف لتعديؿ طرؽ المحاسبة العامة وطرؽ إعداد وبعض مبادئ الموازنة في 
دًا في زيادة حجـ النفقات العامة فييا، إذ شيدت سمسمة مف القوانيف واألنظمة المالية التي سوريا أثرًا بعي

 :عدَّلت مف األصوؿ العممية لتنظيـ الموازنة العامة لمدولة، ظير ىذا األثر في نواٍح رئيسة ىي
فكانت تزداد النفقات العامة بصورة ظاىرية كمما عدلت مف موعد بدء  :تعديؿ بدء السنة المالية -(1ً

، بداًل مف األوؿ مف كانوف الثاني كما كاف منذ 1950السنة المالية، فعندما أصبح األوؿ مف تموز في 
، تضاعفت النفقات العامة تقريبًا عف السنة التي سبقتيا، وىذا ما حدث أيضًا في السنة 1923عاـ 

/  1958، والسنة المالية 1951/  1950إذ تضمنت نفقات السنة المالية  .1959/  1958ـ المالية لعا
 .النفقات الفعمية لسنة ونصؼ بصورة عممية 1959
 1970إذ ازدادت اعتمادات النفقات العامة في عاـ  :1970تطبيؽ مبدأ وحدة الموازنة عاـ  -(2ً

إذ أصبحت موازنة  .ة تطبيؽ مبدأ وحدة الموازنةنتيج 1969بمقدار يتجاوز الضعؼ عف اعتمادات العاـ 
الدولة في سوريا موحدة تضـ جميع نفقات الوزارات واإلدارات العامة والييئات العامة ذات الطابع 
اإلداري، إضافة إلى رصيد موازنات المؤسسات ذات الطابع االقتصادي و وحدات اإلدارة المحمية 

 .إنمائية ( –ممحقة  –ؾ مقّسمة عمى أكثر مف موازنة ) عادية ومديريات األوقاؼ، بعد أف كانت قبؿ ذل
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فكاف  :التحوؿ مف مبدأ الصوافي إلى مبدأ شموؿ الموازنة في بعض المؤسسات والييئات العامة -(3ً
لتطبيؽ مبدأ وحدة الموازنة سببًا لتحوؿ دخوؿ الييئات العامة ذات الطابع اإلداري في الموازنة العامة 

أ شموؿ الموازنة بداًل مف مبدأ الصوافي الذي كانت تعتمدىا في موازناتيا الممحقة أو لمدولة وفؽ مبد
 .المستقمة قبؿ ذلؾ

سبؽ أف ذكرنا أف التزايد السكاني يؤدي إلى زيادة ظاىرية في حجـ النفقات  :التزايد السكاني -جـ
كاني سببًا لمزيادة الحقيقية النسبية لذلؾ اعتبر البعض التزايد الس .العامة، كما يؤدي إلى زيادة حقيقية فييا

في النفقات العامة، ويمكف استبعاد ىذا األثر بمعرفة متوسط نصيب الفرد مف النفقات العامة، فإذا عممنا 
، في حيف أف حجـ النفقات الفعمية 196725، 1944أف عدد السكاف قد تضاعؼ في سوريا بيف عامي 

يمكف أف نستنتج مف ذلؾ معدؿ تزايد حجـ النفقات الزائد في الموازنة العادية تضاعؼ عشرة أضعاؼ، و 
عف معدؿ زيادة السكاف، وىو زيادة حقيقية في حجـ النفقات العامة إذا تـ استبعاد اآلثار الظاىرية 
األخرى، ونصؿ لنفس النتيجة إذا قارنا بيف متوسط نصيب الفرد مف الموازنة العامة بيف السنوات، فكاف 

( ألؼ 23، بينما تجاوز )198026( ؿ.س عاـ 2862، وأصبح )1970ؿ.س عاـ ( 409ىذا المتوسط )
 2004.27ليرة سورية في عاـ 

 :أسباب الزيادة الحقيقية المطمقة -2
تطور الفكر السياسي في سوريا تطورًا جذريًا، فقد تغيرت النظرة إلى  :تطور الفكر السياسي -أ

مجموعة مف المؤسسات العامة الغرض منيا إشباع الدولة فييا منذ نياية الخمسينات وأصبحت تعتبر 
وىذا ما أدى إلى توسع عدد الوزارات  .الحاجات العامة لمسواد األعظـ مف الشعب وتأميف رغباتيا

والمؤسسات والييئات العامة، وانتشرت الديمقراطية الشعبية، وطبقت اإلدارة المحمية، وانتشرت المنظمات 
كما اتسعت واجبات الدولة عمى المستوى الخارجي، نتيجة  .نفقات العامةالشعبية، كؿ ذلؾ زاد مف حجـ ال

التزامات القطر في قضايا الشعب العربي  مف المحيط إلى الخميج، ونمت عالقاتو الدولية، فتـ تدعيـ 
التمثيؿ السياسي لو في الخارج واشترؾ في الكثير مف المنظمات اإلقميمية والدولية. كؿ ذلؾ استدعى 

                                                        
  .57ص، مرجع سابؽ، المالية العامة والتشريع الضريبي، د. عصاـ بشور 25
  .144ص، مرجع سابؽ، المالية العامة والتشريع المالي، عصاـ بشورد.  26
مميػوف نسػمة  19مميػار وأف عػدد سػكانيا فػي ذلػؾ العػاـ ىػو  44945ىػي  2114إذا عممنا أف الموازنة العامة فييػا لمعػاـ  27

 .تقريباً 
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% مف اعتمادات  17.02يكفي أف نعمـ أف  .جـ النفقات العامة فيو، وخاصة النفقات اإلداريةزيادة ح
  28.في سوريا تعود إلى بابي الرواتب واألجور والنفقات اإلدارية 2005الموازنة العامة لعاـ 

لقد اىتمت الدولة بصورة واضحة في النواحي االجتماعية، فقامت  :تطور الفمسفة االجتماعية -ب
بتوسع المرافؽ العامة، واىتمت بالرعاية االجتماعية، وأخذت عمى عاتقيا الضماف االجتماعي، وتثبيت 
أسعار المواد األساسية لألفراد، واىتمت بالتعميـ بمختمؼ مراحمو، فإف ىذه النواحي اقتضت مف الدولة 

%  7.7لقطاع التربية والتعميـ  زيادة نفقاتيا االستثمارية عمى تمؾ النواحي، إذ وصمت النفقات االستثمارية
مف إجمالي نفقاتيا االستثمارية التي بمغت بدورىا  18.1% وقطاع المواصالت  16.3وقطاع الكيرباء 

 .2005% مف إجمالي النفقات العامة في اعتمادات الموازنة العامة لمدولة في عاـ  48.28
ة حجـ النفقات العامة في القطر العربي أّثر تطور الفكر االقتصادي في زياد :التطور االقتصادي -جـ

السوري، فبعد أف كانت تنيج سوريا اقتصاد السوؽ بعد االستقالؿ مباشرة، نظـ االقتصاد فييا عمى أسس 
اشتراكية فيما بعد، وأصبحت الدولة مسؤولة عف التوازف االقتصادي، وساد فييا مبدأ الدولة المتدخمة 

ىا لمبدأ التعددية االقتصادية، فاتسع نطاؽ القطاع العاـ فييا والمنتجة في نفس الوقت نتيجة اتخاذ
حتى وصمت في بعض السنوات ألكثر مف  ،وازدادت نسبة النفقات االستثمارية مف النفقات العامة الكمية

وحتى اآلف،  1970%  مف إجمالي تمؾ النفقات منذ العاـ  45، وىذه النسبة لـ تقؿ عف 29% منيا 60
كما يمكف اإلشارة في ىذا المجاؿ  .2005% مف إجمالي اعتمادات عاـ  48.28ة إذ بمغت ىذه النسب

إال أف سورية ألزمت سياسة دعـ تثبيت أسعار السمع األساسية لدواٍع اقتصادية واجتماعية وتكمؼ ىذه 
 .% مف إجمالي نفقاتيا العامة 5السياسة سوريا سنويًا بحدود لػ 

مؿ التي أدت وتؤدي إلى زيادة حجـ النفقات العامة في سوريا، لػذلؾ أصبح ىذا العامؿ مف أىـ العوا
وأعتقد أف انتياج سوريا مؤخرًا لمبدأ اقتصاد السوؽ االجتماعي بداًل مف منيج االشتراكية لف يؤدي إلى 
تناقص معدالت اإلنفاؽ العاـ فييا بقدر ما سيؤدي إلى جعميا أكثر منفعة توجييًا نحو تحقيقيا ألىدافيا 

 .دية واالجتماعيةاالقتصا
أصبحت ىذه النفقات أيضًا مف أىـ األسباب التي أدت إلى زيادة حجـ  :نفقات األمن القومي -د 

النفقات العامة في سوريا، بعد أف وجدت نفسيا مضطرة لزيادة عدد وعتاد جيشيا استعدادًا ألي مواجية 

                                                        
  .2115أرقاـ اعتمادات الموازنة العامة لمدولة لعاـ  28
الماليػة ، د. عصػاـ بشػور :د. أنظػر، 1976% مػف إجمػالي نفقاتيػا العامػة فػي موازنػة عػاـ  64بمغت نسبة ىذه النفقػات  29

 .149ص، مرجع سابؽ، العامة والتشريع المالي
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بيعية في ىذا النوع مف النفقات كما في مع العدو اإلسرائيمي، فازدادت نسبتيا أكثر مف معدؿ الزيادة الط
  .غيرىا مف الدوؿ األخرى

يتبيف مف دراسة تطور حجـ النفقات العامة في سورية أنيا تزداد بصورة مستمرة، ويعود ذلؾ إلى التطور 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي فييا نتيجة تبنييا سياسة تنحاز فييا إلى السواد األعظـ مف الشعب، 

ذلؾ إلى الظروؼ السياسية التي تتحكـ بالبالد منذ االستقالؿ وحتى اآلف، مما زاد مف حجـ  كما يعود
   .مع اإلشارة إلى أف جزء مف ىذه الزيادة تعود إلى أسباب ظاىرية .نفقات أمنيا القومي
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 الوحدة التعميمية الرابعة
 اآلثار االقتصادية لمنفقات العامة

 الكممات المفتاحية:
 

 .ترشيد النفقات العامة. -حدود النفقات العامة -ظاىرة تزايد النفقات العامة
 

  :الممخص
 

حالة تزايد مستمر ميما كاف نوع الدولة  تشير دراسة تطورات حجـ النفقات العامة عبر الزمف إلى أنيا في
ودرجة تطورىا االقتصادي، إال أف ذلؾ ال يعني أف كؿ ىذه الزيادة حقيقية، ولمعرفة حجـ الزيادة الحقيقية 
مف الزيادة الكمية البد مف استبعاد عوامؿ الزيادة الظاىرية المتمثمة في انخفاض قيمة النقود واختبلؼ 

لتزايد السكاني، وكؿ ذلؾ يطبؽ عمى سوريا، ولكف مع ذلؾ ال يمكف زيادة ىذه طرؽ المحاسبة الحكومية وا
 ودراستيا. النفقات دوف حدود فينالؾ عوامؿ كثيرة لتحديدىا وترشيدىا البد مف معرفتيا

 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:

 دراسة ظاىرة تزايد حجـ النفقات العامة.تنمية ميارة الطالب حوؿ  .1
 دراسة عوامؿ ىذه الزيادة وحدودىا وطرؽ ترشيدىا. .2
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تتوقؼ اآلثار االقتصادية لمنفقات العامة عمى 
عوامؿ عديدة منيا طبيعة النفقات ذاتيا، واليدؼ 
الذي ترمي إلى تحقيقو، وطبيعة اإليرادات 

وال  .السائد البلزمة لتمويميا والوضع االقتصادي
شؾ أف طبيعة اإليرادات العامة التي تغطي 
اإلنفاؽ العاـ تشكؿ أىـ العوامؿ السابقة في 
تحديد اآلثار االقتصادية لمنفقات العامة، لذلؾ 
يجب عند دراسة ىذه اآلثار أف نأخذ بالحسباف 
اآلثار االقتصادية التي تحدثيا اإليرادات العامة، 

ا بمعزؿ عف وال يمكف دراسة آثار كؿ منيم
 .األخرى

 

سنقتصر في دراستنا لآلثار االقتصادية لمنفقات العامة عمى أىـ تمؾ اآلثار في حجـ الدخؿ القومي 
وطرؽ توزيعو وفي حجـ بعض الكميات االقتصادية الكمية في الدولة كاالستيبلؾ واالدخار واالستثمار 

 .سـ سياساتيا الماليةومستوى األسعار نظرًا ألف الدوؿ تعتمد عمى ىذه اآلثار في ر 
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 أهم اآلثار االقتصادية المباشرة لمنفقات العامة
 

تتعدد آثار النفقات العامة باختبلؼ أنواعيا وتبعًا لميدؼ الذي تسعى إليو، وعمى الرغـ مف تعدد آثار 
االقتصادية  النفقات العامة في مختمؼ المجاالت ونظرًا لتزايد أىميتيا وتزايد استخداميا في رسـ السياسة

 .لمدوؿ بعد تطور دور الدولة في ىذا المجاؿ، فإف دراستنا ستقتصر عمى أىـ اآلثار االقتصادية فقط
إف اآلثار االقتصادية التي تترتب عمى النفقات 
العامة قد تكوف آثار مباشرة، وىي تمؾ التي 
تشكؿ اآلثار األولية لئلنفاؽ العاـ والمرتبطة 

النفقة العامة بتحقيؽ اليدؼ األصمي مف 
والمتمثؿ بإشباع الحاجات الضرورية لؤلفراد 
والتي تسمح ليـ بممارسة أعماليـ ونشاطاتيـ 

وقد تكوف ىذه اآلثار غير  .باستمرار وأماف
مباشرة، وىي تمؾ التي تنتج خبلؿ دورة الدخؿ، 
وتؤثر في كؿ مف االستيبلؾ واإلنتاج والعمالة 

ثر ومستوى األسعار مف خبلؿ ما يعرؼ باأل
 .المضاعؼ أو المعجؿ

 

 :آثار النفقات العامة في اإلنتاج والدخل القومي -أوالً 
إف تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية بقصد التأثير فييا أصبح قاعدة عامة، وينعكس ىذا التدخؿ بشكؿ 

بأثرىا في اإلنتاج مباشرة في حجـ الناتج القومي، لذلؾ يقاس األثر االقتصادي المباشر لمنفقات العامة 
 .القومي

القوى المادية لئلنتاج، وىي التي تشكؿ القدرة أولها  .يتوقؼ اإلنتاج القومي عمى نوعيف مف العوامؿ
 :العوامؿ االقتصادية التي تنصرؼ إلى الطمب الفعميثانيها اإلنتاجية القومية، 
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 :أثر النفقات العامة في المقدرة اإلنتاجية القومية -1
النفقات العامة بطريؽ مباشر أو غير مباشر إلى رفع مقدرة االقتصاد القومي عمى اإلنتاج عف تؤدي 

 .طريؽ تنمية عوامؿ اإلنتاج كمًا وكيفاً 
ف  وتأثير النفقات العامة ىنا يختمؼ تبعًا الختبلؼ نوع تمؾ النفقات، فالنفقات العامة االستيبلكية وا 

لمطبقات ذات الدخؿ المنخفض إال أف تأثيرىا في حجـ ساىمت بشكؿ فّعاؿ في رفع مستوى المعيشة 
الدخؿ القومي يكوف متواضعًا وال يظير إال عمى المدى البعيد ) التعميـ (، أما النفقات االستثمارية فيي 
تؤدي إلى تكويف رؤوس األمواؿ العينية، وىي إحدى القوى المادية لئلنتاج، وبالتالي تؤدي إلى زيادة 

 1.القومية ونمو الدخؿ القومي بشكؿ مباشر وسريع المقدرة اإلنتاجية
 
 :أثر النفقات العامة في الناتج القومي من خالل الطمب الفعمي -2

 .لمعرفة تأثير النفقات العامة في الطمب الفعمي، يجب التفرقة بيف النفقات الحقيقية والنفقات التحويمية
بر زيادة الطمب الفعمي بمقدار أكبر مف مقدار ىذا فالنفقات الحقيقية تؤدي إلى زيادة في الدخؿ القومي ع

اإلنفاؽ نتيجة لآلثار غير المباشرة ليا أو ما يعرؼ باألثر المضاعؼ، أما النفقات التحويمية فتتوقؼ 
آثارىا عمى الطمب الفعمي وبالتالي عمى الدخؿ واإلنتاج القومي عمى كيفية تصرؼ المستفيديف منيا أي 

 2.الدخؿ القومي عمى مدى تسربيا في دورة
والجدير بالذكر إلى أنو مع إعادة النظر في دور الدولة في النشاط االقتصادي، والدعوة إلى انحسار ىذا 
الدور وتخمي الدوؿ عف التدخؿ في بعض المجاالت وتركيا لمقطاع الخاص، وزيادة تدخميا في المجاالت 

لى إنتاجية النفقات العامة وفاعميتيا مف األخرى التي ال تعمؿ فييا قوى السوؽ بكفاءة أصبح ينظر إ
 :ثبلث زوايا

نوعية النشاط الذي يقوـ بو اإلنفاؽ العاـ وىؿ يمكف تركو إلى القطاع الخاص، حيث تعمؿ قوة  -أ
  .السوؽ بفعالية، ويركز ىذا الجانب عمى تخصيص الموارد العامة

ي يتطمب تدخميا بعد إعادة مدى تحقيؽ األىداؼ التي تريد الدولة بموغيا مف النشاط الذ -ب
 .التفكير في دور الدولة، وغالبًا ما تتحدد ىذه األىداؼ بالنظر إلى مدى تحقيقيا لمتنمية البشرية لؤلفراد

                                                        
  .131ص، مرجع سابؽ، د. رفعت المحجوب 1

 .77ص، مرجع سابؽ، د. زينب حسيف عوض اهلل 2
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مدى تحقيؽ الخدمة بأقؿ تكمفة ممكنة، ويركز ىذا الجانب عمى فاعمية إنتاج النفقة العامة وذلؾ  -جػ
 .بتحميؿ كؿ مف النفقة والعائد

 :النفقات العامة في الدخل القومي تبعًا لوسائل تمويمه آثار -3
إف آثار اإلنفاؽ العاـ عمى الدخؿ القومي تختمؼ تبعًا الختبلؼ وسائؿ تمويمو، إذ أف تمويؿ النفقات 

ففي  .العامة عف طريؽ الضرائب يعطي آثارًا مخالفة عف تمويميا بواسطة القروض أو اإلصدار النقدي
لعامة بواسطة الضرائب فإف ذلؾ يؤدي حتمًا إلى اقتطاع جزء مف دخؿ المكمؼ، حالة تمويؿ النفقات ا

 .مما يؤثر سمبًا في حجـ استيبلكو وادخاره
 

  :أثر النفقات العامة في العمالة -ثانياً 
تيدؼ معظـ السياسات االقتصادية في عصرنا الحالي إلى محاربة البطالة بغية الوصوؿ إلى العمالة 

% مف مجموع القوى العاممة، ويعود  4-3ىذه األخيرة إذا لـ ترتفع نسب البطالة عف  الكاممة، وتتحقؽ
مما يتطمب معو فترة معينة ليجد  .السماح بيذه النسب إلى اعتراؼ االقتصادييف بسوء تنظيـ سوؽ العمؿ

فانتقد الفكر  وقد اىتمت النظرية الكينزية بموضوع البطالة وأسبابو، .العامؿ الوظيفة التي تتفؽ مع كفاءتو
وأف عبلج البطالة ال يأتي إال بمضاعفة اإلنتاج  .التقميدي القائـ عمى أف العرض ىو الذي يخمؽ الطمب

الخاص، داعيًا إلى التركيز عمى زيادة اإلنفاؽ الحكومي الكفيؿ حسب رأيو بزيادة اإلنفاؽ الكمي ودفع 
في مواجية انخفاض الطمب وانتشار البطالة،  المنتجيف إلى التفاؤؿ في توقعاتيـ وىذا ما ينعكس إيجاباً 

  .فيؤدي إلى زيادة الطمب، وبالتالي زيادة اإلنتاج الذي يرفع مف نسبة التشغيؿ، فيحد مف ظاىرة البطالة
يمكف لمدولة تحقيؽ ىذه الزيادة في نسب التشغيؿ عف طريؽ إحداث تغيرات في سياسة اإلنفاؽ الحكومي 

ففي فترة الرخاء االقتصادي حينما  .تبعًا لتغيير سياسة اإلنفاؽ الفردي بما يكفؿ تحقيؽ التشغيؿ الكامؿ
إلنفاؽ، ولكف في فترة الكساد يزداد اإلنفاؽ الخاص إلى درجة ييدد بالتضخـ تمجأ الدوؿ إلى الحد مف ا

وفي ىذه الحالة تموؿ  .تمجأ الدوؿ إلى العكس مف ذلؾ، فتزيد مف اإلنفاؽ لتعويض النقص الحاصؿ
 3.الدولة نفقاتيا مف القروض التي تمتص بيا المدخرات العاطمة أو بواسطة اإلصدار النقدي
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تؤدي عمى الغالب في الدوؿ النامية إلى يجب اإلشارة في ىذا المجاؿ إلى أف السياسة السابؽ ذكرىا 
  4التضخـ قبؿ أف تؤدي إلى زيادة اإلنتاج والتأثير اإليجابي في العمالة بسبب خصائص بنيانيا اإلنتاجي

 .الذي يتصؼ بالضيؽ وعدـ التطور والتنوع
 :أثر النفقات العامة في مستوى األسعار -ثالثاً 

  :القاعدة العامة -1
االقتصادية الكثيرة التي يثيرىا تضخـ األسعار واإلشكاالت التي يحدثيا في السوؽ والتي أماـ المصاعب 

تيدد االستقرار االقتصادي والسياسي، تسعى معظـ الدوؿ إلى المحافظة عمى مستوى ثابت قدر اإلمكاف 
 .لؤلسعار

 لكف مع المحافظة عمى مستوى معيف مف العمالة أيضًا. 
فاؽ الكمي بيدؼ تحقيؽ حالة التشغيؿ الكامؿ واستقرار األسعار، فيجب عمى وتستخدـ التغيرات في اإلن

الدولة أف تستمر باإلنفاؽ طالما كاف ضروريًا لمزيد مف التشغيؿ لمقوى اإلنتاجية حتى بموغ حالة التشغيؿ 
ال فإف زيادة اإلنفاؽ بعد ذلؾ ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع مستوى األسعار، نظرًا ألف الع مؿ عمى الكامؿ، وا 

 .زيادة الطمب لف يقابمو زيادة في اإلنتاج بعد ذلؾ
نما بتدخؿ مباشر أو غير مباشر مف الدولة  .ولكف األسعار قد ال تتحدد نتيجة العرض والطمب فقط، وا 

وتدخؿ الدولة يكوف بالتأثير في العوامؿ المحددة لؤلسعار، أي بالتأثير في العرض والطمب، إما بتأثير 
مستوى كأف تعمد الدولة مثبًل إلى تثبيت أسعار بعض السمع التي تعتبرىا ضرورية لعامة مباشر في ىذا ال

الشعب. وغالبًا ما يتـ ذلؾ عف طريؽ دعـ الدولة ألثماف ىذه السمع وتحمميا كؿ زيادة تطرأ عمييا، أو 
طور أو بتأثير غير مباشر عبر دعـ صناعة معينة أو تقديـ إعانات ليا بمساعدتيا عمى البقاء والت

 .لضماف نسبة مف األرباح ليا
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يتجمى تدخؿ الدولة عبر إنفاقيا العاـ في تحقيؽ استقرار األسعار فيما يتعمؽ بالسمع الزراعية، نظرًا 
العتمادىا عمى عناصر غير مؤكدة ومتقمبة، فضبًل عمى أف تحديد التكمفة ال يمكف أف يتـ إال بعد 

لزراعييف وخاصة السمع الزراعية االستراتيجية كالقمح حصوؿ المحصوؿ. ولضرورة حماية المنتجيف ا
  .والحبوب

الواقع أف آثار النفقات العامة عمى مستوى األسعار يتحدد تبعًا لحجـ ىذا اإلنفاؽ وىدفو وطبيعتو وطريقة 
فإذا استطاعت الدولة خمؽ قوة شرائية جديدة عف طريؽ تحويؿ جزء  .تغطيتو والوضع االقتصادي القائـ

فاؽ الخاص إلى العاـ فإنيا ستتمكف مف زيادة الناتج القومي مع المحافظة عمى مستوى األسعار، مف اإلن
ال فإف تمؾ الزيادة تؤدي إلى  ولكف ذلؾ يستمـز أف تكوف حالة التشغيؿ غير كاممة لتستوعب ىذه الزيادة وا 

 5.ارتفاع األسعار
 

 :الوضع في الدول النامية -2
النامية، أنو عندما تحسَّف وضع الموازنة العامة فييا فإف ذلؾ شجعيا عمى تدؿ التجربة في معظـ الدوؿ 

زيادة النفقات عبر دعـ المستيمكيف أو في مشروعات استثمارية مشكوؾ في جدواىا، وبعد انحسار فترة 
الرواج ووقوعيا في عجز لـ تستطع إنقاص نفقاتيا، مما أوقعيا في عجز في موازناتيا وارتفاع في 

 .يا الخارجية رافؽ ذلؾ ارتفاع حاد في مستوى األسعار، مما عّمؽ أزمة تمؾ الدوؿ أكثرمديونيات
أماـ ىذه الصعوبات وتحت ضغط منظمات التمويؿ الدولية والدوؿ الدائنة، بدأت العديد مف الدوؿ النامية 

عادة التكيؼ والييكمة االقتصادية، ومف أىـ مبلمح  في اتباع سياسات مالية تيدؼ إلى تحقيؽ االستقرار وا 
عادة النظر  ىذه السياسة الجديدة فيما يتعمؽ بالنفقات العامة ىو تحقيؽ نقصاف في مستواىا المرتفع، وا 
في تخصيص النفقات العامة، مما استدعى إعادة النظر في ترتيب أولوياتيا عمى ضوء النظرة الجديدة 

، ولكف ذلؾ أّثر سمبًا في 6عاليتو فييالدور الدولة في االقتصاد وفي تحسيف كفاءة اإلنفاؽ العاـ وف
المستوى العاـ لؤلسعار فييا، كما حدث في سوريا عندما غّيرت قواعد دعـ المشتقات النفطية عاـ 

2002.  
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 :أثر النفقات العامة في توزيع الدخول -رابعاً 
عادة توزيعيا  :يمكف أف تقوـ الدولة بذلؾ في مرحمتي التوزيع األولي لمدخوؿ، وا 

 :أثر النفقات العامة في عممية التوزيع األولي لمدخول -1
 :تستخدـ النفقات العامة في ىذا المجاؿ

   .مف أجؿ خمؽ دخوؿ لعوامؿ اإلنتاج، ويتحقؽ ىذا األثر عف طريؽ النفقات الحقيقية - أ
مف أجؿ تحديد مكافأة عوامؿ اإلنتاج وىي األجور والفوائد والريع واألرباح، إما بطريؽ مباشرة  - ب
 .7ديد تمؾ األجور بدقة، أو بطريؽ غير مباشرة  بتحديد أثماف السمع والخدمات التي تؤثر في األرباحكتح

 
 :أثر النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل -2

فالنفقات العامة  .النفقات العامة في مجموعيا ال تحدث نفس اآلثار في إعادة توزيع الدخؿ القومي
التحويمية تؤدي عادة إلى إعادة توزيع الدخؿ القومي بطريؽ مباشر، أما النفقات الحقيقية فتساىـ بشكؿ 

 .مباشر في عممية التوزيع األولية لمدخوؿ وبشكؿ غير مباشر في إعادة توزيعيا
 :أثر النفقات العامة في االدخار القومي -خامساً 

 :األثر عمى حالة الدخؿ القومي، إذا ما كانت في حالة ثبات أـ في حالة زيادةيتوقؼ ىذا 
فإذا كانت في حالة ثبات، فإف زيادة  -1

االستيبلؾ العاـ مف خبلؿ اإلنفاؽ العاـ 
يؤدي إلى انخفاض االدخار، وبالتالي 
انخفاض االستثمار، مما يؤثر سمبًا في 

 .الدخؿ القومي
ذا كانت في حالة زيادة، فإف -2 زيادة  وا 

االستيبلؾ العاـ مف خبلؿ اإلنفاؽ العاـ 
توصمنا إلى النتيجة السابقة إذا كانت نسبة 
الزيادة في االستيبلؾ القومي أعمى مف نسبة 
  الزيادة في الدخؿ القومي، أو إذا كاف اإلنفاؽ 
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في ىذه العاـ يزيد بمعدؿ أكبر مف اإليرادات العامة، فإف أثرىا سيكوف سالبًا عمى االدخار القومي 
 .الحالة أيضاً 

 :أثر النفقات العامة في معدل النمو االقتصادي –سادسًا 
مف السيؿ أف نتوقع أثرًا إيجابيًا لئلنفاؽ العاـ عمى معدؿ النمو االقتصادي في حالة زيادة اإلنفاؽ 

معدالت النمو العاـ االستثماري الذي يؤدي إلى زيادة التراكـ الرأسمالي، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة 
االقتصادي، والعكس بالعكس إذا انخفض معدؿ اإلنفاؽ االستثماري العاـ. وىذا ما يفسر ضرورة زيادة 

  8معدالت ىذه االستثمارات في الدوؿ النامية وخاصة في رأس الماؿ البشري فييا.
لذا ال يمكف  مف خبلؿ ما سبؽ يمكف أف نستنتج أف ىذه اآلثار اإلجمالية مترابطة متشابكة بطبيعتيا

  .دراسة أي أثر منيا بمعزؿ عف دراسة األثر اآلخر
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 9األثر االقتصادي غير المباشر لمنفقات العامة
نما يعطي آثارًا متتالية عمى اإلنتاج  ال يقتصر اإلنفاؽ العاـ عمى إعطاء اآلثار المباشرة السابؽ ذكرىا، وا 

 .الدخوؿ النقدية التي يثيرىا اإلنفاؽ العاـ األوليوالدخؿ واالستثمار واالدخار، وذلؾ مف خبلؿ سمسمة 
ولما كاف مستوى الدخؿ القومي يتحدد وفقًا لمتحميؿ الكينزي بمستوى الطمب الفعمي، وكاف الطمب الفعمي 
يتكوف مف الطمب العاـ والخاص عمى االستيبلؾ واالستثمار، فإف أي زيادة في المكونات األربعة السابقة 

 .إلى زيادة في الدخؿ القومي لمطمب الفعمي تؤدي
فالتشغيؿ الكامؿ ليس الحالة العادية التي يعيشيا اقتصاد الدوؿ، بؿ عمى الدولة أف تتدخؿ مف أجؿ 
الوصوؿ إلى ىذه الحالة، وقصور الطمب الخاص في ىذا المجاؿ يجب أف يعوضو الطمب العاـ. وليذا 

 دور النفقات العامة في ىذا الخصوص؟ فما ىو .وجدت السياسة المالية الوظيفية أو التعويضية
 .في ىذه الحالة يجب أف تتوسع الدولة في نفقاتيا بصورة عامة بحيث يزيد الطمب الفعمي اإلجمالي

ويكوف ذلؾ بالتأثير في كؿ مف االستيبلؾ واالستثمار ومف خبلؿ ذلؾ تؤدي الزيادة في النفقات العامة 
ذا كاف حجـ اإلنفاؽ العاـ مبلئمًا قد إلى الزيادة في الدخؿ القومي زيادة تتجو  بو نحو التشغيؿ الكامؿ، وا 

 .تصؿ إلى ذلؾ تحت تأثير المضاعؼ والمعجؿ
 

 :األثر المضاعف -أواًل 
يؤدي التوسع في النفقات العامة إلى توزيع دخوؿ جديدة في صورة أجور عماؿ أو مرتبات موظفيف أو 

ىذه الدخوؿ الجديدة ينفؽ جزء منيا، ويتوقؼ حجـ الجزء ... إلخ، .أثماف سمع تنفقيا الدولة لممورديف
المنفؽ عمى درجة الميؿ الحدي لبلستيبلؾ مما يؤدي إلى زيادة الطمب، فزيادة اإلنتاج، فيؤدي إلى توزيع 

فاإلنفاؽ  .دخوؿ جديدة أخرى يستعمؿ جزء منيا في زيادة الطمب عمى السمع االستيبلكية.... وىكذا
حمقات متتالية مف اإلنفاؽ، يتناقص فييا المبمغ المتخصص لبلستيبلؾ في كؿ  األولي يؤدي إلى ظيور

مرة حتى يكاد يتبلشى. أي أف اإلنفاؽ األولي يؤدي إلى سمسمة مف اإلنفاقات تكوف في مجموعو قيمة 
 ومعدؿ زيادة الدخؿ القومي يتوقؼ عمى ىذه القيمة. .مضاعفة
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ر الزيادة في الدخؿ القومي التي تتولد مف الزيادة في فالمضاعؼ ىو المعامؿ العددي الذي يوضح مقدا
فيو يمثؿ  .اإلنفاؽ عف طريؽ ما تزاولو ىذه الزيادة األخيرة مف تأثير في اإلنفاؽ القومي عمى االستيبلؾ

  .النسبة بيف الزيادة اإلجمالية في الدخؿ والزيادة األولية في اإلنفاؽ
       1        1 

 ---------------أو   -------------أي أف المضاعؼ = 
 الميؿ الحدي لبلستيبلؾ      الميؿ الحدي لبلدخار  -1 

فيو  .فالمضاعؼ يرتبط ارتباطًا طرديًا بالميؿ الحدي لبلستيبلؾ وارتباطًا عكسيًا بالميؿ الحدي لبلدخار
ؿ الحدي يزداد بازدياد الميؿ الحدي لبلستيبلؾ وينخفض بانخفاضو، والعكس بالنسبة لعبلقتو بالمي

 .لبلدخار
 :وبالتالي في الزيادة في حجـ الدخؿ القومي الناتجة عف الزيادة األولية في اإلنفاؽ ىي كما يمي

 المضاعؼ.× الزيادة اإلجمالية في الدخؿ القومي = الزيادة األولية في اإلنفاؽ 
االستيبلؾ كبر المضاعؼ، ومف ىنا يتضح أنو كمما كبرت النسبة مف الدخوؿ اإلضافية التي تنفؽ عمى 

 .وىذا يرتبط بالميؿ الحدي لبلستيبلؾ، الذي يختمؼ مف قطاع إلى آخر، ومف طبقة إلى أخرى
ولكف يجب أف نبلحظ أف أثر المضاعؼ يختمؼ باختبلؼ درجة مرونة وتوسع الجياز اإلنتاجي في 

االستيبلؾ، أنتج المضاعؼ أثره  الدولة، فكمما كاف مرنًا وقادرًا عمى التجارب مع الزيادات المتتالية في
وىذا ما يجري عادة في الدوؿ المتقدمة، أما في الدوؿ النامية فعادة يكوف أثر  .عمى حجـ الدخؿ القومي

المضاعؼ في حجـ الدخؿ القومي ضعيفًا فييا عمى الرغـ مف الميؿ الحدي لبلستيبلؾ لدى األفراد، نظرًا 
 .عمى التجاوب مع الزيادة في االستيبلؾ لعدـ مرونة جيازىا اإلنتاجي وعدـ قدرتو

 :األثر المعجل ) المسارع ( -ثانياً 
ىنالؾ آثار غير مباشرة أخرى تترتب عمى النفقات العامة مف خبلؿ الزيادة التي تحدثيا عمى الطمب عمى 

فالمعجؿ يبيف أثر  .االستثمار، وىو ما يعرؼ باالستثمار الموّلد و ما يعرؼ باألثر المعجؿ أو المسارع
معدؿ التغير في اإلنتاج القومي ) أي في الطمب الكمي عمى االستيبلؾ واالستثمار ( في تغير معدؿ 
االستثمار في الدولة، ويتوقؼ األثر المعجؿ عمى ما يعرؼ بمعامؿ رأس الماؿ، أي العبلقة الفنية بيف 

 .رأس الماؿ واإلنتاج
تحدثو مف زيادة في اإلنتاج القومي، بإحداث زيادة في االستثمار فالزيادة في اإلنفاؽ العاـ تسمح بما 

 .بنسبة أكبر مف الزيادة فييا، والمعجؿ ىو نسبة تغير االستيبلؾ عمى تغير االستثمار

96 



 

ويختمؼ أثر المعجؿ مف قطاع إلى آخر ومف صناعة إلى أخرى. فإذا أريد معرفة اآلثار الكمية لئلنفاؽ 
(، سواء فيما يتعمؽ باإلنفاؽ عمى االستيبلؾ و فيما يتعمؽ بالطمب عمى  األولي ) االستثمار الذاتي

وىذا التفاعؿ المتبادؿ ىو  .االستثمار، فبل بد مف مراعاة التفاعؿ المتبادؿ بيف مبدئي المضاعؼ والمعجؿ
 الذي يحدث آثارًا تراكمية في النواحي االقتصادية في كؿ مف الدخؿ واإلنتاج واالستيبلؾ واالستثمار
الكمي، أي في الكميات االقتصادية الكمية لمدولة، كما يمكف أف يحدث آثارًا انكماشية تترتب عمى نقص 

 .االستثمار األولي عف معدلو الطبيعي، مما يحدث نقصًا في الكميات االقتصادية الكمية
 .ؿ القوميحتى يمكف استخداـ مبدأ المضاعؼ في تحديد اآلثار غير المباشرة لئلنفاؽ العاـ عمى الدخ

يجب أف نحدد كمية اإلنفاؽ التي سوؼ تحدث التضاعؼ المطموب في الدخؿ القومي، كما يمزمو مف 
 .ناحية ثانية أف نأخذ في االعتبار طريقة تمويؿ الموازنة

ومع ذلؾ يمكف القوؿ أف األثر الذي يحدثو كؿ مف المضاعؼ والمعجؿ يبقى محددًا بعدد كبير مف 
وبة قياس الميؿ الحدي لبلدخار والميؿ الحدي لبلستيبلؾ وعدـ استقرار ىذيف لعؿ أىميا صع .العوامؿ
وكذلؾ التيرب الذي يحصؿ مف سمسمة دورات الدخؿ ىذه بتخصيص أمواؿ لبلكتناز بداًل مف  .الميميف

 وكذلؾ عدـ تمبية اإلنتاج دومًا لمزيادة في االستيبلؾ، كما يحدث في الدوؿ .االدخار المنتج أو االستيبلؾ
 .النامية عادة
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 تمارين:
   اشر إلى اإلجابة الصحيحة:

 
 تؤدي النفقات العامة إلى زيادة مقدرة األفراد عمى االستثمار بشكؿ مباشر ألنيا: .1

 تزيد مف قدرتيـ عمى العمؿ.  .1
 تزيد مف دخوليـ.  .2
 تساىـ تخفيض تكاليؼ االستثمار.  .3
 تنقؿ جزء مف مدخرات األفراد إلى االستثمار. .4

 .3الصحيح ىو رقـ: الجواب 
 

 نصرؼ األثر المسارع إلى:ي .2
 أثر زيادة االنفاؽ القومي في االستيبلؾ.  .1
 أثر نقص االنفاؽ القومي في االستيبلؾ.  .2
 أثر زيادة االنفاؽ القومي في الدخؿ.  .3
 أثر تغير االنفاؽ القومي في حجـ االستثمار. .4

 .4الجواب الصحيح ىو رقـ: 
 

 في أثر الضريبة في االدخار: .3
 لـ يكتسب أىمية في المالية التقميدية.  .1
 تؤثر الضريبة في ادخار الطبقات الفقيرة.  .2
 تؤثر الضريبة سمبًا في ادخار الطبقات الغنية.  .3
 كؿ ما سبؽ. .4

 .3الجواب الصحيح ىو رقـ: 
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 الوحدة التعميمية الخامسة 
 اإليرادات العامة

  الكممات المفتاحية:
 آثار النفقات العامة االقتصادية.

 

  :الممخص

قي العصر الحالي أصبحت النفقات العامة آثارا ىامة عمى مكونات اقتصادية الكمية كالدخل القومي 
ومن خبلل ىذه معرفة ىذه اآلثار  واالستثمار ومستوى أسعار السمع والخدمات،واالستيبلك واالدخار 

وتحميميا يمكن رسم كيفية استخدام دولة لمنفقات العامة من أجل تحقيق األىداف التي تريدىا، وخاصة من 
 خبلل معرفة أثرىا المضاعف والمسارع.

 األهداف التعميمية:
 

 يكون الطالب قادرًا عمى: في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن

 تنمية ميارة الطالب في معرفة اآلثار االقتصادية المباشرة لمنفقات العامة. .1
 .دراسة أثر النفقة العامة المسارع والمضاعف وكيفية حسابو .2
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من المعموم أن المحرك الرئيس لمنشاط االقتصادي ىو إشباع الحاجات المادية لؤلفراد، وأن إنتاج السمع 
والخدمات ىو وسيمة تحقيق ذلك، ويمكن أن تقسم ىذه الحاجات من حيث طريقة إشباعيا إلى قسمين: 
قسم يقوم بإشباعو النشاط الخاص وىو ما يعرف بالحاجات الفردية، وآخر يقوم بإشباعو النشاط العام وىو 

، وتشّكل 1لمدولةما ُيعرف بالحاجات العامة، والحاجات العامة ىي التي تحدد نطاق النشاط المالي 
المحور الرئيس لنشئة عمم المالية العامة بعناصره الرئيسة، فأي نشاط إنساني يستيدف إشباع حاجات 
ن صرف  عامة تقوم الدولة بإشباعيا يتطمب المال البلزم لمقيام بذلك، ىذه األموال ىي النفقات العامة، وا 

تيا تقتطعو من ناتجيا القومي ىي اإليرادات ىذه النفقات يتطمب من الدولة تأمين المال البلزم لتغطي
العامة،وتعد ىذه االيرادات العنصر الثاني لعمم المالية العامة وقد تطور ىذا العنصر وزادت أىميتو تبعا 
لتطور دور الدولة االقتصادي واالجتماعي، فتنوعت أشكالو وأصبحت الدولة تستخدميا أداة لمتأثير في 

 .م ىذه االنواع كانت الضرائب تمييا في االىمية كل من الرسوم والقروضكافة مناحي الحياة ولعل أى
 وعمى ىذا يمكن تقسيم ىذا الباب إلى الفصول التالية:

  

                                                        

 .4-3، ص1979رفعت المحجوب، المالية العامة، دار النيضة العربية، القاىرة، د.  1
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 التعريف باإليرادات العامة
 

اإليرادات العامة ىي أحد عناصر عمم المالية 
العامة الثبلثة إضافة إلى النفقات العامة 

بوظيفتيا المالية والموازنة العامة، فقيام الدولة 
تتطمب أن تعمل عمى تدبير الموارد البلزمة 
لتغطية نفقاتيا العامة، وكانت أىمية اإليرادات 
العامة تقتصر في ظل الدولة الحارسة، عمى 
تزويد الخزينة العامة باألموال البلزمة لتغطية 
نفقاتيا، وعمى الرغم من ذلك اىتم عمماء المالية 

موارد العامة لمدولة ألن العامة األوائل بدراسة ال
  .تأمين المال البلزم لبلنفاق والسماح لمدولة

بتسيير المصالح اإلدارية يتوقف عمييا. وكان اليدف األساسي لعمم المالية العامة في ظميا يتمحور حول 
 تأمين اإليرادات البلزمة لتغطية نفقات الدولة العامة لقياميا بوظائفيا المحدودة من دفاع وأمن داخمي

ومع تطور دور الدولة وانتقاليا لمفيوم الدولة الراعية المتدخمة تطورت نظرية اإليرادات العامة،  وعدالة
فازدادت أىمية اإليرادات العامة لسببين رئيسيين: أوليما أن الغاية من اإليرادات لم تعد جمع المال 

ية العامة األخرى ـ أداة لمتأثير من لتغطية نفقات الدولة العامة بل أضحت ـ شأنيا شأن عناصر المال
الحياة العامة بجميع مجاالتيا تستخدميا الدولة لتحقيق أىداف سياستيا العامة إلى جانب ىدفيا المالي، 
والسبب الثاني أن وظائف الدولة قد ازدادت فتطور حجم النفقات العامة مما أدى إلى زيادة حجم 

وأدى إلى تعدد أنواعيا وأىدافيا  2ة بدراستيا ودراسة آثارىااإليرادات العامة، فزاد من ضرورة العناي
فتنوعت أساليبيا واختمفت طبيعتيا في العصر الحديث تبعًا لنوع الخدمة العامة التي تقوم بيا الدولة 

. يختمف مدى اعتماد الدولة عمى كل نوع من ىذه اإليرادات تبعًا لنظاميا االقتصادي 3واليدف منيا

                                                        

، 1991، العـــام الدراســـي 5د. عصــام بشـــور، الماليــة العامـــة والتشـــريع المــالي، مطبعـــة جامعـــة دمشــق، ط 2
 ، وما بعد.173، ص1992

 

 وما بعد 91، ص1998، د. زينب حسين عوض اهلل، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، االسكندرية 3
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عتنقو كل دولة والموارد االقتصادية التي تممكيا، فبينما كان متوسط اإليرادات الضريبية والسياسي الذي ت
% في تونس لم 80% من إيراداتيا العامة كانت تساوي أكثر من 27.7( يساوي 2000العربية عام )

بسبب اعتماد ىذه األخيرة في إيراداتيا العامة عمى إيرادتيا النفطية، وبينما كانت  4% في الكويت3تتعِد 
تعتمد الدول االشتراكية في إيراداتيا العامة عمى إيراداتيا من أمبلكيا الخاصة واستثمارات قطاعيا العام، 

 مازالت الضريبة في الدول التي تعتنق مبدأ اقتصاد السوق ىي اإليراد الرئيس فييا.
          

  

                                                        

، األمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون، أيمول 2001التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  4
 328، ص2001
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 مفهوم اإليرادات العامة

 التاريخي لإليرادات العامةأواًلـ التطور 
 

يشير التاريخ المالي إلى أن الممك في عصر االقطاع والممكية المطمقة كان يعتمد عمى السخرة واالستيبلء 
لما كان ينجم عن أمبلك الدولة المعروفة إضافة 5والمصادرة لمحصول عمى ما يريده من سمع وخدمات

باسم الدومين العام وكانت ىذه األمبلك تختمط بأمبلك الممك عمى مستوى الدولة وبأمبلك األمير عمى 
مستوى المقاطعات، إذ أن المموك كانوا قد تنازلوا ألمراء اإلقطاعات في بداية العيود االقطاعية في أوربا 

ي استمزم اعتماد الدولة وبصورة أساسية عن إيرادتيا من أمبلكيا، ولم عن حق فرض الضرائب األمر الذ
تكن تمجأ إلى فرض الضرائب إال استثناًء، لذلك ظيرت في ذلك الوقت التفرقة بين المالية العامة العادية 
المتمثمة في إيراداتيا من أمبلكيا الخاصة وبين المالية غير العادية المتمثمة آنذاك في الضرائب 

 قروض.وال
ومع بداية العصور الحديثة عادت السمطة المركزية وبالتالي استردت ما تنازلت عنو ألمراء االقطاع من 
حيث فرض الضرائب، فمما ازدادت نفقات الممكية والجياز اإلداري لمدولة بدءًا من القرن السادس عشر 

ًا عاديًا، بعد أن كانت موردًا زادت الدولة من لجوءىا إلى فرض الضرائب التي غدت في ذلك الوقت مورد
غير عادي قبل ذلك، ولكن زيادة الضغط عمى الدولة بسبب الحروب ومستمزمات النفقات الحربية التي 
كانت أكبر من إيراداتيا المتاحة جعميا تمجأ إلى إيرادات أخرى تمثمت في القروض العامة، والتي اعتبرتيا 

يق بين المالية العادية والمالية غير العادية إلى الواجية، إذ آنذاك إيرادات غير عادية، مما أعاد التفر 
يرادتيا من القروض  اعتبر في ذلك الوقت إيرادات الدولة من أمبلكيا الخاصة والضرائب إيرادات عادية وا 

، وكانت الغاية من ذلك التفريق ىو الحفاظ عمى مبدأ 6ومن ثم من اإلصدار النقدي إيرادات غير عادية
، فكانت اإليرادات العادية تغطي 7وازنة الذي كان من المبادئ األساسية لمفكر المالي التقميديتوازن الم

النفقات العادية وكانت اإليرادات غير العادية تغطي النفقات غير العادية، وىذا أدى بدوره إلى ظيور مبدأ 
لموازنة العادية، والنفقات تعدد الموازنات لدى بعض الدول، فالنفقات واإليرادات العادية كانت تشكل ا

                                                        

د. حامد عبد المجيد دراز ود. سميرة إبراىيم أيوب، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، االسكندرية،  5
 211ص 2002

 وما بعد. 44ص ،2003المالية العامة، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، د. فوزي عطوي،  6

 11د. رفعت المحجوب، مرجع سابق، ص 7
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واإليرادات غير العادية كانت تشكل الموازنة غير العادية فييا، وىذا ماكانت تطبقو سورية قبل صدور 
 .1967لعام  92القانون المالي األساسي رقم 

ولكن وبعد زيادة نشاطات الدولة ودورىا االقتصادي واالجتماعي أصبحت القروض العامة ليا صفة 
العادية التي تستخدميا الدولة لتغطية مختمف أنواع نفقاتيا العامة، وأصبحت معيا كل اإليرادات اإليرادات 

السابق ذكرىا إيرادات عادية ويمكن أن تستخدميا الدول تبعًا لآلثار التي تنتج عنيا وفق نظرية التحميل 
 االقتصادي الكمي لتحقيق أىدافيا العامة.

 
 العامة ـ معايير تصنيف اإليراداتثانياً 

إن التنوع الشديد لمصادر اإليرادات العامة استمزم تقسيميا وفقًا لطبيعة كل منيا، وىذا ما جعل فقياء عمم 
المالية العامة يختمفون في معايير تصنيف ىذه اإليرادات، ومع ذلك كان ىنالك عمى األقل أربع معايير 

 :8أساسية لتصنيفيا ىي
يرادات مشتقة، : وقد تم تقسيم ـ مصدر اإليراد1 اإليرادات العامة تبعًا ليذا التصنيف إلى إيرادات أصيمة وا 

فاألصيمة ىي تمك التي تحصل عمييا الدولة من أمبلكيا )الدومين العام( أما المشتقة فيي التي تحصل 
 عمييا من غير أمبلكيا، أي من ثروات أفرادىا والمقيمين في اقميميا بما ليا من سمطة سياسية عمييم.

: وقد قّسمت اإليرادات العامة تبعًا ليذا المعيار إلى ـ سمطة الدولة في الحصول عمى اإليراد العامة 2
يرادات اختيارية، فاإليرادات الجبرية ىي التي تحصل عمييا الدولة  إيرادات سيادية )جبرية ـ الزامية( وا 

يرادات االختيارية ىي التي تحصل ع مييا الدولة دون إكراه منيم باإلكراه من األفراد كالضرائب، وا 
كالقروض وثمن منتجات قطاعيا العام، عمى الرغم من أن بعض عمماء المالية العامة يعتقد بأن ىنالك 

 .9إيرادات عامة ال تدخل ضمن ىذين التقسيمين كإيراداتيا  من اإلصدار النقدي
ة تبعًا ليذا المعيار إلى : وقد قّسمت اإليرادات العامـ مدى تشابهها مع إيرادات القطاع الخاص 3

يرادات االقتصاد الخاص، فاألولى ىي التي تعتمد في تحصيميا عمى السمطة  إيرادات االقتصاد العام وا 

                                                        

 48-46د. فوزي عطوي، مرجع سابق، ص 8

9 H.Dalton: Principles of Public Finsnce، London، 1947 – P27. _ 

ت جامعـة دمشـق، مركـز التعمـيم د. محمـد خيـر العكـام ـ د. يوسـف شـباط، الماليـة العامـة، منشـورا
 .181، ص2007- 2006المفتوح ـ قسم الدراسات القانونية، عام 
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السيادية لمدولة كالضرائب والرسوم واالصدار النقدي والغرامات. واألموال التي تحصل عمييا الدولة ممن 
ي تحصيميا عمى األساليب نفسيا التي يعتمدىا أشخاص ال وارث لو، والثانية ىي التي تعتمد الدولة ف

 القانون الخاص في الحصول عمى األرباح، كدخل مشروعاتيا العامة والقروض واإلعانات.
وقد قسمت اإليرادات العامة تبعًا لذلك المعيار إلى إيرادات عادية  ـ مدى دورية اإليرادات العامة: 4

يرادات غير عادية، فاألولى ىي التي تحصل عمييا الدولة بصفة منتظمة ودورية، والثانية ىي التي  وا 
 تحصل عمييا الدولة بصورة غير دورية ومنتظمة كاإلصدارات النقدية الجديدة.

ـ ومن العمماء من قسميا أيضًا تبعًا لوجية نظر المكمف إلى ىبات وموارد تعاقدية وموارد إجبارية ومنيم 
، ولكن ىذه المعايير ماىي إال وسائل 10تحويمية وموارد مستقبميةمن قسميا إلى موارد مباشرة وموارد 

ميمة لمدراسة والبحث في أنواع ىذه اإليرادات العامة لمعرفة آثارىا االقتصادية. ومنيم من قسميا إلى 
يرادات غير ضريبية وقسم الثانية منيا إلى إيرادات عادية وأخرى استثنائية  .11إيرادات ضريبية وا 

الصدد البد من اإلشارة إلى أن ىنالك إيرادات عامة إسبلمية الطابع، فيي مورد مالي ولكن في ىذه  
خاص بالدول اإلسبلمية وحدىا كالزكاة والغنائم والفيء، وىنالك إيرادات عامة يحرم عمى الدول اإلسبلمية 

ة يمكن استخداميا ، وىنالك مجموعة ثالثة من اإليرادات العام12المجوء إلييا كالعوائد المصرفية واليانصيب
 في كل من الدول اإلسبلمية والدول غير اإلسبلمية كالضرائب. 
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 الثًا: أنواع اإليرادات العامةث
 

في الواقع يمكن القول إن المعايير السابق ذكرىا ال تسمم جميعًا من النقد نظرًا لما يشوبيا من تداخل بل 
تقسيم منيا يحمل طابعًا نسبيًا ينبغي ضبط مضمونو بما يفرضو وتضارب أحيانًا، األمر الذي يجعل كل 

التقدم االقتصادي واالجتماعي من مقتضيات، ولكن عمى الرغم من ذلك فإن ىذه التقسيم تشير إلى أىم 
أنواع اإليرادات العامة التي يمكن لمدول أن تعتمد عمييا في تمويل نفقاتيا العامة ولعل أىم أنواع 

 ة تبعًا لذلك ىي:اإليرادات العام
 ـ إيرادات أمالك الدولة:1

تشمل إيرادات أمبلك الدولة في معناىا الضيق جميع اإليرادات التي تدخل الخزينة العامة من إدارة أموال 
الدولة المنقولة وغير المنقولة واستثمارىا كموارد المناجم والغابات والمصائد، وتدل في معناىا الواسع 

قة عمى كل ما يدخل خزينة الدولة نتيجة استثمار مؤسساتيا الصناعية والتجارية إضافة لمموارد الساب
 .13والمالية

ـ ىذه األمبلك قد تكون أمبلك دولة عامة وقد تكون أمبلك دولة خاصة، واألمبلك العامة ىي المخصصة 
.. إلخ وىذه الستعمال الجميع تحقيقًا لممنفعة العامة، كالشوارع والساحات والشواطئ ومجاري المياه.

األموال ال تعطي إيرادًا لمدولة إال فيما ندر كما في حال السماح بتعميق بعض اإلعبلنات في الشوارع أو 
وضع بعض األكشاك عمى األرصفة. أما األموال الخاصة فيي األموال التي تممكيا الدولة ممكية خاصة 

فة إدارتيا واستثمارىا كاألفراد، ومنيا وىي شبيية بممكية األفراد لؤلموال المماثمة وتتولى بيذه الص
األراضي والغابات والمناجم والمصانع واآلثار والثروات الباطنية والمطارات والمرافئ واألوراق المالية 
والمؤسسات العامة، مالية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية وغيرىا من األموال المنقولة وغير المنقولة. 

 .14لدولة نتيجة الستثمارىاوىذه األموال تعطي إيرادًا 
ـ وقد تطورت أىمية إيرادات الدولة من أمبلكيا الخاصة في مختمف العصور، فكانت في العصور القديمة 
المصدر الرئيس إليرادات الدولة العامة، ثم تقمصت أىميتيا في القرنين الثامن والتاسع عشر نتيجة 

ائب بحسبانيا المورد األساسي لمدول ثم عادت ىذه انتشار مبدأ الحرية االقتصادية الفردية وظيور الضر 
األمبلك إلى الواجية في القرن العشرين نتيجة تدخل الدولة في الشؤون االقتصادية واالجتماعية وتعددت 
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أنواعيا إلى صناعية وتجارية ومالية وأصبحت تدر موردًا ميمًا لدول تبعًا لعقيدتيا السياسية واالقتصادية 
 .15قتصاديودرجة تقدميا اال

 
 ـ الرسوم:2

عندما أصبحت الدول تقوم بتوفير بعض الخدمات إلى األفراد يكون ليا صفة النفع العام والخاص فرضت 
مقابل توفير ذلك بعض الرسوم، تضيق وتتسع تبعًا لمنفع الخاص المباشر الذي توفره لبعض األشخاص 

زية ورسوم الترخيص لمزاولة بعض المين إضافة لنفعيا العام، كالرسوم القضائية ورسوم التعميم الرم
 واألعمال والرسوم القنصمية ورسوم التسجيل العقاري وغيرىا.

ـ فالرسم ىو مبمغ من المال الذي يغمب عميو الطابع النقدي الذي يدفعو المنتفع في كل مرة يطمب فييا 
 خدمة معينة يعود عميو بالنفع الخاص إضافة إلى منفعتيا العامة.

مجال البد من اإلشارة إلى ضرورة التناسب بين قيمة الرسم المفروض عمى المنتفع والخدمة وفي ىذا ال
التي تؤدييا الدولة لو بالمقابل، فإذا فقد ىذا التناسب يغدو الرسم المفروض ضريبة، وعمى العكس من 

فعة العامة ذلك قد نجد قيمة ىذا الرسم متدٍن عن قيمة الخدمة التي يحصل عمييا المنتفع نتيجة المن
الكبيرة التي تجنييا الدولة لممجتمع نتيجة تقديميا كرسوم التعميم مما يجعميا رسومًا رمزية، إذ تتحمل 
الدولة الفرق بين التكمفة الحقيقية التي تتحمميا الدولة مقابل تقديم ىذه الخدمة وبين قيمة الرسم الذي يدفعو 

 المنتفع.
أو األتاوة يدفعو المنتفع لدولة نتيجة ارتفاع قيمة أرضو نتيجة قيام  ـ قد يأخذ ىذا الرسم شكل مقابل تحسين

الدولة بتنفيذ مشروعات أشغال عامة حوليا أو فييا كشق الطرق وتخطيط المدن وتوصيل الخدمات 
 .16األساسية إلييا

د انتشرت ـ أما عن أىمية ىذا اإليراد، فقد كانت الرسوم أسبق بالظيور عن االقتطاعات النقدية األخرى فق
الرسوم في العصور الوسطى وكانت أىم إيرادات الدولة العامة بعد إيرادتيا من أمبلكيا الخاصة، إال أن 
أىميتيا أخذت بالتضاءل مع تقدم الوقت حتى غدت في العصر الحديث قميمة جدًا بحسبانيا غير مبررة 

                                                        

 .87-85العامة والتشريع الضريبي، مرجع سابق، ص د. عصام بشور، المالية 15
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يوم الحديث لفكرة العدالة بين وتتناقض مع دور الدولة الرعوي الجديد، كما أنيا لم تعد تحقق المف
المنتفعين التي تعني المساواة في التضحية وليس المساواة الحسابية بين األفراد، فحجم الرسوم لم يعد 

 .17يشكل إال جزءًا ضئيبًل من حجم اإليرادات العامة، فقد ألغي معظميا، وتحول بعضيا إلى ضريبة
النفع العام في الخدمة المقدمة لممنتفعين إلى حد كبير ـ وقد يتحول الرسم إلى ثمن عندما تتضاءل نسبة 

فالثمن العام ىو مقابل الخدمة التي تؤدييا ىيئة عامة أو مقابل احتكارىا تقديم ىذه الخدمة، وتختمف عن 
 .18الثمن الخاص أن دافع الدولة من تأمين الخدمة فيو كونيا أصبحت حاجة عامة وليس الربح

 
 ـ الغرامات:3

عقوبة مالية رادعة يدفعيا المخالف الذي يرتكب المخالفات القانونية، اليدف منيا توقيع الغرامة ىي 
الجزاء وليس الحصيمة بحسبانيا إيرادًا ماليًا عامًا لمدولة، لذلك كمما حققت الغرامة أىدافيا الرادعة كمما 

من ذلك تزداد حصيمتيا قّمت قّمت المخالفات المرتكبة وبالتالية اخفضت حصيمتيا المالية وعمى العكس 
كمما فشمت الدولة في تحقيق الردع المطموب منيا، كالغرامات المفروضة عمى مرتكبي المخالفات 
المرورية التي ييدف المشرع منيا منع األفراد من ارتكبيا لتنظيم حركة المرور وليس اليدف المالي، لذلك 

لتمويل نفقات الدولة العامة، فحصيمتيا غير ثابتة  من الصعوبة االعتماد عمييا كونيا إيرادًا ماليًا عاماً 
نظرًا الرتباطيا بالمخالفات وجودًا وعدمًا ويصعب التنبوء بيا وتكون حصيمتيا ضئيمة وتزداد ضآلتيا كمما 

 .19ازداد قانون العقوبات قربًا من تحقيق اليدف الردعي من وجوده
 
 ـ الهبات والمنح واإلعانات:4

لحين واألخر بعض اليدايا والتبرعات من مواطنييا لمساعدتيا في تمويل النفقات تتمقى بعض الدول بين ا
ن  العامة، ولكن من الصعب عمى الدول االعتماد عمييا نظرًا لضآلة حصيمتيا وعدم ضمان دوريتيا وا 
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ث كان ليا دور ىام في تمويل بعض النفقات كبناء المشافي أو المدارس أو دور العبادة أو القيام باألبحا
 .20العممية والطبية

ـ كما يمكن أن تتمقى بعض الدول وخاصة الدول النامية بين الحين واألخر بعض المنح واإلعانات من 
الدول األجنبية، والتي يمكن أن تكون عمى أشكال متعددة، فقد تكون منحًا نقدية وقد تكون في صورة 

في صورة خدمات، كإيفاد الخبراء والفنين عينية، كالسمع االستيبلكية واإلنتاجية، وقد تكون المنحة 
وتقديم المنح التعميمية  21والمدربين من مواطني الدول المانحة لتقديم خبراتيم وخدماتيم لمدول الممنوحة

لمحصول عمى الدرجات العممية في جامعاتيا ومعاىدىا العممية المتخصصة أو المنح التدريبية فييا، وقد 
تنفيذ برنامج أو مشروع معين، ولكن خطورتيا أنيا غالبًا ما تكون مشروطة ترتبط ىذه المنح واإلعانات ب

وتؤدي إلى االرتباط والتبعية االقتصادية والسياسية بين الدولة المانحة والممنوحة إن كانت غير متبادلة أو 
غير مقدمة عن طريق المنظمات الدولية، وأنو ال يمكن االعتماد عمييا في تمويل بعض النفقات 

 لعبلقات السياسية تمعب دورًا رئيسًا في تحديد حجميا ومعدل تدفقيا.فا
 
 ـ إيرادات الدولة النقدية:5

تجني الدولة من خبلل ممارستيا لسمطتيا النقدية إيرادًا نقدية، وتختمف اإلدارة التي تمارس السمطة النقدية 
تكون من اختصاص المصرف باختبلف النظم القانونية واالقتصادية في العالم، ولكن عمى الغالب 

المركزي. وقد ازدادت أىمية السمطة النقدية في العصر الحديث وأصبحت السياسة النقدية تعمل معًا مع 
السياسة المالية لمدولة لتحقيق االستقرار االقتصادي لمدول، فأصبحت تستخدم وسيمة لمتأثير في السوق 

كما أصبح من ميماتيا مراقبة سعر صرف العممة المالية والقطاع المصرفي لمتأثير في حجم السيولة 
 المحمية، لذلك ازدادت إيرادات الدولة النقدية، وأىم اإليرادات النقدية ىي:

: وتصدرىا الدولة لتأمين المال البلزم لنفقاتيا العاجمة ريثما تتم جباية الضرائب والرسوم أـ سندات الخزينة
يجاد السيولة الكافية لذلك، فيي إيراد م ؤقت، وكان يصور االكتتاب عمييا في السياق عمى المصارف، وا 

 .22إال أنيا أصبحت متاحة لمجميع، وبالتالي أصبحت أقرب إلى القروض قصيرة األجل
                                                        

 .59د. فاطمة السويسي، مرجع سابق، ص 20

 

 .264-263المجيد دراز، ود. سميرة إبراىيم أيوب، مرجع سابق، صد.حامد عبد  21
 

 وما بعد. 107د. عصام بشور، المالية العامة والتشريع الضريبي، مرجع سابق، ص 22

109 



 ب ـ اإلصدار النقدي:
يراداتيا بأن تطمب من المصرف المركزي  قد تمجأ الدولة لسمطتيا النقدية إلى تغطية الفرق بين نفقاتيا وا 

جديدة تعادل قيمة العجز، تقوم الخزينة العامة بتغطية ىذا االصدار بأسناد دين عام قابمة بإصدار نقود 
لموفاء نظريًا، ولكنيا مع تكرار العجز سنويًا تتراكم دون وفاء وخاصة في الدول النامية، كما حدث في 

ي إلى التضخم، سوريا في النصف الثاني من الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، مما يؤد
لذلك تعد ىذه الوسيمة لتدبر اإليرادات، آخر وسيمة يمكن أن تمجأ إلييا الدول، وأصبح ىنالك قواعد وقيود 

. ولم يعد يقبل طبع 23تمتزم بيا الدول عند المجوء إلى اإلصدار النقدي لمحفاظ عمى قيمة العممة المحمية
البلزمة مقابل اإلنتاج المحمي المتزايد عدا حاالت  النقود إال ألسباب اقتصادية ومن أجل تدبير السيولة

 .24الحروب واألزمات الحادية
ويعد إصدار النقد إيرادًا نقديًا لمدولة ألن الدولة تستفيد من الفرق بين سعر تكمفة طبعيا والقيمة االعتبارية 

قبل التخفيض وبعده إيرادًا ليا، وقد تمجأ الدول أحيانًا إلى تخفيض قيمة عممتيا ويعد الفرق بين قيمة النقد 
نقديًا لمدولة أيضًا، وفي كمتا الحالتين أصبحت الدولة تستخدم ذلك لتأثير في الحياة االقتصادية والمالية 
واالجتماعية في المجتمع، ففي عصر األسواق المفتوحة التي نعيشو اليوم أصبحت سياسة رفع وتخفيض 

الدولة الذي ينعكس بدوره عمى كل من ميزانيا التجاري  قيمة العممة وسيمة ىامة لمتحكم بحجم صادرات
 وميزان مدفوعاتيا ويخفف من البطالة.

 
 ـ شبه الضريبة:6

برزت أىمية شبو الضريبة بعد الحرب العالمية الثانية بحسبانو إيرادًا عامًا لمدولة، ولكن تبقى أىمية ىذا 
كل منيما، أصبحت الدولة بحاجة إلى  اإليراد ضئيمة، فبعد ترسح مفيوم الضريبة والرسوم وضوابط

إيرادات مخصصة لتحقيق أىداف بعينيا، وىذه اإليرادات ال يمكن وضعيا بالضرائب وال يمكن اعتبارىا 
رسومًا مقابل خدمات، فيي إيرادات تختمف في نوعيتيا  وأىدافيا عن كل من الضرائب والرسوم، ومع 

لم وضوح مفيوم الضرائب أو غيرىا من إيرادات الدولة، ذلك مازال مفيوميا حتى اليوم غير واضح المعا
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فقد تكون عمى شكل إضافات ضريبية، أي ضريبة بمناسبة فرض ضريبة معينة كنسبة المجيود الحربي 
الذي يفرض إضافة لبعض الضرائب في سوريا أو رسوم المدارس، وقد تكون عمى شكل مساىمات أو 

ي يدفعيا رب العمل عن عمالو إلى مؤسسة التأمينات اقتطاعات أو اشتراكات، كاالشتراكات الت
االجتماعية، ومع ذلك فيبقى ىذا اإليراد أقرب إلى مفيوم الضريبة، لذلك سمي بشبو الضريبة، فيو 
فريضة مالية كالضريبة ولكن إيراداتيا مخصصة لتحقيق أىداف محددة، وبالتالي البد أن يكون لكل منيا 

 .25واعد محاسبية خاصة بيا ومع ذلك اعتبرىا البعض ضريبةومن أجل تحقيق ىذه األىداف ق
 
 ـ القروض العامة:7

القرض العام ىو مبمغ من المال يدفعو أحد األشخاص القانون العام أو الخاص لمدولة بموجب عقد يستند 
 إلى صك تشريعي ويتضمن مقابل وفاء.

لتمويل االنفاق العام، وقد نشأت القروض ـ فالقرض العام يعد حاليًا من إيرادات الدولة اليامة والخطرة 
العامة في حياة الدولة المالية بحسبانيا إيرادات استثنائية لتمويل الحروب والظروف الطارئة في ظل 
النظرية المالية التقميدية، ولكنيا غدت اليوم وفي ظل النظرية المالية الكينزية الحديثة إيرادًا عاديًا ووسيمة 

تأثير في الحياة االقتصادية واالجتماعية والمالية لممجتمع، لذلك ازدادت أىمية القروض مالية بيد الدولة لم
العامة وأصبحت موردًا ىامًا إلحداث التوازن االقتصادي، وأصبحت ظاىرة مالية تؤثر في االقتصاد العام 

ل بين الطبقات سواء بالدور الذي تمعبو في السوق المالية أم النقدية أم بإعادة توزيع رأسمال والدخ
 االجتماعية.

ـ وكانت ومنذ األربعينات من القرن الماضي الوسيمة المالية الجاذبة لمدولة النامية من أجل تغطية العجز 
، ولكنيا تبقى وسيمة خطرة، فقد كانت في السابق وسيمة 26في موازناتيا ووسيمة ىامة لمنيوض بتنميتيا
، ومازالت في العصر 27بًا من أسباب احتبلل بعض الدولسياسية لمتدخل في شؤون الدول الداخمية وسب

                                                        

-195لمزيد من التفاصيل انظر: د. عصام بشور، المالية العامة والتشريع المالي، مرجع سابق، ص 25
199 

-195لمزيد من التفاصيل انظر: د. عصام بشور، المالية العامة والتشريع المالي، مرجع سابق، ص 26
199. 

اعيل وتوفيق النكمترا كان أحد أسباب احتبلليا زيادة ديون مصر الخارجية في عصر الخديوي اسم 27
 مصر
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الحالي سببًا من أسباب تدخل الدول المتقدمة في شؤون الدول المتخمفة وخاصة بعد ظيور أزمة المديونية 
العالمية بدءًا من منتصف ثمانينات القرن الماضي، لذلك عمى الرغم من إقرارا الفكر المالي الحديث 

مالي المؤقت لمدول، إال أنو البد من استخدامو بحذر شديد ومن أجل تمويل نفقات ألىمية ىذا المورد ال
 استثمارية فقط في األحوال العادية.

 
 ـ الضرائب:8

تعد الضرائب من أىم إيرادات الدولة العامة في العصر الحديث، وال يقتصر أىميتيا عمى ما تشكل من 
ثر وسائل الدولة المالية التي يمكن أن تستخدميا الدولة حجم ىام من مجموع إيرادات الدولة، بل ألنيا أك

 .28لمتأثير في أوضاعيا السياسية واالقتصادية والسياسية وتحقيق أىدافيا العامة
ـ والضريبة ىي فريضة مالية تضامنية تقتطعيا الدولة بصورة نيائية ومباشرة وتستخدميا  الدولة لتحقيق 

ل إلى ىذا المفيوم الحالي إال عبر تطور تاريخي طويل، فقد ظيرت أىدافيا العامة، ولكن الضريبة لم تص
بشكل اختياري بحسبانيا خدمة شخصية تقدم لمممك، ثم أصبحت إعانة مالية تقدم من الرعايا إلى الحاكم، 
ومن ثم فقدت صفتيا االختيارية وأصبحت فريضة إجبارية يدفعيا األفراد بحسبانيا واجبًا تضامنيًا دون 

مى خدمة أو منفعة خاصة، وبالتالي أصبحت فريضة ذات ىدف مالي، ومن ثم غدت أىم الحصول ع
وسائل الدول المالية في العصر الحديث لمتأثير في أوضاع الدول االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

ممية إضافة ليدفيا المالي، فالضريبة معقدة في مفيوميا بسبب المشكبلت المختمفة التي تثيرىا ع 29وغيرىا
تطبيقيا، وتعد في الوقت الحالي اإليراد العام المالي التي تستخدمو الدول لتحقيق أىدافيا العامة وتمويل 

 نفقاتيا.
وبحسبان أن اإليرادات السابق ذكرىا ليس ليا ذات األىمية التمويمية أو ذات األىمية من حيث استخداميا 

ل من الضرائب والقروض العامة والرسوم من أىم تمك وسيمة  في تحقيق أىداف الدولة وباعتبار أنو تعد ك
 اإليرادات لذلك سوف نفرد ليا فصواًل خاصة بيا لمتعرف عمييا أكثر.

 
                                                        

 29، ص2001د. فوزت فرحات، المالية العامة، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت لبنان، عام  28

 لمزيد من التفاصيل حول تاريخ نشوء الضريبة انظر: 29

Ansylymer and Dora Hancock: Taxation: Policyand practice، 7uh ed، Thomson 

lesurching، London، 2000-2001، pp. 1-6 
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 مة في الجمهورية العربية السوريةرابعًا: اإليرادات العا

 
ذكرىا ولكنيا تعتمد الجميورية العربية السورية في تمويل نفقاتيا العامة عمى كل أنواع اإليرادات السابق 

ال يمثل كل منيا األىمية نفسيا التي يمكن أن يمثمو في دول أخرى، فباعتبارىا دولة نامية وتؤمن بدور 
الدولة التدخمي وأخذت مؤخرًا بتطبيق مبدأ اقتصاد السوق االجتماعي، فقد بدأت تزداد أىمية بعض 

يا من استثمارات قطاعيا العام واسعة الرسوم وبدل الخدمات عما كانت عميو في السابق، كما أن إيرادات
ومتنوعة ولدييا اإليرادات الزراعية والصناعية والتجارية والمالية، ولدييا الكثير من المرافق الخدمية التي 
تحقق أرباحًا، إال أنو بالنسبة إلى إيراداتيا العقارية وبخاصة النفطية منيا وبسبب تناقض معدل انتاجيا 

% من  إيراداتيا العامة بعد أن كانت تشكل أكثر من 15ىذه اإليرادات سوى النفطي أصبحت ال تشكل 
 .30% منيا قبل سنوات قميمة50

ـ ويأتي الفائض المتاح في سورية أكثر إيرادات الدولة تمويبًل لمموازنة والذي يتألف من فائض )فرق( 
يرادات البمديات والدوائر الوقفية والعمل ال يرادات الفنادق، إذ شكمت الموازنة وفائض السيولة وا  شعبي وا 

منيا، وبعدىا تأتي اإليرادات  34.2% منيا، ومن ثم تأتي الضرائب والرسوم التي شكمت حوالي 40
% منيا، ثم 14.3االستثنائية  كالقروض الداخمية والخارجية والمأخوذ من االحتياطي التي شكمت حوالي 

يرادات أمبلك الدول ة واستثمارىا العامة من بدل خدمات صحية ورسوم تأتي إيرادات بدل الخدمات وا 
يرادات الدولة الزراعية  مدرسة وجامعية واإلضافات عمى الضرائب والرسوم لصالح أبنية التعميم وا 

% منيا، 8والصناعية والتجارية والمالية وحقيا من حقوليا النفطية وغيرىا.. إلخ التي شكمت حوالي 
يراد البدل النقدي والعوائد التقاعدية واليبات وأخيرًا تأتي اإليرادات المتنوعة  المؤلفة من عوائد المرور وا 

 .31% منيا2.5واالعانات والودائع واألمانات وغيرىا... إلخ  والتي لم تشكل سوى 
ولكن كما ُذكر سابقًا وعمى الرغم من أن الضرائب والرسوم تأتي في المرتبة الثانية من حيث أىمية 

المرتبة األىم من حيث كونيا وسيمة التدخل األولى في الحياة االقتصادية التمويل إال أنيا في 

                                                        

/ مميــار ليــرة 685البالغــة / 2009شــكمت ىــذه العوائــد مئــة مميــار ل.س فــي موازنــة ســورية التقديريــة لعــام  30
 % من موازنتيا في التسعينات من القرن الماضي.50سورية بعد أن كانت حوالي 

 

 سورية.في  2007حسبت بواسطة الباحث اعتمادا عمى موازنة عام  31

 

واالجتماعية ووسيمة ناجعة في سبيل تحقيق الدولة ألىدافيا العامة لما تحدثو من آثار تغير من سموك 
األفراد.
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 تبويب اإليرادات العامة
 

أساليب فرضيا واختمفت طبيعتيا تبعًا  وجدنا سابقًا أن اإليرادات العامة تعددت مصادرىا وأنواعيا وتنوع
لنوع الخدمة العامة التي تقوم بيا الدولة واليدف منيا ومع ىذا التعدد والتنوع قد حفل الفكر المالي بالعديد 

عمى أساس التمييز بين أنواعيا المختمفة تبعًا لعامل مشترك  ،من المحاوالت لتقسيم اإليرادات العامة
فيا ضمن زمر متشابية تضم كل زمرة منيا اإليرادات المتحدة في طبيعتيا يجمع بينيا ومن أجل تصني
في حين بوبت كل دولة إيراداتيا بشكل يبين أىمية ىذه اإليرادات من جية ،المتشابية في خصائصيا

لذلك ال بد من دراسة التبويب الفقيي  ،ويعكس مبادئ الدولة السياسية ومذىبيا االقتصادي من جية أخرى
 .ت ومن ثم دراسة تبويبيا في سوريةلئليرادا

 

 :التبويب الفقهي لإليرادات العامة -أوالً 
اىتم بعض فقياء المالية العامة بتقسيم اإليرادات العامة فقد قسم الفقيو )سيميغمان( ىذه اإليرادات إلى 

سميا الفقيو )آدمر( ثبلث أنواع ىي اإليرادات بدون مقابل واإليرادات التعاقدية واإليرادات اإلجبارية بينما ق
يرادات مستقبمية يرادات تحويمية وا  أما الفقيو )تروتابا( فقد قسميا إلى إيرادات أصمية  ،إلى إيرادات مباشرة وا 

يرادات ضريبية بينما الفقيو )لوقنبرجر( فقد ميز بين أربعة من أنواع من اإليرادات  يرادات مختمفة وا  وا 
ويمكن ذكر أكثر ،إيرادات الدولة من أمبلكيا الخاصة والرسوم والضرائب واإليرادات المختمفة :العامة ىي

  :تبويبات اإليرادات العامة شيوعًا من الناحية الفقيو وفق ما يمي
  :اإليرادات العادية واإليرادات االستثنائية -1

ية يمكن أن تتكرر خبلل فترات زمنية وذلك بتقسيم اإليرادات من حيث استمرارىا ودوريتيا إلى إرادات عاد
متعاقبة، كإيرادات أمبلك الدولة التي تتكرر بطبيعتيا والضرائب والرسوم التي غالبًا ما تتكرر بناء عمى 
لى إيرادات استثنائية كالقروض العامة التي ال تتكرر عادة ويمكن المجوء إلييا  النص التشريعي لفرضيا وا 

حيث كانت اإليرادات العادية تمّول النفقات عادية  ،أو مالية طارئةعادة لمواجية ظروف اقتصادية 
واإليرادات االستثنائية تمول النفقات غير العادية غير أن ىذا التبويب فقد أىميتو في العصر الحاضر 
ومنذ أن انتقمت المالية العامة من مفيوم المالية العامة التقميدي ذات اليدف المالي البحث إلى مفيوميا 
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لمعاصر وفقد عنصر الدورية أىميتو في التمييز و انتقمت الكثير من النفقات وفق المفيوم الجديد لممالية ا
 .العامة من الصفة غير المتكرر إلى صفة الدورية كالقروض العامة

ين يمكن التفريق بين اإليرادات وفق عنصر اإلكراه أو اإللزام ب :اإليرادات اإللزامية واإليرادات االختيارية
إيرادات إلزامية وأخرى اختيارية فما تجبيو الدولة من خبلل استعمال سمطتيا القانونية ىو إيراد 

كالضرائب التي تفرضيا عمى المكمفين كونيم أعضاء متضامنين في المجتمع والغرامات المالية ،إلزامي
ت االختيارية فيي أما اإليرادا،التي تجيدىا بحسبانيا عقوبة عمى المخالفين بموجب نصوص تشريعية

اإليرادات التي يدفعيا األفراد برضاىم لمحصول عمى مقابل دون أي إكراه أو إجبار قانوني أو أدبي 
يرادات الدولة من استثماراتيا أو دون الحصول عمى مقابل كالتبرعات واليبات  ،كالقروض العامة وا 

نيفيا ضمن احد ىذين النوعين والوصايا ويؤخذ عمى ىذا التصنيف أن ىنالك بعض إيرادات يصعب تص
 السابقين لئليرادات كاإليرادات الناتجة عن اإلصدار التقدير

فاإليرادات االقتصادية ىي التي تحصل عمييا الدولة بصفتيا  :اإليرادات االقتصادية و اإليرادات السيادية
كون الجية العامة التي مالكة أو مستثمرة كاإليرادات الناتجة عن أمبلكيا واستثماراتيا العامة عندما ت

واإليرادات  ،تديرىا ذات طابع اقتصادي وتتشابو طرق إدارتيا مع طرق إدارة األفراد لمشروعاتيم الخاصة
السيادية ىي التي تفرضيما وتجيدىا بحسبانيا شخصًا عامًا اعتباريًا ) معنويًا ( يتمتع بسمطات وامتيازات 

إذ يمكن لمدولة أن  ،ىذا التقسيم ال يخمو من االنتقاد أيضاً ولكن ،كاإليرادات الضريبية،تخولو ىذا الحق
تستخدم في بعض األحيان سمطاتيا وامتيازاتيا عند الحصول عمى بعض اإليرادات االقتصادية كأثمان 

 .بعض المنتجات التي تفرض الدولة تسعيرتيا اإلجبارية
الذي يجعل كل تقسم منيا يحمل طابعًا  في الواقع أن التقسيمات السابقة لم تسمم جميعيا من النقد األمر

لذلك يمكن أن ،نسبيًا ينبغي ضبط مضمونو بما يفرضو التطور االقتصادي واالجتماعي من مقتضيات
 ،نستنتج أنو ال يمكن وضع تصنيف شامل وقطعي وشامل لئليرادات العامة صالح لكل زمان ولكل دولة

لدراسة أنواع ىذه اإليرادات وتأثيرىا في األفراد عمى غير أن أىمية ىذه التصنيفات تأتي من كونيا أداة 
ضوء الطبيعة الخاصة لكل منيا ومدى اعتماد ىذه الدولة أو تمك عمى نوع دون آخر منيا تبعًا لظروفيا 

لذلك نجد أن كل دولة تحدد أنواع اإليرادات العامة التي تستطيع االعتماد عمييا ،واألحوال التي تواجييا
مزم لتغطية نفقاتيا العامة وألداء دورىا في مختمف المجاالت وعممية االختيار ىذه تكل بالنظر إلى ما ي

جزءًا من سياستيا المالية التي ال بد أن تكون متناسقة مع سياستيا وىيكميا االقتصادي واالجتماعي 
 والسياسي.
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 مة في الجمهورية العربية السوريةتبويب اإليرادات العا -ثانياً 
 

لم نجد اىتمامًا من المشرع السوري بتبويب اإليرادات العامة كاىتمامو بتبويب النفقات العامة أنو 
كالتشريعات الوضعية األخرى فقد جرت العادة عمى االىتمام بتبويب النفقات العامة وبيان أنواع الخدمات 

مة التي يتحمميا المواطن كون دون التفصيل في إيضاح أنواع األعباء العا،التي تقدميا الدولة لممواطنين
ذلك ليس من مصمحة الحكومة فالحكومة لم تيتم إال بتقسيم اإليرادات العامة نوعيًا عمى الرغم من أن 
داريًا إقميميًا واقتصاديًا إال أن ىذه التبويبات ولم تستخدميا الحكومة حتى  القانون أتاح تبويبيا وظيفيًا وا 

  :ادات العامة في سورية ال بد من التمييز بين مرحمتين وفق ما يمياآلن ولكن عند دراسة تبويب اإلير 
 :92/1967تبويب اإليرادات العامة قبل القانون المالي األساسي رقم  1

القواعد المتعمقة بالموازنة  16/10/1923/ تاريخ 2231نظم نظام المحاسبة العامة الصادر بالقرار رقم /
يرادات الموازنة  ،إيراداتيا العامةالعامة السورية ومنيا تبويب  حيث مّيز بين إيرادات الموازنة العامة وا 

فنصت المادة السادسة من نظام المحاسبة العامة ) تقسم  ،اإلنمائية بعد أن أخذ بنظام تعدد الموازنات
وع واحد الميزانية فيما يخص اإليرادات إلى أبواب يوافق كل باب منيا اإليرادات المناسبة والتي ىي من ن

( وكانت إيرادات الميزانية العادية قد اعتمدت التبويب النوعي وقسمت اإليرادات إلى عشرة أبواب تختمف 
في طبيعتيا وتتناسب ودور الدولة التقميدي الذي كان سائدًا في العالم حتى األربعينات من القرن الماضي 

وقسم كل باب منيا إلى عدد من البنود وذلك لمعرفة حصيمة كل نوع من ىذه اإليرادات بصورة مستقمة 
  :وىذه األبواب ىي

 
 :األول الباب

 
 .التكاليف التي تستيدف الدخل واإلنتاج كريع العقارات

 :الباب الثاني
 

 .التكاليف التي تستيدف رأس المال والثروة كالتركات

 :الباب الثالث
 

 .التكاليف التي تستيدف اإلنفاق كرسوم السيارات

 :الرابعالباب 
 

 .التكاليف التي تستيدف الصفقات والمعامبلت كرسوم الطوابع
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 الباب الخامس:
 

 .كالرسوم المدرسية والصحية ،بدالت الخدمات

 الباب السادس:
 

 بدالت إليرادات من أمبلك الدولة وأمواليا كحاصبلت الحراج 

 :الباب السابع
 

 إيرادات االستثمار كإيرادات المطبعة الرسمية 

 :الباب الثامن
 

 .كعوائد البترول ،اإليرادات المتنوعة

 :الباب التاسع
 

 إيرادات مخففة لمنفقات كالمبالغ المستردة 

 :الباب العاشر
 

 .إيرادات استثنائية كفائض حساب بعض المؤسسات العامة

المؤسسات ذات أما تبويب الميزانية اإلنمائية فكان يعتمد التبويب الوظيفي واإلداري ويتألف من فائض 
  :الطابع االقتصادي المتاح لمتنمية ويتم عمى النحو التالي

 .إيرادات قطاع معين يشار إلييا برقم عام
 .إيرادات فعالية معينة في القطاع يشار إلييا برقم خاص

 .عناصر الفعالية المعنية في القطاع يشار إلييا برقم فرعي ومثال ذلك
 

  رقم فرعي  رقم خاص رقم عام
 القطاع المالي    1
 المؤسسات المالية  2 
 شركة الضمان السورية 1  
 التأمينات االجتماعية 2  
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 تبويب اإليرادات العامة:  -2
  :أحكامه وأنواعه –)أ( 

 1967/ لعام 92نصت المادة العاشرة من القانون المالي األساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /
قميميًا كالنفقات العامة تمامًا تم صدور المرسوم عمى تبويب اإليرادات  داريًا ونوعيًا وا  تبويبًا وظيفيًا وا 

الذي تضمن تفصيل أنواع اإليرادات العامة لمدولة وقسميا  15/8/1968/ تاريخ 1831التنظيمي رقم /
ادات كل وظيفيًا إلى قطاعات التبويب الوظيفي لمنفقات العامة ذاتيا وذلك من أجل معرفة تقديرات إير 

قطاع واعتماد النفقات المرصدة لو وطبق ىذا المرسوم التبويب اإلداري واإلقميمي لمنفقات أيضًا في مجال 
قميميًا بيدف تسييل معرفة إيرادات كل وحدة إدارية من ىيئة أو وزارة أو مؤسسة  تبويب اإليرادات إداريًا وا 

/تاريخ 159عدل بالمرسوم التشريعي رقم / إال أن ىذا النص .عامة ومن ثم تحديد اعتمادات نفقاتيا
) يتم تبويب إيرادات  :قبل تطبيقو وأصبحت المادة العاشرة بعد التعديل تقضي بما يمي 3/8/1969

قميميًا بقرار من وزير المالية .الموازنة تبويبًا نوعياً  داريًا وا  ولم  ،ويجوز عند االقتضاء تبويبيا وظيفيًا وا 
/ لعام 1وقد أتى بعد ذلك قانون الموازنة العامة رقم / .يصدر ىذا القرار طيمة نفاذ ىذا المرسوم التشريعي

 .وعدل أحكام التبويب النوعي لئليرادات العامة 1984
ونص بالنسبة إلى تبويب اإليرادات  2006/ لعام 54ثم صدر القانون المالي األساسي الجديد رقم /

ة التاسعة منو عمى أنو ) يتم تبويب إيرادات الموازنة تبويبًا نوعيًا ويجوز عند االقتضاء العامة في الماد
قميميًا وأي تبويب آخر بقرار من وزير المالية ( وبموجب ىذه المادة أصبح تبويب  داريًا وا  تبويبيا وظيفيًا وا 

لتبويبات األخرى تبقى اختيارية و اإليرادات النوعي ىو التبويب اإللزامي الوحيد وما عدا ىذا التبويب فإن ا
وزير المالية صبلحية اتخاذ القرار المناسب بشأن تطبيقيا من عدمو إال أن ما يميز ىذه المادة عن المادة 
المقابمة ليا في القانون المالي األساسي السابق أنيا أضافت تبويبًا اختياريًا جديدًا وتركت صبلحية تطبيقو 

االقتصادي شأنو شأن التبويب الوظيفي واإلداري واإلقميمي لئليرادات العامة  لوزير المالية ىو التبويب
 .واآلن لم يتخذ قرارًا بتطبيقيا من قبل وزير المالية حتى اآلن

قسمت اإليرادات العامة في الموازنة السورية نوعيًا في ظل القانون المالي األساسي الجديد كما ىي عميو 
/ وينتيي الباب 6ي السابق إلى خمسة أبواب يبدأ الباب األول برقم /في ظل القانون المالي األساس

األخير برقم صفر وذلك من أجل توحيد الترقيم العشري بالنسبة لمتبويب النوعي لمنفقات واإليرادات وذلك 
بتخفيض األرقام الخمسة األولى لمتبويب النوعي لمنفقات واألرقام الخمسة األخير لمتبويب النوعي 

ات العامة وذلك من أجل معرفة نوع الباب من قراءة رقم حسابو النوعي في دليل الحسابات بين لئليراد
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( ىي إيراد وىذه األبواب ىي 0 -6( ىي نفقة بينما من ) 5-1فحساب األرقام )  ،النفقات و اإليرادات
  :عمى الشكل اآلتي

 
 .لمضرائب والرسوم :الباب السادس

 
 .بدالت أمبلك الدولة واستثماراتيا العامةبدالت الخدمات  :الباب السابع

 
 .إيرادات متنوعة :الباب الثامن

 
 .الفائض المتاح :الباب التاسع

 
 .اإليرادات االستثنائية :الباب  صفر

 
وىنالك مجموعة من االعتبارات أدت إلى تقسيم اإليرادات العامة نوعيًا إلى األبواب السابق ذكرىا سواء 

حيث أن اإليرادات التقميدية لمدولة ىي التكاليف العامة المفروضة .بق أم الجديدفي القانون المالي السا
عمى المواطنين والمقيمين فبل بد من تخصيص باب خاص ليا فكان باب الضرائب والرسوم كما أن تطور 

ارد دور الدولة االقتصادي واالجتماعي أدى إلى توسع القطاع العام الذي تممكو الدولة والذي أصبح لو مو 
ثابتة والتي أخذت بالتزايد في اآلونة األخيرة مع اإلصبلحات االقتصادية التي بدأنيا سورية مع بداية عام 

لى جانب ىذين النوعين من اإليرادات  ،/ فبل بد من تخصيص باب خاص ليا ىو الباب السابع2000/ وا 
العامة وفق أسموب حساب  ىنالك إيرادات المؤسسات ذات الطابع االقتصادي التي تدخل في الموازنة

ولما  ،الصوافي فكان ال بد من تخصيص باب مستقل ليا ىو الباب التاسع وسمي بباب الفائض المتاح
كانت سوريا شأنيا شأن أي دولة نامية تعاني من عجز في موازنتيا العامة وكثيرًا ما تمجأ إلى القروض 

وتنفيذ المشروعات الخدمية واالقتصادي التنموية العامة الداخمية والخارجية من أجل تحريك عجمة البناء 
فكان ال بد من تخصيص باب مستقل ليذه اإليرادات ىو الباب رقم )صفر( وسمي باإليرادات االستثنائية 
وأخيرًا كان ال بد من جمع كافة اإليرادات التي ال يمكن جمعيا تحت أي من األبواب السابقة نظرًا 
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ادات تمك األبواب ضمن باب مستقل ىو الباب الثامن وسميت إيراداتو الختبلف طبيعتيا عن طبيعة إير 
 .باإليرادات المتنوعة

ويبين النموذج التالي تقسيم إيرادات الموازنة العامة لمدولة وفق التبويب النوعي إلى أبواب وبنود كما ىو 
 .2007في الموازنة العامة التقديرية لعام 

 
 نوع اإليراد  رقم الحساب

 الضرائب والرسوم   6
 الضرائب والرسوم المباشرة  61 
 الضرائب والرسوم غير المباشرة  62 
يرادات أمبلك الدولة واستثماراتيا العامة  7  بدالت الخدمات وا 
 بدالت الخدمات  71 
 إيرادات أمبلك الدولة واستثماراتيا العامة  72 
 حق الدولة من حقول النفط  73 
 إيرادات متنوعة   8
 عوائد المرور  81 
 إيرادات اخرى  82 
 الفائض المتاح فائض الموازنة   9
 فائض الموازنة  91 
 فائض السيولة  92 
 البمديات  93 
 الدوائر الوقفية  94 
 العمل الشعبي  95 
 إيرادات الفنادق  96 
 اإليرادات االستثنائية   0
 القروض والموارد الخارجية  01 
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 القروض الداخمية  02 
 المأخوذ من االحتياطي  03 
 
  :مالحظات عمى التبويب -)ب( 

/و تاريخ 1215وقرار وزير المالية رقم  1984/ لعام 1لقد أرسى ىذا التبويب وبدءًا من القانون رقم /
الكثير من  2009موازنة عام بعض األصول القانونية والتنظيمية وحتى تبويب  15/4/1984

  :المبلحظات تذكر أىميا فيما يتعمق بتبويب اإليرادات العامة ما يمي
تصنيف الضرائب المعمول بو سابقًا والقائم عمى أساس  1984ألغت وزارة المالية بدءًا من موازنة عام 

المال وضرائب تقسيم الضرائب إلى ضرائب تستيدف الدخل واإلنتاج وضرائب تستيدف الثروة ورأس 
تستيدف اإلنفاق واالستيبلك وحل محمو تقسيم آخر يميز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 
دارية بحتة بينما  عمى الرغم أن التقسيم السابق أكثر عممية ألن التقسيم الجديد يقوم عمى أسس قانونية وا 

ثيرىا في الحالة االقتصادية واالجتماعية لمدولة المالية العامة الحديثة تدعو إلى تصنيف الضرائب وفق تأ
بمفيوميا الحديث يجعل  ،الذي يدعو بدوره لؤلخذ بالمعيار السابق لتصنيف الضرائب فدراسة الضرائب

من األفضل تقسيميا إلى ضرائب وضرائب دخل ثروة وضرائب إنفاق فيذا التصنيف ىو الذي يتيح دراسة 
في الحياة االقتصادية واالجتماعية وليس التقسيم الجديد إضافة إلى ما يحدثو مطرح الضريبة من تأثير 

أن تقسيم الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة عمى الرغم من شيوعو في العالم إال أنو بدأ يفقد أىميتو في 
 .العصر الحديث نظرًا لتعاظم دور الضرائب ووفق اآلثار التي تحدثيا في الحياة االقتصادي واالجتماعية

الناحية الفنية ال ضرورة لتصنيف الضرائب مع الرسوم ضمن زمرة واحدة نظرًا الختبلف مفيوميا  من
ويجب تصنيف كل منيا ضمن زمرة خاصة بيا  ،وطبيعتيا فالضريبة تختمف عن الرسم اختبلفًا جذرياً 

إلى رسوم  كما أنو كان من الضروري تصنيف الرسوم وفق اليدف منيا،نظرًا الختبلف طبيعتيا القانونية
اقتصادية ورسوم ثقافية وأخرى اجتماعية وال يمكن تصنيف الرسوم إلى رسوم مباشرة وأخرى غير مباشرة 

ذا كان ال بد من تصنيف الرسوم والضرائب ،عمى الرغم من أن الطبيعة القانونية لجميع الرسوم واحدة وا 
فضل تقسيم ىذا الباب إلى ثبلث ضمن زمرة واحدة بحسبان كونيا تكاليف سيادية إلزامية فكان من األ

بنود األول لمضرائب المباشرة والثاني لمضرائب غير المباشرة والثالث لمرسوم الذي يمكن أن يقسم عمى 
عدة فقرات كالرسوم االقتصادية والرسوم االجتماعية والرسوم المالية والرسوم الثقافية وفق الغرض الذي 

 .تسعى الدولة إلى تحقيقو من خبللو
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عمى ىذا التبويب صفة المزاجية وعدم الجدية والمزاجية نستنتجيا من تصنيف إيرادات القروض  يغمب
الداخمية والخارجية ضمن باب اإليرادات االستثنائية والتي تعد بطبيعتيا إيرادات غير مستمرة بينما ىذه 

ادات اإليرادات أصبحت في معظم الدول إيرادات دورية ومن األفضل تصنيف ضمن باب اإلير 
كما يمكن أن نستنتجيا أيضًا من تصنيف رسوم الترانزيت وعوائد المرور ضمن باب اإليرادات ،المتنوعة

المتنوعة بينما ىي في حقيقتيا ال تختمف في طبيعتيا القانونية عن الرسوم التي يجب أن تكون ضمن 
رقم باب اإليرادات  كما أن عدم الجدية يمكن أن نستنتجيا من خبلل اختيار.باب الضرائب والرسوم

نف تحت ىذا الباب جميع اإليرادات التي ال يمكن تصنيفيا تحت أي باب أخر لذلك كان  ،المتنوعة فصُّ
/ كما يمكن أن نستنتجيا 8يجب أن تأخذ ىذه اإليرادات رقم الباب األخير وال يكون مكانيا الباب رقم /

عة إلى إيرادات مختمفة وقروض ومساعدات من خبلل تقسيم إيرادات األخرى في باب اإليرادات المتنو 
فيل يمكن أن نؤمن جدية ىذه التسميات وىل يمكن أن نؤمن بضرورة وجود فقرة ضمن ىذا البند 
لمقروض والمساعدات عمى الرغم من وجود بند لمقروض الداخمية والخارجية ضمن باب اإليرادات 

 .االستثنائية
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 تمارين:

 اختر اإلجابة الصحيحة: 

 حجم االكراه أصغر في: .1
 الرسم.  .1
 الضريبة.  .2
 القرض.  .3
 شبو الضريبة. .4

 .3الجواب الصحيح ىو رقم: 

 عقوبة مالية يدفعيا مخالف ىي: .2
 إعانة.  .1
 غرامة.  .2
 ضريبة.  .3
 رسم. .4

 .2الجواب الصحيح ىو رقم: 

 في تبويب اإليرادات العامة: .3
 الضريبة ىي إيراد استثنائي.  .1
 الضريبة ىي إيراد سيادي.  .2
 الضريبة ىي إيراد اختياري.  .3
 الضريبة ىي إيراد اقتصادي. .4

 .2الجواب الصحيح ىو رقم: 

 في تبويب الموازنة العامة في سورية نوعيًا: .4
 الرواتب واألجور من نفقات الباب الثاني.  .1
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 الضرائب والرسم من إيرادات الباب السادس.  .2
 تقسم النفقات واإليرادات نوعيًا عمى أساس القطاع.  .3
 تقسم النفقات إداريًا عمى أساس الباب. .4

 .2الجواب الصحيح ىو رقم: 
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 الوحدة التعميمية السادسة
 الرسم

 

  لكممات المفتاحية:ا
 أنواع اإليرادات العامة. - تبويب اإليرادات العامة - مفيوم اإليرادات العامة

 

  الممخص:
بدءًا من إيرادات أمالك الدولة فالرسوم إلى مع التطور التاريخي لمحضارة اإلنسانية تنوعت إيرادات الدولة 

يراداتيا النقدية، ىذا التنوع فييا أظير الحاجة إلى تبويبيا وتصنيفيا من أجل تحميل  الضرائب والقروض وا 
آثار كل منيا عمى مكونات االقتصاد الكمي ومعرفة دوره فييا، ليذا تعد حاليًا الضرائب من أىم ىذه 

 كبير في تحقيق أىداف الدولة، ومن ثم تأتي الرسوم فالقروض العامة. اإليرادات لما ليا من دور
 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 
 تنمية ميارة الطالب حول مفيوم اإليرادات العامة وتطورىا. .1
 معرفة أنواع اإليرادات العامة وأىمية كل منيا. .2
 تبويب اإليرادات العامة.دراسة  .3
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أدى تطور دور الدولة وازدياد النفقات العامة إلى تطور نظرية اإليرادات العامة، األمر الذي تجمت آثاره 
لى تعدد أنواعيا وأىدافيا، فقد تعددت مصادر اإليرادات العامة في  في تطوير حجم ىذه اإليرادات وا 

ختمفت طبيعتيا تبعًا لنوع الخدمة العامة التي تقوم بيا الدولة واليدف العصر الحديث وتنوعت أساليبيا وا
منيا، فقد تحصل الدولة عمى جزء من دخول األفراد في صورة رسوم مقابل خدمات تؤدييا لمنشاط 
الخاص وقد تحصل عمى جزء آخر في صورة ضرائب، كما تحصل عمى جزء من ىذا الدخل نتيجة 

تاج وقياميا بالنشاط اإلنتاجي، وقد تحصل عمى جزء آخر في صورة قروض تممكيا جزءًا من وسائل اإلن
ذا لم تكف اإليرادات العامة في تغطية النفقات العامة المتزايدة قد تمجأ الدولة إلى خمق قوة  عامة، وا 

 شرائية عن طريق اإلصدار النقدي الجديد.
تظير الضريبة أو القروض العامة، فالرسوم تعد وقد ظير الرسم بحسبانو إيرادًا من إيرادات الدولة قبل أن 

أحد اإليرادات السيادية التي تعتمد عمييا الدول في تمويل نفقاتيا وتنفيذ سياستيا العامة وعمى ىذا يمكن 
 إلى: الجزءتقسيم ىذا 
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 التعريف بمفهوم الرسم
 

 أواًلـ نشأة الرسوم العامة وتطور أهميتها:
 

النقدية  في الظيور، فعندما اتسعت الحاجات والمرافق العامة بحيث لم كانت الرسوم أسبق االقتطاعات 
تعد التكاليف اإللزامية عمى األشخاص قادرة عمى إشباعيا والقيام بأعبائيا من جية، وخفت الروح 
التعاونية بين الرعايا نتيجة التقدم الحضاري والحرص عمى المال، تناقصت التبرعات واليبات المالية ذات 

االختيارية التي يقدميا المحكومين إلى الحكام من جية أخرى، كان البد لمحكام من التوجو إلى  الصفة
رعاياىا بطمب األموال مقابل استخدام المرافق العامة المشتركة واالنتفاع بيا حيث تستطيع تمويل 

النتفاع من المرافق الخدمات العامة وتنفيذىا. ظير مفيوم الرسم مقابل ماتفرضو الدولة من بدالت مقابل ا
 العامة.

ـ وقد انتشرت الرسوم في القرون الوسطى وكانت أىم موارد الدولة بعد إيراداتيا من أمالكيا العامة. وذلك 
 ألسباب كثيرة منيا:

ـ إن فكرة الدولة بحسبانيا تنظيمًا يعمل من أجل تحقيق المصمحة العامة وتقوم بالوظائف التي يعجز 1
بيا لم تكن قد استقرت بعد، إنما كانت العالقة الغالبة بين األفراد والدولة أنيا عالقة عمى األفراد القيام 

تبادلية، تقدم الدولة بمقتضاىا بعض الخدمات لألفراد مقابل اقتضاء ثمنيا منيم، فكانت الدولة أقرب إلى 
 من الضرائب. فكرة إنتاج الخدمات من فكرة التضامن االجتماعي الذي استتبع ازدياد أىمية الرسوم

ـ إن المموك والحكام كانوا يتفادون دعوة الييئات النيابية ألخذ موافتيا عمى فرض الضرائب الجديدة  2
وكانوا يفضموا المجوء إلى فرض الرسوم التي ال تحتاج إلى موافقة ىذه الييئات كونيا مقابل خدمة وثمن 

 منفعة شخصية يستفيد منيا المنتفع.
ية كانت تطبق عمى الرسوم قاعدة االقتصاد في الجباية بحسبان أن المنتفع يدفعيا ـ ومن الناحية المال3

 مباشرة عند االستفادة من المنفعة المباشرة إلى الموظفين مباشرة كالرسوم القضائية.
إال أن ىذه األىمية تضاءلت في العصر الحديث، ولم تعد فكرة الرسم ومسوغات وجوده تتناسب ودور  

ة المتدخمة التي أصبح من واجبيا تأمين الخدمات العامة لجميع المواطنين بغض النظر عن الدولة الراعي
مقدرتيم المالية، فقد تبمورت فكرة الدولة بحسبانيا تنظيم سياسي تعمل باسم التضامن االجتماعي وتعمل 

وىذا فضاًل عن عمى تحقيق النفع العام، وىذا ماحّول الكثير من الخدمات المأجورة إلى خدمات مجانية، 
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انتشار المفاىيم الديمقراطية التي قضت بضرورة موافقة الييئات النيابية عمى فرض الضرائب والرسوم معًا 
وليس الضرائب فقط كما كان في السابق، كما تم االستغناء عن نظام دفع الرسوم المباشرة من المواطنين 

لدولة بنفسيا دفع رواتب ليؤالء العاممين المسؤولين إلى الموظفين نظرًا لممحاذير التي توّلدت عنو وتولت ا
عن تقديم ىذه الخدمات، إضافة إلى أن تطبيق نظام الضرائب يسمح بتحقيق العدالة أكثر من نظام 
الرسوم، ألنيا تفرض مقابل خدمات وبالتالي فإن معدليا اليتغير بتغير أوضاع المستفيد منيا عمى 

 ا تتقمص كثيرًا عما كانت عميو سابقًا.الغالب، وىذا ماجعل حجم إيراداتي
ومع ذلك مازالت الرسوم تشكل موردًا ماليًا ىامًا، وخاصة عمى مستوى الموازنات المحمية في الدولة التي  

تعتمد مثل ىذه الموازنات، فيذه الرسوم أصبحت تشكل المورد المالي الرئيس في موازنة الوحدات اإلدارية 
الذي وسع من  2007/ لعام 18المحمية في سورية وخاصة مع صدور المرسوم التشريعي رقم /

صالحيات مجالس المحافظات في فرض الرسوم مقابل الخدمات التي تقدميا المحميات، كما أنيا مازالت 
وسيمة مالية شأنيا شأن الضرائب تعتمد عمييا الدول في تنفيذ سياساتيا االقتصادية واالجتماعية، وخاصة 

ينصح الدول النامية بتقميص خدماتيا في ظل توجيات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين الذي 
المجانية لمتخفيض من عجز موازناتيا، وىذا ماحّول الكثير من الخدمات التي كانت تقدم مجانًا في الكثير 
لى رفع معدل الكثير من رسوم خدمات كانت في السابق تعد  من الدول إلى خدمات تقدم مقابل رسوم، وا 

 رمزية كالرسوم الجامعية المتنوعة.
 
 انياًـ تعريف الرسم وخصائصه:ث
 

يمكن تعريف الرسم بأنو مبمغ من المالي يغمب عميو الطابع النقدي يؤديو المنتفع إلى الدولة أو أحد 
 األشخاص المعنوية العامة مقابل منفعة خاصة ومعينة ليا صفة الخدمة العامة.

الخصائص ىي التي تمييزىا عن  استنادًا إلى ىذا التعريف فإن الرسوم تتميز بالخصائص التالية وىذه
 غيرىا من اإليرادات العامة وىي:

: شأنو مع ذلك شأن باقي الوسائل المالية بكونو مبمغًا ـ الرسم مبمغ من المال يغمب عميه الطابع النقدي1
ماليًا غالبًا مايتخذ الصورة النقدية ليتالءم مع صورة االقتصاد النقدي كالضرائب والنفقات والقروض 

 ة، ولكن يمكن أن تمجأ الدولة إلى استيفاء الرسم عينًا في حالة األزمات والحروب.العام

128 



إن فرض الرسوم وجبايتيا محصور بالدولة، وبالتالي ال يحق ألشخاص القانون  ـ الرسم يدفع لمدولة:2
فييا الخاص ممارسة ذلك. والدولة ىي الشخصية المعنوية التي تمثل األمة والتي تمارس السمطة العامة 

وما يتفرع عنيا من مؤسسات وىيئات عامة ووحدات محمية وبمديات التي أعطاىا القانون الشخصية 
االعتبارية واالستقالل االداري والمالي، ىذا االستقالل الذي يحتم عمييا أن يكون ليا ذمة مالية وبالتالي 

يرادات ذاتية يمكن أن تأتي من الرسوم التي تفرضيا مقابل االنتفاع بالخدمات التي  موازنة خاصة بيا وا 
 تقدميا لألفراد.

: وىذه الجبرية في الرسوم قد آثارت جداًل كبيرًا بين عمماء المالية العامة، وذلك ألن _عنصر الجبرية3
حجم اإلكراه في الرسم ال يتساوى مع حجم اإلكراه في الضريبة، فاألفراد ال تؤدي الرسوم إال بمناسبة 

 ، ويبقى ىؤالء من حيث المبدأ أحرارًا في طمب ىذه الخدمة أو عدم طمبيا.حصوليم عمى خدمة خاصة
 ـ ولكن الحقيقة والواقع تحتم التوقف ىنا أمام مالحظتين ىما:

: إن الحرية المرصودة لألفراد في ىذا المجال يقتصر عمى طمب الخدمة من عدميا، المالحظة األولى
ا يقرر طمب الخدمة من الدولة، والرسم في ىذه الحالة وليس لو أي خيار في دفع الرسم من عدمو عندم

يغدو إجباريًا شأنو شأن الضريبة، فالسمطة العامة في ىذه الحالة ال تحدد الرسم عمى المنتفع بالخدمة 
 عمى أساس تعاقدي بل بإرادة منفردة منيا وبذلك يختمف الرسم عن ثمن السمع التي تنتجيا الدولة.

يكون إكراىًا معنويًا فغالبًا ال يستطيع المنتفع اختيار عدم االنتفاع بالخدمة لما  واإلكراه في ىذه الحالة
 تعود عميو من منافع خاصة ال يقوى عمى االستغناء عنيا كاالستفادة من خدمة التعميم.

: قد ينقمب ىذا االكراه المعنوي إلى إكراىًا قانونيًا وذلك عندما يفرض القانون عمى المالحظة الثانية
لمنتفع االستفادة من الخدمة المقابمة لمرسم، كرسوم الحراسة ورسوم التمقيح االجباري وغيرىا من الخدمات ا

التي ال يستطيع أحدًا أن يقدميا غير الدولة والتي غالبًا ما تحتكر الدولة تقدميا األفراد، فاإلجبار في ىذه 
افقة عمييا من قبل السمطة التشريعية، الحالة يصبح قانونيًا كالضريبة، ويترتب عمى ذلك وجوب المو 

فتفرض بموجب قانون والذي غالبًا ما يفوض السمطة التنفيذية في تحديد معدلو وطرق جبايتو، وفوق ىذا 
كمو فيجد الفرد نفسو مضطرًا إلى طمب ىذه الخدمة ألن النظام القانوني لتقدميا المفروض من قبل 

دفعيا، فال يمكن االعتداد بالخيار المعطى لممنتفين عندما  السمطات العامة يجعل األفراد مضطرين إلى
يريد األفراد تسجيل العقارات عمى أسم أصحابيا في السجل العقاري طالما أن النظام القانوني يفرض عمى 
األفراد تسجيل ىذه العقارات عمى أسماءىم حتى يعتبرىم مالكين ليا، فحرص األفراد عمى حماية ىذه 
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ضطرين لدفع رسوم التسجيل العقاري، وكذلك بالنسبة إلى الرسوم القضائية وغيرىا، وىذا الحقوق يجعميم م
 ماجعل بعض عمماء المالية العامة إلى تقسيم الرسوم إلى قسمين إحداىما إجباري والثاني اختياري.

دمة التي : فتتميز الخـ الرسم يدفعه المنتفع لقاء خدمة معينة تقدمها الدولة لها صفة الخدمة العامة4
يؤدي المنتفع الرسم مقابميا أن تكون قابمة لمتجزئة من الناحية الفنية واالقتصادية، وقد تتخذ صورة عماًل 
يقوم بو بعض الموظفين لمصمحة شخص معين كتوثيق عقد أو قيد دعوى قضائية لمفصل فييا، وقد 

ح أو رخصة الصيد أو براءة اختراع تكون امتيازًا يمنح لمفرد يتيح لو انتفاعًا خاصًا بو كرخصة حمل سال
أو منح جواز سفر أو رخصة قيادة سيارة، أو تسيياًل من الدولة لمباشرة أحد األفراد لعممو أو لممارسة 

 مينة معينة، أو السماح لو باالنتفاع من مرفق عام.
الدولة مقابل  ـ ولكن التالزم بين الخدمة الخاصة التي يستفيد منيا المنتفع ومقدار الرسم الذي تفرضو

االنتفاع من تمك الخدمة يتناسب عكسًا مع صفة النفع العام الذي يستفيد منو المجتمع بأكممو من تمك 
الخدمة المقدمة لألفراد مقابل تمك الرسوم، إضافة إلى اليدف الرئيس الذي تسعى الدولة تحقيقو من إنشاء 

خدمة عامة نافعة لممجتمع بأكممو، وأن تحديد ىذا المرفق، فعندما تنشر الدولة التعميم تكون قد قدمت 
مقدار ىذا الرسم يرتبط باألىداف العامة التي تسعى الدولة لتحقيقيا من وراء ىذه الخدمات التي تقدميا 

 مقابل ىذه الرسوم.
 

 ثالثاًـ أنواع الرسوم وطرق استيفاؤها:
 
تتعدد أنواع الرسوم باتساع الخدمات التي تتقاضى الدولة أموااًل مقابل القيام بيا بعد أن  ـ أنواع الرسوم:1

أصبحت دولة راعية متدخمة، فكمما اتجيت الدولة لمجانبة الخدمة العامة تقمص نطاق الرسوم، لذلك 
لرسوم تختمف أنواع الرسوم تبعًا الختالف دور الدولة، عممًا أن الدول قد تضطر إلى فرض بعض ا

 ألسباب مالية بحتة، عمى الرغم من إيمانيا بأىمية تمك الخدمات التي تقدميا لألفراد.
وقد اىتم العمماء بتقسيم الرسوم إلى أنواع تتمايز فيما بينيا وفق األساس الذي بني عميو ىذا التقسيم،  

وم القضائية والقانونية من فمنيم من عد النفع العام أساسًا لمتفريق بين الرسوم، ومنيم من ميز بين الرس
 جية والرسوم االدارية من جية أخرى، ومنيم من فّرق بين الرسوم الصناعية والرسوم اإلدارية.

وتتبع التشريعات الوضعية في التمييز بين أنواع الرسوم وتقسيماتيا إلى زمر أساليب تختمف فيما بينيا  
 المشرع السوري ىذه الرسوم إلى األنواع التالية: تبعًا لطبيعة ىذا المورد وأىميتو المالية، فقد قسم
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عالمية كرسوم التعميم، ورسوم التمفزيون.       يرادات ألغراض ثقافية وا   ـ رسوم وا 
يرادات ألغراض الرعاية االجتماعية كرسوم الرعاية الصحية.       ـ رسوم وا 
يرادات ألغراض إدارية وقضائية كالرسوم القضائية وال       رسوم القنصمية.ـ رسوم وا 
يرادات عامة ألغراض اقتصادية ومالية كرسوم المعادن.       ـ رسوم وا 

 
 ـ طرق استيفاء الرسوم: 2

يجب أن تراعي الدولة عند تحديد طرق استيفاء الرسوم مصمحة الخزينة العامة ومصمحة المنتفعين من 
اية الرسوم قميمة ال تتطمب جية، وطبيعة ىذه الرسوم، فمصمحة الخزينة تقتضي أن تكون تكاليف جب

الكثير من العاممين وال تعقيدات في حسابيا، كما يتطمب ذلك توفير رقابة مجدية عمى تقديرىا يبعدىا عن 
الغش في ذلك والتيرب من دفعيا، ومصمحة المكمفين بيا يستمزم إال تتطمب عممية دفعيا من قبميم 

ىذه الرسوم قد يتطمب أحيانًا أن يدفعيا المنتفع  إجراءات معقدة في حسابيا وجبايتيا، كما أن طبيعة
بالخدمة بما يسمح بالتمييز بين المنتفعين من ىذه الخدمة كرسوم التعميم الذي يختمف باختالف شروط 

 االنتفاع من ىذه الخدمة.
 ـ وعمى ذلك فإن طرق استيفاء الرسوم ال تخرج عن صور ثالث ىي:

: كأن يدفع المكمف بالرسم مباشرة إلى المصمحة االنتفاع بالخدمةأ ـ الدفع الفوري السابق عمى 
المختصة لقاء وصل يبرزه إلى العامل المختص ليستفيد من تمك الخدمة كالرسوم القضائية ورسوم 

 التعميم.
: كأن يدفعيا المكمف بموجب جداول أسمية تدون مسبقًا أسماء ب ـ استيفاء الرسوم من قبل اإلدارة

ن الخدمة العامة كالرسوم العقارية ورسوم التفتيش الدوري عمى بعض المحالت العامة، المستفيدين م
 والصورتين السابقتين يعني فرض رسوم مباشرة عمى المنتفعين.

: كأن يدفع المستفيد من الخدمة الطوابع الالزمة المساوية لمبدل ج ـ استيفاء الرسوم عمى شكل طوابع
تكون ىذه البدالت بسيطة، وىذه الصورة تعني فرض رسوم غير مباشرة  المحدد لالنتفاع بالخدمة عندما

 تجاه المنتفعين.
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 ـ معدل الرسوم:3
عند تحديد معدل الرسم البد من مراعاة بعض االعبتارات األساسية، التي تنبع من مفيوم الرسم واليدف 

 منو.
ت نفع عام، وىذا يقتضي أن يتناسب فمفيوم الرسم يقوم عمى جباية مبمغ من المال لتقديم خدمة خاصة ذا

ما تجبيو الدولة مع تكاليف ىذه الخدمة، بحيث تغطي حصيمة الرسم كمفة الييئة أو المؤسسة العامة التي 
تؤدي الخدمة إلى المنتفع. فيجب من حيث المبدأ أن يتم تحديد معدل الرسم بحيث ال تحقق الدولة نتيجة 

الخدمة المؤداة لممنتفع ىي ذات نفع عام يستفيد منيا المجتمع جباية الرسم أي ربح إضافي بحسبان أن 
 بأكممو.

ـ لكن الرسم في معظم األحيان يحقق أىدافًا اقتصادية واجتماعية تسعى الدولة إلى تحقيقيا في وراء فرض 
من ىذه الرسوم، فتحميل المنتفع كمفة اإلدارة بصورة كاممة يجعل قيمة المنفعة التي يحصل عمييا المنتفع 

وراء ىذه الخدمة التي تقدميا الدولة ومعدل الرسم مرتفعًا، مما يجعل ىذه االستفادة غير متاحة إال 
لشريحة إجتماعية قادرة عمى دفعو، فإذا رفعت الدولة معدل الرسوم الجامعية ليعادل ما تدفعو الدولة عمى 

يمنع الكثير منيم من مواصمة جامعاتيا، فإن ذلك يجعل ىذه الخدمة غير متاحة لكافة أبناء الشعب و 
تعميمو العالي، وذلك يتناقض مع ىدف الدولة في نشر التعميم العالي وتييئة األطر الالزمة لتنفيذ 
سياساتيا، وىذا ما يجعل ىدف الرسم في مثل ىذه المرافق ىو تنظيم االنتفاع بيا والتفريق بين المنتفعين 

دف مالي، وبالمقابل فإنو يمكن لمدولة أن ترفع من ألسباب موضوعية اقتصادية واجتماعية وليس لي
معدل ىذه الرسوم لتحقق ربحًا نتيجة ذلك أو أىداف مالية بالنسبة لغيرىا من الخدمات إذا كانت ال تريد 
تعميم ىذه الخدمة لكافة فئات الشعب كرسوم حمل السالح ألسباب أمنية والترخيص لبعض األعمال، 

الرفاىية، كون ذلك يتعارض مع سياساتيا العامة وأىدافيا االقتصادية  والرسوم الجمركية عمى السمع
 واالجتماعية.

ـ لكن ذلك ال يتناقض مع كونو ذات ىدف مالي بصورة أساسية، وفي حال زيادة معدلو عن كمفة تقديم 
 الخدمة يصبح في ىذه الحالة ضريبة مستترة.

راعاة كمفة المنفعة من جية، واألىداف التي تسعى ـ أمام ىذا الواقع فإنو عند تحديد معدل الرسم يجب م
الدولة إلى تحقيقيا من وراء تقديم الخدمة المقابمة من جية أخرى، فترفع معدل الرسم كمما كانت نسبة 
المنفعة الخاصة أكبر أو كمما رغبت الدولة في حصر االستفادة من تمك الخدمة بعدد محدود من أفراد 

تي تسعى إلى تحقيقيا، وينخفض معدل الرسم كمما كانت نسبة المنفعة من الشعب واألىداف المالية ال
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الرسم عامة أو كمما اتجيت الدولة إلى توسيع الخدمة العامة ليستفيد منيا عددًا أكبر من أفراد الشعب، 
 ىذا مع األخذ بالحسبان لألوضاع المالية العامة لمدولة.

عمى جميع المكمفين بو بالتساوي وال يترك مجااًل لتدخل ـ ويكون معدل الرسم ثابتًا بصورة عامة يطبق 
العاممين اإلداريين لمصمحة فرد دون آخر. إال أن العدالة في توزيع األعباء العامة يجعل بعض الرسوم 

 تصاعدية، مما يجعل الجزء المتصاعد منو ضريبة مستترة لتحقيق ىذه العدالة.
 مة تحدد معدل الرسم ىي:ـ وبناًء عمى ذلك فإن ىنالك اعتبارات العا

أـ يجب أن تغطي قيمة الرسم كمفة تقديم الخدمة إال إذا رأت الدولة أنو يحقق أىدافًا تسعى الدولة إلى 
 تحقيقيا، أو يتناقض مع تمك األىداف، مما يؤدي إلى زيادتو أو نقصانو.

بيا، فيرتفع ىذا المعدل  ب ـ يجب أن يؤخذ باالعتبار حجم المنفعة الخاصة التي تحققيا الخدمة لممنتفع
 عندما يزداد حجم تمك المنفعة وينخفض عندما ينخفض حجم ىذه المنفعة.

جـ ـ معدل الرسم يجب أن يكون ثابتًا بصورة أساسية ويمكن أن يكون تصاعديًا عندما تريد الدولة تحقيق 
 نوعًا من العدالة في توزيع األعباء العامة.
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 ات المالية األخرىتمييز الرسم عن بعض االقتطاع
 
 
 
 
 

البد لتحديد مفيوم الرسم بصورة أوضح من 
 تمييزه عن بعض اإليرادات العامة األخرى:

 
 

 أوالُـ الفرق بين الرسم والضريبة:
يتشابو الرسم مع الضريبة في وجوه متعددة، فكل منيما مبمغ من المال يغمب عميو الطابع النقدي يدفعو 

الدولة أو أحد أشخاصيا العامة التي تتمتع باالستقالل المالي واإلداري بموجب نص قانوني، األفراد إلى 
 إال أن الضريبة تختمف عن الرسم في:

( ـ يدفع الرسم مقابل منفعة خاصة لممنتفع تؤدييا الدولة لو، فإذا كان من المعتاد أن يتحدد الرسم في 1)
ضوء نفقة إنتاج ىذه الخدمة فإن الضريبة تتحدد في ضوء المقدرة التكميفية لممكمف بغض النظر عن 

ريبة إال أن التفريق بينيما الخدمات التي يستفيد منيا من الدولة، مع وجود ىذا الفارق بين الرسم والض
كثيرًا ما تدق، خاصة وأن المشرع كثيرًا من يطمق تعبير رسم عمى بعض الضرائب كالضرائب الجمركية 
أو ضرائب االنتاج واالستيالك وضريبة الدمغة )رسم الطابع(، ويزيد من دقة ىذه التفرقة أن بعض 

 قات إنتاج الخدمة المقررة عمييا.الرسوم تحولت إلى ضرائب وذلك حين لم تعد تتناسب مع نف
(  يختمف عنصر اإلجبار في الرسم عنو في الضريبة فيو أحيانًا في الرسم أدبي وأحيانًا أخرى يصبح 2)

 قانونيًا، بينما ىو في الضريبة دائمًا قانوني.
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اشئة عن ( تعد الديون الناشئة عن تأخير جباية الرسوم بمثابة ديون عادية، بينما تتمتع الديون الن3)
تأخير جباية الضرائب بامتيازات ديون الخزينة، إال أن بعض التشريعات أعطت ىذه االمتيازات إلى 
الديون الناشئة عن التأخير في جباية الرسوم، كما ىو الحال في التشريع الضريبي السوري الذي نص في 

بى باالستناد إلى أحكامو عمى أن تج 341/1956المادة األولى من قانون جباية األموال العامة رقم 
 الضرائب والرسوم معًا.

 
يتشابو الرسم مع الثمن في بعض النواحي ويختمف عنو في  ثانيًا ـ الفرق بين الرسم والثمن)السعر(:

 نواح أخرى.
فيما يتشابيان في كونيما يدفعان مقابل خدمة أو منفعة معينة يدفعيا المنتفع، إال أنيما يختالن من حيث 

فعة، ومن حيث طبيعة الييئة التي تقدميا، ومن حيث سمطة الدولة في تحديد كل ميما، أو طبيعة المن
 القضاء المختص بالنظر بالنزاعات المتعمقة بيما:

ـ إن الرسم يدفع مقابل منفعة ذات طبيعة إدارية يقدميا المرفق العام ذو صفة إدارية ال يتوقى تحقيق  (1)
أما ثمن المنتجات فيدفع مقابل سمعة أو خدمة تجارية يقدميا  الربح بل ييدف إلى تحقيق النفع العام،

 مشروع عام ذو صفة تجارية أو صناعية أو زراعية وغيرىا.
ـ الرسم يدفع إلى ىيئة عامة ال تتوخى الربح، أما الثمن فيدفع إلى مؤسسة عامة ذو صفة تجارية  (2)

ن الدافع األول من إنشا ء ىذه المؤسسات ليس تحقيق الربح بالدرجة األولى يمكن أن تحقق ربحًا، وا 
 بل تأمين سمعة أو خدمة لألفراد أصبحت تعد حاجة عامة دون استغالل أو احتكار بشكل دائم.

ـ في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج تكون النزاعات المتعمقة بالرسوم من اختصاص القضاء  (3)
اختصاص القضاء العادي ألن ىذه اإلداري، بينما النزاعات الناشئة عن األثمان فتكون من 

 المؤسسات تعتبر تاجرًا في عالقتيا مع الغير.
ـ الدولة تتمتع بسمطة جبرية في تحديد الرسم، فالسمطة التنفيذية غالبًا ما تحدده بقرارات إداريًا تبعًا  (4)

الختصاصيا الالئحي وبتفويض من السمطة التشريعية، ولكن أثمان المنتجات فإنيا تحدد تبعًا 
ظروف المنافسة ووفقًا لعقود تنتج عن التفاوض مع المشترين ليا، وبالتالي فإن الرسم يكون عادة ل

واحدًا بالنسبة لكافة األفراد المنتفعين بالخدمة بينما األثمان فإنيا تختمف من مشترك إلى آخر تبعًا 
متع بمركز لظروف السوق والمنافسة، وخاصة في الظروف الحالية عندما أصبحت الدولة ال تت

 المحتكر عند إنتاج السمع التي تحدد أثمانيا.
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مقابل التحسين مبمغ من المال تقتضيو الدولة أو  ثالثًا ـ الفرق بين الرسم ومقابل التحسين )األتاوة(:

إحدى ىيئاتيا العامة، جبرًا من أصحاب العقارات التي ارتفعت قيمتيا نتيجة مشروع عام معين نفذتو 
أو إقامة جسر أو إنشاء حديقة في منطقة معينة وعادة ما يتناسب ىذا المقابل مع  الدولة كشق طريق

النفع الذي عاد عمى تمك العقارات نتيجة ىذا المشروع. فإن ىذا المفيوم لمقابل التحسين يجعمو يتشابو مع 
مقابل  الرسم في أن كاًل منيما يستند إلى عنصر الجبر، بل إن عنصر الجبر واإلكراه يكون أكبر من

التحسين، فالدولة ىي التي تقرر إقامة ىذا المشروع وليس األفراد كما في الرسم، وفي أن كالىما يدفعان 
 مقابل منفعة خاصة تعود عمى المنتفع لقاء ىذه الخدمة.

ـ إال أنيما يختمفان في أن مقابل التحسين مقصور عمى الحاالت التي عدت فييا تحسينات عمى العقارات 
ذلك المشروع العام الذي أقامتو الدولة وفي كونو يدفع لمرة واحدة، بينما الرسم يدفع مقابل خدمة المحيطة ب

 خاصة يحصل عمييا المنتفع أيًا كانت نوع ىذه الخدمة، وفي كل مرة يريد االنتفاع منيا.
 

 رابعًا ـ الفرق بين الرسم و شبه الضريبة:
راداتيا ألشخاص القانون العام أو الخاص بغية تحقيق تعّرف شبو الضريبة بأنيا فريضة مالية تخصص إي

أىداف معينة، تحرر كميًا أو جزئيًا من التشريع المالي، ومن خالل مقارنة ىذا المفيوم مع مفيوم الرسم، 
يمكن القول أنيما يتشابيان في تحقيقيما ألىداف اقتصادية واجتماعية ومالية لصالح الجية التي 

 ضريبة تتميز عن الرسم في:تفرضيما، إال أن شبو ال
ـ عنصر الجبرية: فعنصر االكراه في الرسم قد يكون أدبيًا وقد يكون قانونيًا، بينما عنصر االكراه في  (1)

ن فرض أحيانًا بموجب قرار من وزير المالية أو الوزير المختص أو  شبو الضريبة دائمًا قانوني وا 
 آمر صرف الجية التي تفرضيا.

ـ شبو الضريبة مخصص دائمًا لتحقيق ىدف بذاتو وبالتالي فإن اإليرادات المحققة بموجبيا تخصص  (2)
لتمويل نفقات معينة أو لصالح إدارات محددة بموجب القانون أو القرار الذي يفرض، لذا ال تظير 

تجبى إيراداتيا في الموازنة العامة لمدولة، بل يكون ليا موازنة خاصة وأحكامًا خاصة تحقق و 
بموجبيا تختمف عن أحكام جباية الرسوم ويكون لو حساب خاص الموازنة، بينما الرسوم فإن إيراداتيا 

 غير مخصصة  وبالتالي تظير حصيمتيا في الموازنة وتجبى بموجب أحكام جباية الضرائب.
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ا ـ شبو الضريبة تفرض لصالح أحد أشخاص القانون العام أو الخاص كالجمعيات والنقابات بينم (3)
 الرسوم فتفرض لصالح الدولة أو أحد ىيئاتيا ومؤسساتيا العامة فقط.

ـ شبو الضريبة تفرض لتحقيق أىداف محددة بذاتيا تسمح بإيجاد عالقة مباشرة بين إيراداتيا والنفقات  (4)
المخصصة ألجميا، بينما الرسوم تفرض لتحقيق أىداف اقتصادية واجتماعية ومالية أقل تحديدًأ ال 

 د مثل ىذه العالقة المباشرة بين إيراداتيا ونفقات الجية العامة التي تفرضيا.تسمح بإيجا
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 الوحدة التعميمية السابعة
 الضريبة

 

  الكممات المفتاحية:
 أنواع اإليرادات العامة. - تبويب اإليرادات العامة - مفيوم اإليرادات العامة

 
  الممخص:

إيرادات أمالك الدولة فالرسوم إلى مع التطور التاريخي لمحضارة اإلنسانية تنوعت إيرادات الدولة بدءًا 
الضرائب والقروض ,إيراداتيا النقدية، ىذا التنوع فييا أظير الحاجة إلى تبويبيا وتصنيفيا من أجل تحميل 
آثار كل منيا عمى مكونات االقتصاد الكمي ومعرفة دوره فييا ليذا تعد حاليًا الضرائب من أىم ىذه 

 حقيق أىداف الدولة ومن ثم تأتي الرسوم فالقروض العامة.اإليرادات لما ليا من دور كبير في ت
 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 
 تنمية ميارة الطالب حول مفيوم اإليرادات العامة وتطورىا. .1
 معرفة أنواع اإليرادات العامة وأىمية كل منيا. .2
 العامة. دراسة تبويب اإليرادات .3
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تبدو الضريبة معقدة في مفيوميا بسبب المشكالت المختمفة التي تثيرىا، فقد وجدت الضريبة منذ وجد 
األدوات المالية التي تؤثر في اإلنسان بحسبانو كائن اجتماعي، وقد أصبحت في العصر الحديث أكثر 

االقتصاد الوطني، وقد تبمور مفيوميا ىذا عبر تطور تاريخي طويل، ولتوضيح مفيوم الضريبة البد من 
دراسة تطورىا وتعريفيا وتحميل خصائصيا وقواعدىا األساسية التي يمكن من خالليا تحقيق أىدافيا 

كيا من خالل معرفة آثارىا عمى مكونات االقتصاد من المالية واالقتصادية واالجتماعية والتي يمكن إدرا
 استيالك وادخار واستثمار وغيرىا.

 مفهوم الضريبة
 أواًل: التطور التاريخي لمضريبة

تطور مفيوم الضريبة بتطور األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية عبر التاريخ، ففي العصر القبمي 
لممنتصر، كما كان المظير األول ليا ىو التضامن الشخصي بين كانت فريضة مالية يدفعيا الميزوم 

الجماعات السياسية البدائية كالقبيمة والعشيرة في سبيل الدفاع عنيا  ضد المخاطر الخارجية التي تواجييا 
وكانت أشبو بخدمة شخصية يقوم بيا الفرد لتعود بالفائدة عمى كافة أفراد العشيرة قبل ظيور مفيوم 

ع تركز المجتمعات البشرية أخذت الضريبة شكل منحة مالية يدفعيا الرعية إلى الحاكم الدولة. وم
لمساعدتو عمى تنفيذ متطمبات الحكم وشد أزره في األوقات الصعاب، ومالبث ىذا المفيوم االختياري 

ىذا  لمضريبة أن تطور نتيجة تمركز الحياة القبمية أكثر واتساع مفيوم الحاجات العامة التي يتطمبيا
التمركز كشق الطرقات وتأمين األمن الداخمي والخارجي والعدالة لصالح العشيرة أو الحاكم، وىذا ما 
جعميا تنقمب من خدمة شخصية إلى تكميف إلزامي شخصي ثم مالي مقابل ما ينتفع منو األشخاص من 

بسبب تطور تمك الخدمات عمى شكل رسوم يدفعيا الشخص لقاء الخدمات التي يستفيد منيا وذلك 
األنظمة السياسية وحاجة األفراد وارتباطيم بالحياة االجتماعية أكثر. وبذلك عرفت االمبراطورية الرومانية 
ومصر الفرعونية الضرائب عمى نطاق واسع دون أية ضمانات سياسية فكانت تفرض من الحاكم دون 

راد واعتبرت في ذلك العصر عماًل من أخذ رأي المكمفين بيا ولم يراع فرضيا حسب المقدرة التكميفية لألف
 أعمال السيادة التي تقوم بيا السمطة المركزية.

ـ ثم جاءت الدولة اإلسالمية فتطور مفيوم الضريبة وأصبح لمنظام الضريبي اإلسالمي خصائص 
ولمضريبة قواعد تفرض بشكل تمييزي ومرن فتنوعت الضرائب وأصبحت أكثر عمومية وفرضت الضرائب 

اص وعمى األموال كالجزية والعشور أصبح لكل منيا شروطو وقواعده التي تختمف فيو عن عمى األشخ
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غيره من الضرائب، كما فّرق النظام الضريبي اإلسالمي بين الضريبة عمى األشخاص الطبيعيين 
والضريبة عمى الشركات وفّرق في فرضيا بين شركات األشخاص وشركات األموال، كما وضع ليا 

توزيع العبء الضريبي بعدالة وربط فرضيا بتنفيذ أغراض قواعد الشريعة الكمية في ضمانات تكفل 
 التوفيق بين المصالح الفردية والمصمحة العامة كل وفق قدرتو عمى الدفع.

ـ ومع بدء العصور الوسطى في أوربا تراجع مفيوم الضريبة حيث تنازل الممك عن حقو في فرض 
من دخل الدومين العام )ممتمكات الممك( الذي أصبح المورد العادي الضرائب لإلقطاعيين وأصبح ينفق 

لتمويل النفقات العامة، وبدءًا من القرن الثالث عشر زادت النفقات العامة فاسترد الممك بعض سمطاتو 
لفرض الضرائب بإرادتو الحرة باالتفاق مع االقطاعيين وسمطة الكنيسة، ثم أخذ يفرضيا عمى الشعب 

تعد بمثابة إعانة وبموافقة المجالس التي تمثل الشعوب، وىو ما تقرر في انكمترا عام  مباشرة وكانت
( والتي بدأت بمنحو الموافقة عمى تمك 1314( في الميثاق الكبير وفي فرنسا ألول مرة عام )1215)

عة اإلعانات  بشكل سنوي ثم ما لبثت تمنحو إياىا بشكل دائم وبذلك تخّمصت من صفة المعونة والطبي
االختيارية وأصبحت في القرن السادس عشر إيرادًا تكميميًا، ومن ثم أصبحت إيرادًا عاديًا من أجل تغطية 
النفقات العامة المتزايدة يدفعيا األفراد بشكل تضامني دون الحصول عمى خدمة أو منفعة مقابمة، وقد 

لشعب عمى كل ضريبة قبل فرضيا استقر المبدأ في نياية القرن الثامن عشر عمى ضرورة موافقة ممثمي ا
( وثيقة إعالن الحقوق التي 1628وكانت بريطانية السّباقة إلى ذلك حيث أصدر الممك شارل األول عام )

أوجبت موافقة ممثمي الشعب عمى كل ضريبة قبل فرضيا وجبايتيا، ثم أقرت الثورة الفرنسية ىذا المبدأ 
 ريًا راسخًا لدى جميع الدول.(، وما لبثت أن أصبح ذلك مبدأ دستو 1789عام )

كانت الضريبة في ذلك الوقت توصف بأنيا حيادية، بحسبان أن ىدفيا المالي المتمثل في تمويل النفقات 
العامة في نطاقيا الضيق لتأمين الحاجات العامة التي يعجز النشاط الفردي عن القيام بإشباعيا في ظل 

األكثر وضوحًا، إلى أن أصبحت في القرن العشرين وبسبب الدولة الحارسة ىو سبب وجودىا وىدفيا 
معالجة األزمات التي عصفت بالنظام الرأسمالي وتطور دور الدولة من حارسة إلى راعية متدخمة وسيمة 
مالية يمكن لمدولة أن تستخدميا لمتأثير في الوضع االقتصادي واالجتماعي وأصبح ليا مجموعة من 

ماعية والسياسية إضافة إلى ىدفيا المالي التقميدي وبذلك اكتمل مفيوم األىداف االقتصادية واالجت
 الضريبة في عصرنا الحالي.
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 تعريف الضريبة وخصائصها
قمما تتعرض التشريعات الوضعية لتعريف الضريبة، إال أن الفقياء الماليين قاموا بيذه الميمة وذىبوا في 

تعريفاتيم بتطور مفيوم الضريبة واختالف نظرتيم إلييا تبعًا الختالف ذلك مذاىب عديدة وتطورت 
 اتجاىاتيم الفكرية وتطور المذاىب السياسية واالقتصادية.
فقد عّرفيا الفقيو )ميرابو( في كتابة نظرية الضريبة 

( بقولو "الضريبة ليست سوى مبمغ يدفع 1766عام )
السمطة مسبقًا لمدولة لضمان الحصول عمى حماية 

( بقولو 1868العامة"، وقد عّرفيا )برودوز( عام )
"الضريبة ىي ثمن لخدمات الدولة التي تقوم بإشباع 

( 1931الحاجات العامة، وقد عّرفيا )جيز( عام )
بأنيا استقطاع نقدي تفرضو السمطة عمى األفراد 
بطريقة نيائية وبال مقابل بقصد تغطية األعباء 

  ريفات إنطباقًا عمى مفيوميا العامة، إال أن أكثر التع
فريضة مالية تضامنية يغمب عمييا الطابع النقدي تقتطعيا الدولة بصورة نيائية ومباشرة الحالي ىو أنيا 

 وتستخدميا لتحقيق أىدافيا العامة.
 ومن خالل ىذا التعريف يمكن تحديد خصائصيا األساسية بكونيا:

 
عميها الطابع ـ الضريبة فريضة مالية أو تأدية يغمب 1

فيي عبارة عن مبمغ من المال يؤديو الفرد إلى : النقدي
الدولة، وىي تتميز بيذه الصفة عن الخدمات الشخصية 
التي كان يفرضيا الحاكم عمى المحكومين في السابق 
كالسخرة وبعض صور الضريبة العينية التي كانت تفرضيا 

فيتي الدول في مرحمة األزمات كالتي فرضيا االتحاد السو 
لمعالجة األزمة الغذائية الناتجة عن  1918السابق عام 

المعدنية التي فرضتيا فرنسا أثناء الحرب الحرب والضريبة 
  ( 1956) بريطانيا عامالثانية أو التي سمحت بيا  العالمية
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 ثانیاً: 



يتعمق بضريبة التركات عمى شكل لوحات فنية تاريخية ذات قيمة، ولكن ىذا الشكل العيني أصبح  فيما
 تثناًء تفرضو الدولة رغبة منيا في تسييل دفع بعض الضرائب عمى المكمف.اس

وأصبحت الضريبة تأدية نقدية في العصر الحديث وأصبح صورتيا النقدية ىي القاعدة العامة في فرضيا 
وذلك أصبحت أكثر عدالة فيمكن بواسطتيا أن تأخذ ظروف المكمف الشخصية وكذلك نفقات اإلنتاج 

االعتبار وتفرض عمى الربح الصافي وليس اإلجمالي، وأكثر مردودية ألن جبايتيا أسيل ونفقاتيا بعين 
أقل وال حاجة لنقل األشياء العينية المحصمة وتخزينيا مما يعّرضيا لمتمف ولتبدل القيمة، وأكثر مالءمة 

صناف أقل جودة أو لمسمطة العامة إذ ال مجال إلساءة االستعمال عند جباية المحصوالت العينية بأ
التالعب في األسعار عند البيع، ليذا فمم تعد الضريبة العينية مبررة إال في الظروف االستثنائية التي 

 تقدرىا السمطة التي تفرض الضريبة.
 
تفرض الضريبة جبرًا عمى المكمف الذي ال خيار لو في أدائيا، فعنصر  ـ الضريبة فريضة إلزامية:2

ا قانوني، وبذلك تتميز عن الرسوم والقروض، ففرض الضرائب وجبايتيا يعدان عماًل اإلكراه واإللزام فيي
من أعمال السيادة التي تتمتع بيا الدولة وتنفرد لوحدىا بوضع النظام القانوني لمضريبة التي تضعو بما 

 يتناسب وظروفيا.

 
طة التشريعية عمى فرض وال يغّير من ىذه الصفة صدورىا بقانون يقره ممثمو الشعب، فموافقة السم

الضرائب واألذن بجبايتيا ال تعني موافقة شخصية من قبل كل مكمف عمييا قبل دفعيا، حيث أن بعض 
الفئات االجتماعية قد ال تكون ممثمة في تمك المجالس ولكنيا ممزمة بتأدية الضريبة. فالمشرع يضع النظم 

ستورية وال أثر لمعالقة التعاقدية فييا، ويقترن واإلجراءات الخاصة بفرض الضرائب استنادًا إلى سمطة د
التشريع الضريبي بالعقوبات الرادعة الكفيمة بجعل الضريبة فريضة إلزامية تختمف عن موارد الدولة 

 االختيارية فيي فريضة  عمى كل شخص تنطبق عميو الشروط القانونية الناظمة ليا.
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فالضريبة يدفعيا المكمف بحسبانو عضوًا متضامنًا في المجتمع السياسي : ـ الضريبة فريضة تضامنية3
الذي ينتمي إليو، عمى أن يتحمل قسطًا من أعباء ىذا المجتمع، ال يؤدييا مقابل أي منفعة خاصة يستفيد 
منيا، وبيذه الصفة تتميز الضريبة عن الرسوم التي يدفعيا مقابل الحصول عمى منفعة خاصة ومعينة 

 ومحددة.

 
 
: ينحصر أمر فرض الضريبة واستخداميا وسيمة مالية لمدولة، والمقصود ـ الضريبة تقتطعها الدولة4

بالدولة جميع األشخاص االعتباريين الذين أعطاىم القانون ىذا الحق. فيي السمطة المركزية والمؤسسات 
داري بالنسبة لمضرائب العامة، والييئات العامة التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقمة واستقالل مالي  وا 

 والوحدات اإلدارية المحمية االقميمية والمرفقية والبمديات بالنسبة لمضرائب االقميمية والبمدية )المحمية(.
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 : ـ الضريبة تجبى بصورة نهائية ومباشرة5
 

إذ يدفع المكمف الضريبة بصورة نيائية، فال يحق 
ركة منو في األعباء لو استردادىا بحسبانيا مشا

العامة، فيي تخرج من الذمة المالية لممكمف 
وتدخل في ممكية الدولة بصورة نيائية وبذلك 
تختمف عن القروض العامة التي تدخل في الذمة 
المالية لمدولة بشكل مؤقت التي تكون ممزمة 

 بإعادتيا مع الفوائد عند حمول أجميا.
المكمفين بصورة والضريبة تقتطعيا الدولة من 

مباشرة، وىذا مايميزىا عن الموارد النقدية األخرى 
  كما ىو الحال عند تخفيض الدولة لقيمة عممتيا

 وىو حيث تحصل الدولة عمى إيراد نتيجة ذلك
الفرق بين قيمة النقد قبل التخفيض وقيمتو بعد التخفيض ويكون ىذا اإليراد في تمك األحوال إيرادًا غير 

 مباشر.
 
  ضريبة تفرض بال مقابل:ـ ال6
 

إن المكمف الذي يدفع الضريبة ال يحصل مقابميا عمى نفع خاص بو حيث يدفعيا بحسبانو عضوًا في 
الجماعة السياسية ويستفيد بيذه الصفة من حصيمة ىذه الضريبة التي تستعمميا الدولة في تأمين الحاجات 

مة التي تقدميا الدولة، إال العامة ليستفيد منيا كل أفراد ىذه الجماعة فيستفيدوا جميعيم من الخدمات العا
أن مقدار ىذه االستفادة ال تتحدد بمقدار ما يدفعو كل منيم من ضرائب، فال يوجد أي عالقة ارتباط بين 
حجم ما يدفعو المكمف وحجم االستفادة من الخدمات العامة التي تقدميا الدولة فيو يدفع حسب مقدرتو 

ستفيد حسب حاجتو من تمك الخدمات التي تختمف عمى الدفع التي تختمف من مكمف إلى آخر وىو ي
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أيضًا من شخص آلخر، وبذلك تختمف الضريبة عن الرسم. خاصة وأن معظم ىذه الخدمات غير قابمة 
 لمتجزئة بطبيعتيا وبالتالي يتعذر قياس مقدار النفع الذي يعود فييا عمى كل فرد من أفراد المجتمع.

 
 
 : ف الدولةـ الضريبة وسيمة مالية لتحقيق أهدا7
 

تستخدم الدولة الضريبة وسيمة مالية لتحقيق أىدافيا العامة، وىذه الصفة التصقت بالضريبة منذ زمن بعيد 
ن لم تظير بوضوح إال في القرن العشرين، ففي الدولة الحارسة التي كانت تدعي أنيا ال تستخدم  وا 

ة وتوزيع األعباء العامة بين المواطنين، بينما الضريبة إال لغاية تأمين الموارد الالزمة لتمويل النفقات العام
في الواقع كانت تستخدميا وسيمة لتحقيق أىدافيا االقتصادية والسياسية، فيي لم تفرض الضرائب عمى 
نطاق واسع كيال تؤثر في حجم االدخار واالستثمار الخاص وذلك إلعطاء مبدأ الحرية االقتصادية أوسع 

صادية في ذلك الوقت وكانت تفرضيا بصورة نسبية كي تحافظ عمى مدى لتتناسب مع عقيدتيا االقت
المركز المالي لمطبقات االجتماعية المختمفة دون أي محاولة منيا لمتخفيف من حدة الفوارق االجتماعية 
لممحافظة عمى مصالح الطبقة الرأسمالية الحاكمة. فالضريبة وسيمة مالية وليس غاية بحد ذاتيا وقد 

فة جمياًل في العصر الحديث عندما أخذت الدولة تستخدميا لمتدخل في الحياة اتضحت ىذه الص
االقتصادية واالجتماعية والسياسية إضافة ليدفيا المالي فزيادة العبء الضريبي أو تخفيضو يؤدي إلى 

العالم نتائج اقتصادية واجتماعية ال يمكن انكارىا. يجب التنويو أيضًا إلى أن الثورات الكبرى التي شيدىا 
كانت أىم أسبابيا زيادة العبء الضريبي وعدم العدالة في توزيع الضرائب عمى األفراد وبذلك يتضح البعد 

 السياسي لمضريبة.
فالدولة كانت تستخدم الضريبة لتحقيق أىدافيا العامة، وقد اتضح ىدفيا التمويمي حتى عصر الدولة 

دولة إلى اآلثار التي يمكن أن تحدثيا الضريبة عمى الحارسة لذلك وصفت بأنيا حيادية ومن ثم تنبيت ال
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األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية فأخذت تفرضيا من أجل التأثير في ىذه األوضاع بالدرجة 
األولى، لذلك أصبح من واجب الدولة التنسيق بين أىداف الضريبة التي يمكن أن تتعارض فيما بينيا 

مرغوب فييا، لذا فإن أىداف الدولة من فرض الضرائب يختمف تبعًا لممذاىب وذلك بتحديدىا لألولويات ال
 السياسية واالقتصادية السائدة كما تختمف تبعًا لظروف الدولة االقتصادية واالجتماعية.

 

 ثالثًا: أهداف الضريبة
التاريخية كان لمضريبة حتى أضحى من المؤكد أن لمضريبة أىدافًا متعددة ومتشعبة ومن الناحية 

الثالثينات من القرن العشرين ىدف واضح وشبو وحيد ىو اليدف المالي وبالتالي استخدمت السمطات 
 العامة الضريبة لمحصول عمى اإليرادات المالية لتغطية النفقات العامة.

التقميدي لمضريبة  وكان عمى اإليرادات الضريبية في ذلك الوقت أن تبقى في أدنى حد، حتى أن المفيوم
يعتمد عمى الفكر القائمة "أن الضريبة ىي شر البد منو" وبالتالي نادى المفكرون الماليون في ذلك الوقت 
بضرورة بقاء الضريبة عمى الحياد فال تستخدم ألغراض أخرى، غير أن مبدأ حياد الضريبة أخذ يختفي 

برت أىداف الضريبة االقتصادية واالجتماعية شيئًا فشيئًا وحل محمو مبدأ الضريبة التدخمية حيث اعت
 والسياسية أكثر أىمية من ىدفيا المالي.

 ـ األهداف المالية لمضريبة:1
إن اليدف المالي لمضريبة كان أىم أىدافيا لذلك نشأت أىمية قاعدة وفرة حصيمتيا باعتبارىا أحد أىم 

الضريبة الشخصي والمادي بحيث تشمل جميع غايات السمطات الحكومية وال يمكن تحقيقيا إال بشمول 
األشخاص الطبيعيين واالعتباريين مع االقتصاد قدر االمكان في نفقات جبايتيا كي يكون إيرادىا مرتفعًا 
وىذا ما يمكن مالحظتو في البمدان المتطورة حيث ترتفع نسبة اإليرادات الضريبية إلى الناتج القومي 

 والمستوى االقتصادي لمدول. االجمالي فاألمر مرتبط بالواقع
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 ـ األهداف االجتماعية لمضريبة:2
األىداف االجتماعية لمضريبة كثيرة ومتنوعة وخصوصًا بعد تبمور مفيوم العدالة االجتماعية وبروز 
االتجاىات الحديثة لمتوزيع العادل لمدخل والحد من استغالل الطبقات الرأسمالية لمطبقات الفقيرة إضافة 

 مفاىيم توزيع العبء الضريبي في المجتمع حسب مستوى دخل وثروة األفراد. إلى ظيور
فالضريبة في العصر الحديث أضحت وسيمة إلعادة توزيع الدخول والثروات والدور االجتماعي لمضريبة 
نادى بو كل من )جان جاك روسو( وألح عميو الفقيو الفرنسي )فولتير( والمفكر االقتصادي االشتراكي 

اركس( الذي أشار إلى ضرورة استخدام الضرائب إلعادة توزيع الدخل القومي بشكل عادل. لذلك )كارل م
 حاولت التشريعات الضريبية استخدام الضريبة لتحقيق مجموعة  من الغايات االجتماعية لعل أىميا:

أ   ـ منع تراكم الثروات في أيدي عدد قميل من 
 أفراد المجتمع.

 ل زيادة أو ضبطًا.ب  ـ توجيو النسل في الدو 
 جـ ـ معالجة أزمة السكن.

د  ـ معالجة بعض الظواىر االجتماعية السيئة  
كالمظاىر المضرة بالصحة ومحاربة اآلفات 

 الضارة وغيرىا من الغايات االجتماعية.
 

 
 
 ـ األهداف االقتصادية لمضريبة:3

العصر الحديث، فالضريبة ال يمكن أن األىداف االقتصادية لمضريبة أصبحت أىم أىداف الضريبة في 
تفرض دون أن تثير انعكسات عمى مكونات االقتصاد الكمي من استيالك وانتاج وادخار واستثمار، لذلك 
تقوم الحكومات اليوم عمى أن تكون الضريبة وسيمة لحل مشكالتيا االقتصادية عبر تحميل آثارىا عمى 

 تمك المكونات ولعل أىم ىذه األىداف:
 شجيع بعض النشاطات االنتاجية المرغوب فييا وكبح النشاطات غير المرغوب فييا.أ ـ ت

148 



ب ـ معالجة األزمات االقتصادية، فالدورات االقتصادية من رخاء وركود تعد من سمات النظام 
االقتصادي المعاصر وىذه الدورات ليا تأثير سيء في االقتصاد الوطني لذلك أصبح يمجأ إلى الضرائب 

الكساد أحيانًا والتضخم أحيانًا أخرى لتأمين حالة االستقرار االقتصادي لمدولة وذلك عبر رفع أو لمعالجة 
 خفض العبء الضريبي في المجتمع.

جـ ـ منع التمركز في المشاريع االقتصادية: فيمكن المجوء إلى الضرائب لمحاربة ىذا التمركز عن طريق 
 لتي تعاني من ىذه المشكمة.فرض الضرائب عمى اندماج الشركات في الدول ا

د ـ تشجيع االستثمار واالدخار وبذلك عن طريق استخدام الحوافز الضريبية لزيادة معدل االستثمار 
 وتوجيو نحو القطاعات المرغوب فييا وزيادة معدالت االدخار.

ي لدييا والذي ىـ ـ التحكم باالستيالك وخاصة في الدول النامية لكونيا بحاجة إلى تنمية الفائض االقتصاد
يمكن أن يتم عبر ضبط االستيالك الكمالي وتشجيع استيالك الحاجات األساسية لممواطنين التي تؤدي 

 إلى زيادة االنتاج الذي يحمل بعدًا تنمويًا.
 

 ابعًا: القواعد األساسية لمضريبةر 
بمجموعة من القواعد دأب من أجل تحقيق أىداف الضريبة السابقة الذكر كان البد لمضريبة من أن تتمتع 

( 1776المفكرون الماليون عمى تأصيميا بدءًا من المفكر االنكميزي آدم سميث في كتابو ثروة األمم عام )
وحتى اآلن، حيث تم اىتمام ىؤالء في البداية في القواعد التي تحقق ىدفيا المالي ومن ثم تم تطويرىا 

 لتحقيق أىداف أخرى، وىي كمايمي:
 
فالعدالة ىي المؤشر األول لسالمة الضريبة، وقد بّين آدم سميث ىذا المبدأ بقولو "يجب أن  ـ العدالة:1

يساىم رعايا الدولة في النفقات الحكومية حسب مقدرتيم النسبية" فآدم سميث يقرر أن مساىمة كل فرد 
رى أن خير قياس من رعايا الدولة في النفقات العامة يجب أن تكون تبعًا لطاقتو ومقدرتو عمى الدفع وي

لذلك ىو مقدار دخمو لذلك يرى أن الضريبة يجب أن تنصب عمى الدخل ال عمى رأس المال "الريع ـ 
األرباح ـ األجور" مع جواز االعفاء منيا بالنسبة لمفقراء، ويرى الفقياء التقميديون أنو البد من أجل تحقيق 

 ىذا المبدأ من بنائيا عمى المبادئ التالية:
: الضريبة يجب أن تشمل جميع األشخاص واألموال التي تمتد إلييا الدولة، شمول في التطبيقأـ مبدأ ال

 سواء كانت مطارحيا داخل حدود الدولة أم خارجيا.
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فمبدأ الشمول يقتضي مالحقة األشخاص التابعين الدولة الخضاعيم إلى ضرائبيا دون أن يكون القامتيم 
لك ال يمنع إعفاءىم منيا العتبارات اجتماعية واقتصادية خارجيا مسوغًا العفاءىم منيا، ولكن ذ

 وسياسية.
كما يقتضي أيضًا مالحقة األموال الخاصة والعامة عمى السواء الخضاعيا لمضريبة دون تمييز إال أن 
ذلك ال يمنع من اعفاء بعض األموال منيا وتخفيض عبئيا عمى بعضيا اآلخر تبعًا لمصدرىا مما يمكن 

 ئيا عمى اإليرادات الناتجة عن العمل ورفعيا عمى اإليرادات الناتجة عن رأس المال.معيا تخفيض عب
إن تحقيق مبدأ العدالة يقتضي أن يكون عبء الضريبة واحدًا بالنسبة لجميع المكمفين  ب ـ مبدأ المساواة:

اعتبر المعدل أي أن يتساوى الجميع في مقدار الضريبة ومعدليا بالنسبة لمنوع الواحد من الدخل، لذلك 
النسبي لمضريبة في البداية المحقق لمبدأ المساواة في توزيع العبء الضريبي ميما كان مقدار ىذا الدخل 
إال أنو تم التخمي عن المعدل النسبي وتم تبني المعدل التصاعدي بعد ذلك باعتباره المحقق لمبدأ المساواة 

بالمقدرة التكميفية لممكمف التي تختمف تبعًا لمقدار دخمو  في التضحية، فالمساواة الحقيقية ال تتم إال باألخذ
 وثروتو وظروفو العائمة واالجتماعية.

 
: طالما أن اليدف الرئيس لنشوء الضريبة كان اليدف المالي من أجل تغطية النفقات العامة ـ الوفرة2

اسية التي أىتم فييا الفقو المتزايدة باستمرار، لذلك من الطبيعي أن تكون قاعدة الوفرة من القواعد األس
 المالي، وتتأثر الوفرة بعوامل كثيرة لعل أىميا:

فكمما كان مطرح الضريبة عامًا شاماًل كمما كانت حصيمتيا أكثر وفرة وأكثر غزارة  أـ عمومية الضريبة
د لذلك تم التحول من نظام الضرائب النوعية عمى الدخل واالنفاق إلى نظام الضرائب العامة مع ازديا

 حاجة الدول إلى اإليرادات الضريبية.
يجب مالحظة أن رفع معدل الضريبة ال يؤدي دائمًا إلى زيادة  حصيمتيا، فقد  ب ـ االعتدال في معدلها:

يؤدي ذلك إلى تقميل حصيمتيا، إذ أن رفع معدليا أكثر من يتحممو المكمفين يؤدي إلى تثبيط ىمم األفراد 
ذي يؤدي بدوره إلى تخفيض دخوليم وتضييق مطارح الضريبة ومن ثم وحافزىم عمى العمل واالنتاج ال

نقص حصيمة الضريبة المفروضة عمى تمك المطارح، كما يؤدي إلى زيادة العبء النفسي عمى المكمفين 
مما يدفعيا إلى التيرب من دفعيا، لذلك يتفق معظم االقتصاديين عمى أنو ليس من الضروري أن يتوافر 

نما يكتفى أن يتوافر ىذا العنصر في النظام عنصر وفرة الحصيم ة في كل ضريبة تفرضيا الدولة وا 
 الضريبي بأكممو.

150 



: من الثابت أن حصيمة كل نوع من الضرائب يتأثر بالحالة االقتصادية لمدولة فكال حالتي جـ ـ الثبات
بثبات حصيمتيا تبعًا التضخم والركود تؤثران في حصيمة الضريبة زيادة أو نقصانًا، فينالك ضرائب تتميز 

لذلك كالضرائب المباشرة، أكثر من ضرائب أخرى تكون حصيمتيا مرتبطة بتمك الحالة كالضرائب عمى 
االنفاق، لذلك فإن تحقيق الثبات النسبي في حصيمة الضرائب في الدولة يتطمب منيا أن تعتمد عمى كال 

م نظاميا الضريبي بالكفاءة والفعالية وذلك النوعين من ىذه الضرائب في توليد حصيمتيا الضريبية كي يتس
 لمواجية االنفاق العام المتزايد فييا.

ويقصد بذلك أن تكون الحصيمة الضريبية قابمة لمزيادة والنقصان تبعًا لتغير معدليا،  د ـ المرونة:
رنة فالضرائب المرنة ىي التي ال يؤدي رفع معدليا إلى تقمص نطاق مطرحيا، فعندما تكون الضرائب م

ن كانت غير مرنة ال يؤدي رفع معدليا إلى تقمص نطاق  يمكن زيادة حصيمتيا عن طريق رفع معدليا وا 
مطرحيا فإن رفع معدليا لن يؤدي إلى زيادة حصيمتيا بسبب ىذا التقمص، لذا يجب عمى الدول أن تتنبو 

عتمد ما أمكن عمى إلى ىذه الخاصية عن رفع معدالت الضرائب كيال تؤثر في مقدار حصيمتيا، وأن ت
 الضرائب المرنة.

: من أجل المحافظة عمى ثبات الحصيمة يجب أن تحرص الدول عمى هـ ـ جعل الضريبة غير منظورة
التخفيف من العبء النفسي لمضريبة عمى المكمف وذلك بجعمو ال يشعر بعبئيا كمما أمكن ذلك لذا تعد 

تفي في سعر السمعة أو الخدمة المفروضة عمييا، الضرائب غير المباشرة أكثر مناسبة لممكمف كونيا تخ
كما تعد جبايتيا عند المنع في الضرائب المباشرة أفضل وسائل الجباية في ذلك النوع من الضرائب، 

 وكمما أمكن جعل الضرائب غير منظورة كمما حافظت الضرائب عمى وفرة حصيمتيا.
  ـ اليقين:3

حة في وتقتضي ىذه القاعدة أن تكون الضريبة واض
أحكاميا في النصوص القانونية أو التعميمات التنفيذية 
والبالغات والقرارات اإلدارية المتصمة بتنفيذىا دون أن 
يشوبيا أي غموض أو إبيام سواء في كيفية تحديد 
مطرحيا أو معدالتيا ومواعيد استحقاقيا أو إجراءات 
تحصيميا أو طرق واجراءات االعتراض عمييا وكل ما 

من أحكام، بحيث يفيميا كل فرد دون أي  يتصل بيا
  أال تحتملمعاناة في تفسيرىا، فالصياغة التشريعية يجب 
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التأويل واالختالف، ىذا ما يجعل المكمفين يرتبون التزاماتيم المالية بناء عمى فيم المقصود بأحكاميا 
 ويّسيل من عممية دفعيم ليا ون احتكاك مع االدارة الضريبية.

الضريبي يتطمب الشفافية في التعامل مع المكمف فالبد من نشر القوانين والتعميمات التنفيذية ـ واليقين 
والقرارات االدارية المتعمقة بالضريبة لتصبح في متناول المكمفين ليعرفوا ماليم من حقوق وماعمييم من 

ثرة تعديالتيا غير واجبات، والتقميل ما أمكن من اجراء التعديالت، والشك إن عدم وضوح الضريبة وك
الضرورية يبعد الضريبة عن اليقين ويؤدي إلى كثرة النزاعات والفساد مما يؤثر سمبًا في العالقة بين 
المكمف واالدارة الضريبية ويحفز المكمفين عمى التيرب منيا، لذلك يمكن القول إن عدم اليقين في أي 

 فرة الحصيمة وسرعة التحصيل.نظام ضريبي أشد خطرًا من عدم عدالتو ويؤثر سمبًا في و 
  ـ المالءمة:4

وتقتضي ىذه القاعدة أن تكون األحكام المتعمقة 
بتحصيل الضريبة مالئمة لممكمف، وخاصة فيما 

 يتعمق بمواعيد وأساليب الجباية.
فمواعيد الجباية يجب أن تكون مناسبة لظروف 
المكمف المالية والمعيشية، كان تكون عند 

أو بعد الحصول عميو  الحصول عمى الدخل
بوقت قصير وذلك ألن الجباية المتأخرة لمضريبة 
تسبب نوعًا من المشقة عمى المكمف فمعظم 
التشريعات تمجأ إلى طريقة الحجز عند المنبع 

  كمما أمكنيا ذلك.
فسي وأساليب الجباية يجب أن تكون أكثر تناسبًا لممكمف بحيث ال يشعر معيا بوطأة الضريبة وبعبئيا الن

والبد من استبعاد األساليب التعسفية في التحصيل أو التي تؤدي إلى نفور وتذمر المكمفين وبل البد من 
المجوء إلى األساليب التي تيّسر عمى المكمفين تنفيذ االلتزاماتيم الضريبية واالبتعاد عن كل ما يؤدي إلى 

 االحتكاك معيم.
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تكون األحكام الفنية لفرض وتحصيل الضريبة تسمح بتحصيميا  : وتقتضي ىذه القاعدة أنـ االقتصاد5
بأقل تكاليف ممكنة، أي أن يكون صافي إيراداتيا أكبر ما يمكن بعد استقطاع تكاليف تحصيميا. فال 

 خير في ضريبة  يستنفذ تحصيميا الجزء األكبر من حصيمتيا.
ييا النظام الضريبي الحديث، وىذا ما جعل إن ىذه القواعد أصبحت اليوم الدعائم األساسية التي يرتكز عم

 بعضيم يصفيا بدستور الضرائب. أو أسس النظام الضريبي الحديث.
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 األساس القانوني لمضريبة
 

كثرت الدراسات المالية التي تبحث في األساس القانوني الذي ترتكز إليو الدولة في فرض الضريبة 
لمضريبة إليضاح مفيوميا بصورة أفضل، فكثيرًا ما اعتبرت الضريبة وبالتالي معرفة الطبيعة القانونية 

عقدًا بين المكمف والدولة ولكن بعد ذلك اعتبر التضامن االجتماعي وسيادة الدولة األساس القانوني 
الصحيح الذي تستمد الدولة منو سمطتيا في فرض الضرائب، وتبعًا لذلك تختمف الطبيعة القانونية 

 ظرية التعاقدية ونظرية التضامن.لمضريبة بين الن
 أواًلـ النظرية التعاقدية:

يعود أصل ىذه النظرية إلى فكرة العقد االجتماعي التي نادى بيا فالسفة القرن السابع عشر أمثال لوك 
وىوبز وبعض فالسفة القرن الثامن عشر أمثال جان جاك روسو وميرابو وتتمخص ىذه النظرية في أن 

ياتيم االجتماعية عقدوا بينيم وبين الدولة عقدًا ضمنيًا تتنازل بمقتضاه كل فرد عن األفراد وفي إطار ح
جزء من حريتو وعن جزء من أموالو لمدولة مقابل أن تضمن لو الدولة الحرية في ممارسة ما تبقى منيا 

الفرد ومن أموالو في تحقيق أىدافو، وعمى ذلك فإن واجب دفع الضريبة يستند إلى اتفاق تعاقدي بين 
والدولة. غير أن أصحاب ىذه النظرية اختمفوا حول طبيعة ىذه العقد نتيجة اختالفيم حول طبيعة الخدمة 
التي تقدميا الدولة مقابل ىذه الضريبة التي من الواجب عمييم دفعيا، واختمفوا في وصف ىذه العقد 

 كمايمي:
عقد إيجار تقدم بموجبو الدولة إلى األفراد فقد عبر آدم سميث عن ىذا العقد بأنو  ـ فكرة عقد الخدمات: 1

الخدمات مقابل دفع ىؤالء ثمن ىذه الخدمات، إال أن ىذه النظرة سرعان ماانيارت لبعدىا عن الواقع 
ومغايرتيا لممنطق، فيي بعيدة عن الواقع ألنيا تغفل استفادة جميع الناس من الخدمات التي تقدميا الدولة 

لى كون معظ م ىذه الخدمات غير قابل لمتجزئة وال يمكن قياس مدى استفادة كل منيم مقابل الضريبة وا 
منيا إضافة إلى أن بعض ىؤالء يستفيد من تمك الخدمات دون أن يدفع أي مقابل، وىي مغايرة لممنطق 
ألنيا تعد الدولة بائعة ليذه الخدمات وىذا يستمزم التساوي بين مقدار ما يدفعو الفرد مع قيمة الخدمات 

ينتفع منيا؛ وىذا يتنافى مع فكرة الدولة ذاتيا، كما أنيا تؤدي إلى حرمان غير القادرين عمى الدفع  التي
 من رعاية الدولة ليم.

حيث يذىب فريق من الكتاب إلى تكييف العقد عمى أنو عقد شركة إنتاج  ـ فكرة عقد شركة إنتاج: 2
ىم أفرادىا في رأسماليا والدولة عبارة عن خدمات، فالجماعة )أفراد المجتمع( يشكمون شركة إنتاج يسا
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مجمس إدارة ىذه الشركة التي تؤمن من خالليا الخدمات التي ال يمكن ليم االستغناء عنيا، فاألفراد 
 يشتركون في تكوين رأسمال ىذه الشركة بنسبة ما ينتفعون منيا من خدمات.

دأ المنفعة الشخصية من خدمات تمك وقد وجيت ليذه النظرية عدة انتقادات مفادىا اعتمادىا عمى مب
 الشركة بغض النظر عن الروابط المعنوية التي تجمعيم ضمن الدولة.

: ونادى بيا كل من )جيراردان( الذي قال أن الضريبة ليست سوى قسط تأمين ـ فكرة عقد التأمين 3
لة ليست سوى شركة يؤديو المكمف مقابل االنتفاع بالجزء الباقي من دخمو وثروتو عمى اعتبار أن الدو 

تأمين يؤمن فييا األفراد عن أمواليم مقابل حمايتيا ليذه األموال، إال أن ىذه النظرية كانت بعيدة عن 
الواقع بسبب طبيعة الخدمات التي تقدميا الدولة مقابل الضريبة فيي ليست خدمات أمنية فقط، فالدولة ال 

ممتمكاتيم بل تضمن فقط ىذا الضرر قبل وقوعو تدفع أي تعويض لألفراد عن األضرار التي قد تمحق ب
 دون أن تمتزم بالتعويض عنو عند حصولو.

: وصف الفقيو مونتسيكو ىذا العقد بأنو عقد بيع يبيع بموجبو الفرد ـ فكرة عقد البيع أو المقايضة 4
المكمف الدولة جزء من أموالو مقابل حق التمتع بالجزء اآلخر، وبعضيم اعتبره عقد مقايضة بين مال 

 والمنفعة التي يحصل عمييا من الدولة.
نتيجة عدم اتفاق الفقياء التقميديون عمى طبيعة ىذا العقد، اعتبر من قبل بعضيم  ـ فكرة العقد المالي: 5

مجرد عقد مالي بين المكمف والدولة بحيث يترتب بموجبو التزامات وحقوق لكال الطرفين، فالدولة ممتزمة 
والخدمات األساسية لممكمف وتحقيق العدالة، كما يمتزم األفراد بدفع الضريبة مقابل بموجبو بتوفير األمن 

 ما ينتفعوا بو من منافع من الدولة.
ولكن النظرية التعاقدية لم تصمد أمام تطور الفكر السياسي واالقتصادي، فيي مستمدة من حق الممكية 

ظل الفكر الفردي، ولو اعتبر ذلك العقد مجرد وحق التعاقد وىذا يتناقض مع مفيوم الدولة ذاتو حتى في 
عقد اذعان تفرضو الدولة عمى األفراد، فقد انتقدت ىذه النظرية ألسباب واقعية تتعمق بمفيوم الدولة 

 ومفيوم الضريبة ذاتو لألسباب التالية:
التوازن بين كمية ما )أ( ـ صعوبة تقويم المنافع العامة التي يحصل عمييا كل فرد من الدولة بالمال إلقامة 

 يدفع وكمية ما يستفيده مقابميا من خدمات، وذلك لكون معظم ىذه الخدمات غير قابمة لمتجزئة.
)ب( ـ إن النظرية التعاقدية تحصر وظائف الدولة بالعقد والواقع يشير إلى أن وظائف الدولة ال يمكن أن 

 تحصر بالمحافظة عمى ثروة األفراد وسالمتيم فقط.
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يستفيد من الخدمات التي تقدميا الدولة مقابل الضرائب التي يدفعيا األفراد. أفرادًا ال يدفعون )جـ( ـ 
ضرائب أو يدفعون ضرائب أقل مما ينتفعون بو. لكل ىذه األسباب تم العدول عن ىذا األساس القانوني 

 لفرض الضريبة عمى أساس فيم أعمق لمفيوم الدولة والضريبة معًا.
 نظرية التضامنية:ثانياًـ ال

يعد الفقيو )لوفبرجر( الضريبة واجبًا وطنيًا، فكما يحق لمدولة أن تفرض التجنيد االجباري لمدفاع عن 
الوطن يجوز ليا أن تفرض الضريبة عمى المكمفين حتى تتمكن بحصيمتيا من تغطية النفقات العامة 

م في تحّمل األعباء العامة وذلك تبعًا وتحقيق أىدافيا. فالضريبة تعبر عن تضامن المواطنين ومشاركتي
لمقدرتيم عمى الدفع المختمفة باختالف مقدار دخوليم وثرواتيم وليس مقدار ما ينتفعون مقابميا من 

 خدمات.
وقد أخذ ىذا التضامن في السابق شكاًل اختياريًا ثم أصبح إجباريًا، وااللزام الذي تحممو الضريبة مستمد 

تيا وليس من العقد المفترض بين المكمف والدولة، فالواقع يؤكد أن ال وجود ليذا من سمطة الدولة وامتيازا
العقد المفترض، وفكرة الضريبة مستمدة من فكرة التضامن االجتماعي الموجودة بين كافة المواطنين في 

اء الدولة التي تقتضي وجوب تضامن األفراد فيما بينيم كل حسب مقدرتو عمى تحمل المشاركة في األعب
العامة حتى تتمكن الدولة من حماية المجتمع بأكممو وتوفير الخدمات الالزمة الستمرار الحياة االجتماعية 
ألفراده بصرف النظر عن مدى مساىمة كل فرد من أفراده في تحمل ىذه األعباء وذلك لوجود مصمحة 

حياة االجتماعية لممجتمع مشتركة بين جميع أفراد المجتمع في تقويو ىذا التضامن تتمثل في حماية ال
 والتي اليمكن لألفراد أن تستمر حياتيم بدونيا لذلك يتضامنوا في تحمل األعباء العامة التي تستمزم ذلك.

 ويقصد بأفراد المجتمع في ىذا المجال:
أ ـ رعايا الدولة من مواطنين الذين يتمتعون بجنسيتيا حتى ولو كانوا مقيمين في الخارج نظرًا الرتباطيم 

 بيا.
ب ـ األجانب الذين يرتبطون بالدولة بعالقة إقامة أو وجود أمواليم داخميا طالما تضمن الدولة ليؤالء 

 الخدمات الالزمة ليم.
يعد ىذا المفيوم أكثر تحقيقًا لمعدالة من مفيوم الضريبة وفق النظرية السابقة وتم بموجبو وفك عالقة 

ريبة وما يدفعو لمدولة، فطبيعة العالقة بين المكمف والدولة االرتباط بين ما يستفيد منو المكمف من الض
 ىي عالقة قانونية وليست مجرد عالقة تعاقدية، 
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وقد ترتب عمى ىذه النظرية عدة نتائج لعل 
 أىميا:

أ  ـ إن فرض الضريبة يعد عماًل من أعمال  
 السيادة لمدولة.

ب ـ يمكن أن تفرض الضريبة عمى المواطنين 
 الخدمات التي تقدميا الدولة. والمستفيدين من

جـ ـ تفرض الضريبة عمى األشخاص بصرف 
النظر عن النفع الخاص الذي يعود عمى كل 
منيم من خدمات وذلك تبعًا لمقدرتيم عمى الدفع 
باعتبارىم أعضاء في منظمة سياسية ىي الدولة 
تسمح ليم بالمشاركة في أعبائيا العامة يعبرون 

 ليا.من خالليا عن انتماءىم 
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 النظرية التضامنية تربط بين الضريبة والخدمة المؤداة.  .3
 بين الضريبة والخدمة المؤداة.النظرية التعاقدية تربط  .4

 
 .4الجواب الصحيح ىو رقم: 

   
 في الضريبة قاعدة االقتصاد تعني: .2
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 الضريبة ضئيمة مقارنة بحصيمتيا. جعل نفقات تحصيل .2
 ف عبء الضريبة عمى المكمفين بيا.تخفي .3
 خضوع جميع األشخاص واألموال لمضريبة. .4

 
 .2الصحيح ىو رقم: الجواب 

   
 من نتائج نظرية التضامن االجتماعي: .3

 عقد تأمين بين الدولة واألفراد. الضريبة ىي .1
 ض الضريبة عمى ذوي الدخل العالي.تفر  .2
 حصل الضريبة جبرًا وبصفة نيائية.ت .3
 تقوم الضريبة عمى وجود عقد ضمني بين الدولة واألفراد. .4

 
 .3الجواب الصحيح ىو رقم: 
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 الوحدة التعميمية الثامنة 
 )الوعاء الضريبي( مطرح الضريبة

  

  الكممات المفتاحية:
الضرائب  –الواحدة الضريبة  –ل األمواعمى الضرائب  –عمى األشخاص الضرائب  –الضريبي المطرح 
 .الضريبة النوعية -الموحدة الضريبة  –المتعددة 

  الممخص:

يعّرف مطرح الضريبة بأنو الشيء أو المحل الذي تفرض عميو الضريبة، ويختمف مطرح الضريبة عن 
شخصًا أو مااًل. ويمكن التفريق بين مطرح الضريبة مصدرىا، يكون مطرح الضريبة واحدًا أو متعددًا، 

تبعًا لوجية نظر المشرع إلى أسس التكميف وىي، ضرائب األشخاص واألموال، الضرائب الواحدة 
 والمتعددة، والضرائب الموحدة والنوعية.

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 مطرح الضريبةعريف ت  -1
 أسس اختيار مطرح الضريبةتحديد  -2
 الطبيعة االجتماعية لمطرح الضريبةتمييز  -3
 الطبيعة اإلقتصادية لمطرح الضريبةتمييز  -4
 الطبيعة القانونية مطرح الضريبةتمييز  -5
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عندما تقوم الدولة بفرض ضريبة فإنيا تقوم بالتنظيم 
الفني ليذه الضريبة، ويقصد بالتنظيم الفني تحديد 

وجباية  بتحققاألوضاع واإلجراءات الفنية المتعمقة 
الضريبة من خالل تبيان مطرح ىذه الضريبة ومعدليا 
عفاءاتيا و وتحديد طرق تحققيا و جبايتيا وكل ما  وا 
يتعمق بفرضيا وعمى ذلك فإن التنظيم الفني لمضريبة 
يبدأ باختيار المطرح الذي سوف تفرض عميو 
الضريبة فيو أول عمل يقوم المشرع بتحديده عند 

 .تنظيم الضريبة

 
 التعريف بمطرح الضريبة -أولً 

يقصد بمطرح الضريبة المحل الذي تفرض عميو الضريبة أو المادة الخاضعة لمضريبة ويعّرف بأنو الشيء 
أو المحل الذي تفرض عميو الضريبة، ويختمف مطرح الضريبة عن مصدرىا، فمصدر الضريبة ىو المال 

وقد يكون مصدر الضريبة رأس مال أو الدخل أو اإلنفاق. وقد  ،أو الثروة التي تقتطع منيا الضريبة
ففي الضرائب عمى الدخل يكون مطرح الضريبة الدخل ومصدرىا  ،يتطابق مصدر الضريبة مع مطرحيا

 كما ىو الحال في ضريبة الرواتب واألجور. ،ىو الدخل نفسو
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 أسس اختيار مطرح الضريبة -ثانياً 
جية واحدًا أو متعددًا، شخصًا أو مااًل. ويمكن التفريق بين مطرح الضريبة تبعًا لو يكون مطرح الضريبة 

 نظر المشرع إلى أسس التكميف.
 

 والضرائب عمى األموالالضرائب عمى األشخاص -1
وىي الضريبة التي تتخذ مطرحًا ليا وجود الشخص نفسو فيي تفرض عمى  الضرائب عمى األشخاص: -أ

الشخص باعتباره شخصًا ولمجرد وجوده عمى إقميم الدولة وبصرف النظر عن امتالكو لمثروة، وتفرض 
ولذلك فيي  ،عمى جميع األشخاص دون تمييز أو عمى بعض األشخاص ممن تتوفر فييم شروط معينة

الرؤوس، وقد عرفت ىذه الضريبة قديمًا فعرفيا الرومان والعرب القدماء كما تعرف بضريبة الفردة أو 
 عرفتيا انكمترا وفرنسا ومصر القديمة وتأخذ شكمين أساسيين:

وتفرض بمعدل واحد بالنسبة لجميع األفراد دون النظر لمثروات التي يممكونيا  * ضريبة الفردة البسيطة:
في المجتمعات القديمة حيث كانت الدخول متساوية ولم تكن  أو الدخول التي يحققونيا، وقد انتشرت

الدولة قادرة عمى التحقق من ثروة كل فرد ولكن مع تقدم المجتمعات وظيور االختالف في الثروات تبين 
 أنيا غير عادلة لذا تم التوجو لضريبة الفردة المتدرجة.

وفييا يتم تقسيم المكمفين الخاضعين لمضريبة إلى طبقات اجتماعية تبعًا  * ضريبة الفردة المتدرجة:
لمثروة أو الدخل، وتفرض الضريبة عمى كل طبقة بصورة مختمفة عن األخرى، لذا فيي أكثر عدالة من 

وقد عرفيا النظام اإلسالمي في الجزية حيث قسم الممتزمين بالجزية إلى ثالث فئات كل  ،الفردة البسيطة
. وقد ألغيت في 1العمال اليدويون –المتوسطون  –الموسرون  –تدفع مبمغًا يتناسب مع حالتيا فئة 

تشريعات الدول الحديثة لما فييا من مجافاة لمكرامة اإلنسانية، كما طبقت في سورية تحت اسم ضريبة 
ن / ليرات عن كل شخص يعيش في سورية ويتراوح عمره بي4بدل الطريق فكانت تستوفى بمعدل /

 .19482سنة وقد ألغيت عام  60و18
                                                        

والمقعدين لمساكين الرجال من أىل الكتاب دون النساء والصبيان واكما كانت تفرض عمى  - 1
 238ص،مرجع سابق ،المالية العامة والتشريع المالي ،د. عصام بشور.والمترىبين

عمى 1948وألغيت عام 1945كما كان ىناك ضريبة مشابية ليا اسميا ضريبة الجيش أحدثت عام  - 2
غرار ضريبة بدل الطريق. لمزيد من التفاصيل انظر: د.عصام بشور آخرون، التشريع الضريبي، 

 وما بعد.159، ص1996-1995، 5ط ،منشورات جامعة دمشق
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انتشرت في األنظمة الضريبية المعاصرة الضريبة عمى األموال وىي التي الضرائب عمى األموال:  -ب
يكون مطرحيا مال المكمف أو بعض عناصر ىذا المال. وأىم تطبيقاتيا الضرائب عمى رأس المال أو 

 عمى الدخل. 
و الفرد من قيم قابمة لالستعمال في لحظة معينة ويستوي في ويقصد بو مجموع ما يممك رأس المال: -

 ذلك أن تأخذ شكاًل عينيًا، أو نقديًا.
وىو ما يحصل عميو الفرد بصفة دورية عمى نحو مستمر من مصدر معين قد ينتج عن ممكية  الدخل: -

ئد واألرباح وال ينفي رأس مال أو العمل أو رأس المال والعمل، ويأخذ الدخل صورًا نقدية، كاألجور والفوا
إمكانية الحصول عمى الدخل بصورة عينية مثل حصول العامل عمى جزء من أجره من السمع التي 

 أنتجيا.
وقد شيدت المجتمعات الحديثة مع بداية القرن العشرين تطورًا تمثل في االزدياد المستمر ألىمية الدخل 

لفرضيا وتقمصت أىمية ضريبة رأس المال ولم أساسًا لفرض الضرائب بعد أن كانت الثروة ىي األساس 
يعد يبرر فرضيا إال ألسباب تتعمق بتحقيق العدالة الضريبية وتخفيف حدة الفوارق بين الطبقات 

 االجتماعية. 
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 ضريبة الواحدة والضرائب المتعددةال -2
الضريبي في الدولة، فالدولة إن األخذ بنظام الضريبة الواحدة أو المتعددة من األمور التي تتعمق بالنظام 

تبحث دائمًا عن النظام الذي يحقق أكبر قدر من اإليرادات وفي الوقت نفسو تمتزم بالقواعد العامة التي 
 تحكم الضريبة ومن ىنا تثور المفاضمة بين النظامين.

لى يقصد بيا أن تقتصر الضرائب التي تفرضيا الدولة عمى ضريبة رئيسية وا الضريبة الواحدة: -أ حدة وا 
 جوارىا بعض الضرائب قميمة األىمية أو ضريبة واحدة ال تفرض سواىا. 

ظير مذىب الضريبة الوحيدة في القرنين السابع والثامن عشر في بريطانيا وبعض الدول األوربية     
ن اتفق أنصار ىذا المذىب عمى تبرير فرض ضريبة وحيدة بقوليم أن جميع أنواع الضرائب  ،الحديثة وا 

ما تعددت مطارحيا فسوف يدفعيا المكمف، لذا من األفضل توحيد ىذه الضرائب في ضريبة وحيدة مي
طالما ستقتطع من المكمف، إال أنيم اختمفوا في اختيار المطرح الذي تفرض عميو الضريبة تبعًا لممذاىب 

 االقتصادية التي تبنوىا. 
حيث كانت فكرتيم تقوم عمى أن األرض ىي  وُيعد الفيزوقراطيون أول من نادى بفرض ضريبة وحيدة    

بأن تكون  1807المصدر الوحيد لإلنتاج وىي وحدىا تعطي ناتجًا صافيًا، حيث نادى الفقيو فوبان عام 
ضريبة العشور الممكية عمى الدخول واألراضي ضريبة وحيدة بدل الضرائب المفروضة في بريطانيا 

 .3آنذاك
فإنيا تحقق االقتصاد في النفقات وتحقق العدالة الضريبية  بميزاتويرى أنصار ىذه الضريبة أنيا تختص 

وىي واضحة ومنطقية تمّكن المكمف من معرفة ما يقع عميو من عبء مما يجعميا سيمة التحقق بالنسبة 
كما أنيا ال تعطي مرونة كصعوبة اختيار المطرح الوحيد، المساوئ لإلدارة الضريبية. ولكنيا ال تخمو من

كما أنيا تزعج المكمف لشدة  ،لمسياسة الضريبية، فال يمكن أن تحقق كافة أىداف الدولة المعاصرة
 وطأتيا، فيحاول التيرب منيا وىي ال تصيب إال جزءًا من الثروة لذا فإن حصيمتيا تبقى ضئيمة.

بسبب االنتقادات الموجية لنظام الضريبة الوحيدة اتجيت التشريعات الضريبية  الضرائب المتعددة: -ب
لألخذ بنظام الضرائب المتعددة، حيث تعتمد الدولة عمى أنواع متعددة ومختمفة من الضرائب عمى أن ال 

 يؤدي ىذا التعدد إلى اإلفراط في تعدد الضرائب. 
 لعل أىميا:  ولمضرائب المتعددة مزايا

                                                        
 .171، ص1969القاىرة،  ،اد العام والتخطيط المالي، دار النيضة العربيةالمالية العامة، دراسة االقتص ،رياض الشيخ- 3
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                                                                .ع عبء الضرائب فيقل شعور المكمف بوطأتيا، مما يقمل من إمكانية التيرب منيا* توز     
 * ُتعد أكثر مالءمة  وواقعية من نظام الضريبة الواحدة ويسمح بفرضيا بعدالت معتدلة.   
 * أوفر حصيمة من الضريبة الواحدة.   
* خطأ السمطات في الضريبة الوحيدة أشد وطأة عمى المكمف لجسامتيا أما أخطاء              

الضرائب المتعددة ومساوئيا فيمكن تحمميا من قبل المكمف واإلدارة الضريبية، فايجابيات إحداىا يعالج 
 ولعل أىميا:  مساوئومع ذلك فال تخمو من  سمبيات األخرى.

 بفرض الضريبة عمى جميع أوجو النشاطات التي يقوم بيا. * التضييق عمى المكمف   
* الخوف من إفراط الدولة في فرض الضرائب مما يؤدي لتعطيل الحركة االقتصادية وتعقيد النظام    

 الضريبي.
 * زيادة النفقات في الجباية وتتطمب وجود إدارة ضريبية كفوءة.   

 نظام الضريبة الوحيدة. ولكن وعمى الرغم من ىذه المساوئ تبقى أفضل من
 

 الضريبة الموحدة والضرائب النوعية -3
من المسائل التي تواجو الباحث في النظام الضريبي بشكل عام وفي تحديد أساس مطرح الضريبة بشكل 

أي إذا كان يأخذ بنظام الضريبة  –خاص معرفة شكل الضريبة المتبع في التشريع الضريبي لمدولة 
 الضرائب النوعية.الموحدة أم نظام 

 الضرائب النوعية: -أ
يقصد بيا أن يقوم النظام الضريبي عمى أساس تعدد الضرائب المفروضة وتنوعيا بحسب تعددالمطارح  

واإليرادات القابمة لفرض الضرائب عمييا بحيث تتناول الضريبة كل فرع من مصادر المكمف عمى أساس 
لو كانت لمكمف واحد فنظام كل منيا مختمف عن اآلخر أنو ليس ىناك عالقة ألحد النوعين باآلخر و 

ومستقل عنو، فتفرض ضريبة الدخل مثاًل عمى مصادر متعددة لمدخل، وتفرض عمى كل مصدر بقواعد 
  يحقق مزايا لعل أهمها:فنية مختمفة ومستقمة عن المصادر األخرى ولو كانت لممكمف نفسو. وىذا النظام 

 يبة فيختار لكل إيراد القواعد الفنية المالئمة لو.* يحقق المالءمة في تحقق الضر 
 * أخف وطأة عمى المكمف بحيث تسمح لممكمف الواحد دفع الضرائب المكمف بيا عمى دفعات.

 * يساعد عمى التمييز في المعاممة الضريبية بين المطارح المختمفة.
 * يساعد عمى التخفيف من العبء النفسي لمضريبة عمى المكمف.
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 :تفوق ىذه المزايا ومن أىم ىذه العيوب عيوبهالكن     
 * عدم خضوع بعض األنشطة فييا لمضريبة.

 * تحتاج إلى جياز إداري كفء وعدد كبير من الموظفين.
* تعد أكثر تكمفة في تحققيا وجبايتيا أكثر تعقيدا في إجراءات التحصيل لتعدد األجيزة الضريبية الالزمة 

 .ليا
 بسبب كثرة أحكاميا وتعددىا.* غير مالئمة لممكمف 

وعمى ىذا فإن األخذ بنظام الضرائب النوعية أو الضريبة الموحدة يتبع طبيعة النظام القائم في كل      
بمد واتجاىاتو بما يتناسب مع الفمسفة السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تتبعيا الدولة في تحديد 

 النظام الضريبي المالئم.
ونظرًا ليذه العيوب فإن الفكر الضريبي الحديث لديو اتجاه متزايد نحو تبني الضرائب الموحدة،     

فمعظم الدول انتقمت من نظام الضرائب النوعية إلى نظام الضرائب الموحدة سواء عمى الدخل أم اإلنفاق، 
لدخل أم اإلنفاق، إال أن بعض فالدول المتقدمة تطبق حاليًا نظام الضرائب الموحدة أو العامة سواء عمى ا

الدول النامية ما زالت تطبق نظام الضرائب النوعية. كالتشريع الضريبي السوري الذي ما زال يأخذ بنظام 
 .4 2003لعام 24الضرائب النوعية ذات المطارح المتعددة عمى الدخل وفقًا لما جاء في القانون 

عمى جميع مصادر دخل المكمف أو إنفاقو ميما  ويقصد بيا فرض ضريبة موحدة الضريبة الموحدة: -ب
تعددت مطارحو واعتبارىا مطرحًا واحدًا وبقواعد فنية واحدة دون تمييز بين ىذه المصادر وىي بيذا 
المعنى تختمف عن الضريبة الوحيدة، التي تمنع وجود ضريبة أخرى بجانبيا أما الضريبة الموحدة فيي 

 ة. صورة من صور نظام الضرائب المتعدد
 لعل أىميا:ميزات ولمضريبة الموحدة     

 * تخفض من تكمفة جباية الضريبة. 
* تسيل عمى المكمف معرفة مقدار العبء المفروض عميو، كما أنيا أكثر حصيمة من الضرائب النوعية  

 ميما تعددت.

                                                        
 ، بنظام الضرائب النوعيةوتعديالتو  2113لعام 24في القانون رقم أخذ التشريع الضريبي السوري في ضرائب دخمو  - 4

الضريبة عمى  ،وغير التجاريةريبة عمى المين والحرف الصناعية والتجارية ضال :حيث يوجد ثالثة أنواع  من الضرائب ىي
لكل منيا أحكامو المغايرة عن النوع األخر من حيث المطرح  ، الضريبة عمى ريع رؤوس األموال المنقولة،الرواتب واألجور

 والمعدل واإلعفاء وغيرىا من األحكام.
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 .* تعد المجال الطبيعي لألخذ بمبدأ شخصية الضريبة ومبدأ العدالة 
 .المكمف وال ترىقو بالضرائب النوعية والمتعددة* توفر الوقت عمى 

 بحكم أنيا ضريبة موحدة تفرض عمى مطرح واحد لعل أىميا: مساوئولكنيا ال تخمو من      
* االعتماد عمى ضريبة واحدة لسد نفقات الدولة يجعميا من الجسامة بحيث تزعج المكمف وتثير   

 سخطو وتدفعو لمتيرب منيا.
دارة ضريبية أكثر كفاءة من نظام الضرائب النوعية.* يتطمب مجتمعًا ض   ريبيًا أكثر وعيًا وا 
* ليس من السيل تحديد مطرح الضريبة حيث يتطمب دقة في تحديد المطرح بعد جمع مصادر الدخل  

 أو الثروة المختمفة.
رح إن دراسة أسس اختيار المطرح  يتطمب معرفة وجية نظر المشرع إلى مط :وعمى هذا يمكن القول

الضريبة وتمييزه لو من حيث طبيعة النواحي االجتماعية واالقتصادية والقانونية. فمن الناحية االجتماعية 
يمكن لممشرع أن يختار بين فرض الضريبة عمى المطرح بصورة مجردة أو أن يأخذ بالحسبان وضع 

 .المكمف الشخصي والعائمي، ويختمف ذلك حسب نظرتو إلى فكرة العدالة الضريبية
 ومن الناحية االقتصادية يفّرق المشرع بين الضرائب عمى رأس المال والدخل والنفقات.

أما من الناحية القانونية فتقسم الضرائب إلى ضرائب مباشرة أو غير مباشرة تبعًا لتنظيميا الفني وقواعد 
 .القانونية فرضيا من الناحية
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 الطبيعة الجتماعية لمطرح الضريبة: -ثالثاً 
 
 

يمكن الحديث عن طبيعة الضريبة االجتماعية 
أي من حيث األثر الذي يحدثو اختيار مطرح 
الضريبة في المجتمع، من خالل التعرف عمى 
مفيوم العدالة الضريبية ودراسة تطوراتو ومن ثم 
التمييز بين الضرائب الشخصية والضرائب 

 العينية.

 

  مفهوم العدالة الضريبية  -1
العصر الحديث وظيفة ودور اجتماعي يتمثالن في استخداميا أداة لتوزيع الدخول أصبح لمضريبة في 

 ،والثروات بين أفراد المجتمع وطبقاتو، إلى أن غدى ذلك قاعدة أساسية من قواعد فرض الضريبة
 فالطبيعة االجتماعية لمضريبة تتعمق بتحقيقيا لمعدالة.

تفع حجم النفقات العامة وزادت مقابميا الضرائب ومفيوم العدالة مفيوم حساس وخطير تبمور عندما ار 
وأصبح المكمف يشعر بوطأتيا أكثر، مما جعمو يطالب بتحقيق العدالة بمناسبة دفعيا بإلحاح أكثر وجعل 

 الفقياء يبحثون في كيفية تحقيقيا.
رى ومفيوم العدالة الضريبية ىو مفيوم نسبي يختمف من طبقة اجتماعية إلى أخرى ومن دولة إلى أخ

باختالف عقيدتيا السياسية ودورىا االقتصادي واالجتماعي، ولكنو من أكثر المفاىيم المتعمقة بالضريبة 
صعوبة بسبب اختالف النظرة إلى العدالة من جية وصعوبة قياس الضريبة عمى كل مكمف من جية 

 لة.أخرى، إضافة إلى تطور مفيوم الضريبة ذاتو، فقد انعكس ذلك عمى تطور مفيوم العدا
 أـ تطور مفهوم العدالة الضريبية:

بنى الفقياء التقميديون مفيوم العدالة عمى أساس المنفعة ليتناسب مع المفيوم التعاقدي لمضريبة، ولما 
 تطور مفيوميا وبني عمى أساس التضامن أصبحت العدالة تعبر عن قدرة المكمف عمى الدفع.
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التقميديون الضريبة عادلة عندما يدفع المكمف ضريبة لمدولة : اعتبر فقياء المالية العامة * نظرية المنفعة
تعادل ما يحصل عميو من منافع، وبناء عمى ىذه النظرية اعتبر المعدل النسبي لمضريبة ىو المحقق 

إال أن ىذه النظرية لم تصمد طوياًل بسبب تطور  ،لمعدالة بحسبانو يحقق المساواة الحسابية بين المكمفين
 مفيوم الضريبة من جية وصعوبة قياس ىذه المنفعة من الناحية العممية من جية أخرى.

طالما أن الضريبة أصبحت تعبر عن مشاركة األفراد في األعباء العامة التي  * نظرية القدرة عمى الدفع:
إن العدالة الضريبية أصبحت تقوم عمى أساس قدرة ىؤالء تفرضيا الدولة بما ليا من سمطات عمييم، ف

عمى المشاركة في تمك األعباء التي تختمف من فرد إلى آخر حسب قدرتو عمى الدفع التي تعني المساواة 
في التضحية أو الحرمان الذي تحدثو الضريبة لدى المكمفين والتي ال يمكن التوصل إلييا إال بمعرفة 

ثروات، ولموصول إلى ىذه المساواة يجب التمييز بين طرق استخدام المكمف استخدامات الدخول وال
ألموالو، فكمما كانت الفائدة من ىذا االستخدام أقل يجب رفع المعدل الضريبي لتحقيق ىذه المساواة وكمما 

مع ازداد دخل المكمف أو ثروتو ازدادت قدرتو عمى الدفع فحجم الدخل يتناسب طردًا مع المنفعة وعكسًا 
، لذلك يجب أن يزداد العبء الضريبي عند زيادة الدخل أو الثروة لدى المكمف ومن ىنا تم 5اإلسراف

 تبرير المعدل التصاعدي لمضريبة من أجل تحقيق العدالة الضريبية.
 ب ـ وسائل تحقيق العدالة الضريبية:

الضريبة وسيمة لمتخفيف من حدة تبمور مفيوم العدالة الضريبية بحسبانو ىدفًا لمنظام الضريبي، فقد عدت 
التفاوت االجتماعي واالقتصادي في المجتمع بعد أن استندت إلى نظرية القدرة عمى الدفع، والعدالة 

 أصبح ينظر إلييا عمى مستويين:
: وتعني العدالة األفقية ضرورة معاممة المكمفين ذوي الظروف االقتصادية * ـ المستوى األفقي
 معاممة ضريبية متساوية. واالجتماعية المتساوية

: وتعني العدالة الرأسية ضرورة معاممة المكمفين ذوي الظروف االقتصادية * ـ المستوى الرأسي
واالجتماعية المختمفة معاممة ضريبية مختمفة، فيرتفع العبء الضريبي عمى المكمف كمما تمتع بظروف 

 اقتصادية أفضل أو اكتسب دخاًل أكبر.
 لفكر الضريبي الكثير من الوسائل لتحقيق العدالة الضريبية لعل أىميا:لذلك فقد طّور ا     

 ( ـ استخدام المعدل التصاعدي لمضرائب.1)

                                                        
 .139مرجع سابق، ص المالية العامةوالتشريع الضريبي،،د. عصام بشور - 5
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( ـ االعتماد عمى الضرائب المباشرة أكثر من الضرائب غير المباشرة في تكوين اإليرادات الضريبية 2)
 .الكمية في المجتمع

خذ بالظروف الشخصية والعائمية لممكمف عند فرض ( ـ األخذ بمبدأ تشخيص الضريبة، أي األ3)
 الضريبة.

 ( ـ األخذ بمبدأ الضرائب العامة عمى الدخل واإلنفاق بدل الضرائب النوعية.4)
( ـ إعفاء تكاليف الحصول عمى الدخل من الضريبة وبالتالي فرض الضريبة عمى الدخل الصافي 5)

 وليس الدخل اإلجمالي لممكمف.
 6إعفاء الحد األدنى لممعيشة من الضريبة ( ـ األخذ بمبدأ6)
 :الضريبة العينية )الحقيقية( والضريبة الشخصية  - 2
 :الضريبة العينية) الحقيقية( -أ

 ،تفرض الضريبة فييا عمى المادة الخاضعة لمتكميف بغض النظر عن الظروف الشخصية والعائمية
فمطرح الضريبة يتحمل عبئيا والمكمف ليس سوى وسيط لدفعيا فال تأخذ بالحسبان وضعو المادي 
والعائمي، وبموجبيا يدفع الشخص الفقير والغني مقدار الضريبة نفسو إذا حقق ربحًا متساويًا، أو انفق 

 ذات النفقة. 
يمكن إخفاء مطرحيا فيي تفرض وتتميز ىذه الضريبة بأنيا سيمة وبسيطة في أصوليا وتطبيقاتيا وال  

 عمى مطارح ظاىرة ولكن يؤخذ عمييا أنيا غير عادلة ال تراعي حالة المكمف ومقدرتو عمى الدفع.
 :الضريبة الشخصية -ب
الضريبة الشخصية تفرض عمى المطرح وتأخذ شخصية المكمف بالحسبان،  فمطرح الضريبة فييا ىو  

مقدار المادة الخاضعة لمضريبة ومصدرىا واألعباء الناجمة أحد عناصر التكميف كما  ينظر فييا إلى 
 عنيا عند تحديد شروط تحققيا. 

وتتميز بأنيا تحقق مبادئ العدالة بين المكمفين فال يدفع المكمف إال حسب مقدرتو التكميفية التي تزداد 
بمعدالت مرتفعة كمما كانت ظروف المكمف العائمية أفضل والفقير يعفى من دفع أي ضريبة بينما تفرض 

عمى أصحاب الثروات والدخول المرتفعة ولكن بالمقابل تحتاج إلى جياز إداري عالي المستوى وتنظيم 

                                                        

 وما بعد. 96ص ،مرجع سابقد. عمي لطفي،  - 6
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كما يعاب عمييا أن ىذه المعاممة التمييزية وىذه الصفة الشخصية ترفع من تكمفة تحصيميا ويقمل  ،دقيق
 من حصيمتيا. 

 بة الحقيقية والضريبة الشخصية معًا.وىناك الضريبة نصف الشخصية وتأخذ بمزايا الضري
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 لطبيعة القتصادية لمطرح الضريبةا -رابعاً 
 

يمكن تقسيم طبيعة مطرح الضريبة من وجية 
نظر اقتصادية إلى رأس المال، والدخل، 
والنفقات. فعندما يفرض المشرع الضريبة بعد 
حيازة المكمف المال: أي بعد تكون الثروة نكون 

ذا فرض المشرع أمام ضريبة عمى  رأس المال، وا 
الضريبة عند دخول المال في ذمة المكمف 
ذا فرض الضريبة  فتكون الضريبة عمى الدخل، وا 
عند خروج المال من ذمة المكمف نكون أمام 
ضريبة عمى النفقات. ودراسة ىذه األنواع من 
الضرائب يبين لنا الطبيعة االقتصادية لمطرح 

 رات اقتصادية حيث إن لكل منيا تأثي الضريبة
 

 تختمف عن األخرى وال بد من مراعاتيا لبناء الييكل الضريبي في كل دولة.
  الضريبة عمى رأس المال: - 1

تتخذ ىذه الضريبة الثروة الموجودة في حيازة المكمف مطرحًا ليا فيي تفرض عمى رأس المال، ورأس 
زمن معين وىو شيء ثابت يعطي دخاًل منتظمًا المال كما يراه "فيشر" كل مخزون ثروة يممكو المكمف في 

أو ىو مجموع ما يمتمكو الشخص من األموال العقارية والمنقولة في لحظة  –إذا استغل بصورة عقالنية 
 معينة سواء كانت منتجة لدخل نقدي أو عيني أو خدمات أم غير منتجة لمدخل.

األراضي( ورؤوس  –العقارية )المنازل كرؤوس األموال  :ويمكن التمييز بين عدة أنواع لرأس المال
األوراق المالية واألسيم والسندات(، ورؤوس األموال إما منتجة )العقارات  –األموال المنقولة )الديون 

مجوىرات(، ويشترط أن يكون مطرح الضريبة رأس المال ذاتو وليس  –المبنية( أو غير منتجة )تحف 
 الدخل الناتج عنو.
الضرائب عمى رأس المال في العصر الحديث دورًا تكميميًا لضرائب الدخل ألن الضرائب يبدو أن لمطرح 

عمى الدخل أصبحت تشكل المطرح األساسي لمضرائب فالحاجة إلى الضرائب متجدد ودوري لذا ال بد من 
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وىو ما يتوفر في ضرائب الدخل،أما رأس المال فيو ثابت وغير متجدد .البحث عن مطرح متجدد ليا
 لذا أصبحت الضرائب عميو أقل أىمية وحصيمة من الضرائب عمى الدخل. ،دد الدخلكتج

 سيم الضرائب عمى رأس المال استنادًا لدوريتيا إلى نوعين:و يمكن تق
وىي ضرائب دورية متجددة كسائر ضرائب الدخل  ( الضريبة عمى رأس المال التي تدفع من الدخل:1)

ذاتو عمى الرغم من أن دفعيا يتم من الدخل وقد تكون ىذه  ومطرح الضريبة فييا يكون رأس المال
الضريبة وحيدة وتسمى الضريبة الواحدة أوتكون إحدى الضرائب التي يقررىا التشريع الضريبي وتسمى 

 بالضريبة التكميمية.
وتتعدد صورىا فقد تفرض عمى تممك رأس المال بصورة ( الضرائب العرضية عمى رأس المال: 2)

 وقد تفرض عمى زيادة قيمة رأس المال كما ىو الحال في مقابل التحسين المفروض في سوريا استثنائية،
، وقد تكون في صورة ضريبة التركات أي الضريبة المفروضة 19657لعام 98المرسوم التشريعي رقم 

 .8بمناسبة انتقال ممكية رأس المال من شخص ألخر
 
 الضرائب عمى الدخل: -2
لدخل أىمية كبيرة في األنظمة الضريبية حيث أصبح المطرح األساسي لمضريبة، تحتل الضرائب عمى ا 

 والدخل ىو مبمغ من المال أو قيمة نقدية لو صفة الدورية ويأتي من مصدر مستمر.
 ويأتي الدخل من ثالثة مصادر رئيسة ىي: رأس المال أو العمل أو رأس المال والعمل معًا.

عمى جميع دخول المكمف التي يحصل عمييا من ىذه المصادر  والضريبة عمى الدخل إما أن تفرض
فتمك الضريبة العامة عمى الدخل أو عمى كل نوع من أنواع الدخل بصورة مفردة وتمك الضرائب النوعية 

 عمى فروع الدخل.
 
 الضريبة العامة عمى الدخل: -أ

كانت ميام الضريبة توزيع ىذا النوع من الضرائب يمّكن من اإلحاطة الشاممة بوضعية المكمف فإذا 
األعباء العامة وفق قدرات المكمف الحقيقية، فيذه الضريبة تعد خير عامل لمداللة بصراحة وواقعّية عمى 

                                                        

 1965لعام  98لمزيد من التفاصيل انظر المرسوم التشريعي رقم - 7
 2114لعام  56لمزيد من التفاصيل انظر المرسوم التشريعي رقم - 8
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ىذه القدرات. فمعرفة الدخل اإلجمالي تمّكن من مراعاة ظروف المكمف بحيث يمكن تطبيق اإلعفاء عمى 
 .9ا تمّكن من تطبيق معّدل تصاعدي بشكل أفضلالحد األدنى لممعيشة تطبيقًا عاداًل من جية، كم

 الضرائب النوعية عمى فروع الدخل: -ب 
ىذا النوع من الضرائب يطال نشاطات محددة من المشرع تدر دخال عمى المكمف دون غيرىا، وميزة ىذا 

و عمى النظام أنو يسمح بالتمييز بين فروع الدخل، فيخّفف المشرع معّدل الضريبة عمى دخل العمل ويرفع
دخل رأس المال، ويجعمو متوسطًا عمى المداخيل المختمطة، كما أن تطبيق ىذه الضريبة يتيح تنويع 

  .أساليب تحقق وجباية الضريبة واختيار األكثر مالءمة لكل مصدر من مصادر ىذه الدخول
تولي إاّل أنو يؤخذ عمى ىذه الضرائب عدم قدرتيا النظر إلى الظروف الشخصية لممكمف، فيي ال 

االىتمام إاّل لفئة معّينة من المداخيل العائدة لممكمف، كما أنيا تنظر إلى كل مطرح بشكل مستقل عن 
اآلخر حتى ولو كانت عائدة لممكمف نفسو فيي ال تعبر عن مجموع مقدرتو التكميفية الحقيقية، إضافة إلى 

العدالة الشاممة بين المكمفين، ذلك ال تسمح ىذه الضرائب باستعمال المعدالت التصاعدّية كي تتحقق 
 بسبب عدم وجود نظرة شاممة لوضعية المكمف المالّية واالجتماعية.

 
  ضريبة النفقات: – 3

تتخذ ىذه الضرائب األموال مطرحًا ليا عند خروجيا من ذمة المكمف المالية وتشمل ما يصرفو الفرد من 
لممقدرة التكميفية لممكمف بصورة غير مباشرة دخمو وثروتو في سبيل سد حاجاتو ورغباتو فيي تتعرض 

عندما يقوم بتصرف يدل عمى ثروتو أو دخمو، وىنالك تزايد مستمر في الفكر الضريبي الحديث في 
 االعتماد عمى ىذا النوع من الضرائب في قياس المقدرة التكميفية لألفراد بداًل من ضرائب الدخل.

عمى االنفاق وىي الضرائب المفروضة عمى كل سمعة أو  الضرائب النوعية األولى:وتفرض بصورتين  
خدمة بموجب قواعد فنية مختمفة عن القواعد الفنية المفروضة عمييا عمى سمعة أو خدمة أخرى، يجد 
المشرع أنو من الضروري فرض ضريبة عمييا، بمناسبة استيالكيا أو إنتاجيا وتسمى في ىذه الحالة 

الضريبة العامة عمى المبيعات أو عمى القيمة المضافة  والثانية:الك، بالضرائب عمى اإلنتاج أو االستي
 . 10وىي الضرائب التي تفرض عمى استيالك كافة السمع والخدمات وبقواعد فنية متماثمة

                                                        

 ،الضريبة الموحدة عمى الدخل، دار النيضة العربية ،لمزيد من التفاصيل انظر: د. عبد اليادي مقبل - 9
 ومابعد.63، ص2111القاىرة  2ط
10

هيئة  ،الضريبة على القيمة المضبفة ودورهب التكبملي ،د.محمد خير العكبم،لمزيد من التفبصيل انظر- 
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 الطبيعة القانونية لمطرح الضريبة -خامساً 
الضريبة ويقتضي ذلك األخذ يقصد بالطبيعة القانونية لمطرح الضريبة األصول العممية في تنظيم 

بالحسبان مطرح الضريبة ووضع المكمف واألساليب المتبعة في تحقق الضريبة وجبايتيا أي األصول 
اإلدارية والقانونية لفرض الضريبة. فيمكن التمييز وفق القواعد الناظمة لمضريبة بين الضرائب المباشرة 

إلى مباشرة وغير مباشرة، وىذا التقسيم معمول بو في  والضرائب غير المباشرة حيث تقسم الضريبة تقميدياً 
التشريعات الضريبية منذ زمن بعيد في جميع دول العالم، فبإمكان المشرع تنظيم األصول العممية لفرض 
الضريبة وبإحدى طريقتين فإما أن يعمد مباشرة إلى التصدي لممادة الخاضعة لمضريبة بحسب ما يممكو 

ا يجنيو من دخل ويفرض الضريبة عمى ىذا األساس وىذه صورة الضريبة المكمف من رأس مال أو م
ما أن ينتظر قيام المكمف بأعمال وتصرفات تنم عن قدرتو في تحمل األعباء العامة والمشاركة  المباشرة وا 
فييا فيفرض الضريبة عند استعمال الدخل أو تداول الثروة واستيالكيا وىو ما يعرف بنظام الضرائب غير 

 اشرة.المب
 معايير التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة: – 1

يبدو لموىمة األولى أن التفريق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة عممية سيمة، إال أنو في الحقيقة من 
ر أكثر األمور تعقيدًا وصعوبة نظرًا لتعدد المعايير والضوابط المستعممة في ىذا الشأن، وعدم وجود معيا

فاصل ونيائي، واختالف الدول في ذلك، وعمى الرغم من ىذا ىنالك معايير ثالثة أتفق الفكر الضريبي 
 عمى إمكانية المجوء إلييا من أجل ىذا التمييز وىي: 

فتكون الضريبة مباشرة بموجبو تمك  –يعتمد عمى األسس اإلدارية لتنظيم الضريبة المعيار اإلداري:  -أ 
يا أساليب إدارية معينة، وتعتمد في تحققيا وجبايتيا عمى جداول أسمية تعرف من التي يتبع في تنظيم

خالليا قوائم المكمفين بيا مسبقًا، بينما الضرائب غير المباشرة فال يمكن معرفة المكمفين بيا لكونيا تفرض 
 بمناسبة وقوع الحادثة المولدة لمضريبة.

ق بين تحّمل المكمف لعبء الضريبة ونقل العبء : يقوم عمى أساس التفريالمعيار القتصادي -ب 
الضريبي إلى مكمف آخر، ففي الحالة األولى نكون أمام ضرائب مباشرة، وفي الحالة الثانية نكون أمام 

 ضرائب غير مباشرة.

                                                                                                                                                                            

 ومب بعد. 48ص.2115،دمشق ،الموسوعة العربية
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: يعتمد ىذا المعيار عمى ثبات المطرح ومدى استمراره، فالمباشرة مطرحيا دائم المعيار المالي -جـ 
تمرار، أما غير المباشرة فتفرض عمى وقائع كاإلنتاج واالستيالك أو عمى تصرفات المكمف وقابل لالس

 كاإلنفاق، وبذلك تكون الطبيعة المالية لمطرح الضريبة ىي األساس في ىذا المعيار.
فإن كل منيا ال يعد معيارًا فاصاًل لتمييز بين الضرائب وال بد  ،ولكن عمى الرغم من وجود ىذه المعايير

 .ن األخذ بيا جميعاً لمتميز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرةم
 
يمكن معرفة خصائص الضرائب المباشرة من خالل معرفة ميزاتيا خصائص الضرائب المباشرة:  – 2

 فيمي تتميز بعدد من الميزات لعل أىميا ،وسيئاتيا
 شخصية.أنيا أكثر عدالة في الضرائب غير المباشرة لكونيا ضرائب  -أ   
 إنيا أكثر ثباتًا في حصيمتيا من الضرائب غير المباشرة.  -ب   
 إنيا أكثر اقتصادًا في تحصيميا وجبايتيا من الضرائب غير المباشرة. -جـ  
تحقق قاعدة المالءمة بحيث تسمح لممشرع الضريبي اختيار الوقت المناسب لتحققيا وجبايتيا فتقع  -د   

 برضى.سيمة عمى المكمف ويتقبميا 
 

 :ولكن تعاني من سيئات تتمثل بـ
تأخر تحصيميا فال تدخل خزينة الدولة إال بعد فترة طويمة من حصول المكمف عمى مطرحيا،  -أ    

 غالبًا تأخذ سنة في الضرائب عمى الدخل والثروة. 
نتيجة  فيي ضرائب يشعر المكمف بعبئيا مما يدفعو إلى التيرب من دفعيا ،شعور المكمف بثقميا -ب    

لإلجراءات التي تتطمبيا عممية تحققيا وجبايتيا،لذا تتطمب إدارة ضريبية أكثر كفاءة من الضرائب غير 
 المباشرة.

عدم شموليا فال تكون شاممة لمختمف الطبقات االجتماعية مما يجعميا قميمة الحصيمة وخاصة  -جـ    
 .في الدول منخفضة الدخل

 
 فهي تتميز بحسنات لعل أهمها:  :خصائص الضرائب غير المباشرة- 3
وفرة الحصيمة وسرعة الجباية فال يوجد مدة فاصمة بين الحادثة المولدة ليا وتاريخ تحصيميا كما  -أ   

 في الضرائب عمى اإلنفاق.
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 قمة وطأتيا لكونيا غير ظاىرة، مما يقمل من إمكانية التيرب منيا.  -ب  
 يي شاممة لجميع األفراد بالمجتمع دون تمييز.أكثر شمواًل من الضرائب المباشرة ف -جـ  
أكثر مرونة من الضرائب المباشرة فيي أكثر تجاوبًا مع الحالة االقتصادية التي يمر بيا االقتصاد  -د   

 من ركود أو تضخم.
 * إل أنها تعاني من سيئات لعل أهمها:

فيي تتطمب مبالغ كبيرة من  ،أكثر كمفة في تحصيميا بسبب كون مطرحيا غير واضح وغير ثابت -أ    
دارة ضريبية بعدد كبير من الموظفين لمكافحة التيرب منيا.  النفقات وا 

أقل عدالة من الضرائب المباشرة لكونيا ضرائب عينية غير شخصية ولكن عمى الرغم من  -ب    
متكاممتين بحيث  الفروق القائمة بين نظامي الضرائب المباشرة وغير المباشرة إال إنيما ُيعدان وسيمتين

تقوم األنظمة الضريبية بالجمع بين النظامين لالستفادة من مزايا كل منيما ويختمف تقديم أحد النظامين 
 .11عمى اآلخر تبعًا لالعتبارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تأخذ بيا الدولة

 
  

                                                        
مرجع  ،د. عصام بشور المالية العامة والتشريع الضريبي :لمزيد من التفاصيل في الضرائب غير المباشرة انظر - 11

 وما بعد. 147ص ،سابق
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 تمارين:
 اشر إلى اإلجابة الصحيحة:

 
 األموال أكثر عدالة من الضرائب عمى األشخاص ألنيا:تعد الضرائب عمى  -1

 تقتطع من رأس المال.  -1
 تقتطع من رأس المال والدخول معًا.  -2
 تقتطع من الدخول العالية.  -3
 تحافظ عمى الثروات العالية. -4

 
 .3الجواب الصحيح ىو رقم: 

   
 المعدل المحدد لمضريبة ىو: -2

 ما تقتطعو اإلدارة المالية من المادة الخاضعة لمتكميف.  -1
 تحديد معدل الضريبة بصورة مسبقة في القانون.  -2
 توزيع األعباء العامة عمى المواطنين بمبمغ مقطوع.  -3
 كل ما سبق خاطئ. -4

 
 .2الجواب الصحيح ىو رقم: 

   
 تتميز الضرائب المباشرة: -3

 تتطمب قمياًل من العاممين.  -1
 . بسيولة تحققيا -2
 أكثر ثباتًا في حصيمتيا من الضرائب غير المباشرة.  -3
 عدم الشعور بثقميا. -4

 
 .3الجواب الصحيح ىو رقم: 
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 الوحدة التعميمية التاسعة

 )سعر الضريبة( المعدل الضريبي

 
 الكممات المفتاحية:

 التصاعدية الضريبة  – النسبيةالضريبة  –القياسية الضريبة  –الضريبة التوزيعية   -الضريبة عدل م

 المخمص:
يعد المعدل الضريبي أحد األركان الرئيسة لمتنظيم الفني ألي ضريبة، فبعد تحديد المطرح الضريبي 
لممكمف، يحدد المبمغ الذي يجب أن يدفعو لإلدارة الضريبية بتطبيق المعدل المحدد بموجب نص قانوني 

 .عمى ىذا المطرح

 
 األهداف التعميمية:

 نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:في 
 معدل الضريبة تعريف  -1
 بين الضريبة التوزيعية والضريبة القياسيةالتمييز  -2
 بين الضريبة النسبية والضريبة التصاعديةمييز الت -3
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أحد األركان الرئيسة لمتنظيم الفني ألي ضريبة، فبعد تحديد المطرح الضريبي  يعد المعدل الضريبي

الضريبية بتطبيق المعدل المحدد بموجب نص قانوني  لممكمف، يحدد المبمغ الذي يجب أن يدفعو لإلدارة
 عمى ىذا المطرح.

 

 تعريف معدل الضريبة -أولا 
ويفّرق في ىذا المجال بين الضرائب  ،"معدل الضريبة" ىو النسبة التي تقتطع من مطرحيا أو وعائيا،

 ذات المعدل المقطوع أو الضرائب القيمية وبين المعدل االسمي أو القانوني أو المعدل الحقيقي لمضريبة.
ويقصد بالضريبة ذات المعدل المقطوع )الثابتة( تمك الضرائب التي تفرض في صورة مبمغ نقدي معين 

ء أكانت ىذه الوحدة )وزن، حجم، مساحة، عدد( ومثاليا: عمى كل وحدة مادية من وحدات السمعة سوا
 فرض ضريبة استيراد قدرىا مئة ليرة سورية عمى كل متر قماش أو كيمو جرام من التبغ.

أما الضرائب القيمية فيقصد بيا تمك الضرائب التي تفرض في صورة نسبة مئوية أو ألفية من قيمة مطرح 
تطبيقًا من الضرائب ذات المعدل المقطوع وخصوصًا في مجال  الضريبة. وتعد الضرائب القيمية أكثر

 ضرائب الدخل ورأس مال. 
: فالضرائب القيمية تتميز بالبساطة والوضوح وارتفاع حصيمتيا مزايا وعيوبولكل نوع من ىذه الضرائب 

الضرائب ذات بارتفاع قيمة السمعة ذاتيا وانخفاضيا بانخفاض قيمة السمعة، وىي أكثر تحقيقًا لمعدالة من 
المعدل المقطوع، ولكن يؤخذ عمييا أنيا تتطمب نفقات عالية لتقدير قيمة السمعة بدقة مما قد يتطمب معو 

 االستعانة بخبراء لتقدير سعرىا، كما في الضرائب الجمركية.
ر أما الضرائب ذات المعدل المقطوع فتتميز بالبساطة وسيولة تحصيميا ألن معدليا يكون ثابتًا ال يتغي

بتغير نوع السمعة أوسعرىا، ولكن يؤخذ عمييا أنيا غير عادلة فعبؤىا يكون أثقل عمى السمع الرخيصة من 
 السمع غالية الثمن.

ذلك المعدل المحدد بالقانون، كما يقصد  ومن ناحية أخرى يقصد بالمعدل األسمي أو القانوني لمضريبة
من دخل أو رأسمال المكمف، ويعود االختلف بين  بالمعدل الحقيقي لمضريبة ذلك المعدل المقتطع فعلً 

المعدلين إلى منح المشرع بعض اإلعفاءات الضريبية والحسومات عمى المطرح الضريبي ألسباب 
اجتماعية واقتصادية أحيانًا مما يؤدي في النياية إلى انخفاض المعدل الحقيقي عن المعدل األسمي أو 

 القانوني.
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د في القانون، نميز بين أسموبين أساسيين لتحديد المعدل ىما: المعدل النسبي وفيما يتعمق بالمعدل المحد
 الثابت والمعدل المتصاعد كما سنجد فيما بعد.

 

 1الضريبة التوزيعية والضريبة القياسية أو التحديدية -ثانياا 
 

ىي الضريبة التي ال يحدد ليا المشرع معداًل  الضريبة التوزيعية )أسموب طرح الضريبة بالتوزيع(: -1
نما يحدد المقدار الكمي لحصيمتيا، أي مجموع ما يتعين عمى  محددًا ينطبق عمى المادة الخاضعة ليا، وا 

ثم توزع ىذه الحصيمة عمى أقاليم الدولة حيث تقوم لجان محمية  ،اإلدارة الضريبية تحصيمو من المكمفين
 مف من ىذه الحصيمة، وعندئذ فقط يمكن التعرف عمى معدل الضريبة. فييا بتحديد ما يخص كل مك

تمتاز الضرائب التوزيعية بقدرة الدولة عمى تقدير حصيمتيا مسبقًا، كما أنيا تضمن تحققيا وتحصيميا. 
ومرد ذلك إلى أن المكمفين بالضريبة التوزيعية يمتزمون بدفعيا بالتضامن فيما بينيم إذا لم يقم بعضيم 

حصتو منيا. وىذا يرتب مصمحة شخصية لكل مكمف بيا في عدم تيرب أحد من المكمفين  بسداد
اآلخرين من دفع الضريبة، ومن ثم فإن كل مكمف يمارس نوعًا من الرقابة عمى غيره مما يقمل من 

 حاالت التيرب الضريبي منيا. 
الضريبة الواجب تحصيمو مما كما تساعد ىذه الضريبة عمى إشراك اإلدارات المحمية في توزيع مبمغ 

يؤدي إلى نشر نوع من اللمركزية المالية، وىذه الميزات أدت إلى انتشار أسموب الطرح بالتوزيع في 
بعض الدول كفرنسا حيث بقي معمواًل بو في الضريبة العقارية حتى أواخر القرن التاسع عشر، وفي 

 الدول اإلسلمية مابين الحكومة المركزية والواليات.
ولكن يؤخذ عمى ىذه الضريبة أنيا بعيدة عن العدالة، ألن التوزيع النيائي عمى المكمفين متروك أمره إلى 

 السمطات اإلدارية المحمية التي قمما تستطيع تجنب الظمم والمحاباة.
فة كما أنيا تتسم بعدم مرونتيا، فحصيمتيا تبقى ثابتة ال يمكن زيادتيا لمسايرة أي تغيرات اقتصادية، إضا

إلى أن نظام الضرائب التوزيعية غير شامل، فل يتصور تطبيقية إال عمى الضرائب المباشرة إال أن ىذه 
 العيوب جعمت التشريعات الضريبية الحديثة تبتعد عن فرض ىذا النوع من الضرائب.

 
                                                        

، 1991جامعة حمب  ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية 1ج ،المالية العامةمبادئ  ،د. محمد سعيد فرىود - 1
 .116مرجع سابق ص ،_د. عمي لطفي228ص
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  الضريبة القياسية أو الضريبة التحديدية )أسموب طرح الضريبة بالستحقاق(: -2
تمك الضريبة التي يحدد المشرع معدليا مسبقًا دون أن يحدد حصيمتيا اإلجمالية. فتبقى ويقصد بيا 

حصيمتيا مجيولة حتى القيام بكافة العمميات المتعمقة بتحققيا وتصفيتيا وجبايتيا. وتتميز ىذه الضريبة 
شرة وغير بمرونتيا وارتفاع حصيمتيا ومراعاتيا لظروف المكمف الشخصية، فيي تناسب الضرائب المبا

المباشرة عمى السواء. ويتغير معدليا أو سعرىا بتغير حجم مطرحيا، وليذا فإن جميع الضرائب في 
عصرنا الحاضر أصبحت ضرائب قياسية. ويمكن أن تفرض الضريبة القياسية بسعر أو معدل واحد 

مختمفة تبعًا بصرف النظر عن سعة مطرحيا، وىذه تدعى الضريبة النسبية، كما يمكن أن تفرض بأسعار 
الختلف سعة المطرح الضريبي، بحيث يرتفع معدل أو سعر الضريبة مع توسع ىذا المطرح وىذه تدعى 

 الضريبة التصاعدية.
 

 2الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية -ثالثاا 
المادة  : تعد الضريبة نسبية حينما يكون معدليا أو سعرىا ثابتًا ال يتغير بتغير قيمةالضريبة النسبية -1

الخاضعة لمضريبية أو حجم المطرح الضريبي زيادة أو نقصانًا، فإذا فرضت ضريبة عمى الدخل بمعدل 
( ل.س، والشخص الذي دخمو 100( ل.س يدفع )1000٪ مثًل فإن الشخص الذي دخمو )10
ة ( ل.س وينتج عن ذلك أن حصيمة الضريبة النسبية تزيد بنفس نسبة زياد2000( ل.س يدفع )20000)

مقدار مطرحيا وىكذا فتبقى النسبة بين الضريبة والمطرح ثابتة ميما تغير حجم ىذا المطرح زيادة أو 
نقصانًا، وقد انتشر تطبيق ىذه الضريبة في الماضي لبساطة حسابيا وتحقيق المساواة الحسابية بين 

دالة الضريبية، عدل عن المكمفين، ولكن لما ثبت لعمماء المالية العامة أن ىذه المساواة ال تحقق الع
 تطبيقيا وطبقت الدول الضرائب ذات المعدل المتصاعد.

: وتكون الضريبة تصاعدية إذا زاد معدليا أو سعرىا بزيادة المادة الخاضعة الضريبة التصاعدية -2
لمضريبة،  وفي ىذه الحالة يكون المعدل الضريبي تصاعديًا. ومثال ذلك أن تفرض ضريبة عمى الدخل 

٪ عمى الشخص الذي يزيد دخمو عن 12( ل.س وبمعدل 1000٪ عمى الشخص الذي دخمو )10بمعدل 
( ل.س، وىذا يعني أن المعدل التصاعدي ال يحافظ عمى النسبة نفسيا بين الضريبة والمطرح بل 1000)

                                                        

الموسوعة  ،ىيئة الموسوعة العربية ،المعدل الضريبي ،انظر: د. مي محرزي ،لمزيد من التفاصيل - 2
 ص وما بعد. ،المجمد الرابع ،القانونية المتخصصة
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نان تزداد الضريبة بنسبة أكبر من زيادة المطرح الخاضع لمضريبة، وقد عرفت ىذه الضريبة في القديم اليو 
 .1499وطبقتيا العرب كما طبقتيا جميورية فموريا عام 

وتتوقف حصيمة ىذه الضريبة عمى درجة توزيع الثروة والدخل في المجتمع أي توزيع المطرح الضريبي 
 فيو.

أما بالنسبة إلى تحقيقيا لمعدالة، فيي أكثر تحقيقًا لمعدالة من الضرائب النسبية، ويتبين ذلك عبر التمييز 
استعمال المكمف لمالو التي تتغير حسب حجم ىذا المال، فكمما ازداد مقدار ىذا المال كمما  بين طرق

قمت الفائدة منو، وكمما قل مقدار ىذا المال، تعاظمت الفائدة منو، فتحقيق العدالة الضريبية يتطمب تحقيق 
ريبي، فكمما تناقصت المساواة في التضحية بين المكمفين والتي ال يمكن أن تتحقق إال بالتصاعد الض

الفائدة من المال يجب أن يزداد المعدل الضريبي وكمما تزايدت الفائدة من المال يجب أن يتناقص المعدل 
الضريبي كي تتحقق المساواة في التضحية، ويجب أن يعفى جزء الدخل الذي يغطى الحد األدنى لتكاليف 

لضرائب التصاعدية تمنع تكوين رؤوس األموال معيشة األفراد. ولكن من ناحية أثرىا االقتصادي فإن ا
الخاصة وتمنع االدخار وبالتالي االستثمار الخاص ولكن يمكن أن يعوض ىذا النقص عن طريق 

 االستثمارات العامة،  لذلك يجب عدم المغاالة في األخذ في المعدل الضريبي المتصاعد. 
نطاق الضرائب المباشرة وغير المباشرة  والسؤال الذي يطرح نفسو ىنا، ىل يمكن تطبيق التصاعد في

 عمى السواء؟.
الواقع أنو: يمكن تطبيق التصاعد في نطاق الضرائب غير المباشرة إلى حد ما وذلك بتخفيض معدالت 
الضريبة عمى السمع الضرورية التي تشكل الجزء األكبر من استيلك الطبقات الفقيرة. وبفرض الضريبة 

، أما في نطاق 3الشائعة وبفرضيا بمعدالت مرتفعة عمى السمع الكماليةبمعدالت متوسطة عمى السمع 
 الضرائب المباشرة، فيعد التصاعد أكثر تطبيقًا،السيما في الضرائب عمى الدخل ورأس المال.

 
 
 
 

                                                        

الضريبة  ،د. محمد خير العكام :التفاصيل في مدى تحقيق الضرائب غير المباشرة لمعدالة الضريبية انظر لمزيد من - 3
 ...........، مرجع سابق ص  وما بعد.عمى القيمة المضافة
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 صور التصاعد الضريبي: -رابعًا 
 
 يمكن تحقيق التصاعد الضريبي بأشكال مختمفة أىميا:

وفقًا ليذا األسموب يقسم المطرح الضريبي إلى عدة تصاعد اإلجمالي: التصاعد بالطبقات أو ال -1
طبقات، ويزداد معدل الضريبة في كل طبقة عن الطبقة السابقة ليا، فيزداد المعدل من طبقة ألخرى 
بحيث يشمل التصاعد الطبقة  بالكامل،أي أن الضريبة تكون نسبية ضمن الطبقة الواحدة فيطبق عمى 

 احد. مثال ذلك: الدخل كمو معدل و 
 ترتيب الطبقة

 
 الدخل

 
 معدل الضريبة

 ٪5 ل.س 1000 – 0 األولى
 ٪7 ل.س 3000 - 0 الثانية
 ٪10 ل.س فأكثر 5000 – 0 الثالثة

ذا كان 175ل.س فإن الضريبة المستحقة عميو تكون )2500فإذا فرضنا أن شخصًا ما دخمو  ( ل.س، وا 
 ( ل.س.500عميو تكون )( ل.س فإن الضريبة المستحقة 5000دخمو )

وتتميز ىذه الطريقة ببساطتيا وسيولة تطبيقيا، لكنيا في الوقت ذاتو تتضمن عيبًا جوىريًا نظرًا ألن 
صاحب الدخل قد يضطر نتيجة زيادة طفيفة في دخمو لدفع ضريبة أكبر من قيمة ىذه الزيادة وىذا يجافي 

فإذا زاد دخمو ،( ل.س210ة مقدارىا )( ل.س يدفع ضريب3000المنطق والعدالة، فصاحب الدخل )
( ل.س، لذلك تم العدول عن ىذا األسموب 300( ل.س فإنو يدفع ضريبة مقدارىا )3001وأصبح )

 بالتصاعد لتجاوز ىذه السمبية وتم المجوء إلى أسموب التصاعد بالشرائح.
 
 :أسموب التصاعد بالشرائح -2

لمضريبة إلى عدة أجزاء أو شرائح، ويفرض عمى كل شريحة وفقًا ليذا األسموب تقسم المادة الخاضعة 
معدل ضريبي خاص بيا، ويتصاعد ىذا المعدل كمما انتقمنا إلى شريحة أعمى. ومن ثم فل يطبق عمى 
نما تطبق عميو معدالت متعددة بعدد شرائح المادة  الدخل كمو معدل واحد كما في الطريقة السابقة وا 

 الخاضعة لمضريبة. مثال:

183 



 معدل الضريبة الدخل يب الشريحةترت
 ٪5 ل.س 1000إلى  0 األولى
 ٪7 ل.س 2000إلى  1001 الثانية
 ٪10 ل.س 3000إلى  2001 الثالثة
 ٪15 ل.س 3000ما زاد عمى  الرابعة

 
 ل.س: فإن مجموع ما يدفعو من ضرائب عمى ىذا المطرح ىي:  4000فإذا كان دخل شخص 

ل.س. وواضح من ىذا األسموب أن قيمة الضريبة تقل فيو عمى الدخول  370= 50+70+100+150
المنخفضة وتزداد عمى الدخول المرتفعة، لما تتضمنو الشرائح من معدالت متصاعدة، ولكن بالمقابل فإن 

لمعدل الحقيقي ىذا األسموب معقٌد بالنسبة إلى اإلدارة الضريبية والمكمف معًا، فمن الصعب عميو معرفة ا
النيائي الذي يفرض عمى اإلدارة الضريبية إال بعد دراسة متعمقة لمعدالت الشرائح وحجم المطرح 

 اإلجمالي. 
 
 أسموب الضريبة التنازلية أو المعدل التنازلي: -3

يتحقق التصاعد وفق ىذا األسموب عن طريق فرض معدل ضريبي نسبي عام مرتفع، يطبق عمى كافة 
 يخفض ىذا المعدل بالنسبة لمدخول المنخفضة.الدخول، ثم 

٪ بالنسبة لمدخول التي 15٪، ثم يخفض ىذا المعدل إلى 20ومثال ذلك أن تفرض الضريبة بمعدل عام 
لى 3000ال تزيد عمى ) لى 2000٪ بالنسبة لمدخول التي ال تزيد عمى )10( ل.س وا  ٪ 5( ل.س وا 

فيبدو ىذا األسموب وكأنو صورة عكسية لألسموب ( ل.س. 1000بالنسبة لمدخول التي ال تزيد عمى )
 الذي سبقو ويمكن أن يطبق ىذا األسموب بشكل إجمالي أو بأسموب التنازل عمى أساس الشرائح. 

والفرق بين ىذا االسموب وسابقو في أن اليدف من األول ىو التشديد عمى أصحاب الدخول والثروات 
بينما ىدف ىذا األسموب ىو التخفيف عمى أصحاب الدخول المنخفضة.ففي الواقع يمجأ المشرع  ،المرتفعة

إلى ىذا األسموب لسبب نفسي ىو إشعار ذوي الدخل المحدود بتخفيف عبء الضريبة عمييم،  والواقع أن 
ل من عدد ىذا األسموب بدأ باالنتشار في الوقت الراىن في ضرائب الدخل الفردية، بعد أن قمصت الدو 

 الشرائح المتصاعدة، وأصبح الجزء األكبر منو يخضع لمشريحة األخيرة.
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 :أسموب التصاعد باإلعفاءات األساسية أو التصاعد بخصم جزء من مطرح الضريبة -4
 ويتحقق ىذا األسموب بأحدى الصورتين التاليتين: 

ى كامل مطرح الضريبة بل بعد يكون معدل الضريبة واحدًا ولكنو ال يطبق عم في الصورة األولى: -أ
خصم جزء معين منو ولذلك يسمى بطريقة الخصم عند القاعدة. مثال أن ينص المشرع عمى إعفاء 

َ  قدره 500) ٪ عمى الباقي فيكون المعدل الحقيقي لمضريبة كما 10( ل.س من كل دخل ويفرض معداًل
 ىو مبين في الجدول التالي:

 
الجزء  الجزء المعفى الدخل

الخاضع 
 لمضريبة

المعدل 
القانوني أو 

النسبي 
الثابت 

 لمضريبة

المعدل  مبمغ الضريبة
الحقيقي 
 لمضريبة

1000 
2000 
3000 

500 
500 
500 

500 
8500 
2500 

10% 
10% 
10% 

80 
150 
250 

5% 
7.5% 

8.33% 
 يلحظ أن المعدل الحقيقي لمضريبة في حالة تصاعد، ولكنو ال يصل إلى المعدل القانوني أبدًا وكمما
زادت قيمة المادة الخاضعة لمضريبة كمما قل تأثير الخصم أو اإلعفاء وبالتالي اقترب المعدل الحقيقي من 

 المعدل االسمي أو القانوني لمضريبة.
يتحقق التصاعد أيضًا عن طريق خصم جزء متغير من مطرح الضريبة من كل  في الصورة الثانية: -ب

 ما ىو مبين بالجدول التالي:شريحة مع وجود معدل نسبي ثابت عمييا، ك
 

الدخل 
 بالشرائح

الجزء 
 المخصوم

الجزء 
الخاضع 
 لمضريبة

المعدل 
القانوني 
 لمضريبة

مبمغ الضريبة 
عمى كل 
 شريحة

المعدل 
الحقيقي 
 لمضريبة

ل.س  1111
نصف الدخل 

 ل.س500= 
500 10% 50 

 51  
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 %                             5ـــــ =  األولى
 1111  

الـ 
ل.س 1111
 الثانية

خمسي الدخل 
 =400 

 ل.س
600 10% 

60  51+61 
 %5.5ـــ =

 2111 
الـ 

ل.س 1111
 الثالثة

خمس الدخل 
 ل.س200= 

800 10% 80 
111+01 
 %6.3ــــــ=

 3111 
 

يظير من خلل ىذا الجدول أنو كمما زاد حجم الدخل زادت أجزاؤه التي تخضع لمضريبة وىذا يؤدي إلى 
ن  ،المعدل الحقيقي لمضريبة زيادة متصاعدة في بحيث يقترب ىذا المعدل من المعدل االسمي لمضريبة وا 

 كان ال يصل إليو أبدًا.
 
وىو األسموب الذي يقسم فيو المطرح الضريبي إلى  التصاعد بالشرائح مع اإلعفاءات األساسية: -5

عدة شرائح، فتعفى الشريحة األولى فيو من الضريبة، ويبدأ فرض الضريبة من الشريحة الثانية بمعدل 
 منخفض، ومن ثم ترفع ىذه المعدل عمى الشريحة الثالثة فالرابعة وىكذا: 

ريبية واألكثر تحقيقًا لمعدالة كما ىو مبين في وىذا األسموب ىو األكثر تطبيقًا في معظم التشريعات الض
 الجدول التالي: 

 المعدل الحقيقي قيمة الضريبة الجزء الخاضع لها المعدل الشريحة
 0 0 2000 معفاة 0-2000

2001-4000 5٪ 2000 100 2.5٪ 
4001-6000 10٪ 2000 200 5٪ 
6001-8000 15٪ 2000 300 7.5٪ 
8001-1000 20٪ 2000 400 10٪ 
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 خامساا: صور المعدل الضريبي في التشريع الضريبي السوري: 
أخذ المشرع الضريبي السوري بمعظم صور المعدل الضريبي في ىيكمو الضريبي فما زال حتى اآلن يأخذ 

ب اإلنفاق إذ مازالت تفرض ضريبة استيلك عمى األسمنت بالضرائب المقطوعة بالنسبة إلى بعض ضرائ
( ل.س عن كل طن بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض قيمة ىذا الطن 1400بمعدل مقطوع مقداره )

، إال 5، كما أنو اعتمد الضرائب النسبية في الضرائب الجمركية والضرائب عمى الشركات4من األسمنت 
موب الشرائح مع اإلعفاءات في الكثير من ضرائب ىيكمو الضريبي أنو اعتمد الضرائب التصاعدية بأس

وضرائب الدخل  53/2006كضريبة ريع العقارات والع ر اصات المفروضة بالمرسوم التشريعي رقم 
المفروضة عمى األشخاص الطبيعيين وشركات األشخاص فتراه أخذ بأسموب التصاعد بالشرائح مع 

٪ 10وتعديلتو ففرضيا بخمس معدالت تبدأ من  24/2003انون رقم اإلعفاءات في ىذه الضريبة في الق
٪ وحتى 5٪ عمى ضرائب األرباح الحقيقية والدخل المقطوع، وفرضيا بسبع معدالت تبدأ بـ 28وحتى 
٪ في ضريبة الرواتب واألجور، كما فرضيا بمعدل نسبي فتخفض عمى دخل رؤوس األموال المنقولة 22

مل المشرع السوري لصور المعدل الضريبي أنو ال بد لو من االبتعاد كميًا ٪ ويؤخذ عمى تعا7.5مقدار 
عن المعدل المقطوع، كما أنو ال بد لو من األخذ باألسموب التنازلي في التصاعد الذي يجعل الجزء 
األكبر من دخل األفراد يخضع لمعدل مرتفع مع تخفيض لمعدالت الدخول المنخفضة مما يتطمب معو 

الدخول المفروض عمييا معدالت منخفضة مع التقميل من عدد شرائح الضرائب إلى ثلث توسيع شرائح 
  أو أربع شرائح عمى األكثر. 

                                                        
 .المسمى برسم اإلنفاق االستيلكي 2114لعام  61انظر المرسوم التشريعي رقم  - 4
 .2113لعام  24، والقانون رقم 2116لعام  38انظر المرسوم التشريعي رقم  - 5
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 الوحدة التعميمية العاشرة
 تحقق الضريبة وجبايتها

 
 الكممات المفتاحية:

 الضريبةجباية  –الضريبة مطرح  –الضريبة تحقق  –لضريبة ا

 المخمص:
ممية تحقق الضريبة وجبايتيا ىي المرحمة التنفيذية لجمع حصيمة الضريبة ويقصد بتحقق الضريبة ع 

ويسمى في بعض التشريعات بتصفية تحديد مقدار المال الخاضع لمتكميف ثم حساب مبمغ الضريبة 
تقدير مطرحيا وتقسم إلى أسموب تقدير مباشر وأسموب تقدير غير ل أساليبعدة وىناك   .الضريبة

 :مباشر، حيث يتضمن أسموب التقدير المباشر ثالث طرق وىي
 .التصريح من قبل المكمف .1
 .التصريح من الغير .2
 .التقدير اإلداري .3

 :أما أسموب التقدير غير المباشر فيتضمن طريقتين وىي
 .التقدير استنادًا إلى مظاىر خارجية .1
 .التقدير المقطوع أو الجزافي .2

 
 األهداف التعميمية:

 نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:في 
 تحقق الضريبةتعريف  -1
 تقدير مطرح الضريبةأساليب تمييز  -2
 ب جباية الضريبةأساليتمييز  -3
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 1أواًل: تحقق الضريبة
 مفهوم التحقق: -1

إن عممية تحقق الضريبة وجبايتيا ىي المرحمة 
التنفيذية لجمع حصيمة الضريبة ويقصد بتحقق 
الضريبة تحديد مقدار المال الخاضع لمتكميف ثم 
حساب مبمغ الضريبة ويسمى في بعض 
التشريعات بتصفية الضريبة وحرصًا من المشرع 
عمى منع إساءة االستعمال والتالعب في ىذه 

بمبدأ الفصل بين الوظائف  العممية، فقد أخذ
اإلدارية والتنفيذية لمضريبة حيث يقوم موظفون 
مختصون بتحديد مقدار الضريبة وتعيين أسماء 
المكمفين فييا ضمن جداول خاصة تعرف 
 بجداول التحقق أو التكميف ثم يعيد إلى موظفين 

 

النسبة إلى الضرائب المباشرة فقط آخرين لمقيام بعممية الجباية أو التحصيل، ويتم األخذ بيذا المبدأ ب
 فالقواعد الفنية لفرض الضرائب غير المباشرة ال تسمح بتطبيق ىذا المبدأ عمييا.

 
 أساليب تقدير مطرح الضريبة: -2

ثمة العديد من الطرق المتبعة لتقدير مطرح الضريبة والتي يمكن أن نردىا إلى مجموعتين ترتبط األولى 
العالقة بين المكمف واإلدارة الضريبية وأداتيا إقرار المكمف أو إقرار يصدر عمن بالبيئة الضريبية وشكل 

نقمت لو المادة الخاضعة لمضريبة )التقدير المباشر(، والمجموعة الثانية قواميا تقدير غير مباشر لممادة 
المظاىر الخارجية  الخاضعة لمتكميف، إذ يستند في ذلك إلى القرائن والدالئل مثاليا التقدير باالستناد إلى

 التقدير المقطوع أو الجزافي. –
 

                                                        
 .مرجع سابق ،ة الموسوعة العربيةىيئ ،تحقق الضريبة وجبايتيا ،لمزيد من التفاصيل انظر: د. يوسف شباط - 1
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تمزم فيو اإلدارة الضريبية المكمف باإلفصاح عن القيمة الحقيقية لمطرح  أسموب التقدير المباشر: -أ
الضريبة بحيث يستند اإلخضاع الضريبي والحال كذلك إلى إقرار حقيقي يطابق الواقع من المكمف 
ويتطمب ذلك االستقصاء والتفتيش عن مطرح الضريبة بمختمف الوسائل التي تساعد اإلدارة الضريبية 

الضريبة بصورة صحيحة. وقد يتقدم بالتصريح المكمف نفسو كما يمكن أن  يتقدم بو  عمى تقدير مطرح
غير المكمف، وىذه العوامل قد ال تتوفر في المكمفين واإلدارات الضريبية في بعض الدول كما قد يصعب 

ري وذلك المجوء إلى ىذا األسموب في بعض أنواع الضرائب، لذا قد تمجأ إدارة الضريبة إلى التقدير اإلدا
العتبارات معنية كأن يمتنع المكمف عن إعطاء المعمومات الالزمة أو عن تقديم التصريح الالزم أو في 

 حال كون الوعي الضريبي ال يسمح بتطبيق األساليب السابقة.
 التصريح من قبل المكمف: -(1)

ن )سنة مالية مثاًل( يذكر يقوم المكمف بنفسو في ىذه الحالة بتقديم تصريح في الموعد الذي يحدده القانو 
فيو تقديره لمدخل الذي حققو والخاضع لمضريبة، وتعد ىذه الطريقة في حالة أمانة المكمف أفضل طرق 

 التحقق ألن المكمف ىو خير من يعطي المعمومات الالزمة.
ن قيمة الدخول إذ غالبًا ما يمجأ المكمفون إلى التقميل م –لسوء الحظ  –إال أن الواقع كثيرًا ما يخالف ىذا 

التي حققوىا حتى تفرض الضريبة عمى مبمغ أقل من الدخل الحقيقي، كي يتيربو جزئيًا عن دفع الضريبة 
لذلك تعطي التشريعات الضريبة في ىذه الحالة اإلدارة الضريبية الحق بتدقيق ومراقبة ىذا التصريح لبيان 

ي تثبت صحة ما ورد منو و إجراء تصحيح أو مدى صحتو ومطالبة المكمف بتقديم الدفاتر والمستندات الت
تعديل في ىذا التصريح، كما تقرر ىذه التشريعات جزاءات مالية وغير مالية في حالة تعمد المكمف 

 التيرب من الضريبة عن طريق تقديم تصاريح غير صحيحة.
ل المثال في عمى سبي 2003/ لعام24وفي الجميورية العربية السورية يجيز قانون ضريبة الدخل رقم /

/ منو لمدوائر المالية أن تقوم بالتدقيق والتحقيق والطمب من اإلدارات المعنية كل الوثائق 26المادة /
الحسابية والعقود وأن تطمع عمى حركة العقود والحسابات في المصارف إذا كان ذلك يساعد عمى تحقق 

مكمفين الذين يقدمون معمومات الضريبة بصورة صحيحة، كما فرض القانون عقوبات وجزاءات عمى ال
 غير صحيحة وذلك لمتخفيف من التيرب الضريبي.

وعمى الرغم مما تنطوي عميو ىذه الطريقة من مآخذ، كالتعقيد وزيادة نفقات الجباية وتدخل اإلدارة 
طالعيا عمى أسرارىم الشخصية، فإنيا تحقق أكبر قدر من العدالة لما  الضريبية في شؤون المكمفين وا 

 ه من إمكانات في تشخيص الضرائب وعدالة توزيع عبئيا.توفر 
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 التصريح من الغير: -((2
قد تكمف اإلدارة الضريبية غير المكمف بالضريبة في بعض الحاالت لتقديم التصريح عن المادة الخاضعة 
لمتكميف، كما في حالة صاحب العمل في الضريبة عمى الدخل الناتج عن العمل "ضريبة الرواتب 

 ر" الذي يقدم إقرارًا عن المرتبات واألجور التي يدفعيا لموظفيو.واألجو 
وأىم ميزات ىذه الطريقة تكمن في القضاء عمى العديد من فرص التيرب، إذ ال مصمحة لصاحب 

ذا كان ىناك مصمحة في بعض الحاالت الخاصة فإن التيرب يقتضي  ،التصريح بتقديم بيان كاذب وا 
رادة صاحب التكميف، وأن يستفيد منو ىذين الشخصين ما اتفاق إرادتين عمى القيام بو ، إرادة المكمف وا 

 يتيح لمدوائر المختصة فرصًا أكبر لكشف ىذا البيان الكاذب.
 التقدير اإلداري: -(3) 

يترك المشرع لمدوائر المالية في ىذه الطريقة ميمة تقدير مطرح الضريبة بصورة مباشرة دون أن يقيدىا 
و بقرائن معينة، فتتمتع اإلدارة الضريبية ىنا بحرية واسعة في المجوء إلى األدلة كافة في ذلك بعالمات أ

 التي تكشف عن مقدار دخل المكمف الخاضع لمضريبة ومنيا مناقشة المكمف نفسو.
 ويطبق ىذا األسموب في حالتين رئيستين:

الخاضعة لمتكميف، كما إذا كان مطرح الضريبة ظاىرًا بحيث يسيل تقدير المادة  الحالة األولى:
أبنية سكنية... وىكذا فمصدر الدخل ىنا  –ىي الحال في تقدير دخل الممكية العقارية، األرض الزراعية 

أموال ظاىرة ال يمكن إخفاؤىا من جية، أو من السيولة نسبيًا معرفة ما تعطيو سنويًا من دخل من جية 
لضمانات الالزمة إلثبات عدم صحة التقدير، أخرى، ويعطى المكمف عند العمل بيذه الطريقة جميع ا

 كالمراجعة اإلدارية والطعن أمام المجان المختصة.
تعد بمثابة عقوبة عمى المكمف الذي يمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات التي نص  الحالة الثانية:

عد المحدد، ومثال عمييا القانون أو عند الشك في حسن نيتو أو امتناع المكمف عن تقديم إقراره في المو 
/ منو 18في المادة / 2003/ لعام 24ىذه الحالة ما ىو مقرر في قانون ضريبة الدخل السوري رقم /

الذي يمزم المكّمف بتقديم بيان عن أرباحو السنوية أو صورة عن ميزانيتو أو خالصة عن حسابات أرباحو 
كمف أن يطعن في ىذا التقدير طبقًا لقواعد وخسائره، تحت طائمة تقديرىا من قبل اإلدارة، ويبقى الحق لمم

 الطعن المقررة.
كما أنو يعد أقرب إلى تقدير الدخل  ،يمتاز ىذا األسموب بفعاليتو فيحدد مقدار مطرح الضريبة بسرعة

 تقديرًا حقيقيًا.
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ة ومن عيوبو احتمال تعسف اإلدارة المالية في تقدير دخل المكمف وفيو انحياز إلى جانب الخزانة العام
 ويمقي في الوقت نفسو البّينة الثبوتية عمى عاتق المكمف، عند محاولتو إثبات عكس ىذا التقدير.

 
 أسموب التقدير غير المباشر: -ب

وبموجبو يقدر مطرح الضريبة بصورة تقريبية 
طبقًا لمدالئل أو قرائن معينة أو عالمات ظاىرة 
ومعروفة، ويمتاز ىذا األسموب بسيولتو حيث 

المادة الخاضعة لمتكميف دون أن يمسيا أو يقدر 
يسيطر عمييا استنادًا إلى مظاىر تنم عنيا وىو 
أسموب خفي وغير مزعج حيث يخفف االحتكاك 
بين المكمف واإلدارة الضريبية إال أنو بالمقابل 

 غير دقيق.

 
 

والتقدير المقطوع أو ويطبق ىذا األسموب بطريقتين رئيستين: التقدير باالستناد إلى المظاىر الخارجية 
 الجزافي.
 التقدير باالستناد إلى المظاهر الخارجية: -(1)

تعتمد اإلدارة الضريبية في ىذه الطريقة عمى ىذه المظاىر بحسبانيا القرائن الخارجية التي يحددىا القانون 
المظاىر  لتقدير دخل المكمف باعتبارىا كاشفة عن مقدار ىذا الدخل وىو أسموب تقريبي يفترض أن ىذه

مساحة المنزل  –قيمة إيجار المسكن  –تدل عمى حالة المكمف وموارده، وأىم ىذه المظاىر أو العالمات
عدد الخدم الذين  -قيمة إيجار محل العمل  –عدد العمال التابعين لصاحب العمل  –وفخامة أثاثو  –

ا بدءًا من عيد الثورة وحتى وكذلك عدد السيارات التي... وغير ىذا، وفي فرنس -يعممون عند المكمف 
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كانت توجد الضريبة العقارية المفروضة عمى أساس مظاىر خارجية معينة ىي عدد األبواب  1925عام 
 .2و النوافذ باعتبار أن منزل المكمف الغني أكثر أبوابًا من المكمف الفقير

الطريقة، فكانت اإلدارة واعتمدت ضريبة التمتع التي كانت مطبقة في سورية إلى عيد قريب عمى ىذه 
تقدر أرباح المكمف استنادًا إلى أجرة مراكز عممو وعدد العمال الذي يستخدميم المكمف والمدينة التي 

 .3يعمل بيا
وتمتاز ىذه الطريقة بالسيولة بالنسبة إلى اإلدارة الضريبية، حيث تعتمد عمى مظاىر خارجية ثابتة 

عن حقيقة دخل المكمف حتى تقدرىا بصورة صحيحة، كما وعالمات معروفة دون الحاجة إلى التحري 
تمتاز بالمحافظة عمى أسرار المكمف وعدم تدخل موظفي اإلدارة الضريبية في شؤونو فيي طريقة غير 
مزعجة بالنسبة لممكمف من جية ومن ثم تضمن عدم تعسف اإلدارة في تقديرىا لمطرح الضريبة من جية 

لمتيرب من الضريبة إذ أنيا تعتمد عمى مظاىر مادية ثابتة وظاىرة ال أخرى، كما أنيا ال تفسح مجااًل 
 يمكن إخفاؤىا بسيولة.

وعمى الرغم من ىذه المزايا فإن لطريقة المظاىر الخارجية عيوبًا متعددة أىميا: أنيا تؤدي إلى عدم 
أن تدل فرض الضريبة عمى الدخل الحقيقي الذي حصل عميو المكمف، فالمظاىر الخارجية ال يمكن 

داللة صادقة عمى مقدار ىذا الدخل عمى وجو التحديد. فضاًل عن ىذا فإن المكمفين يمجؤون عادة إلى 
تقميل المظاىر التي تفرض عمى أساسيا الضريبة لمتيرب من دفعيا كميًا أو جزئيًا، وىذا ما حدث في 

أنيا تؤدي إلى عدم مرونة فرنسا بالنسبة لمضريبة عمى األبواب والنوافذ ويعيب ىذه الطريقة أيضًا 
الضريبة، فعمى الرغم من ازدياد الدخول ال يميل األفراد إلى زيادة المظاىر التي تفرض عمى أساسيا 
الضريبة بالنسبة نفسيا لزيادة دخوليم، كما أن ىذه الطريقة غير دقيقة في تقدير مطرح الضريبة ألنيا 

وىذا ما يجعميا غير وافرة الحصيمة وغير عادلة، فيي   تعتمد عمى قرائن ومظاىر كثيرًا ما تخالف الواقع،
غير وافرة الحصيمة ألنيا ال تصيب المطرح الذي ليس لو مظاىر خارجية وىي غير عادلة ألن األرباح 
والثروة ال تتناسب في معظم األحوال مع المظاىر الخارجية، والمثال عمى ذلك أن الصراف يتخذ من 

رباحًا كبيرة في حين تفرض طبيعة المينة عمى المحامي أو الطبيب تأمين مخزن صغير مقرًا لو فيحقق أ
مقر ذي مظير الئق مما يؤدي إلى فرض ضريبة مرتفعة عميو ال تتناسب ومقدار دخمو الحقيقي بالمقارنة 
مع الصراف الذي ال تتطمب طبيعة مينتو تأمين مثل ىذا المقر، وأخيرًا إنيا تجعل الضريبة غير حساسة 

                                                        

 .175و174ص  ،مرجع سابق ،المالية العامة والتشريع الضريبي ،د. عصام بشور - 2

 .161التشريع الضريبي، مرجع سابق ص  ،عصام بشور وآخرون د. - 3
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بة لتقمبات الحالة االقتصادية فتبقى حصيمتيا نفسيا أثناء الركود واألزمات وفي فترات الرخاء بالنس
 واالزدىار ألن مظاىر المكمف خارجية ال تتغير بسرعة.

وقد عدلت عن األخذ بيذا األسموب معظم النظم الحديثة واقتصرت عمى اعتباره وسيمة لمراقبة صحة 
 لمتكميف. تصريح المكمف عن المادة الخاضعة

 
 طريقة التقدير المقطوع أو الجزافي:  -(2) 

تمجأ اإلدارة الضريبية في ىذه الطريقة إلى تحديد 
دخل المكمفين عن طريقة قرائن قانونية يحددىا 
المشرع ومثاليا أن يعد دخل المزارع مساويًا 
لمقيمة اإليجارية لألراضي الزراعية التي يستغميا 

يًا لنسبة معينة من أو أن يعد دخل التاجر مساو 
مبيعاتو ونالحظ أن اإلدارة الضريبية ىنا ال 
تحاول معرفة مقدار المطرح بصورة صحيحة 
ودقيقة بل تكتفي برقم إجمالي أو مقطوع يكون 
أحيانًا أكثر من الحقيقة أو أقل منيا مما يجعمو 

  تقديرًا وسطيًا في النتيجة.
 

والعدالة وعدم قياميا عمى أساس من التحديد الدقيق إال أن ويؤخذ عمى ىذه الطريقة بعدىا عن الحقيقة 
طبيعة المطرح ىو الذي يجبر المشرع عمى المجوء إلييا كما في حالة ضريبة الدخل المقطوع الذي أخذ 

بالنسبة إلى المين  2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة دخمو رقم 41فييا المشرع السوري في المادة /
 جارية وغير التجارية والمين العممية.والحرف الصناعية والت

 ثانيًا: جباية الضريبة
تتبع اإلدارة الضريبية طرقًا مختمفة لتحصيل الضرائب بحيث يختار لكل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة 
التي تحقق كال من االقتصاد في نفقات الجباية والمالئمة في تحديد مواعيد أداء الضريبة دونما تعسف أو 

 إجراءاتيا اإلدارية، بحيث تحد ما أمكن من حساسية المكّمف تجاه الضريبة. تعقيد في
 .وتأتي مرحمة الجباية بعد تصفية الضريبة وتحديد مقدارىا بصورة دقيقة أي انتياء مرحمة تحققيا
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 طرق دفع الضريبة: -1
 تتعدد طرق دفع الضريبة تبعًا لمالءة المكّمف ونوع الضريبة وفق ما يمي:

يمتزم المكّمف في ىذه الحالة بالذىاب من تمقاء ذاتو إلى اإلدارة  ة مالءة المكّمف:في حال -أ
الضريبية لدفع الضريبة وال يكمف غيره بدفعيا، ىذا االلتزام يمثل القاعدة العامة في ذلك، كما ىو الحال 

مكّمف باإلفصاح في ضريبة األرباح التجارية والصناعية في سورية، إذ يمزم التشريع الضريبي السوري ال
عن دخمو إلى اإلدارة الضريبية ودفع الضريبة في مواعيد محددة تحت طائمة زيادة مقدارىا في حال تأخره 

 في دفعيا عن الموعد المحدد.
 في حالة عدم مالءة المكمف: -ب

نصت التشريعات الضريبة عمى ضرورة التضامن والتكافل بين مكمف ومكمف آخر في دفع الضريبة من 
ضمان تحصيميا، خاصة إذا لم يكن المكمف قادرًا عمى الدفع أو إذا حاول التيرب من تسديد ما أجل 

عميو من ضريبة، ومثال ذلك إذا استأجر أحد األشخاص متجرًا صغيرًا وفرضت عميو ضريبة عمى 
ة الدخل، فيقوم المكمف بنقل ممكية المحل التجاري إلى شخص ثالث، ويتم ذلك بصورة ظاىرية فقط بغي

التيرب من دفع الضريبة، فيمجأ القانون في ىذه الحالة إلى فرض التضامن في دفع الضريبة بين المالك 
السابق والمالك الحالي لممتجر وتبدو ىذه الظاىرة بوضوح في الضرائب عمى األرباح الرأسمالية حيث 

 ة بمطرح الضريبة.يفرض القانون التكامل والتضامن في دفع الضريبة بين المكمف وكل من لو عالق
 الجباية بالحجز عند الدفع: -ج

تمجأ اإلدارة الضريبية بصدد تحصيل بعض الضرائب إلى طريقة الحجز من المنبع، كما ىو الحال في 
، 24/2003/ من قانون ضريبة الدخل رقم 77الضريبة عمى الرواتب واألجور في سورية في المادة /

اية الضريبة من العامل وتوريدىا إلى اإلدارة الضريبية وال يمتزم ففي ىذه الطريقة يمتزم صاحب العمل بجب
 العامل بدفعيا مباشرة إلى اإلدارة الضريبية كما في الحالة السابقة. 

 الدفع الفوري والدفع المؤجل: -د
تختمف الطريقة في تحصيل الضريبة باختالف نوعيا أحيانًا فتكون بصورة فورية عند حدوث الواقعة 

فرض الضريبة في حالة الضرائب غير المباشرة حيث تحقق وتجبى في آن واحد كما ىي الحال المنشئة ل
 في الضرائب عمى االستيالك وفي الضرائب الجمركية.

أما في الضرائب المباشرة فيكون الدفع مؤجاًل حيث تمر فترة زمنية تفصل بين تحقق الضريبة وتصفيتيا 
وظائف التنفيذية في فرض الضريبة المباشرة فيتوجب في الضرائب نظرًا لمفصل بين الوظائف اإلدارية وال
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عالنيا ثانيًا ويقوم بذلك العاممون اإلداريون، ثم إرسال ىذه الجداول  المباشرة تنظيم جداول تحقق أواًل وا 
 لمجباية ثالثًا، ليقوم بجباية الضريبة بناءًا عمى تمك الجداول العاممون في أقسام الجباية.

 لجباية:أساليب ا -2
ثمة أساليب تستخدم في القيام بتحصيل الضريبة وىذه األساليب تختمف باختالف كفاءة اإلدارة 

 الضريبية من جية ووعي المكمف الضريبي من جية أخرى.
 ويمكن أن نجمل أىم األساليب بالطرق التالية:

 الجباية بطريقة التمزيم: -أ
الشركات بأن يمتزم بتحصيل إيرادات الدولة من الضرائب وبموجبو تعيد الدولة إلى أحد األشخاص أو 

عمى أن يقوم الممتزم مقدمًا بدفع مبمغ مقطوع من المال إلى الدولة وبعد ذلك يقوم بتحصيل الضريبة من 
 المكمفين بيا واالحتفاظ بيذه الحصيمة لنفسو ويشترط أن تقوم الدولة بتسييل ميمتو لمقيام بيا.

ضمان حصول الدولة عمى مبالغ عاجمة تمثل حصيمة الضرائب وال تتعرض إلى ومزية ىذا األسموب ىي 
 خطر نقص الحصيمة أو عجز بعض المكمفين عن الدفع.

ويؤخذ عمى ىذا األسموب أنو يضع المكمفين تحت رحمة الممتزم وىو شخص ال ىم لو إال العمل بكل 
مفين فيو أسموب مرىق وظالم الوسائل لمحصول عمى أقصى قدر ممكن من األموال من ىؤالء المك

لممكمفين، و يحرم الخزانة العامة من مبالغ طائمة تتمثل في الفرق بين نفقات التحصيل الحقيقية والمبمغ 
 الذي يأخذه الممتزم بمقابل نفقات التحصيل.

ا كما ُيعطى الممتزمون سمطة قوية تجعل منيم في مركز إداري قوي مستفيدًا من امتيازات اإلدارة في ىذ
المجال، لذلك نرى أن تحصيل الضرائب بما تعنيو من سمطة عمى المواطنين ال ينبغي أن يترك لألفراد 
ميما كان، بل يجب أن تقوم بو الدولة ذاتيا بواسطة جياز إداري متخصص باعتباره يدخل ضمن 

سموب اختصاصو ومظيرًا من مظاىر السيادة، لذلك كمو عدلت الدول في العصر الحديث عن ىذا األ
وتولت بنفسيا تنظيم عممية جباية الضريبة، عمى الرغم من الدعوات الجديدة لخصخصة اإلدارة الضريبية 
التي تدعو إلى فرز وتجنيب بعض وظائف اإلدارة الضريبية وتكميف القطاع الخاص بيا لحساب ىذه 

شرافيا الكامل من أجل ترشيد موارد اإلدارة الضريبية  مكاناتيا اإلدارة تحت رقابتيا وا  واالرتقاء بقدراتيا وا 
 .4في النيوض بوظائفيا بكفاءة أكبر
                                                        

، ص 2115القاىرة  ،دار النيضة العربية ،اإلدارة الضريبية الحديثة ،لمزيد من التفاصيل انظر: د. رمضان صديق - 4
 وما بعد. 147
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 الجباية المباشرة:  -ب
وبمقتضى ىذا األسموب يقوم المكمف بدفع ما يترتب عميو من ضريبة إلى اإلدارة المختصة بصورة مباشرة 

ىم الجباة يقومون  وذلك بتحويل المبالغ المستحقة عميو إلى الخزينة أو تعين الدولة عددًا من الموظفين
 .بتحصيل الضريبة مباشرة من المكمف

 الجباية بالحجز عند المنبع: -ج
تتمخص طريقة الحجز من المنبع عمى تكميف شخص ثالث تربطو بالمكمف الحقيقي عالقة بمطرح 
الضريبة بحجز قيمة الضريبة المستحقة وتوريدىا مباشرة إلى خزينة الدولة العامة، ويتبع ىذا األسموب 
بصورة خاصة في الضرائب عمى الدخل الناجمة عن العمل فتكمف اإلدارة الضريبية صاحب العمل بدفع 
ضريبة الرواتب واألجور عن عمالو وموظفيو وذلك بحسميا من رواتبيم وأجورىم عند صرفيا، وتوريدىا 

 .5إلى الخزينة العامة خالل خمسة عشرة يومًا من تحصيميا منو
اية مميزات لكل من اإلدارة الضريبية والمكمف وذلك أنيا تعد أكثر طرق الجباية وليذه الطريقة في الجب

مالءمة لمخزانة لما تحققو من وفرة في الحصيمة و حيمولة من التيرب من أداء الضريبة في أغمب 
األحيان عالوة عمى تزويدىا لمخزانة العامة بسيل متدفق من اإليرادات، كما ىي أسموب مالئم لممكمف 

و يجعل الضريبة غير منظورة ال يكاد يشعر بعبئيا، ويؤخذ عمييا أن ىذه الطريقة تعتمد في الجباية ألن
عمى شخص ثالث غير اإلدارة قد ال يكون عمى عمم تام بقوانين الضرائب وأحكاميا مما يؤدي إلى 

اعيا وتوريدىا احتمال عدم توفيقو في تفسير أحكاميا وفي تقدير قيمة الضريبة التي يتعين عميو استقط
لمخزانة العامة. وقد طبق ىذا األسموب في الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وىو مطبق في سورية في 

 تحصيل الضريبة عمى الرواتب واألجور.
 الجباية باستخدام أوراق ذات قيمة مالية: -د

تداول من أجل تحصيل وبموجب ىذه الطريقة تقوم اإلدارة المالية بوضع أوراق ذات قيمة مالية في ال
المبمغ المستحق عمى المكمفين،مثاليا أن يشتري المكمف مثاًل الطوابع القانونية من اإلدارة أو البائعين 
المرخص ليم  بيعيا ويمصقيا عمى العقود واإلعالنات،  وىذا األسموب مستخدم في جباية الرسوم 

في ضريبة رسم الطابع المفروضة في والضرائب المباشرة ذات الحصيمة الضئيمة، كما ىو الحالة 
 .6سورية

                                                        

-
 (24/2113/ من قانون ضريبة الدخل في سورية رقم 77)م/ 5
/ 11وخاصة المادة / 2115لعام 44قانون رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  :لمزيد من التفاصيل انظر- 6
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ومن ميزات ىذا األسموب المالءمة لممكمف والسرعة في الجباية قبل تحققيا، إذ تحصل اإلدارة عمى قيمة 
 الضريبة عند بيع األوراق ذات القيمة المالية وقبل استعماليا من قبل المكمف أي قبل تحقق الضريبة.

يتم  341/1956/ من قانون جباية األموال العامة رقم 2وبموجب المادة / وفي الجميورية العربية السورية
 تسديد الضرائب والرسوم بإحدى الوسائل التالية:

 نقدًا ألحد صناديق الخزينة أو ألحد الصناديق المعتمدة من قبميا. -
 حوالة بريدية أو ما يماثميا. -
 شيكًا أو تحوياًل مصرفيًا. -
 ام.بموجب إسناد الدين الع -

ومع ذلك يحق لوزارة المالية بصورة استثنائية أن تتابع أعمال الجباية بواسطة جباية سيارين وىذه الطريقة 
 .7كثيرًا ما يمجأ إلييا وخاصة عند تسديد الضرائب والرسوم المحمية كجباية رسم الخدمات

 الجباية بالمقاصة: -هـ
عمى ىذه القاعدة الفقو والقضاء في فرنسا فقد األصل عدم جواز المقاصة في دين الضريبة، وقد استقر 

حكم مجمس الدولة الفرنسي بعدم جواز المقاصة حتى في حالة كون الدين الذي لممكمف عمى الدولة ىو 
استرداد لضريبة دفعت دون وجو حق، إال أن المشرع في كثير من الدول سمح في أحوال استثنائية بجباية 

ذلك في حالة كون الخزينة العامة مدينة لممكمف فيحق ليا المقاصة  الضريبة بالمقايضة، والمثال عمى
بين ما ىو مستحق عمييا وما ىو مستحق لممكمف عمى الخزينة ولو اختمف سبب الدين، أما في 

 . 8الجميورية العربية السورية فإن الجباية بالمقاصة ممنوع
 وتعد المقاصة غير مرغوب فييا لعدة أسباب:

 لضريبة من تحقيق أغراضيا.المقاصة تمنع ا -
 المقاصة تؤدي إلى مخالفة المبادئ العامة لمموازنة )مبدأ الشمول(. -
 المقاصة تتعارض وسمطة الدولة وسيادتيا. -

                                                                                                                                                                            

 الفقرة أ التي سمحت بتسديد رسم الطابع بطريقة اإللصاق عمى أال يزيد مقدار الرسم عمى األلف ليرة سورية.
 .1994لعام  1المفروض بالمرسوم التشريعي رقم  - 7
: "ال يجوز لإلدارات والمؤسسات 1956لعام  341قانون جباية األموال العامة رقم فقد جاء في المادة الثالثة من  - 8

 العامة أن تقتطع من مطالب أصحاب المبالغ المترتبة عمييم لقاء الضرائب والرسوم ومختمف الذمم".
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أحاط المشرع تحصيل الضريبة بضمانات متعددة لما في حصول الدولة عمى الضرائب من أىمية 
األساليب التي يمكن لإلدارة الضريبية المجوء إلييا في حال امتناع المكمف عن  بالغة حيث حدد المشرع

 تسديدىا، وأىم ىذه األساليب:
التسديد الجبري: أعطى المشرع لإلدارة الضريبة السمطة الالزمة إلجبار المكمف عمى الدفع من  -أ

دفع الضرائب يكون لإلدارة الضريبية خالل اإلنذارات المشعرة بمزوم تسديد الضريبة أواًل، فإذا لم يرضخ وي
حق وضع يدىا عمى أموال ىذا المكمف وبيعيا بالمزاد العمني بغية استيفاء حق الخزينة العامة وقد أجاز 
التشريع الضريبي السوري الحجز االحتياطي في قانون جباية األموال العامة عمى أموال المكمف سواء 

ذلك الحجز االحتياطي عمى أموال المكمف إذا لم يكن لو موطن كانت في حيازتو أم في حيازة الغير، وك
 .9ثابت أو إذا توافرت القناعة بأن المكمف يسعى لتيريب أموالو أو إلخفائيا

 . 10تقرير حق االمتياز لدين الضريبة عن غيره من الديون األخرى -ب
ن قانونييا أمام تقرير قاعدة عدم وقف تنفيذ تحصيل الضريبة عند المعارضة أو التظمم م -ج

 المراجع اإلدارية والقضائية المختصة.
 فرض الغرامات والجزاءات عمى مخالفة أحكام التشريع الضريبي. -د
التسديد بالضمانات، فقد ال يكون التسديد الجبري كافيًا لضمان حقوق الخزينة فتستخدم ىذه -ىـ

جز عمييا لتحصيل الضرائب المستحقة الطريقة في حال عدم امتالك المكّمف األموال التي يمكن أن يح
أو في حال تيريب المكّمف ألموالو، كأن يفرض القانون حالة التضامن والتكافل بين المكمف وشخص 

 ثالث في دفع الضريبة.

 

 

 
                                                        

لية أن تتخذ بحق تنص عمى أن لوزارة الما 1956لعام  341/ من قانون جباية األموال العامة رقم 2حيث أن المادة / - 9
 المكمفين المتخمفين عن الدفع التدابير اإلجرائية التالية:

 اإلنذار ويقوم مقام اإلنذار بيان التكميف أو اإلخبار بو -
 الحجز وبيع العين المحجوزة -
 .1949لعام  84/ من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 1118المادة / - 10
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 ةعشر  الحاديةالوحدة التعميمية 
 االنعكاس الضريبي

 الكممات المفتاحية:

 الضريبيالتيرب  –الضريبي االنعكاس 

 المخمص:

ىو عممية اقتصادية، يتوصل بواسطتيا دافع الضريبة )المكمف القانوني( إلى نقل ما  النعكاس الضريبيا
دفعو كمو أو بعضو أو أكثر منو إلى شخص آخر )المكمف الفعمي أو االقتصادي( عن طريق المبادالت 

 .من خالل تغيرات األسعار، مستعينًا ببعض الظروف االقتصادية

التيرب الضريبي ىو ظاىرة اقتصادية وضريبية خطيرة، تتمثل في محاولة المكمف التخمص كميًا أو جزئيًا 
من دفع الضريبة المكمف بيا، باتباع أساليب وأعمال تخالف روح القانون، قد تصل إلى حد مخالفة 

 .نصوصو

 األهداف التعميمية:

 عمى: دراً انياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قفي 

 االنعكاس الضريبيتعريف  -1
 وصوره االنعكاس الضريبي شروطمعرفة  -2
 االنعكاس الضريبيالمؤثرة في العوامل تمييز  -3
 الضريبيالتيرب تعريف  -4
 وأساليب مكافحتو وأسبابو الضريبيالتيرب أنواع تمييز  -5
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يعد االنعكاس الضريبي من الظواىر المعقدة التي يصعب تحديدىا والسيطرة عمييا بصورة دقيقة ونيائية 
في معرض محاوالتو لمتخمص من عبئيا  ،الدولةوتحدث بعد أن يدفع المكمف القانوني الضريبة لخزينة 

ويكون ذلك عمى حساب شخص آخر يدعى المكمف الفعمي الذي يقوم مقامو في تحمل عبئيا. فنقل 
مخالفًا لمقانون وال يقع مرتكبو تحت طائمة القانون وىذه  دالعبء الضريبي )االنعكاس الضريبي( ال يع

رتبة عمى ىذه الظاىرة أو تعديل نتائجيا أمرًا صعبًا ومتعذرًا في الحقيقة جعمت التدخل لمحد من اآلثار المت
 بعض األحيان.

 تعريف االنعكاس الضريبيأواًل: 
 

من صفات الضريبة محاولة االلتصاق بمؤدييا، 
ولكن كل مكمف يؤدي الضريبة يحاول نقميا عنو 
والرجوع بيا عمى غيره، وكثيرًا ما ينجح المكمف 

 .1بذلك 

 -في معرض دفع الضريبة  -نميز وىكذا يمكن أن 
بين نوعين من المكمفين: المكمف القانوني والمكمف 

 االقتصادي.
 

فالمكمف القانوني: ىو الذي يؤدي الضريبة إلى الخزينة، وتحديده سيل لمغاية، فيو الممزم بموجب قانون 
 فرض الضريبة بتأديتيا.

أما المكمف االقتصادي: فيو الذي يتحمل عبء الضريبة وتستقر عميو في نياية انعكاساتيا من واحد إلى 
آخر، وقد يكون واحدًا، وقد يكون أكثر ألن دافع الضريبة قد ال يتيسر لو الرجوع بيا عمى شخص واحد 

ي تنتيي عنده سمسمة فيستردىا من أشخاص عديدين. وبالتالي فإن ىذا المكمف ىو المكمف الحقيقي الذ
الرجوع وىو الذي يتحمل عبء الضريبة بشكل نيائي، ويسمى ذلك االستقرار الضريبي وبيذا يمكن 

                                                             
 ،1995 1ط ،لبنان ،دار الخمود لمنشر ،د. حسن عواضة ود. عبد الرؤوف قطيش، المالية العامة - 1

 .399ص

202 



تعريف االنعكاس الضريبي بأنو "عممية اقتصادية، يتوصل بواسطتيا دافع الضريبة )المكمف القانوني( 
لفعمي أو االقتصادي( عن طريق إلى نقل ما دفعو كمو أو بعضو أو أكثر منو إلى شخص آخر )المكمف ا

المبادالت من خالل تغيرات األسعار، مستعينًا ببعض الظروف االقتصادية أو باختصار ىو نقل عبئيا 
 .من المكمف الذي حدده القانون إلى شخص أخر

 شروط االنعكاس الضريبيثانيًا: 

 كي يمكن نقل عبء الضريبة فإنو البد من توافر شرطين:

 ،يكون مطرح الضريبة سمعة ينتجيا المكمف القانوني أو خدمة يقوم بيا بقصد مبادلتياأن الشرط األول: 
وبناء عمى ىذا فإن انعكاس الضريبة العامة عمى اإليراد أو عمى الرأسمال أصعب من الضرائب غير 

فال تصيب سمعة معينة ينتجيا أو خدمة يؤدييا  ،المباشرة، ألنيا تصيب مجموع دخل المكمف أو ثروتو
كي يستفيد المكمف من ىذه العممية لمقيام بعبء الضريبة وعمى العكس تعد الضرائب غير  2لبيعيا لغيره 

كما يمكن  .المباشرة المجال الطبيعي لعممية االنعكاس ألنيا تصيب سمعًا أو خدمات يبيعيا المكمف لغيره
المباني، دخل العمال، دخل  أن  يتنقل عبء الضرائب المباشرة العينية عمى دخول عوامل اإلنتاج )دخل

 .3..( ألنيا تدخل في ثمن السمع أو الخدمات التي يبيعيا أو يقوم بيا المكمف.رأسمال المال الخ

 أن يكون تغيير ثمن السمعة أو الخدمة المفروض عمييا الضريبة ممكنًا. الشرط الثاني:

تغيير سعر السمعة أو الخدمة تتوقف قدرة المكمف القانوني في نقل عبء الضريبة عمى إمكانيتو في 
المفروض عمييا الضريبة، أو تغيير أثمان عوامل إنتاج السمع والخدمات المفروضة عمييا الضريبة، أو 
تغيير أثمان سمع أو خدمات أخرى غير السمع المفروضة عمييا الضريبة، يقوم المكمف بمبادلتيا أو 

  .عدة عوامل كما سنرىوىذا يتوقف عمى  ،التعامل بيا، أي بيعيا أو شراءىا

 صور االنعكاس الضريبيثالثًا: 

 يمكن التمييز بين أنواع مختمفة من صور االنعكاس الضريبي:

                                                             
 ،االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،مقدمة في االقتصاد العام ،عادل أحمد حشيش د. مصطفى رجدي شيحاد.  - 2

  .226ص  ،1998

دار المعارف                                  ،المكتبة االقتصادية ،موجز في المالية العامة ،محمد رياض عطية - 33
 .227، ص 1969،بمصر
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يكون االنعكاس إلى األمام في حالة تمكن المكمف ـ االنعكاس إلى األمام واالنعكاس إلى الخمف: 1
السمعة أو تداوليا،أي إلى الشخص القانوني من نقل عبء الضريبة إلى مرحمة تالية من مراحل إنتاج 

الذي يمي المكمف القانوني في الدورة االقتصادية كأن يتمكن المنتج أو المستورد من إدماج الضريبة التي 
 دفعيا في ثمن البيع وتحميميا لممستيمك.

رة أما االنعكاس إلى الخمف: فيو نقل عبء الضريبة إلى الشخص الذي يأتي في المرحمة السابقة في الدو 
االقتصادية بالنسبة لممكمف القانوني. كأن يعود التاجر إلى المنتج طالبًا تخفيض أسعار منتجاتو إثر 

 فرض ضريبة عمى المبيعات تقع عمى عاتق التاجر.

ويحدث االنعكاس إلى األمام في حاالت االزدىار االقتصادي عندما يكون الطمب مرتفعًا الذي يسمح 
أما االنعكاس إلى الخمف فيحدث في  ،شائعة في الضرائب غير المباشرةبزيادة األسعار. وىي ظاىرة 

وغالبًا يحدث جزئيًا عمى السمع المفروض   ،حاالت الركود االقتصادي عندما الُ يسمح بزيادة األسعار
 عمييا ضرائب مباشرة.

ال ينقل  يقع االنعكاس الجزئي عندما ـ االنعكاس الجزئي واالنعكاس الكامل واالنعكاس المزدوج:2
 المكمف القانوني سوى جزء من عبء الضريبة إلى اآلخرين ويتحمل الجزء الباقي. 

 أما االنعكاس الكامل: فيتحقق عندما يقوم المكمف القانوني بنقل كامل عبء الضريبة إلى الغير. 

نما أما في حالة االنعكاس المزدوج: فال يكتفي المكمف القانوني بنقل عبء الضريبة كاماًل إلى ا لغير وا 
فيزيد المبمغ الذي ينقل إلى الغير عن المبمغ الذي دفعو ضريبة إلى  ،يستغل الفرصة ليحقق ربحًا إضافياً 

 .خزينة الدولة مستفيدًا من ظروف السوق وغيرىا من العوامل

يقصد باالنعكاس البسيط، نقل عبء الضريبة من المكمف  ـ االنعكاس البسيط واالنعكاس المركب:3
تستقر عميو عبء ل ي إلى الغير الذي يستقر عميو عبء الضريبة ويصبح المكمف الحقيقي القانون

 .أي نقل عبء الضريبة لمرة واحدة ،الضريبة

أما االنعكاس المركب: فيو نقل عبء الضريبة عدة مرات من شخص إلى آخر قبل أن يستقر في النياية 
سمعو اإلنتاجية بغية نقل عبء الضريبة إلى تاجر عمى المكمف الحقيقي. كأن يقوم المنتج بزيادة أسعار 

الذي يزيد في أسعارىا فيحول عبء الضريبة منو إلى تاجر المفرق الذي يرفع بدوره أسعارىا  ،الجممة
 .ليتحمل الضريبة لممستيمك بالنياية
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ال  يكون االنعكاس مقصودًا عندما يقصد المشرع أن ـ االنعكاس المقصود واالنعكاس غير المقصود: 4
يستقر العبء الضريبي عمى المكمف القانوني بل يعمم بصورة مسبقة أن ىذا األخير سوف ينجح في نقل 

 العبء الضريبي إلى غيره.

أما إذا اعتقد المشرع أن العبء الضريبي سوف يستقر عمى المكمف القانوني وعمى الرغم من ذلك 
 االنعكاس غير مقصود. يستطيع ىذا األخير نقل العبء الضريبي إلى شخص آخر يكون

والبد من اإلشارة إلى أن االنعكاس الضريبي ال يتوقف عمى إرادة المشرع، فيناك عوامل كثيرة خارجة عن 
إرادتو تتحكم بو، فقد ينجح المكمف القانوني بنقل عبء بعض الضرائب التي ال يريد المشرع ليا أن 

 المشرع بنقميا.تنتقل، وقد اليستطيع أن ينقل عبء ضرائب أخرى يرغب 

لما تقدم ال يمكن االعتماد في كل األحوال عمى قصد المشرع في عممية نقل عبء الضريبة، فيناك 
ضرائب ال تقبل االنعكاس بطبيعتيا كالضريبة عمى التركات، وأخرى انعكاسيا صعب كالضرائب عمى 

 الدخل، وثالثة انعكاسيا سيل كالضرائب غير المباشرة عمومًا.

 
 عوامل المؤثرة في االنعكاس الضريبيالرابعًا: 

 
إن نقل عبء الضريبة ىو مسألة اقتصادية تتعمق باألسعار وحركة العرض والطمب بالدرجة األولى 

 فيتحكم في انعكاس الضريبة أربعة عوامل رئيسة ىي: اقتصادية وسياسية ومالية ونفسية.

يؤثر في االنعكاس الضريبي عوامل اقتصادية عديدة تختمف أىميتيا تبعا لحالة  ـ العوامل االقتصادية:1
فإنيا مجتمعة  ،وتبعا لذلك ال بد من دراسة ىذه العوامل ،السوق ونوع السمعة أو الخدمة محل االنعكاس

 تؤثر في ىذه العممية: 

كاس الضريبي في حالة وفقًا لمتحميل االقتصادي التقميدي فإنو يصعب حدوث االنعحالة السوق:  -أ
 المنافسة التامة، ولكن المنافسة التامة ىي افتراض نظري ال يمكن أن يتحقق إال بظروف نادرة وخاصة. 

أما في حالة االحتكار: فإنو يسيل عمى المنتج زيادة ثمن السمعة لينقل العبء الضريبي الذي تحممو إلى 
الغير. ولكن يبقى سموكو محكومًا عمى الدوام بالمفاضمة بين مقدار الربح الذي سوف يحصل عميو في 
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حتفظ باألسعار نفسيا حالة زيادة األسعار ونقل العبء الضريبي ومقدار الربح الذي سوف يحققو إذا ا
 ويتحمل ىو مقدار الضريبة.

وىي الحالة التي تسود المجتمعات الرأسمالية المعاصرة، وفييا يستطيع  :أما في ظل المنافسة االحتكارية
كبار المنتجين في معظم األحيان تحميل أثمان المنتجات عبء الضريبة سواء أصابت الضريبة اإلنتاج 

 .لتجارية والصناعية، وذلك  يتوقف بدوره عمى أثر العوامل األخرىأم االستيالك أم األرباح ا

تتوقف مرونة الطمب والعرض لمسمع عمى درجة حساسية كل منيا لمتغييرات مرونة العرض والطمب:  -ب
في مستوى األسعار. فإذا انخفض الطمب عمى سمعة ما نتيجة زيادة سعرىا أو ارتفع أثر انخفاضيا وكان 

ًا وفي ىذه الحالة يتعذر انعكاس الضريبة كما في السمع الكمالية التي تتصف بأنيا الطمب عمييا مرن
شديدة المرونة، أما الطمب عمى السمع الضرورية فضعيف المرونة، ألنيا سمع يحرص الجميع عمى 

 الحصول عمييا ميما ارتفعت أثمانيا وبالتالي يسيل انعكاس الضريبة بشأنيا.

 ث االنعكاس الضريبي تكون أكبر كمما قمت درجة مرونة الطمب.بصفة عامة إن إمكانية حدو 

فتتوقف عمى مقدار المخزون من السمعة وعمى قابميتيا لمتخزين وىذا يؤثر في  أما درجة مرونة العرض:
وىذا يرتبط أيضًا بتكاليف إنتاجيا فنقل عبء الضريبة يؤدي إلى زيادة  ،عممية االنعكاس الضريبي

دوره إلى انخفاض الطمب إن كان مرنا مما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج )العرض( األسعار وىذا يؤدي ب
فإن أثّر ذلك في انخفاض تكاليف اإلنتاج أو ثباتيا فإن ذلك يمكن المنِتج من زيادة أسعارىا ونقل عبء 

الن أما إذا أدى ذلك إلى زيادة تكاليف اإلنتاج )السمع الصناعية( فال يمكن تقل عبء الضريبة .الضريبة
فكمما كانت مرونة العرض  ،ذلك سوف يضاعف زيادة أسعارىا مما يزيد من تكاليف إنتاجيا أكثر

 ضعيفة، كمما كان نقل عبء الضريبة إلى المستيمك أكثر صعوبة والعكس صحيح.

وتمعب ىذه الظروف دورًا كبيرًا في إمكانية حدوث الظروف االقتصادية السائدة في المجتمع:  -ج
يسيل حدوث االنعكاس ألن حساسية  ريبي من عدمو. ففي حالة االزدىار االقتصادياالنعكاس الض

الطمب لزيادة األسعار تقل ومن ثم تميل مرونة الطمب إلى االنخفاض أما في فترات الكساد فيصعب 
مما يؤدي إلى  ،حدوث االنعكاس باتجاه المستيمكين ألن حساسية الطمب تزيد بالنسبة الرتفاع األسعار

حجم الطمب بالمقارنة لحجم العرض ومن ثم تأخذ األثمان في االنخفاض. ويالحظ أنو في ىذه قمة 
 الفترات يسيل حدوث االنعكاس الضريبي إلى الخمف أي إلى المنتجين.
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قد تفضل بعض  في إطار المنافسة بين المنتجينإستراتيجية الشركات والمشروعات االقتصادية:  -د
حمل العبء الضريبي كاماًل وعدم زيادة أسعار منتجاتيا وتيدف من وراء الشركات خالل فترة معينة ت

ذلك إلى تحقيق عدة أمور منيا: عدم إثارة الرأي العام في حالة زيادة األسعار، أو رفع قدرتيا اإلنتاجية 
 وزيادة رقم مبيعاتيا ولو انخفضت نسبة أرباحيا خالل تمك الفترة.

وتشكل ىذه العوامل ردع لممكمف القانوني تنييو عن نقل عبء الضريبة وتتمثل  ـ العوامل السياسية:2
في خشيتو من رد فعل الدولة والمنظمات الشعبية والمستيمكين في حال زيادة أسعار السمع وتضمينيا 
إجمالي العبء الضريبي الذي تحممو وخاصة في الدول التي يؤثر فييا الرأي العام وجمعيات حماية 

 .كالمستيم

 

 

ويقصد بيا التنظيم الفني لمضريبة، فاألصول العممية لفرض الضريبة تؤثر في ـ العوامل المالية: 3
 .انعكاسيا

فإذا كانت الضريبة تحقق مبدأ الشمول الشخصي والمادي، كان انعكاسيا سياًل، أما اذا فرضت عمى  -أ 
فإنو يصعب انعكاسيا في سوق المنافسة بسبب مرونة  ،سمعة أو خدمة دون أخرى أو شخص دون غيره

 الطمب وىذا يتوقف بدوره عل نوع السمعة أو الخدمة وتكاليف إنتاجيا كما وجدنا.

يتأثر االنعكاس بنوع مطرح الضريبة: فيناك ضرائب قابمة لالنعكاس بطبيعتيا مثل الضرائب عمى  -ب 
ال تقبل االنعكاس بطبيعتيا مثل الضرائب العامة  االستيالك أو الضرائب غير المباشرة وىناك ضرائب

 عمى الدخل وضرائب ورأس المال.
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يمعب أسموب جباية الضريبة دورًا في نقل عبء الضريبة: ففي أسموب الحجز عند المنبع ال   -جـ 
يحاول المكمف نقل عبء الضريبة التي يسددىا ألنو ال يشعر بثقميا، أما في أسموب الجباية المباشرة، 

 يحاول المكمف نقل عبئيا ألنو يشعر بوطأتيا.ف

يمعب معدل الضريبة دورًا في نقل عبء الضريبة: فإذا كان مرتفعًا يسعى المكمف إلى نقل عبئيا   -د 
إلى الغير وينعكس األمر في غير ذلك، كما أن الضرائب ذات المعدل النسبي قابمة لالنعكاس عندما 

د في حين ال تسعى الطبقات ذات الدخل المرتفع إلى نقل تفرض عمى الطبقات ذات الدخل المحدو 
 عبئيا. أما الضرائب التصاعدية فإنيا األقل  إنعكسًا ألنيا عادلة وتتناسب مع حجم مطرح الضريبة.

تؤثر العوامل النفسية في نقل  ـ العوامل النفسية:4
عبء الضريبة، فعندما يكون المكمف ذا وعي 

بأنو يشارك في  ضريبي مرتفع يتولد لديو شعور
تحمل األعباء العامة عن طريق تسديده الضريبة، 
وأن ىذا واجبو تجاه الدولة التي تقدم لو الخدمات 
بمختمف أشكاليا، فإنو لن يسعى إلى نقل عبئيا 
  إلى الغير. كما تمعب العادة دورًا في ىذا المجال. 

يكون غير مييأ لتقبل زيادة في سعرىا نتيجة فعندما يعتاد المستيمك شراء سمعة بسعر معين، فإنو نفسيًا 
 نقل عبء الضريبة إلييا.

  آثار االنعكاس الضريبيخامسًا: 

تبدو أىمية دراسة وتحميل عممية االنعكاس الضريبي ألنيا تؤدي إلى اإلخالل بأىم القواعد العممية 
فال يمكن إغفال ىذه الظاىرة من  ،لمضريبة وخاصة قاعدة الضرائب الوظيفية وقاعدة العدالة الضريبية

 .قبل المشرع

فاستنادًا إلى قاعدة الضرائب الوظيفية، ينظر إلى الضريبة بحسبانيا أداة تستيدف تحقيق أىداف  -1
اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة. وتحقيق ىذه األىداف يتوقف عمى استقرار عبء الضريبة في ذمة 
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م، فإذا لم يتم اإللمام واإلحاطة بكل قواعد واتجاىات االنعكاس بعض المكمفين القانونيين دون غيرى
 الضريبي، فان فرض ىذه الضريبة سوف يؤدي إلى أىداف غير المرغوب فييا من النواحي السابقة.

أما بالنسبة لقاعدة العدالة الضريبة فإن إغفال عممية االنعكاس الضريبي واحتمال حدوثيا عند رسم  -2
البد وأن يؤدي إلى سوء في توزيع األعباء الضريبية عمى المكمفين بما يحقق المساواة السياسة الضريبية 

لذلك ال بد من أخذ ىذه  ،في التضحية وىذا بدوره يؤثر سمبا في تحقيق العدالة الضريبية بين المكمفين
 العممية بالحسبان عند رسم السياسة الضريبية لمدول.       
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 التهـرب الضـريبي

ظاىرة من الظواىر الضريبية والمالية، التي تؤكد الدراسات واإلحصاءات شيوعيا في كل دول العالم ىو 
وقد نشأ التيرب الضريبي، كونو وسيمة من وسائل التخمص من األعباء الضريبية الواقعة عمى  ،تقريباً 

 كاىل الفرد المكمف، سواًء كان مرتكبيا شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا. 

 عريف التهرب الضريبيأواًل: ت

حتى منتصف القرن العشرين،   ،لم تحَظ ظاىرة التيرب الضريبي باألىمية المطموبة في الفكر الضريبي
 حيث نالت اىتمامًا نظريًا متزايدًا بعد ذلك، وذلك لألسباب التالية:

 . 4االرتباط الشديد والممحوظ بين التيرب الضريبي وبين اتساع ظاىرة االقتصاد الخفي -1
األثر السمبي الناجم عن التيرب الضريبي، كونو يقمل من فاعمية السياسات المالية التي تنتيجيا  -2

 الحكومات بغرض رفع معدل النمو والتقدم في عممية إعادة توزيع الدخول.

تفاقم ظاىرة العجز في الموازنة العامة لمدولة، وذلك في المجتمعات المعاصرة باختالف أنظمتيا  -3
 اسية ودرجات نموىا االقتصادي. السي

)ظاهرة اقتصادية وضريبية خطيرة، تتمثل في محاولة المكمف يمكن تعريف التيرب الضريبي، بأنو 
التخمص كميًا أو جزئيًا من دفع الضريبة المكمف بها،  بإتباع أساليب وأعمال تخالف روح القانون، قد 

قيا باستخدام بعض الوسائل التي ال تحقق التزاما ويمكن أن يتم قبل تحق تصل إلى حد مخالفة نصوصه(،
 عمى المكمف، أو بعد تحققيا أي بعد أدائيا إلى الخزينة.

لذلك يجب النظر إلى التيرب الضريبي في إطاره االقتصادي الشامل، بحسبانو يشكل ضياعًا لثروة الدولة 
 أحد أشكاٍل ثالثٍة ىي: وأمواليا، وليس في إطاره القانوني فقط، وبيذا المعنى يمكن أن يأخذ

: وىو أقميا شدًة وخطورًة، حيث يتمثل بابتعاد المكمف أصاًل عن الخضوع لمتكميف أ: تجنب ضريبي
 .5الضريبي، كأن يمتنع عن شراء سمعٍة تخضع لمضريبة عمى القيمة المضافة

                                                             
جييان دياب )أبعاد ومكونات االقتصاد الخفي وحركة األموال السوداء في االقتصاد  -د. محمود عبد الفضيل  - 4

الجمعية المصرية لالقتصاد ، في إطار نظام متطور لمحسابات القومية(، مجمة مصر المعاصرة،1984 – 1974المصري، 
 1985، القاىرة، 76، السنة 411عدد السياسي واإلحصاء والتشريع، 
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ضريبة حيث يتجسد بمحاوالت المكمف الخاضع لمضريبة أن يفمت من دفع ال  ب: تهرب ضريبي بحت:
أم بالتالعب في المصطمحات  ،التي تترتب عميو قانونا سواًء باالستفادة من ثغرات قوانين فرض الضريبة

القانونية دون خرقيا. كاستخدام أسعار التحويل أو االعتماد عمى مفيوم المنشأة الثابتة بقصد التخمص من 
 .6األعباء الضريبية

ضرائب، باعتباره يرتكز عمى استخدام وسائل : وىو أخطر أشكال التخمص من الج: غش ضريبي
وأساليب مخالفة لمقوانين كاالحتيال والغش والتزويـر في سبيل التخمص من دفع الضرائب. ومثال ذلك 

 . 7تقديم إقرارات مزورة أو وىمية إلى مصمحة الضرائب

 ثانيًا: أنواع التهرب الضريبي
 ين رئيسين ىما: تقسيموفق  ،ياينظر إليو من خالل تيالحسب الزاوية الضريبي بيتنوع التيرب 

: ينقسم بموجبو إلى نوعين، تيرب كمي تقسيم التهرب الضريبي وفقًا لمعيار المقدار أو الحجم -1
 ي. ـوتيرب جزئ

التخمص من دفع الضريبة  كمفعندما يستطيع الم ىو التيرب الحاصل: التهرب الضريبي الكمي -أ
كميًة أو بإخفاء ذلك الجزء من  كمفالمكمف فييا بشكٍل كامل، وتتحقق تمك النتيجة إما بإخفاء نشاط الم

 نشاطو الخاضع لضريبٍة نوعيٍة قائمٍة بذاتيا عن باقي نشاطو االقتصادي. 
الضريبة المستحقة  خمص من جزٍء منمكن المكمف من الت: ينشأ عندما يتالتهرب الضريبي الجزئي -ب

الجزء المتبقي  يعبر عميـو، وذلك إما بإسقاط بعض عناصر نشاطو الخاضع لمضريبة قانونًا، بحيث ال
والظاىر عن حقيقة نشاطو الفعمي. وىذا سيؤدي بالضرورة إلى ربط الضريبة عميو بأقل مما كان يجب. 

الضرائب، بإسقاط بعض العمميات  من ام ويمكنو ذلك أيضًا من خالل تمكنو من التخمص جزئيًا من نوعٍ 
 الضريبة. واإليرادات الخاضعة ليذهأ
 

                                                                                                                                                                                             
ية لمزيد من التفاصيل انظر: د. محمد نجيب جادو، ظاىرة التسرب الضريبي وآثارىا المالية واالقتصادية، دراسة تطبيق - 5

 وما بعد. 79، ص 2114، 1ط،القاىرة ،دار النيضة العربية ،في مصر
 ،لمزيد من التفاصيل انظر:د. جميل صابوني، التيرب الضريبي الدولي لمشركات عابرة القوميات دراسة مقارنة - - 6

 وما بعد. 22، ص2115جامعة عين شمس  ،رسالة دكتوراه كمية الحقوق

 .274ص د. فوزي عطوي، مرجع سابق،  - 7
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 يقَسم التيرب الضريبي طبقًا لممعيار اإلقميمي :8تقسيم التهرب الضريبي وفقًا لمعيار مكان حدوثه -2
، أو الوطني إلى نوعين رئيسين ىما: التيرب الداخمي)أي من زاوية حدوثو داخل أو خارج إقميم الدولة( 

 .وتيرب خارجي أو دولي
 
ويعد األكثر شيوعًا وقدمًا في العالم من التيرب الدولي. وىو التهرب الضريبي الداخمي )الوطني(:  -أ

ويكثر المجوء إليو في إطار الضرائب المباشرة، التي تعتمد  التيرب الواقع داخل حدود الدولة الواحدة.
ى اإلدارة الضريبية، كما في الضريبة عمى أرباح المين غالبًا عمى تقديم إقراراٍت ضريبية من المكمف إل

 والحرف التجارية والصناعية.
خارج حدود الدولة الواحدة، نتيجة  وىو التيرب الحاصلالتهرب الضريبي الخارجي )الدولي(:  -ب

عدة دول ة، وقيامو باستغالل ارتباطو بعالقة تبعية تربطو بمن مبدأ السيادة الضريبية لمدول كمفالماستفادة 
)سواًء لحممو لجنسية إحداىا أم بعضيا، بحسب معيار التبعية السياسية، أم حسب معيار التبعية 

والواقع االجتماعية، أم وفقًا لمعيار التبعية االقتصادية(، وذلك بيدف التخمص من التزاماتو الضريبية، 
 العممي يثبت ندرة حدوث تيرب كمي من الضرائب عمى الصعيد الدولي.

: أسباب التهرب الضريبي: ثال
ً
 ثا

 ىنالك أربعة أسباب رئيسة تساعد عمى التيرب من الضريبة ىي كما يمي:

إن نطاق وحجم التيرب الضريبي يختمف من بمٍد إلى آخر، كما أنو األسباب النفسية والسموكية:  -1
تبعًا لمجموعٍة من العوامل النفسية التي تحكم سموك المكمفين، والتي قد  يختمف أيضًا من شخٍص آلخر.

 تخفف أو تزيد من اآلثار االقتصادية المترتبة عمى الضريبة والمرتبطة فييا بشكٍل وثيق. 
ترتبط برغبة الفرد في االحتفاظ بأموالو وعدم التنازل عنيا لمدولة،  لمتيرب الضريبي فاألسباب النفسية

لنفسي لمضريبة، أي تفاوت المكمفين في إدراك مفيوم الضريبة ودورىا وغرضيا وكيفية إنفاق والعبء ا
الختالف  تبعــاً  ذي يختمفـحصيمتيا، وىو أحد المفاىيم األساسية المحددة لمسموك اإلنسانـي، وال

ه بعبء شعور  الناتج عن كمفين ودرجة تعمميم. فالتيرب الضريبي ىو رد فعل المفمكشخصيات ىؤالء الم
الضريبة، لذا فكمما ازداد شعوره بعبء ىذه الضريبة نفسيًا، كمما ازداد لديو دافع التيرب من أدائيا، 
                                                             

د. جمال فوزي شمس ) ظاىرة التيرب الضريبي، مكافحتيا ودور الشرطة في مالحقتيا(، رسالة  - 8
 .(62، ص 1982دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة عين شمس، 
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ففي بداية الحياة السياسية لممجتمعات عمومًا، وعندما  إضافة إلى أثر العامل التاريخي في سموك المكمفين
ى بأساليب االستبداد واإلكراه من كانت الدولة تتجسد فـي شخص الحاكم الفرد، كانت الضرائب تجب

 انتقل من السمف إلى الخمف، ،المواطنين، وذلك أنتج ميراثًا تاريخيًا بغيضًا لدى الشعب تجاه الضرائب
تطور الدولة، من مختمف النواحي، من رغـم عمى ال، فونحو أدائيا تضمن قدرًا كبيـرًا من النفـور نحوىاو 

فصل الذمة المالية لمحاكم عن مالية الدولة، إال أن ى الرغم من عمو  ،ومن الناحية السياسية تحديداً 
خاصًة وأن ىناك بعض الدول ما  ،الشعور بضرورة اإلفالت من أعباء الضرائب بقي مسيطرًا عمى األفراد

 ن القير في فرض الضرائب عمى المواطنين.ـًا مـزالت حتى اآلن تمارس نوع
 التيرب الضريبي، فيمكن إجماليا في: حدوثالتي تساىم في  باألسباب السموكيةأما فيما يتعمق 

 األخالقي * انخفاض المستوى األخالقي السائد في الدولة إذ لوحظ في كثيٍر من الدول أن الشعور   
تجاه االلتزام الضريبي مازال ضعيفًا جدًا، لدرجة سيادة االعتقاد لدى الكثير من األفراد في تمك الدول بأن 

نـة العامـة ال يعد سرقًة، بل ىي لباقة وميارة بسبب ضعف في األخالق المالية عند المكمفين، سرقة الخزا
 إضافة إلى ضعف في الوعي الضريبي الذي يختمف باختالف الشعوب واألمم.

 والذي يشكل عاماًل ميمًا في تقميص دوافع عن الواقع السياسي كمف* االختالف في مدى رضا الم  
 إذ توجد عالقة سمبية بين االلتزام الضريبي وبين المشاعر المعادية لمحكومات. بي،لتيرب الضرينحو ا

وىي تمعب دورًا بارزًا االقتصادية:  األسباب -2
في خمق ظاىرة التيرب الضريبي وانتشارىا، ألن 
النظام الضريبي ىو جزء من النظام االقتصادي 

، وىذا يعني تأثر النظام الضريبي بكافة دولةلم
، سواًء تعمقت الدولة العوامل االقتصادية في
 مم. أاع لمدولة بشكل بالظروف االقتصادية
 .كمفبالوضع االقتصادي لمم

فيما يتعمق بالظروف االقتصادية لمدولة، ففي  -أ
االقتصادي تزداد الدخول والثروات  الرخاءحالة 

ون بثقل عبء الضريبة كمفو ال يشعر الم
لن يمجأوا إلى التيرب المفروضة عمييم، وبالتالي 

 ، مادامت يةالقانون المساءلـة من سدادىا خشية
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 .العكس فيحدث االقتصادي الكسادفي حالة لدييم، أما  الضرائب متوفرةعمى دفع المالية  ةقدر الم
 
فإن المالءة المالية لو تتناسب عكسًا مع لجوئو إلى  كمف،ممالظروف االقتصادية ل حيثأما من  -ب

 .التيرب الضريبي
 
التشريع الضريبي بخصائص تميزه عن التشريعات الوضعية األخرى  يتصف األسباب التشريعية: -3

 وىذه الخصائص تساعد المكمف عمى التيرب من الضريبة وتتمثل في العناصر التالية:
الضريبي: تختمف مناىج المشرعين في اختيار الفن الضريبي، اليادف مسمك المشرع في اختيار الفن  -أ

لمحصول عمى االقتطاع الضريبي المقرر، سواء عمى الدخل أم عمى رأس المال. ويتضمن الفن الضريبي 
 كيفية تحديد المطرح الضريبي، ومقدار الضريبة الواجبة االقتطاع.

نو بقدر مالءمتيا لمظروف االقتصادية واالجتماعية فنوع الضرائب المفروضة يحدد حجم التيرب منيا، أل
في المجتمع، يكون المشرع ناجحـًا عبر الفن المستخدم في تحقيق األىداف المطموبة من السياسة 
الضريبية. ففرص التيرب في الضرائب غير المباشرة )كالضرائب عمى االستيالك(، ىي أقل منيا في 

خل(. ألن األولى تحقق وتجبى بمناسبة القيام بتصرف معين الضرائب المباشرة )كالضرائب عمى الد
خاضع لمرقابة من اإلدارة الضريبية، كالشراء أو عبور الحدود، دون االعتماد عمى إقرارات المكمف، لذلك 
تكون فرص التيرب من أدائيا ضعيفًة لمغاية. بعكس الثانية التي تتحقق وتربط بناًء عمى إقرارات مقدمة 

 د تحتمل اإلخفاء أو التقميل من مطرح الضريبة، لذا ففرص التيرب منيا تكون أكبر.من المكمف، ق

مسمك المشرع في التنظيم الوضعي لمضريبة: فالمشرع ذاتو قد يتيح الفرصة أمام المكمفين لمتيرب  -ب
من الضرائب، وىذا من خالل أوجو القصور التي قد تعتـري مسمكو المتبع في التنظيم الوضعي لتمك 

 لضرائب، خصوصًا في الدول النامية، حيث تبرز مظاىر ىذا القصور التشريعي في عدة نقاٍط أىميا:ا

 

  .عدم وضوح النص التشريعي الضريبي 
  وجود العبارات المبيمة والفضفاضة في النص القانوني الضريبي فوجودىا يسمح باختالف التأويل

اإلدارة الضريبية. مما يسبب نزاعاٍت وخالفات بين  والتفسير بين األطراف المعنية سواًء كان المكمف أم
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الطرفين، قد تطول لدرجٍة تفقد الحصيمة الضريبية أىميتيا وجدواىا، أو تمكن المكمف من التخمص من 
 .أعبائو الضريبية بشكٍل نيائي

  حصر المفاىيم الضريبية  بحاالٍت محددة، فيذه المظاىر تشكل مدخال لممكمف لمقيام بالتيرب
 يبي.الضر 

 
التعارض وعدم التنسيق بين القوانين الضريبية: التعارض في القوانين يتخذ عادًة إحدى صورتين، إما  -ج

تعارض داخمي ينشأ بين نٍص ضريبي ونٍص ضريبٍي آخر ضمن  القانون الضريبي أو تعارض خارجي 
ي تنظـم ينشأ بين أحد نصوص التشريع الضريبي ونٍص آخر من نصوص القوانين غير الضريبية، والت

شؤونًا اقتصاديًة وماليًة، وتتضمن إشارة لمضرائب كالتناقض في معنى البيع في القانون المدني وقانون 
 . 9الضريبة عمى القيمة المضافة 

عدم استقرار التشريع الضريبي وتعاقب تعديالتو:  فإن استقرار المعامالت االقتصادية والمالية وثبات  -د
ة بالضريبة، كميا مسائل تقتضي خضوع األفراد لقواعد قانونية تتسم باالستقرار، المراكز القانونية المتعمق

حتى اليثير تالحق تعديل أو تغيير القوانين اضطرابًا في حقل الحقوق وااللتزامات ينشأ عنو تغيير في 
د عمى المراكز القانونية لممكمفين،  فالقانون الضريبي يوصف بأنو قانون غير عام وغير دائم مما يساع

 التيرب.

ىناك مجموعة من العوامل اإلدارية والفنية التي تساىم في انتشار ظاىرة األسباب الفنية واإلدارية:  -4
 التيرب الضريبي لعل أىميا:

عدم كفاءة اإلدارة الضريبية: حيث يناط بتمك اإلدارة تطبيق القانون الضريبي، بما ينشأ عنو من  -أ
بين المكمفين. وتبدو أىمية ىذه اإلدارة، كونو يعيد إلييا بميمة تحصيل عالقات صعبة ومتشابكة بينيا و 

إيرادات الدولة الالزمة لتمويل اإلنفاق العام. ومن ىذا المنطمق، فإن قوة ىذه اإلدارة أو ضعفيا يرتب 
خمل مجموعة آثار ميمة، تتمثل إما في إحكام الرقابة عمى المكمفين وتحصيل إيرادات الدولة كاممًة، أو ال

فالت المكمفين من التزاماتيم فإن عدم كفاءة ىذه اإلدارة بالقيام  في األداء، وبالتالي ضياع حقوق الدولة، وا 
 بيذه الميمة بالفعالية واألمانة المطموبة من العاممين لدييا يفتح الباب واسعًا لمتيرب الضريبي. 

                                                             
لو في القانون  عادة ما تتوسع القوانين التي تفرض الضريبة عمى القيمة المضافة معنى أوسع لمبيع عن المعنى المحدد - 9

 المدني بقصد توسيع مطرح تمك الضريبة.
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ثقٍة واضحة بين الطرفين في الدول  ضعف الثقة بين اإلدارة الضريبية وبين المكمف: فيناك أزمة -ب
عمومًا، ولكنيا تبدو أوضح بأشواط في الدول النامية. فغالبًا ما ينظر المكمفون إلى اإلدارة الضريبية عمى 
أنيا جية جباية وتعسف، وبالمقابل تنظر األخيرة إلى المكمفين عمى أنيم مجموعة من المتيربين التي 

 .ا الشعور يدفع المكمفين إلى التيربيتوجب عمييا السعي إلى ضبطيم وىذ

واإلدارات  ،فاألنظمة الضريبية معقدة بطبيعتيا تعّقد النظام الضريبي وعدم المرونة في تطبيقو: -ج
جراءات التكميف والجباية معقدة ومرىقة لمطرفين  الضريبية غير مرنة في تطبيقيا لمقوانين الضريبية وا 

 أحيانا،مما يشعر المكمفون بالظمم أحيانا وعدم المساواة ويدفعيم إلى التيرب.
 

 10رابعًا: آثار التهرب الضريبي
 
مجموعتين رئيستين ىما: اآلثار االقتصادية والمالية يمكن حصر اآلثار الناجمة عن التيرب الضريبي في 
 من جية، واآلثار االجتماعية والسياسية من جية ثانية.

 
تعتمد عمى الضرائب بصورٍة رئيسٍة لتحقيق أىدافيا لذا  ،جميع دول العالم: المالية واالقتصاديةاآلثار  -1

 فإن التيرب الضريبي سيمنع الضرائب من تحقيق تمك األىداف.
من خالل فقدىا لجزٍء  .مدولةلضررًا ممموسًا لمخزانة العامة يسبب التيرب الضريبي ، فعمى الصعيد المالي
من شأنو اإلخالل بتوازن الموازنة العامة، مما يقود إلى إضعاف قدرة الفقدان  اوىذ ،ميٍم من الحصيمة

إعادة توازن الموازنة من خالل  وبالتالي سيضطر الدولة إلى محاولة ،الدولة عمى تمويل نفقاتيا العامة
المجوء إلى االقتراض الخارجي أو الداخمي، أو اإلصدار النقدي الجديد. وكالىما سوف ُيدخالن االقتصاد 

 القوة الشرائية لمنقود وارتفاع األسعار. القومي في دورة تضخمية تقود إلى تدىور
تمويل جيود اإلدارة  تتمثل في نفقاتباىظة،  إضافيةً  اً يحّمل الدولة تكاليفكما أن التيرب الضريبي 

قرارات  .الضريبية وأجيزة مكافحة التيرب الضريبي وتمويل عمميـات التدقيق والمراجعة لمحسابات وا 
 المكمفين التي تتم من قبل كوادر متخصصة.

                                                             
 وما بعد. 69مرجع سابق ص  ،التيرب الضريبي........ ،د. جميل صابوني - 10
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مية نمط تخصيص الموارد القو عمى  السمبية فتظير آثار التيرب الضريبي عمى الصعيد االقتصاديأما 
 -األرض -رأس المال -ممثمًة بعناصر اإلنتاج األربعة الرئيسة الممموكة لممجتمع، وىي: )العمل

كما أنو يضر بحوافز اإلنتاج، وىو يخفض من مستوى الرفاىيـة االقتصادية ألفراد المجتمع  ،التنظيم(
مى عاتق أفراد ويصبح التيرب بذاتو ضريبًة خبيثة ذات عبء ظالم يمقيو المكمفين غير الشرفاء ع

 المجتمع، كما يؤثر سمبا في عممية التراكم الرأسمالي ويزعزع االستقرار االقتصادي.
  :اآلثار االجتماعية والسياسية -2

التيرب الضريبي يؤدي إلى إفشال تحقيق اليدف االجتماعي لمضريبة. ألنو يزيد اليوة بين طبقات 
عمى الحد المطموب من الحصيمة الضريبية لتمويل  المجتمع، بحسبانو يحّرض الدولة وبدافع اإلبقاء

اإلنفاق العام عمى عدم مراعاة العدالة الضريبية في فرض الضرائب، فيتحمل المكمفين غير القادرين عمى 
العبء األكبر من الضرائب. بينما يتحمل  -وىم عادًة أصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة  -التيرب

العبء األقل، مما يباعد المسافة بين الطبقات،  -حاب الدخول المرتفعةمن األغنياء وأص –المتيربين 
 ويمس بالرضا السياسي واالستقرار االجتماعي في الدولة.

كما أن التيرب الضريبي ييدر القيم األخالقية، ويضعف روح االنتماء والتضامن االجتماعي القومي لدى 
ك إلحساسيم بعدم المساواة من جية، واستنكارىم ين الشرفاء، وينمي فييم روح األنانية، وذلكمفالم

فالت اآلخرين منو  .، مما يولد لدييم شعور باالزدراء نحو القانونلخضوعيم وحدىم لمعبء الضريبي وا 
 

 أساليب مكافحة التهرب الضريبي: خامساً 
 

والقضاء عمى تسعى الدول جاىدًة لمكافحة ىذه الظاىرة بالوسائل المختمفة، التي تتبمور في المعالجة 
 أسباب التيرب ذاتيا.

: يكافح التيرب الضريبي عمى المستوى الداخمي والدولي من خالل من الناحية السموكية والنفسيةأواًل: 
األخذ بالحسبان معالجة الخمل الحاصل في العوامل الذاتية المتعمقة بالمكمف ذاتـو، والذي تدفعو أصاًل 

 جة يمكن أن تتحقق بالوسائل التالية:لسموك التـيرب الضريبي، وىذه المعال
لجوء المشرع وكذلك اإلدارة الضريبية إلى العمل عمى منع قيام الشخصية المتيربة من الضريبة وذلك  -أ

 . من خالل تحسن العالقة بين المكمف واإلدارة الضريبية

217 



من خالل تنمية الوعي األخالقي  :كمفعمى الم تخفيف العبء النفسي لمضريبة العمل عمى -ب
  تمويل عممية التنمية، وتحقيق آمال الشعب. والضريبي لديو، وبيان أىمية الضرائب فـي

رفع مستوى أو قد يتم ذلك عن طريق التوسع في تطبيق طريقة حجز الضرائب من المنبع أو بواسطة 
 فاعمية اإلنفاق العام.

رادع األىم لمتيرب الضريبي: فال يكفي فرض العقوبات عمى االىتمام بعنصر العقوبة بحسبانيا ال -جـ
المكمفين المتيربين من أداء التزاماتيم الضريبية، بل يجب أن تكون ىذه العقوبات جديًة ورادعًة فعاًل، كأن 

 تصل إلى حد العقوبة المقيدة لمحرية أو ألضعاف الجزء المتيرب من الضريبة.
: يجب التأكيد عمى دور ثانيًا: من الناحية التشريعية

المشرع الضريبي في منع المكمف من اإلفالت من 
التزاماتو الضريبية كميًا أو جزئيًا. وذلك من خالل الوسائل 

 التالية: 
ووضوح  العمل عمى استقرار النظام الضريبي - أ

استقرار القوانين الضريبية قواعده وسيولتيا: ف
ويضفي ين، كمفالم لضريبة عمىايخفف عبء 

  عمى التزاميم نوعًا من القناعة والرضا، فالتنظيم 

 الفني الجيد لمضريبة يقمل من فرص التيرب. - ب
مراعاة المبادئ العامة في فرض الضرائب: فبقدر احترام المشرع لقواعد العدالة والشمول والمساواة في 

ام بتسديد ىـذه الضرائب فمن الضرائب التي يفرضيا، بقدر ما يكون احترام المكمفين لمقانون وااللتز 
 الضروري جدا أن تكون الضرائب ذات معدالت معقولة يتحمميا المكمف.

التشريعات نصوص  يا وبينأو بين ،التشريع الضريبي نصوص بينالتشريعي: سواًء  تحقيق التنسيق -ج
 .األخرى
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: ال يمكن لمتشريع ثالثًا: من الناحية الفنية واإلدارية
أىدافو المرجوة منو، ما لم يعيد  الضريبي أن يحقق

ن كانت  بتطبيقو وتنفيذه إلى إدارٍة ضريبيٍة كفوءة، ألنو وا 
اإلدارة الضريبية ذات الكفاءة ال يمكنيا أن تحّول الضريبًة 
السيئة إلى ضريبٍة حسنة، فإن اإلدارة الضريبية غير 
الكفوءة يمكنيا أن تحول أحسـن الضرائب إلى أسوأىا. 

التشريعية حبرًا عمى ورق أو مادًة بال  فتصبـح النصوص
 روح.

 
لذا فإنو يجب خمق إدارات ضريبيٍة عمى مستٍو عاٍل من الكفاءة والخبرة وحسن التعامل، وىذا قد يتم من 

لعناصر اإلدارة  الحفز المادي أو المعنوي خالل إما تحفيز عناصر اإلدارة الضريبية.. سواء عن طريق
منح اإلدارة الضريبية وسائل تشدد فييا الرقابة عمى المكمفين كمنحيا حق  الضريبية، أو عن طريق 

فيذا قد يساعد في تقصي وضعو المالي الصحيح،  كمف،اإلطالع عمى الوثائق والمستندات الخاصة بالم
 ، وغيرىا من الوسائل.يسمح بربط الضريبة عميو بالشكل السميم ومن ثم
 يمكن مكافحة التيرب الضريبي والوقاية منو بمعالجة أمرين ميمين ىمـا:: ومن الناحية االقتصادية رابعًا:

 
: العمل عمى مجابية وتضييق نطاق االقتصاد الخفي في الدولة، وتشجيع المكمفين عمى األمر األول

االنخراط في صفوف االقتصاد الرسمي، بما يحققو ذلك من زيادة في حجم الحصيمة الضريبية وتخفيٍض 
 رب الضريبي.في معدل التي

 
: االىتمام بالوضع االقتصادي لممكمفين والمجتمع عمومًا، وتوجيو اإلنفاق العام نحو رفاىية األمر الثاني

المجتمع وتطوير النشاط االقتصـادي فيو. ومراعاة كل االعتبارات االقتصادية التي تؤدي إلى تخفيف 
 العبء الضريبي عمييم.

، بحسبان التيرب الداخميمكافحة صعوبًة من  رتبدو مكافحتو أكث وعمى صعيد التيرب الضريبي الدولي،
ا فيي تستطيع مكافحتو قدر ذإقميم الدولة وضمن حدودىا، ل عمىالتيرب الضريبي الداخمي يحدث  أن

الموائح الوطنية، استنادًا إلى مبدأ السيادة الوطنية. بينما التيرب الضريبي  المستطاع من خالل القوانين أو
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ي يتجاوز حدود الدول ويتم عبر عدة أقاليم، فإنـو يصعب عمميًا أن تفرض دولة ما سيادتيا ذلالدولي ا
 .11القانونية عمى دوٍل أخرى ألجل مالحقة المتيربين ومكافحة التيرب

والقانون الضريبي الدولي ييتم ببيان شروط فرض الضرائب عمى الدخول التي تنجم عن التعامالت 
يح أوضاع وشروط فرض الضرائب عمى سمٍع أو ثرواٍت يحوزىا مقيم في دولٍة ما الدولية، كما ييتم بتوض
 .12عمى إقميم دولٍة أخرى

 :ومن أىم اإلجراءات التي تساعد في مكافحة ىذا النوع من التيرب الضريبي
 
عقد المعاىدات الدولية الثنائية والمتعددة األطراف، والتي تيدف إلى توحيد وتكثيف الجيود لمنع  -1
ين من التيرب. بحيث تتعيد كل دولة طرف في المعاىدة بتقديم المعمومات والمساعدة الالزمة في كمفالم

ومالحقتيم خارج أقاليميا وتحصيل  ،جباية الضرائب التــي تفرضيا أي من الدول األطراف عمى مكمفييا
 الضرائب المستحقة عمييم. 

ببيان األموال التي يمتمكيا وأوجو النشاط التي  كمفالمأن تنص القوانين الوطنية لكل دولة عمى إلزام  -2
 يقوم فييا في الخارج والتي تدر دخاًل خاضعًا لمضريبة، تحت طائمة الخضوع لعقوبات صارمة.

إلزام الييئات والبنوك الوطنية التي تقوم بتوزيع إيرادات أجنبية عمى المقيمين في الدولة بأن تحجز  -3
 .عمى ىؤالء و توريـدىا لإلدارة الضريبية قبل توزيعيا عميـيممبالغ الضريبة المستحقة 

ضرورة فرض رقابة فعالة، وتنظيم عممية خروج األموال ودخوليا عبر حدود الدول، ومراقبة مدى  -4
 .13االلتزام الضريبي من قبل الشركات األجنبية وفروع الشركات عابرة القوميات العاممة في إقميم كل دولة

وضع  ه الظاىرة، التي لعبت دورًا بارزًا فيذبدأت عصبة األمم المتحدة التصدي لي 1225 من عام اً وبدء
جماعية، يتم االسترشاد فييا في تحديد السيادة الضريبية لمدول المختمفة عمى الدخول جية ذنمو  معاىدات

 نموذج لندن و 1243عام والثروات واألشخاص المكمفين فييا أيضًا، وأىم تمك النماذج: نموذج المكسيك 

                                                             
دار النيضة العربية، القاىرة  ،لمزيد من التفاصيل انظر: د. سيد عبد المولى، الضرائب عمى المعامالت الدولية - 11

 وما بعد.11، ص1978
وما بعد، د. خالد سعد زغمول حممي تنازع  5مرجع سابق ص  ،د بيوميد. زكريا محملمزيد من التفاصيل انظر:  - 12

جامعة الكويت،  ،القوانين في المجال الضريبي، دراسة تطبيقية في القانون الكويتي والقانون المقارن، مجمس النشر العممي
 وما بعد. 11ص 2117

 
 .وما بعد 85مرجع سابق ص  ،.....التيرب ،لممزيد من التفاصيل انظر: د. جميل صابوني - 13
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بيدف  1263. بعد ذلك قامت منظمة التعاون االقتصادي األوربي بوضع مشروع اتفاق عام 1246
، وذلك 1291تنسيق األوضـاع الضريبية بين دول تمك المنظمة، كما قامت منظمة األمم المتحدة عام 

يتضمن المبادئ األساسية  تنفيذًا لمقرار الصادر عن المجمس االقتصادي واالجتماعي، بإقرار نموذج اتفاقٍ 
 المتعمقة بالمعاىدات الضريبية المبرمة بين الدول المتقدمة من جية والدول النامية من جيٍة ثانية.

وقد حاولت الدول فعاًل االىتداء بالنماذج السابقة أثناء عقد المعاىدات الضريبية الثنائية فيما بينيا 
 لمكافحة االزدواج والتيرب الضريبي الدولي. 

 
 
 
 
 

  

221 



 تمارين:

 اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يمي:

 يسيل نقل العبء الضريبي أكثر في: 
 

 الضريبة عمى التركات. -1
 .الضريبة عمى الدخل -2
 الضريبة عمى رأس المال. -3
 الضريبة عمى القيمة المضافة. -4

 .4الجواب الصحيح ىو رقم 

 :من أفضل وسائل مكافحة التيرب الضريبي وأكثرىا تأثيرًا 
 
 تحسين العالقة بين المكمف واإلدارة الضريبية. -1
 وضوح قواعد الضريبة. -2
 فرض عقوبات عمى المخالفين. -3
 تشديد اإلدارة الضريبية رقابتيا عمى المخالفين. -4

 .2الجواب الصحيح ىو رقم 
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عشر الثانيةالوحدة التعميمية 

 
 االزدواج الضريبي

 الكممات المفتاحية:

 الضريبيالزدواج ا

 المخمص:

ذا  الزدواج الضريبيا ىو فرض ضريبتين عمى الشخص نفسو، بالنسبة لذات المال، وعن المدة ذاتيا، وا 
 .أكثر من مرتين سمي تعددًا ضريياً  تكرر ذلك

   

 

 األهداف التعميمية:

 ذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:نياية ىفي 

 االزدواج الضريبيتعريف  -1

 وآثاره وأنواعو االزدواج الضريبيشروط معرفة  -2

 االزدواج الضريبيمنع وسائل تحديد  -3
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 1أواًل: مفهوم االزدواج الضريبي

بالنسبة لذات المال،  ،فرض ضريبتين عمى الشخص نفسهاالزدواج الضريبي بأنو: " تعريفيمكن    
ذا تكررت وعن المدة ذاتها" ىذه الظاىرة أكثر من مرتين سميت تعددًا ضرييًا وتظير في الضرائب ، وا 

عمى الدخل ورأس المال أكثر من الضرائب عمى اإلنفاق بسبب ثبات المطرح في األولى وتكراره في 
 أوقات منتظمة في غالب األحيان.

رتين أو أكثر، ألن كما تجدر اإلشارة إلى أنو قد ال يحدث االزدواج الضريبي بفرض الضريبة ذاتيا م    
االزدواج من الناحية االقتصادية قد يقع أيضًا عندما يتم فرض ضريبتين من ذات النوع أو متشابيتين، 

 وىذا ما سنشرحو الحقًا.
 أىميا:  مجموعة أسبابوُيرِجع الباحثون نشوء ىذه الظاىرة وانتشارىا إلى      

ختالف الدول في تفسير وتحديد مدلول عدم الصياغة المحكمة لمقوانين الضريبية، وكذلك ا-1
  .االصطالحات الضريبية مثل لفظ المنشأة، أو معنى اإلقامة، وغيرىا من المفاىيم

رغبة الدول في زيادة الحصيمة الضريبية، مما يدفعيا لفرض الضريبة أكثر من مرة، أو تطبيق سياسة  -2
 ا في المجتمع.ضريبية تجاه بعض الظواىر االقتصادية التي ال ترغب بوجودى

 ازدىار العالقات االقتصادية والمالية الدولية، وبالتالي سيولة انتقال األموال عبر الدول. -3
اختالف الدول في أساس فرض الضرائب، فبعضيا تنتيج معيار التبعية السياسية، وأخرى تطبق  -4

 معيار التبعية االقتصادية. 
 التي يقوم عمييا التشريع الضريبي.اختالف الدول في المبادئ الفنية والنظم  -5
 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                             

اإلسكندرية،  ،النظام الضريبي الدولي، توزيع الفتح لمطباعة والنشر ،د. زكريا محمد بيومي :لمزيد من التفاصيل نظر - 1
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 ثانيًا: شروط االزدواج الضريبي
مجتمعٍة معًا،  توافر أربعة شروط  من خالل التعريف المذكور آنفًا لالزدواج الضريبي نستخمص ضرورة 

 :2 لمقول بوجوده
ال بد لنشوء ظاىرة االزدواج الضريبي، من كون الفرد المكمف وحدة الشخص المكمف بالضريبة:  -1

 بالضريبة ألكثر من مرة ىو الشخص ذاتو. وىو شرط واضح ال يثير أي صعوبة. 
إال أنو ال بد من التمييز في  ىذا الشرط بين االزدواج القانوني الذي يتطمب وحدة الشخصية القانونية     

، وبين االزدواج االقتصادي الذي ينشأ بمجرد تغير الوحدة لممكمف بدفع الضريبة ألكثر من مرة
االقتصادية لدافع الضريبة. وخير مثال عمى ذلك: حالة فرض ضريبٍة ما عمى أشخاٍص طبيعيين بعد 
فرضيا عمى الشخص االعتباري الذي يتكون منيم. كأن تفرض ضريبة األرباح التجارية والصناعية عمى 

، ومن ثم تفرض ضريبة أرباح ريع رؤوس أموال 8002شركة مساىمة لعام مجموع األرباح التي حققتيا 
منقولة عمى توزيعات أرباح المساىمين عن ذات العام. فمن الناحية القانونية البحتة ال يمكن القول بوجود 
حالة ازدواٍج ضريبي، ألن الضريبة األولى فرضت عمى )الشركة( وىي شخص معنوي مستقل عن 

لذين فرضت عمييم الضريبة الثانية، فشرط وحدة المكمف بالضريبة ىنا غير متوفر. أما المساىمين فييا ا
من الناحية االقتصادية األشمل فاالزدواج قائم، بحسبان أن الشركة ما ىي إال مجموع الشركاء المساىمين 

محصمة عبء فييا، وبالتالي فأرباحيا ىي مجموع أرباحيم، لذا فإن الشريك المساىم ىو من يتحمل في ال
 الضريبتين المفروضتين عمى أرباح الشركة عند تحقيقيا وكذلك عند توزيعيا. 

: أي وحدة المادة الخاضعة لمضريبة. سواًء كانت ىذه المادة دخاًل أم رأس وحدة المطرح الضريبي -2
و. مال. بمعنى أن تفرض الضريبة ذاتيا مرتين، أو أن تفرض ضريبتين من ذات النوع عمى المال ذات

كقيام السمطات الفرنسية بفرض ضريبة األرباح عمى عوائد األوراق والسندات المالية التي يممكيا شخص 
سوري الجنسية في البورصة الفرنسية، وقيام السمطات السورية أيضًا بفرض ضريبة ريع رؤوس أموال 

ة. ففي ىذه الحالة نكون منقولة عمى الريوع الناتجة في الخارج عمى ذات الشخص استنادًا لرابطة الجنسي
أمام حالة ازدواٍج ضريبي؛ ألن المطرح الضريبي الممثل بإيرادات رؤوس األموال المنقولة قد خضع ألكثر 

 من ضريبة. 

                                                             
 .776، ص 2222د. السيد عطية عبد الواحد، مبادئ واقتصاديات المالية العامة، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 2
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أما إذا اختمفت المادة الخاضعة لمضريبة، فينتفي االزدواج الضريبي ولو كان المكمف ىو ذاتو، وتم    
ا. ومثال ذلك: فرض ضريبة عمى عقار يممكو المكمف، وضريبة فرض الضرائب عن المدة الزمنية ذاتي

عمى دخمو المحقق من أعمالو التجارية، وضريبة ثالثة عمى راتبو بحسبانو موظفا. فالضرائب الثالث 
يتحمميا المكمف نفسو وعن المدة ذاتيا، ولكن عمى مطارح ضريبية متعددة، فال وجود ألي ازدواٍج 

 ضريبٍي فيما سبق ذكره.
يعد ىذا الشرط من أىم شروط وحدة الضريبة )أن تكون الضرائب المفروضة من نوع  واحد(:   -3

االزدواج الضريبي. والذي يقتضي أن تكون الضريبة المفروضة عمى المكمف في المرة األولى ىي ذاتيا 
 الضريبة المفروضة عميو في المرة الثانية أو الثالثة... الخ. 

ين حالة ازدواج الضريبة وحالة تكرار الضريبة، فالتكرار ينشأ عندما تتجدد واقعة لذلك يفرق الفقو المالي ب
 فرض الضريبة في كل مرة تجبى فييا، كما في الضرائب الجمركية عندما تتجاوز حدود أكثر من دولة. 

بًة وتظير أىمية ما سبق إذا عممنا أن الفن الضريبي والمالي يختمف باختالف الدول، مما يجعل ضري    
ما تأخذ اسمًا مغايرًا السميا الذي تحممو في دولة أخرى. لذا يؤكد بعض الفقياء والكَتاب عمى ضرورة 
تدخل االتفاقيات والمعاىدات الدولية لتحديد الضرائب التي تعد من نوٍع واحد، وذلك بقصد تجنب االزدواج 

 الضريبي الدولي قدر اإلمكان. 
فاختالف المدة التي فرضت عنيا الضريبة  واقعة المنشئة لمضريبة:وحدة المدة الزمنية أو وحدة ال -4

ينفي واقعة االزدواج ولو تحققت الشروط السابقة، ففرض ضريبة الرواتب واألجور عمى موظف عام عن 
بعد فرض ذات الضريبة عميو عن راتبو المقبوض لشير تموز لذات  8000راتبو المقبوض لشير آب 

 واٍج ضريبي وذلك الختالف مدة التكميف في الحالتين.  العام ال ينشئ واقعة ازد
أن تكون الواقعة المنشئة لمتكميف الضريبي واحدة،  -في إطار الضرائب غير المباشرة  –كما يشترط     

حتى تتحقق ظاىرة االزدواج الضريبي. وما ذكرناه سابقًا عن الضرائب الجمركية التي تفرض من قبل 
ة تمر عبر حدودىا ىو خير مثاٍل عمى أن الواقعة المنشئة لكل ضريبة سمطات عدة دول عمى بضاع

 تختمف عن األخرى، وذلك باختالف الحدود التي تعبرىا البضاعة في كل مرة.  
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 : أنواع االزدواج الضريبيثالثاً 
 

 منظورين:يمكن تقسيم االزدواج الضريبي إلى عدة أنواع، وذلك انطالقًا من    
 يقسم االزدواج الضريبي وفقًا لنطاق حدوثو إلىأنواع االزدواج الضريبي من حيث نطاقه اإلقميمي:  -1

 ىما: االزدواج الضريبي الداخمي واالزدواج الضريبي الدولي.  نوعين
االزدواج الضريبي الداخمـي )المحمي(: ىو الذي تتوافر جميع شروطو داخل إقميم واحد، )ضمن حدود  -أ

 الدولة ذاتيا(. 
ىو حدوثو نتيجة تعدد السمطات  :األمر األولوتعود أسباب ىذا النوع من االزدواج إلى أحد أمرين،      

وحدة فإنو قد تعطى السمطة المركزية الحق المالية أو الضريبية داخل حدود الدولة، فإن كانت الدولة م
بفرض ضريبة معينة، ثم يعطى حق فرض ذات الضريبة من قبل سمطة محمية عمى الشخص نفسو وعن 

. أما إن كانت الدولة مركبة )اتحادية( فقد تقوم السمطة االتحادية بفرض 3ذات المطرح وعن ذات المدة
 بفرض ذات الضريبة عمى ذات المكمف. ضريبة معينة، ثم تقوم سمطة إحدى دول اإلتحاد

حدوث االزدواج بسبب طبيعة النظام الضريبي القائم، فقد تفرض السمطات في دولٍة ما األمر الثاني: 
ضريبًة عامًة عمى الدخل، عممًا أنيا تفرض في الوقت ذاتو ضرائب نوعية عمى فروع الدخل، وفي ذلك 

    ازدواج ضريبي كامل الشروط.
يفرض المشرع ضريبة التركات عمى تركة المتوفى بكامميا قبل توزيعيا، ثم يعود ويفرض  ومثال ذلك أن

 ضريبة التركات عمى الحصص اإلرثية التي آلت لورثتو.
: ىو االزدواج الضريبي الذي تتوافر وتتكامل شروطو عبر 4االزدواج الضريبي الخارجي )الدولي( -ب

حد اىا أو بعضيا في دولة أو دول أخرى. ومثال ذلك: قيام حدود الدول، أي توافر بعضيا في دولة وا 
السمطات الكويتية بفرض الضريبة عمى إيرادات رؤوس األموال المنقولة عمى أرباح سندات وأوراق مالية 
لشخٍص سوري يستثمرىا في بورصة دبي استنادًا لمعيار مصدر الدخل، وفي الوقت ذاتو قيام السمطات 

 عمييا استنادًا لرابطة. السورية بفرض ذات الضريبة

                                                             
% من ضرائب الدخل  12% و  4 كما ىو الحال في سورية عندما سمح لمجالس المحافظات أن تفرض ما بين - 3

 .2227/ لعام 18لصالحيا عمى المكمفين بموجب المرسوم التشريعي رقم /

 ،القاىرة ،مطبعة المميجي ،أصول المالية في الشريعة اإلسالمية والنظم المعاصرة ،د. جالل بكير–د. حسن العزباوي  - 4
 222-221ص ،لم تذكر سنة النشر

227 



 ،فالمكمف نفسو ىنا قام بتسديد الضريبة مرتين وعن المدة نفسيا وعن المادة الخاضعة لمضريبة نفسيا
 ولكن في بمدين مختمفين ولسمطتين ضريبيتين متمايزتين. 

يصنف االزدواج الضريبي من حيث تعمد حدوثو  أنواع االزدواج الضريبي من حيث تعمد حدوثه: -2
 نوعين: إلى

االزدواج الضريبي المقصود: وىو الذي يتعمد المشرع إحداثو بحق المكمفين أحيانًا، وىذا يكون عادًة  -أ
بيدف دعم خزانة الدولة بضرائب إضافية، ألجل مواجية عجز قائم في الموازنة العامة لمدولة، أو بيدف 

الضريبة المفروضة، وذلك بتوزيعيا  تخفيف العبء النفسي عمى المكمفين عندما يرغب المشرع برفع معدل
عمى ضريبتين أو أكثر من ذات النوع، وأحيانًا قد يقصد المشرع من وراء ىذا االزدواج الحد من بعض 

 األنشطة االقتصادية، أي قد يكون ىذا االزدواج تحقيقيا لمسياسة الضريبية لمدولة. 
إال في النطاق الداخمي أو المحمي، ونادرًا ما والجدير بالذكر أن االزدواج المقصود ال يمكن توقع حدوثو 

 يقع عمى الصعيد الدولي.
وىو االزدواج الحاصل بغير قصد من السمطات المعنية، وذلك  االزدواج الضريبي غير المقصود: -ب

 إما لقصوٍر أو خمٍل في القانون الضريبي، أو النعدام التنسيق بين التشريعات الضريبية بين الدول. 
قو فإن االزدواج غير المقصود ىو األكثر حدوثًا عمى الصعيد الدولي منو عمى الصعيد وبعكس ساب

الداخمي، وىذا يبدو منطقيًا بحسبان أن عدم التنسيق بين قوانين الدول ىو أمر وارد، ألن كل دولة كامل 
عية، دون السيادة في وضع قوانينيا الضريبية مستيدفًة مصالحيا المالية واالقتصادية وحتى االجتما

 االىتمام بمصالح وقوانين دوٍل أخرى.
 آثار االزدواج الضريبي:  -3

وعن المطرح ذاتو الضريبي. فميذه  تحمل المكمف لعبء الضريبة ذاتها مرتينال أحد ينكر مدى خطورة 
 الظاىرة آثار سمبية سواًء بالنسبة لالزدواج المحمي أو الدولي.

يؤدي إلى وقوع تكراٍر في إجراءات تحقيق وتحصيل الضريبة، وىذا نالحظ أنو  أ( ففي االزدواج الداخمي:
سيقود حتمًا إلى زيادة في  الحصيمة الضريبية لكن في الوقت نفسو فإن االزدواج الضريبي عندما يزيد من 
عبء المكمفين عن مستوى محتمل فإنو يقمل من روح وحافز األفراد عمى العمل واإلنتاج، وىذا يؤدي إلى 

 نشاط االقتصادي، من جية ويدفع المكمفين إلى التيرب من دفع الضريبة بشتى السبل أيضًا.عرقمة ال
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، الذي ينجم غالبًا عن فكرة سيادة الدولة، وبالتالي عدم التنسيق بين ب( أما في االزدواج الدولي
ورؤوس  التشريعات الضريبية فيما بين الدول كما يجب، فإن من شأنو أن يسبب عرقمة انتقال العمالة

األموال بين البمدان، خشيًة منيم أن تفرض عمييم ضريبة ما ألكثر من مرة دون وجو حق، مما سيعرقل 
 تواصل العالقات االقتصادية الدولية. وىذا يضر بمصالح الدول المتقدمة والنامية معًا.

 : مكافحة االزدواج الضريبي:4
ََ فيو غاية المشرع، وبالتالي ال يعقل أن عمى الصعيد الداخمي، نالحظ أن االزدواج إن كان م    قصودًا

يتم السعي إلى تجنبو ومكافحتو. أما إذا لم يكن مقصودًا وذلك نتيجة عدم تنسيق القواعد التي تمتزميا 
السمطات الوطنية المختمفة في فرض الضرائب، فإن الحل والعالج ىو بتنسيق تمك القواعد، وىذا ليس 

السمطة العميا الموجودة في الدولة أن تمزم بقية السمطات بقرارتيا وقواعدىا.  باألمر العسير، ألنو بإمكان
حتى بالنسبة لمدول االتحادية حيث توجد سمطتين، السمطة االتحادية وسمطة الواليات األعضاء، فإنو 

كل بمجرد التنسيق بين السمطتين من خالل تشريعات اتحادية يمكن تالفي وقوع ىذا االزدواج، كأن يحدد ل
 سمطة نوع الضرائب التي يحق ليا فرضيا وجبايتيا.

ولكن يختمف األمر ويزداد تعقيدًا بالنسبة لمكافحة االزدواج الضريبي الدولي؛ ألن ذلك قد يتعارض     
مع فكرة سيادة الدولة. فكل دولة تضع تشريعاتيا وفقًا لمصالحيا، وحسب ما يضمن الحفاظ عمى ىيبتيا 

لمجتمع. لذا فيحدث أحيانًا أن تتعنت الدولة بفرض ضريبة ما، عمى الرغم من وسيادتيا عمى أشخاص ا
عمميا أن الضريبة ذاتيا يتحمميا المكمف من قبل دولة أخرى وعن المطرح ذاتو. لذا فإن الحل لعالج 

االزدواج الضريبي الدولي ىو التنسيق التشريعي الدولي.  وىناك عدة طرق يمكن المجوء إلييا في 
 إطار مفيوم التنسيق ألجل مكافحة االزدواج الضريبي لعل أىميا:

أن تقوم كل دولة عمى حدة أثناء وضع أو تعديل تشريعاتيا الضريبية بمحاولة تجنب االزدواج -أ 
الضريبي، كأن تمتنع الدولة عن فرض ضرائب عمى األرباح التي تحققت من أعمال تمارس خارج 

المحققة ضمن أراضييا، أو أن تعطي الدولة خصمًا لمضريبة التي حدودىا، وقصرىا فقط عمى تمك 
سددىا المكمف لدولة أجنبية أخرى، من الضريبة المحمية التي فرضتيا عمى المكمف، أو أن تخصم 
الدخل الذي سبق وخضع لضريبة في دولة أجنبية من الدخل الخاضع لضريبتيا المقررة عمى ذات 

زدواج بغض النظر عما تقرره الدول األخرى من أجل جذب رؤوس المكمف، وذلك من أجل تفادي اال
 .األموال إلييا
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ويفضل عادًة عقد المعاىدات واالتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة األطراف بقصد خمق تنسيق  -ب 
عممي بين التشريعات الضريبية لمدول المتعاقدة تبين بصورة واضحة اختصاص كل دولة من حيث 

فتحدد األسس الكفيمة بمنع االزدواج الضريبي بين الدول المتعاقدة، وقد أصبح ىنالك  فرض الضرائب
اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي نموذجية وضعتيا األمم المتحدة والتجمعات االقتصادية اإلقميمية وغيرىا 

 أهم المبادئ التي ُقررت في هذا المجال:من التجمعات. ومن 

 رائب عمى الدخول العقارية لبمد موقع العقار.*االتفاق عمى أن يكون فرض الض

 *االتفاق عمى أن يكون فرض الضرائب عمى أرباح األسيم وفوائد السندات لمدول المصدرة ليا.

 *االتفاق عمى أن يكون فرض الضرائب عمى الديون العادية لدولة موطن الدائن.

ة التي يوجد فييا المركز الرئيسي *االتفاق عمى أن يكون فرض الضرائب عمى أرباح المشروعات لمدول
 لممشروع.

*االتفاق عمى أن يكون فرض الضرائب عمى أجر العمل لمدولة التي يتم فييا ذلك العمل، باستثناء 
 األجور التي تدفعيا الدولة، فيكون لمدولة التي دفعتيا سمطة فرض ضرائبيا عمييا.

 ولة موطن الممول.*االتفاق عمى أن يكون فرض الضرائب عمى الدخل العام لد

وىناك عمى سبيل المثال العديد من االتفاقيات التي عقدت فعاًل بين الدول العربية في ىذا المجال من 
أجل إزالة العوائق التي تقف في وجو حرية تبادل عناصر اإلنتاج فيما بينيا، وكذلك مع بعض الدول 

ن الضرائب بين دول مجمس الوحدة األجنبية، كاتفاقية تجنب االزدواج الضريبي ومنع التيرب بي
 .5 0779التي تم تطويرىا في اتفاقية جديدة عام   0791االقتصادية العربية لعام 

وقد عقدت سورية اتفاقيات كثيرة مع دول عربية وأجنبية استيدفت من خالليا تجنب االزدواج          
فاقية مكافحة االزدواج الضريبي مع الضريبي الدولي وخصوصًا بالنسبة لضرائب الدخل ورأس المال، كات

 .0779، ومع الكويت عام 0771. ومع إيران عام 0770مصر عام 
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والبد من التأكيد عمى ضرورة االستمرار، في عقد المعاىدات واالتفاقيات الدولية لمواجية 
االزدواج  ألن الخاسر األكبر من ىذا ،ومكافحة ىذه الظاىرة تفعيل تمك المعاىدات ووضعيا حيز التنفيذ،

 ىو الدولة ذاتو لما يؤثر ذلك سمبا في مناخيا االستثماري مع الدول األخرى.

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

231 



 تمارين:

 اختر اإلجابت الصحيحت: االزدواج الضريبي قد يقصد منه:

 زيادة الحصيلت. .1

   

 تحقيق العدالت. .2

   

 التمييس في المعاملت الضريبيت بين نشاط وآخر. .3

   

 سبق.كل ما  .4

 .4الجواب الصحيح هو رقم 

 

232 



 

 ةعشر  الثالثةالوحدة التعميمية  

 آثار الضريبة

 

 

 الكممات المفتاحية:

 لمضريبة االقتصاديةآلثار ا - لمضريبةالجتماعية اآلثار ا -لمضريبة السياسية آلثار ا

 المخمص:

الضريبة إحدى الوسائل المالية الرئيسة التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها العامة نتيجة لآلثار السياسية 

السبب المباشر أوغير  كان للضريبة آثاراً حاسمة في تاريخ بعض الشعوب، فكانت ،التي يمكن أن تنتج عنها

والبنية في العمل  كما لها أثر .هابعض الدول أو نشوء االتحادات بيناستقالل والثورات المباشر لقيام 

 آثارها االقتصادية.فة إلى ضااإلبوإعادة توزيع الدخل القومي، االجتماعية 

 األهداف التعميمية:

 دة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:نياية ىذه الوحفي 

 الضريبةتعريف  .1
 آثار الضريبة السياسية اإلقتصادية واالجتماعيةتمييز  .2
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ينتج عن الضريبة آثار متعددة ومعقدة، وتزداد أىمية ىذه اآلثار كمما أمعنت الدولة في استخداميا وسيمة 
 لتحقيق أىدافيا العامة.لمتأثير في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 1اآلثار السياسية لمضريبة -أولا 

تعد الضريبة إحدى الوسائل المالية الرئيسة التي تستخدميا 
الدولة لتحقيق أىدافيا العامة نتيجة لآلثار السياسية التي 

 :يمكن أن تنتج عنيا، ويمكن رصد ىذه اآلثار من خالل
 ،الشعوبكانت لمضريبة آثارًا حاسمة في تاريخ بعض  -1

فكانت السبب المباشر أوغير المباشر لقيام أميات الثورات 
والتي قامت نتيجة  1871كالثورة الفرنسية عام  ،عبر التاريخ

إحساس المحكومين بالظمم من تمادي الممك في فرض 
الضرائب، كما كانت سببا في استقالل وتكون بعض الدول 

رًا ىامًا في أو نشوء االتحادات بين الدول، وتمعب اليوم دو 
  تدخل الدول الكبرى في سياسات الدول وخاصة النامية منيا.

إذ كان السبب الرئيس الذي  ،كان لمضريبة الدور األكبر في نشوء وتطور النظام البرلماني في العالم -2
جعل الممك يدعو البرلمان لالنعقاد في بريطانيا عمى الرغم من أن ممثمين الشعب كانوا في البداية 
مجبرين عمى موافقة الممك عمى معظم مقترحاتو في فرض الضرائب إال أّن إصرار ممثمي الشعب عمى 

إلذن في ذلك كان السبب األىم لنشوء دعوتيم لمموافقة عمى فرض الضرائب من قبل الممك ومنحو ا
البرلمان وخاصة بعد أن أضحت ىذه الموافقة سنوية بعد أن كان البرلمان يجتمع بشكل غير منتظم، فيذه 
الموافقة وسعت صالحيات البرلمان من الناحية المالية فكان ال ُيمنح الممك ىا اإلذن إال بعد التأكد من 

وىذا ما جعل البرلمان فيما بعد مؤسسة  ،رائب المطموب الموافقة عميياضرورة النفقة التي تموليا ىذه الض
وىذا ما جعل الضريبة السبب األول  لنشوء البرلمانات والنظام البرلماني في بريطانيا  ،سياسية وديمقراطية

 وانتقالو منيا إلى جميع دول العالم.  
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 2اآلثار الجتماعية لمضريبة -ثانياا 

مما يؤدي إلى تبدل نمط  ،حياة األفراد االجتماعية بحسبانيا تقطع جزًء من أمواليمتؤثر الضريبة في 
في تؤثر في رغبتيم في العمل وفي البنية االجتماعية  ،حياتيم و درجة التفاوت االجتماعي فيما بينيم

 كما إنيا أصبحت تستخدم لمتخفيف بين الفوارق االجتماعية فيما بينيم. ،ألفراد المجتمع

لضريبة في العمل: تؤدي فرض الضريبة ذات المعدالت المرتفعة إلى تثبيط ىمة المكمفين أثر ا -1
في طمب العمل ويختمف ىذا األثر تبعًا لحالة المكمف ومالءتو المالية، فإذا كان مرتفع الدخل 
فإنيا تدفعو إلى التقاعس عن العمل وبذل المزيد من الجيد بسبب قمة المنفعة من ىذا الجيد، 

يكون ليا أثرًا إيجابيًا في طمب العمل عندما يكون المكمف من أصحاب الدخل المحدود  بينما
فعمى الرغم من نقص المنفعة من العمل فإن حاجة المكمف في ىذه الحالة إلى الدخل تدفعو إلى 

 المزيد من العمل لتأمين حاجاتو الضرورية في سبيل رفع مستوى معيشتو.
 

تماعية: تؤثر الضريبة في البنية االجتماعية لممجتمع فقد تكون سببا أثر الضريبة في البنية االج -2
في زيادة حدة التفاوت بين الطبقات االجتماعية عندما تفرض عمى السمع والخدمات الضرورية 
نظرًا الرتفاع عبء ىذه الضرائب عمى الطبقات الفقيرة أكثر مما ىو عميو الحال عند فرضيا 

إن مثل ىذه الضرائب تمنع الطبقات الفقيرة من االدخار بينما تنقص عمى الطبقات الغنية، لذلك ف
ادخار الطبقات الغنية فقط. أما الضرائب التصاعدية و خاصة عندما تكون ضرائب مباشرة فإنيا 

مما يجعل فرضيا في ىذه الصورة تؤدي إلى  ،تؤثر في الطبقات الغنية أكثر من الطبقات الفقيرة
ويزداد ىذا  ،ية بين أفراد المجتمع بعكس الضرائب في الحالة األولىتخفيف حدة الفوارق الطبق

وىذا األثر ىو الذي جعل الفكر الضريبي  ،األثر عندما تفرض عمى رأس المال وبشكل تصاعدي
ينتقل من صورة الضرائب النسبية الحيادية إلى الضرائب التصاعدية من أجل تحقيق العدالة 

 الضريبية.
 

تقتطع الضريبة جزًء من أموال األفراد وتحولو إلى  دة توزيع الدخل القومي:أثر الضريبة في إعا -3
الدولة التي تعيد إنفاقو عمى أفراد المجتمع وعادة ما يستفيد من ىذه النفقات أكثر، الطبقات التي 
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مما يجعل لمضريبة أثرًا في إعادة توزيع الدخل القومي في ىذه الحالة لصالح  ،تدفع ضريبة أقل
الفقيرة، أما إن استفاد دافعي الضريبة من الخدمات التي تقدميا الدولة بشكل مساوي لما  الطبقات

ولكن إذا استفاد األغنياء من الخدمات التي تمول  ،دفعوه من الضرائب فإنيا تفقد ىذا الدور
ولكن ال يمكن  .بالضريبة أكثر من الفقراء فإنيا تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل لمصمحة األغنياء

لمضريبة أن تمعب ىذا الدور )عندما تكون لمصمحة الفقراء ( إال إذا أحسنت الدولة تنظيميا 
بحيث تجعميا غير قابمة لالنعكاس أو قميمة االنعكاس كما ىو الحال في الضرائب عمى رأس 

 .المال والضرائب عمى الدخل
 لذلك يمكن في ىذا المجال مالحظة ما يمي:

تصاعدية يـؤدي إلـى إعـادة توزيـع الـدخل لصـالح الفقـراء والسـيما أ ـ إن فرض ضرائب مباشرة 
إذا أمكـن التقميــل مــن حجــم التيــرب الضــريبي. والوصـول إلــى ىــذه النتيجــة مــرتبط بتخصــيص 
حصــيمة ىــذه الضــرائب لتمويــل الخــدمات والســمع التــي يســتفيد منيــا الفقــراء بدرجــة أكبــر مــن 

 استفادة األغنياء منيا.

وفــرض  ،مــى التركـات وعمــى تــداول األوراق الماليـة وريــع العقــاراتب ـ إن فـرض الضــرائب ع
الضرائب غير المباشرة عمى السمع والخدمات الكمالية، يؤدي إلى إعادة توزيـع الـدخل والثـروة 

 لصالح الفقراء. 

جـــ ـ بينمــا إذا فرضــت الضــرائب غيــر المباشــرة عمــى الســمع والخــدمات الضــرورية وفرضــت 
 ر نسبية، فإن ذلك يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل لصالح األغنياء.الضرائب المباشرة بأسعا

ال بــد مــن التنويــو أن إعــادة توزيــع الــدخل بحــد ذاتــو يــؤثر فــي متغيــرات االقتصــاد الكمــي ممــا 
 يجعل تأثيرىا االقتصادي أكبر من تأثيرىا االجتماعي.
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 اآلثار القتصادية لمضريبة -ثالثاا 

االقتصـادية لمضـريبة عمـى مسـتوى االقتصـاد الكمـي يمكـن رصـد أىميـا عمـى النحـو ىنالك العديد من اآلثـار 
 :3التالي

 ـ األثر في الستهالك واإلنتاج1

 في أثر الضريبة في االستيالك واإلنتاج يمكن القول:

أ ـ إن فرض الضرائب عمى محدودي الدخل أيًا كان نوعيا يقمل من مقدرتيم عمى االسـتيالك واإلنتـاج ممـا 
 بدوره إلى تخفيض مستوى الدخل القومي. يؤدي

ب ـ إن فرض الضرائب غير المباشرة عمـى السـمع والخـدمات الضـرورية يـؤثر سـمبًا فـي االسـتيالك واإلنتـاج 
وبالتـالي فـي مسـتوى الـدخل القـومي، أمـا إذا فـرض ىـذا النـوع مـن الضـرائب عمـى السـمع والخـدمات الكماليــة 

 السمع والخدمات ولكنو لن يؤثر في مقدرة األفراد عمى اإلنتاج. فيؤدي إلى تقميل االستيالك عمى ىذه

جـ ـ أمـا فـرض ضـرائب مباشـرة أو غيـر مباشـرة عمـى االسـتيالك وفـق قواعـد معينـة فـإن ذلـك يتـيح لمحكومـة 
توجيــو االســتيالك واإلنتــاج بمــا يتفــق واحتياجــات وحجــم االســتيالك بشــكل قطــاعي بمــا يــؤدي إلــى التــأثير 

االســـتيالك واإلنتــــاج عمـــى القطـــاع أو الســـمع والخــــدمات المفروضـــة عمييـــا وذلـــك وفــــق الســـمبي فـــي حجـــم 
 السياسة التي تضعيا الدولة في ىذا المجال.

د ـ إن فــرض الضــرائب عمــى أصــحاب الــدخول المرتفعــة ال يــؤثر فــي اســتيالكيم ألن ىــذه الطبقــة تحــافظ 
اج، أمــا فــرض الضــرائب عمــى اســتيالك عــادة عمــى مســتوى اســتيالكيا وبالتــالي ال تــؤثر فــي مســتوى اإلنتــ

الطبقــات المتوســطة فيتــراوح أثــره عمــى إنفاقيــا وفــق ميميــا الحــدي إلــى االســتيالك أو االدخــار وممــا يجعــل 
 أثرىا عمييما في ىذا المجال مرتبطًا بذلك.
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 ـ األثر في الدخار والستثمار2

 في ىذا المجال يمكن القول:     

العـام يـؤثر سـمبًا فـي االدخـار وبالتـالي فـي االسـتثمار، فـنقص معـدل االدخـار  أ ـ إن زيـادة العـبء الضـريبي
ــــر المباشــــر  ــــى زيــــادة معــــدل االســــتثمار غي ــــو يــــؤدي إل يــــؤدي إلــــى نقــــص معــــدل االســــتثمار المباشــــر ولكن

 كاالستثمار في البورصة مع ثبات العوامل األخرى.

زء ىـام مـن دخـول األغنيـاء المرتفعـة ب ـ إن فـرض ضـريبة مباشـرة بأسـعار تصـاعدية يـؤدي إلـى اقتطـاع جـ
 مما يحد من مقدرتيم عمى االدخار ويؤثر بدوره عمى حجم االستثمار المحمي.

 ،جـ ـ إن فرض ضريبة مباشرة عمى ريع رؤوس األموال المنقولة يـؤثر سـمبًا فـي مسـتوى االدخـار واالسـتثمار
ؤدي إلــى ارتفــاع أســعارىا، ولكنــو ال أمـا فــرض الضــرائب غيــر المباشـرة عمــى الســمع والخــدمات الضــرورية فيـ

يؤثر في االستيالك بل يؤثر مباشرة في االدخار بسبب قمـة مرونـة الطمـب عمـى ىـذه السـمع والخـدمات، أمـا 
إذا فرضت ىذه الضريبة عمى السمع والخدمات الكمالية فإنو يؤثر سمبًا فـي اسـتيالكيا وبالتـالي ال يـؤثر فـي 

 االدخار واالستثمار.

لضرائب المباشرة وفرضـيا بشـكل خـاص عمـى األربـاح غيـر الموزعـة فـي الشـركات المسـاىمة د ـ إن فرض ا
بمعدل أعمى من األرباح الموزعة يؤدي إلى تقميل األموال االحتياطيـة أي االسـتثمار الـذاتي ممـا يـؤدي إلـى 

 زيادة دخول األفراد نتيجة زيادة التوزيعات وبالتالي إلى زيادة االدخار.

ضـرائب مباشـرة عمـى األمـوال المودعـة فـي البنـوك يـؤدي إلـى محاربـة االدخـار وبالتـالي إلـى ىــ ـ إن فـرض 
 زيادة االستثمار المباشر.

تمعـــب الضـــريبة دورًا بـــارزًا فـــي توجيـــو االســـتثمارات إلـــى القطاعـــات االقتصـــادية التـــي تحظـــى بمعاممـــة  -و
اعــات، كمــا يمكــن أن تمعــب الضــريبة ضــريبية تفضــيمية ممــا يــؤدي إلــى نمــو ىــذه االســتثمارات فــي ىــذه القط

دورًا معاكســًا عنــدما تفـــرض بمعــدالت مرتفعـــة أو تحظــى بمعالـــة ضــريبية تميزيــة ممـــا يقمــل مـــن حجــم ىـــذه 
 االستثمارات في ىذه القطاعات عمى المدى البعيد.
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 ـ األثر في تخصيص الموارد3

بما أن الضريبة تؤدي إلى ارتفـاع سـعر السـمعة أو الخدمـة المفروضـة 
عمييــا، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى نقــص اســتيالكيا ويــؤثر ســمبًا فــي إنتــاج 
ىـــذه الســـمعة أو الخدمـــة وبالتـــالي يـــؤدي إلـــى عـــدم االســـتخدام الكـــفء 
ن ىذه الحقيقة تدعو إلى نتيجـة مفادىـا  لمموارد االقتصادية المتاحة. وا 
أن الضـــــــريبة تـــــــؤدي إلـــــــى تشـــــــوه ىيكـــــــل أســـــــعار الســـــــمع والخـــــــدمات 

ؤثر مباشــرة فــي قــرارات اإلنتــاج ويــؤدي إلــى المفروضــة عمييــا، ممــا يــ
ســـوء فـــي تخصـــيص المـــوارد االقتصـــادية ويحـــول دون الوصـــول إلـــى 

 حالة التخصيص الكفء لتمك الموارد.
 

 ـ األثر في التداول النقدي4

 
ممكـــن لمضـــريبة أن تـــؤثر فـــي حجـــم التـــداول النقـــدي فـــتخفض مـــن 

فالضــــريبة كميتـــو ممــــا يقمــــل مــــن معــــدالت التضــــخم فــــي المجتمــــع، 
تحــدث آثــارًا انكماشــية فــي كتمــة التــداول النقــدي وتســتطيع الدولــة أن 
تـؤثر فـي حجـم التـداول النقـدي عـن طريـق رفـع العـبء الضـريبي أو 
خفضو، وقد يكون ىذا األثر دائمًا وقد يكـون أثـرًا مؤقتـًا وفقـًا لمعـدل 

 عجز الموازنة.
 

 

 

 

 

 

239 



 األثر في األسعار -5

فــي األســعار حســب نــوع تمــك الضــرائب، تتبــاين آثــار الضــرائب 
فغالبـًا مـا تـؤدي الضـرائب المباشـرة إلـى  ،مباشرة أو غير مباشـرة

انخفاض في المستوى العام لؤلسعار ألن ىـذه الضـرائب تتنـاول 
الـــدخول والثــــروات ممـــا يــــؤدي إلــــى تقميـــل االســــتيالك وبالتــــالي 
الطمــب الكمــي ممــا يــؤدي إلــى تخفــيض األســعار، أمــا إذا كانــت 

ــــى ســــمع  ىــــذه الضــــرائب غيــــر مباشــــرة وخاصــــة إذا ُفرضــــت عم
ضـــرورية ذات الطمــــب المرتفـــع فيــــذا يــــؤدي إلـــى رفــــع أســــعارىا 

 .4وخاصة إذا استطاع المكمفون بيا نقل عبئيا إلى المستيمك
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 :اختر اإلجابة الصحيحة: في أثر الضريبة في االدخار
 .اكتسب أىمية في السياسة المالية التقميدية .1
 .لم تؤثر الضريبة في ادخار الفقراء .2
 .تؤثر الضريبة سمبًا في ادخار األغنياء .3
 .كل ما سبق .4

  .2الجواب الصحيح ىو رقم: 
   

  :السؤال الثاني
   

 :بة الصحيحة: في آثار الضريبة السياسيةاختر اإلجا
 .تعد وسيمة لمصادرة الثروات .1
 .تؤثر في رغبة األفراد في العمل .2
 .طورت النظام البرلماني في العالم .3
 .تحدث آثار انكماشية في الكتمة النقدية .4

 .3الجواب الصحيح ىو رقم: 
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 الوحدة التعميمية الرابعة عشر 

القـروض العـامة
 

 الكممات المفتاحية:
 آثار القروض العامة –انقضاء القروض العامة  –أنواع القروض العامة  –إصدار القروض العامة 

 المخمص:
يعرف القرض العام بأنو مبمغ من المال تقترضو الدولة من الغير من أجل تحقيق أىدافيا العامة، لذا فيو 

 ،لتحقيق أىدافيا إلى جانب الضريبةيصبح وسيمة فعالة ميمة يختمف عن الضريبة ،كما تطور تاريخيًا ل
استغرقت بعض الدول في استخدامو مما فاقم من مدونيتيا وأصبح ذلك وسيمة لتدخل المؤسسات الدولية 

 في صياغة سياستيا المالية.   

 األىداف التعميمية:
 لتعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:نياية ىذه الوحدة اي ف

 دراسة طرق انتقاد القروض العامة -1

 ودورهره تنمية ميارة الطالب حول مفيوم القروض العامة وتطو  -2

 ا بين الداخمية منيا والخارجيةيز خصوصتميالدراسة أنواع القروض العامة و  -3
 العامة وطبيعتيا القانونية واالقتصاديةخصائص القروض دراسة  -4
 دراسة العوامل المحددة لمجوء إلى القروض الداخمية والخارجية -5
 دراسة كيفية إصدار القروض العامة -6
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فقد  ،ذا كان تمويل النفقات العامة يتم عن طريق حصيمة الضرائب وغيرىا من صور اإليرادات العامةإ

تمجأ الدولة إلى القروض العامة لتمويل بعض نفقاتيا وخاصة االستثمارية منيا أو النفقات االستثنائية 

تعدُّ القروض العامة ظاىرة لمواجية نفقات الحروب والكوارث والعجز المؤقت في الموازنة العامة و 

باإلنفاق العام، فبحسبانيا تنظيمًا اقتصادية مالية حديثة العيد ترجع في جذورىا إلى ظيور الدولة وقياميا 

ماليًا ىي ظاىرة حديثة وبحسبانيا تصرفًا حكوميًا فإنيا ترجع إلى أيام المموك واألباطرة والسالطين، 

 ولمتعرف عمى ىذه الظاىرة ال بد من دراستيا من كافة جوانبيا النظرية والتطبيقية وفق التقسيم التالي:

 

 التعريف بالقروض العامة
 

ف بالقروض العامة ال بد من دراسة تطور لمتعري
نظرية القروض العامة وتفريق ىذا النوع من 
 

اإليراد عن غيره من اإليرادات عبر التعّرف عمى
 .طبيعتو القانونية واالقتصادية
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 أواًل ـ تطور نظرية القروض العامة:
لم تكن القروض العامة وليدة الظروف الراىنة، بل 

الدولة وقياميا بوظائفيا التي ظيرت مع ظيور 
تتطمب اإلنفاق العام، وطالما أن قيام الدولة 
باإلنفاق العام ييدف إلشباع الحاجات العامة 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فعندما ال 
تستطيع توفير األموال الالزمة إلشباع ىذه 
الحاجات من دومينيا العام، تمجأ عندىا لفرض 

وعندما ال تكفي ىذه المصادر الضرائب والرسوم 
 تمجأ الدول إلى "االقتراض العام".

 
ولدى الرجوع إلى الظروف التاريخية يمكن مالحظة أن المموك كثيرًا ما كانوا يرىنون أمالكيم ومجوىراتيم 
لمتجار مقابل الحصول عمى األموال الالزمة لتغطية النفقات العامة، وخاصة في أوقات الحروب أو عند 

ل الغزوات. واستنادًا لذلك كانت ظاىرة القروض العامة ظاىرة استثنائية، ال تتكرر سنويًا، بل تكون تموي
لمواجية الظروف االستثنائية فقط، أما في الظروف الحديثة فقد أخذت ظاىرة القروض العامة فمسفة 

كانت الدولة في السابق  جديدة نظرًا لتغير دور الدولة وتدخميا في الحياة االقتصادية واالجتماعية، فقد
دولة حارسة ال ُتعنى باإلنتاج وتأمين الغذاء وتشجيع التصدير والتدخل في الحياة االقتصادية 
قامة العدل فقط، ومن ثم ال تحتاج لزيادة اإلنفاق العام بشكل  واالجتماعية، بل تيتم باألمن والدفاع وا 

 تحتاج إلى القروض العامة إال في تمك األوقات.مستمر، بل في أوقات الشدة واألزمات فقط وبالتالي ال 
واستنادًا لذلك تطورت نظرية القروض العامة وأصبحت أداة مالية اعتيادية سنوية تمجأ إلييا الدول سنويًا 
لعدم قدرة اإليرادات الضريبية عمى مواجية زيادة حجم النفقات العامة المستمر، وظيرت أفكار وآراء تؤيد 

ض العامة وأخرى تعارضيا ومازال الجدل دائرًا بين المؤيدين والمعارضين حتى يومنا لجوء الدولة لمقرو 
ىذا. فاالقتصاديون التقميديون يعارضون القروض العامة بحسبانيا ظاىرة سنوية تمجأ إلييا الدول، بينما 

ي العرض والطمب االقتصاديون الكينيزيون يؤيدون لجوء الدولة لمقروض العامة سنويًا ألنيا تؤثر إيجابًا ف
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الكميين في االقتصاد الوطني، وقد توسع دور القروض العامة في المالية العامة لمدولة واستخدمت أداة 
مالية لمتأثير في مكونات االقتصاد الكمي شأنيا شأن الضرائب والنفقات العامة، وخاصة في الدول النامية 

القتصادي، وىذا ما جعل بعضيا يدخل في أزمة التي تعاني من فجوة تمويمية لبناء تنميتيا وتطورىا ا
 مديونية كبيرة نتيجة استخدام ىذه األداة دون ضوابط.

 ثانيًا ـ مفيوم القروض العامة:
ارتبط ظيور القروض العامة بالعجز المالي أو أحيانًا بالحاجة المالية المتزايدة لمدولة، فأصبحت أداة 

برامجيا االقتصادية، وخاصة المشاريع اإلنتاجية الكبرى، ولذلك مالية سنوية تستخدميا الدولة لتمويل 
تصدى عمماء المالية العامة ليذه الظاىرة وعرفوىا بتعاريف عديدة ركزت في مجمميا عمى آلية الحصول 
 عمى القروض واألىداف المتوخاة منيا وطريقة تسديدىا واستنادًا لذلك يمكن تعريف القروض العامة بأنيا:

المال يغمب عميو الطابع النقدي تحصل عميو األشخاص االعتبارية العامة)الدولة( من األفراد "مبمغ من 
أو المؤسسات الوطنية أو األجنبية يتضمن مقابل الوفاء ويؤدي إلشباع الحاجات المالية المتزايدة 

 لمدولة ويساعدىا عمى تحقيق أىدافيا االقتصادية واالجتماعية والسياسية".
ل ىذا التعريف بأن القروض العامة مبالغ مالية تقترضيا الدولة من الجيات التي تتوفر يالحظ من خال

لدييا األموال وتتعيد بإعادتيا حسب االتفاق معيا، فيي عقود مالية بين األفراد أو المؤسسات المالية 
 اد الوطني.وبين الدولة ينتج عنيا العديد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية في االقتص

وبناء عمى ىذا التعريف فإن القروض العامة تتميز بالخصائص التالية التي تميزىا عن باقي أدوات الدولة 
 المالية، وأىم ىذه الخصائص ىي:

ويقصد بذلك أن الدولة تحدد حاجتيا المالية من القروض  ـ مبمغ من المال يغمب عميو الطابع النقدي:1
اب العام لكي تجمع بعدىا المبالغ التي تحتاج إلييا بشكل نقدي في أغمب ثم تطرح سنداتيا عمى االكتت

األحيان، ألن األنظمة السابقة كانت تعتمد عمى القروض العينية، أما بعد تطور العالقات االقتصادية 
 وظيور النقود فقد أقمعت الحكومات عن القروض العينية إلى القروض النقدية. 

مثل  الدولة أو من ينوب عنيا من األجيزة الحكومية )المركزية والالمركزية(:ـ يقوم باالقتراض العام، 2
ألن جميع  ،وزارة المالية ـ بعض الوزارات المختصة، الوحدات اإلدارية والمرفقية ذات الشخصية االعتبارية

ل ىذه المؤسسات تمثل الدولة في مجال عمميا، لكن ىذه الجيات ال تستطيع االقتراض إال بعد الحصو 
عمى موافقة السمطة التنفيذية )الحكومة( والحكومة بدورىا تحصل عمى موافقة السمطة التشريعية ألنيا 
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الجية الوحيدة المكمفة بمراقبة عمل الحكومة ومحاسبتيا في نياية السنة المالية، لذلك تحتاج الحكومة 
 لضرائب إنفاق ـ اقتراض(.بشكل مستمر إلى موافقة السمطة التشريعية عمى كل واقعة مالية )جباية ا

فقد  ـ يقدم األفراد أو المؤسسات المالية الوطنية أو األجنبية القروض لمجيات الحكومية بموجب عقد:3
يتم االتفاق بين المقترض )الحكومة( والمقرضين )األفراد أو المؤسسات( بشكل مباشر عمى تقديم قرض 

اق عمييا أو قد تطرح الدولة سندات الدين العام في سوق بمبمغ معين وبفائدة محددة ولفترة زمنية يتم االتف
األوراق المالية وتسمح لمن يرغب باالكتتاب عمييا، ويتحدد في متن السند المبمغ والفائدة وفترة التسديد، 
وتكون ىذه السندات قابمة لمتداول في سوق النقد، ىذا ويختمف نوع القرض وتأثيره في الحياة االقتصادية 

 ية تبعًا لمجية المقرضة.واالجتماع
ذا كانت  ـ يتضمن القرض العام مقابل الوفاء:4 أي يتحدد في عقد القرض المبمغ والفائدة وزمن السداد، وا 

سندات تطرح في سوق المال يتحدد في متنيا المبمغ وزمن السداد وتباع بقيمة سوقية أي تخصم الفائدة 
الحكومة تسدد المبمغ الموجود في متن السند )القيمة  مسبقًا من قبل المشتري أما في فترة السداد فإن

 االسمية(.
وتختمف القروض العامة عن الضرائب بأنيا وسيمة مالية ليست نيائية أي يجب عمى الدولة ردىا 
لزامية أي ال يتوجب عمى الدولة ردىا  ألصحابيا في حين تكون الضرائب وسيمة مالية نيائية وا 

ا رد القروض ألصحابيا ومع الفائدة أيضًا، لذا يتوجب عمى الدولة عندما ألصحابيا، بينما يتوجب عميي
تقترض أن تفكر في العبء المالي الناجم عن القرض، وىذا يمزميا أال تستخدم إيرادات القروض العامة 
إال في اإلنفاق االستثماري المنتج الذي يمكن أن يقدم مردودًا أكبر من فائدتو في المستقبل كما تختمف 

 .نيا أيضا بأن القروض اختيارية من حيث المبدأ بينما الضرائب فيي فريضة إلزاميةع
ففي المجال  ـ تستخدم الدولة القروض العامة لتحقيق أىدافيا االقتصادية واالجتماعية والسياسة:5

إقامة االقتصادي تقترض الدولة لتمويل برامجيا االقتصادية مثل تمويل إقامة مشاريع البنية التحتية أو 
مصانع عامة أو مؤسسات خدمية يحتاجيا االقتصاد الوطني ألن إقامة ىذه المشاريع بكافة أنواعيا سوف 

 يشجع عمى زيادة اإلنتاج واالستثمار األمر الذي يؤدي لزيادة معدالت النمو االقتصادي.
ية والتعميم والثقافة وفي المجال االجتماعي قد تقترض الحكومة لتمويل البرامج االجتماعية كالرعاية الصح

قامة الجامعات والمدارس وغيرىا األمر الذي يؤدي لتحسين الظروف االجتماعية ورفع  والرياضة وا 
 المستوى المعيشي لمسكان وخاصة محدودي الدخل منيم.
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إن ىذه األىداف التي تسعى الدولة لتحقيقيا إنما تيدف في نياية المطاف لتحسين الظروف المعيشية 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد التي تصب في خدمة المجتمع وتطوره في نياية األمر.وتحقيق 

 
 ثالثًا ـ الطبيعة القانونية واالقتصادية لمقروض العامة:

تعدُّ صيغة القروض العامة صيغة قانونية أي أن عقد القرض ىو عقد قانوني يترتب عميو مجموعة من 
واالجتماعية ولشرح ىذا المفيوم ال بد من التفريق بين الطبيعة القانونية والطبيعة اآلثار االقتصادية 

 االقتصادية لمقروض وفقًا لما يمي:
القرض ىو اتفاق بين طرفين، المقرض )األفراد أو المؤسسات...( ـ المقترض  ـ الطبيعة القانونية: 1

 )الحكومة(.
ذا قامت الدولة بطرح سندات الدين العام ويتحدد في متن ىذا العقد: مبمغ القرض ـ الفائ دة ـ فترة السداد وا 

في األسواق المالية، فإن السند بحد ذاتو يشكل عقدًا يتوضح في متنو المبمغ وفترة السداد ويباع بالقيمة 
السوقية التي تقل عادة عن القيمة االسمية بمقدار الفائدة، وعمى الدولة السداد عند فترة االستحقاق، وبناء 

 عمى ذلك فإن الطبيعة القانونية لمقروض تتمثل في:
: ويعد ىذا العقد من العقود اإلدارية بحسبانو يتعمق بنشاط مرفق عام القرض العام يتم بموجب عقد -أ

يسعى لتحقيق منفعة عامة ويتضمن شروطًا غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وىذا ما يميزه عن 
ون أنو عمل من أعمال السيادة بحسبانو يستيدف تحقيق المصمحة غيره من اإليرادات بينما يرى آخر 

العامة، إذ يعد القرض العام مجرد عمل تشريعي يصدر في صورة قانون، مع ذلك فإن طبيعتو العقدية 
 .1أقرب إلى الواقع فال يمكن المساس بأحكامو إال بموافقة المقرضين

صدار أسناد الدين العام فتقوم الحكومة  القرض العام يستند إلى صك تشريعي: -ب بعقد القرض وا 
استنادًا إلى إذن مسبق يصدر من قبل السمطة التشريعية، يتضمن موافقتيا عمى االستدانة من أجل تغذية 
خزينة الدولة، ويقتصر ىذا اإلذن عادة عمى مبادئو األساسية، كتحديد مبمغ القرض، مدتو، معدل فائدتو، 

 .2نياً ويترك لمحكومة أمر تنظيم القرض ف
 وما يميز القروض في العصر الحالي عن القروض العصور السابقة ما يمي:

 أ ـ تعقد القروض الحالية باسم الحكومة وليس باسم الممك.
                                                        

 .375د. زين العابدين ناصر، مرجع سابق، ص  - 1
 .214مرجع سابق ص ،المالية العامة والتشريع الضريبي ،د. عصام بشور - 2
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ب ـ ال تقدم الدولة الضمانات لمقروض الحالية، في حين كانت تقدم في الماضي األمالك أو المجوىرات 
 الممكية ضمانًا لمسداد.

العامة الحالية صيغة السندات ويعطى لكل مقترض السند الذي اشترك بو ويمكنو بيع  ج ـ تأخذ القروض
 ىذا السند إلى مقرض آخر.

 ـ الطبيعة االقتصادية: 2
كانت القروض في السابق ظاىرة استثنائية أما في العصر الحالي  فقد أصبحت القروض العامة ظاىرة 

ة التي تنتمي إلييا، وقد اختمفت المدارس اقتصادية تحمل صفات وخصائص المدرسة االقتصادي
 االقتصادية حول الطبيعة االقتصادية لمقروض.

أ ـ أما المدرسة االقتصادية التقميدية التي قامت عمى الحرية االقتصادية وحرية العمل والتممك وعدم تدخل 
االقتصاد الوطني والدولة الدولة في الحياة االقتصادية ألن القطاع الخاص ىو الذي ينتج ويسّوق ويطّور 

قامة العدل ومن ثم عمييا حصر نشاطاتيا االقتصادية والخدمية في أضيق  تعنى بشؤون األمن والدفاع وا 
الحدود، وىذا األمر يرتب عمى الدولة تخفيض الضرائب لتغطية النفقات العامة، وفي حال تراجعت 

ي ىذه الحالة فقط، ولم يشجع التقميديون الضرائب عن تغطية النفقات العامة يحق لمدولة االقتراض ف
القروض العامة ألنيا تؤدي لحصول منافسة بين القطاع الخاص والدولة عمى اقتسام المدخرات الوطنية 
األمر الذي يؤدي الرتفاع أسعار الفائدة فيتأثراالستثمار ويتراجع اإلنتاج ويؤدي ذلك بدوره لحصول الركود 

 االقتصادي.
القتصادية الكينزية فقد خالفت المدرسة التقميدية ألن أفكار كينز جاءت ردًا عمى الخطأ ب ـ أما المدرسة ا

الفادح المتعمق بأفكار المدرسة التقميدية وتراجع حجم اإليرادات العامة مقابل زيادة حجم النفقات العامة، و 
ادي جون مانريد والذي جعل االقتص ،1933 -1929الكساد االقتصادي الكبير الذي حصل ما بين عام 

كينز يدعو لتدخل الدولة في الحياة االقتصادية، وفي حال عدم كفاية اإليرادات طالبيا باالقتراض من 
قامة المشاريع الكبرى األمر الذي يؤدي  األموال المدخرة )المكتنزة( بيدف إقامة مشاريع البنية التحتية وا 

نيم يسارعون إلى زيادة االستثمار وتشغيل العمال لزيادة الطمب، فإذا شعر المستثمرون بزيادة الطمب فإ
 .3مما يؤدي لزوال الركود وانتقال االقتصاد إلى حالة التشغيل الكامل

                                                        
منشورات دار مكتبة  ،ترجمة نياد رضا ،جون مانريد كينز ،ادلممزيد من التفاصيل انظر: النظرية العامة في االقتص - 3

 وما بعد. 163، ص1962بيروت  ،الحياة
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فإن الوسيمة الوحيدة والفعالة إلخراج االقتصاد من الركود ىي القروض العامة، وبشكل خاص إنفاق ىذه 
وليد دخول جديدة تدفع المنظمين لزيادة حجم القروض عمى المشاريع اإلنتاجية أو الخدمات مما يؤدي لت

 االستثمار.
وقد أصبحت القروض العامة في العصر الحديث وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية أداة مالية عادية 
تمجأ إلييا الحكومات سنويًا وفي أكثر دول العالم ألن النفقات العامة تتزايد سنويًا بفضل التطور 

بفضل التطور التقاني الذي لم يتوقف بعد. لذلك غدت القروض العامة وسيمة االقتصادي واالجتماعي و 
 مالية عادية أصبحت تستخدميا الدولة من أجل تحقيق أىدافيا العامة.

 

 
 
 

  

249 



 أنواع القروض العامة وحدودىا
 

 أواًل ـ أنواع القروض العامة:
إلى أكثر من نوع تبعًا لتغير ىذا المعيار تقسم القروض العامة إلى عدة أنوع تبعًا لألكثر من معيار فتقسم 

 وبناًء عمى ذلك تقسم القروض العامة إلى:
 
 ـ القروض الداخمية والقروض الخارجية:1

يكون القرض داخميًا إذا قام باالكتتاب في سندات الدين العام أشخاص طبيعيون أو اعتباريون داخل 
ية الوطنية، ويكون القرض خارجيًا عندما تعقد الدولة المقترضة أو عند طرح السندات في السوق المال

الدولة قرضًا مع دولة أجنبية أو مؤسسة مالية دولية أو عند طرح سندات الدين في األسواق المالية 
 األجنبية، لكن القرض الخارجي يتطمب وجود ضمانات من الدولة المقترضة. 

 وتمجأ الدولة لمقروض الخارجية عندما:
 رات الوطنية تغطية السندات المطروحة لالكتتاب.أ ـ ال تستطيع المدخ

 ب ـ تريد الدولة إقامة مشاريع ضخمة ال تستطيع القروض المحمية تمويميا.
 ج ـ تريد الدولة تمويل المستوردات أو تصحيح االختالل في ميزان المدفوعات. 

آثارىا عن القروض إن ىذه األسباب تدفع الدولة لالقتراض الخارجي، لكن ىذه القروض تختمف في 
 الداخمية، ولكل نوع عدد من المزايا والسمبيات التي تميزه عن النوع اآلخر نجمميا فيما يمي:

أـ ال يزيد القرض الداخمي الثروة القومية ألنو يحّول األموال من األفراد إلى الدولة بينما يزيد القرض 
 من دولة مقرضة خارجية إلى داخل الدولة. الخارجي الثروة القومية )ولو مؤقتًا( ألنو ينقل األموال 

ب ـ ال يؤثر القرض الداخمي عمى سعر صرف العممة الوطنية، بينما يؤدي القرض الخارجي لتحسين 
ميزان المدفوعات عند الحصول عميو، ويتأثر سعر الصرف إيجابًا. أما عند سداد القرض فيتأثر سعر 

 خارج.الصرف سمبًا ألنو يحول القطع األجنبي إلى ال
ج ـ يؤدي القرض الداخمي إلى تحويل االستيالك من طبقة إلى أخرى، بينما القرض الخارجي سوف يزيد 

 الطمب المحمي وسوف يحصل الرواج في االقتصاد نظرًا لدخول وسائل دفع جديدة.
د ـ ال يؤثر القرض الداخمي عمى الوضع السياسي لمدولة وفي حال اضطرار الدولة لمدفع وعدم توفر 
األموال الالزمة تقوم بتحويمو إلى قرض طويل األجل، بينما في حال عدم سداد القرض الخارجي قد 
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تتدخل الدولة األجنبية في الشؤون الداخمية مما قد يؤثر في االستقالل السياسي لمدولة كما حدث لبعض 
القرن التاسع عشر / فزيادة القروض الخارجية عمى مصر في نياية 19الدول النامية في أواخر القرن /

ىو السبب الرئيس الحتالليا من قبل االنكميز، أو قد تخضع لبرامج صندوق النقد الدولي والمنظمات 
المالية الدولية مما يؤثر في الوضع االقتصادي والسياسي لمدولة، فقد أصبحت ىذه القروض وسيمة جديدة 

المالية واالقتصادية لتفرض عمييا القواعد لتدخل الدول الكبرى في التأثير في سياسات الدول المقترضة 
التي تحسن من وضع ماليتيا العامة من أجل مساعدتيا في االستمرار في وفائيا لقروضيا دون النظر 

 أحيانًا آلثار ذلك في الناحية االجتماعية واالقتصادية لمدولة المقترضة.
 ـ القروض االختيارية والقروض اإلجبارية:2

اري أن يكون األفراد أحرارًا يقصد بالقرض االختي
في االكتتاب في سندات الدين العام أما القروض 
اإلجبارية فتقدم عمييا الدولة عندما ال تجد من 
يكتتب بالقروض االختيارية فتفرض عمى كل 
مواطن مبمغًا معينًا استنادًا لمضريبة التي يدفعيا، 
أو قد تؤجل دفع القروض االختيارية فتتحول إلى 

بارية، وقد تقترب القروض اإلجبارية قروض إج
من الضرائب نظرًا لوجود صفة اإلجبار في 
االشتراك في ىذه القروض وىي غير معمومة 

  .السداد
األصل في القروض أنيا اختيارية، ولكن السؤال الذي يطرح في ىذا المجال، متى تمجأ الدولة إلى 

 القروض اإلجبارية؟
 اإلجبارية في الحاالت التالية:تمجأ الدولة إلى القروض 

أ ـ عندما تطرح الدولة سندات الدين العام وال يشترك بيا أحد، لذلك تمجأ إلى فرض قروض إجبارية بيدف 
 تمويل نفقاتيا العامة المستعجمة.

ب ـ في حاالت كالتضخم قد تفرض الدولة عمى المواطنين قروضًا إجبارية بيدف امتصاص جزء كبير 
 فائضة األمر الذي يؤدي لنقص السيولة وتراجع األسعار.من السيولة ال
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ج ـ عندما يحين أجل القروض االختيارية وال يوجد ما يكفي لمسداد، تحوليا الحكومة لقروض إجبارية 
 فتمدد أجل سدادىا من طرف واحد ىو الدولة دون موافقة المقرضين.

مالك العقارية فعند عدم توافر المال الالزم د ـ في حاالت تأميم المشروعات الصناعية أو األراضي أو األ
لتعويض أصحابيا تعتبرىا الدولة قروضًا وتسددىا عند توافر المال الالزم لدييا، فيي تعد في مثل ىذه 

 الحالة قروضًا إجبارية.
 
 ـ القروض المؤبدة والقروض المؤقتة:3

يكون القرض مؤبدًا عندما ال تمتزم الدولة بسداده 
متفق عمييا وتصبح صفة التأجيل في األوقات ال

عنصرًا من عناصر القرض، أما القرض المؤقت 
فيو قرض قصير األجل يتم االتفاق عميو مع 
الحكومة لمدة قصيرة عادة ما تكون أقل من سنة 
وتمتزم الحكومة بسداده مع الفوائد في زمن 
االستحقاق، وقد تكون ىذه القروض متوسطة 

 األجل أو طويمة األجل.

 
أما القرض المؤبد فيصبح رىين قرارات الدولة بالنسبة لسداد قيمتو فال أحد يعمم  متى تقوم الدولة بذلك، 

 ولكي تحقق الحكومة مزايا خاصة عمييا اختيار الفرصة المناسبة لمسداد مثل وجود فوائض في الموازنة.
إليرادات الالزمة لمسداد وزيادة وتمجأ الدولة لمقروض المؤبدة في حاالت اإلفالس المالي أي عدم توفر ا

حجم التيرب الضريبي وغير ذلك من األسباب، األمر الذي يدفعيا لمجوء إلى القروض المؤبدة والتي 
تحمل في طياتيا الكثير من المخاطر، فإذا ازداد حجم الدين وتراكم تصبح الحكومة عاجزة عن السداد، 

ية الحكومة وقراراتيا، وقد تؤدي الديون المتراكمة مما يؤثر في كفاءة النظام االقتصادي وفي مصداق
ليروب المستثمرين وحصول األزمات االقتصادية والتي تنتيي بزوال ىذه األنظمة كما حصل في أمريكا 

، فالقروض العامة ىي ظاىرة خطرة إن لم تحسن الدولة 1982الالتينية بعد أزمة المديونية عام 
 استخداميا وتخطيط سدادىا.
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 ثانيًا: حدود القروض العامة
 

ىنالك أسباب كثيرة تدعو الدولة إلى االقتراض وأفضل ىذه األسباب أن تكون لتمويل نفقات استثمارية، 
إال أنيا قد تضطر إلى المجوء إلييا لمواجية نفقات غير متوقعة كعجز مؤقت في إيرادات الدولة أو 

فقد أصبحت القروض العامة شأنيا شأن أي  ،بمواجية نفقات حروب وتداعياتيا وغيرىا من األسبا
  .عنصر من عناصر المالية العامة تستخدميا الدولة لتحقيق أىدافيا المرسومة

إلى أي مدى تستطيع الدولة استخدام ىذه الوسيمة  :ولكن مع ذلك ىنالك سؤال ُممّح في ىذا اإلطار مفاده
بنجاح ؟ وىل ىناك من حدود الستخداميا ؟ أي ىل ىنالك من حدود معينة يجب عمى الحكومة االلتزام 

 فييا عند إصدار القروض العامة ؟ 
ق الواقع أن إمكانية عقد القروض العامة من الحكومة وتحقيقيا ألىدافيا محدد بعدد من العوامل يطم

 :عمييا حدود القروض العامة والتي تختمف بدورىا تبعًا لنوع ىذه القروض بين داخمية وخارجية
  

  :العوامل المحددة لمقروض الداخمية -أواًل 
  :ىنالك ثالث قواعد تضع حدودًا إلمكانية لجوء الحكومة إلى القروض العامة ىي

 ،أي مدى قدرة األفراد والييئات في المجتمع عمى االكتتاب عمى القروض العامة :طاقة اإلقراض -1
فدراسة ىذه الطاقة ىام لمغاية بالنسبة لمحكومة كي تنجح عممية االكتتاب عمى كامل مقدار القروض 

حجم الدخل القومي  :وىذه الطاقة بدورىا يتعمق بعوامل متداخمة وتؤثر بعضيا بعضًا ىي ،المراد طرحيا
وحجم االدخار الفردي، وحجم  ،وطرق توزيع الدخل القومي ،ومتوسط الدخل الفردي وحجم الدخول الفردية

  .واالقتطاع الضريبي......الخ ،الثروات الفردية
ويعد حجم المدخرات الفردية أىم ىذه العوامل بحسبانو المصدر الطبيعي لالكتتاب عمى القروض، وىذا 

وامل المتداخمة مثل حجم الدخل الفردي والميل لالدخار والعبء الضريبي  العامل يتوقف عمى عدد من الع
كما أنو توجد عالقة طردية بين الميل لالدخار وحجم االدخار  ،فيو يتناسب طردًا مع حجم الدخل الفردي

  .أما بالنسبة إلى العبء الضريبي فإنو عمى عالقة عكسية مع حجم االدخار الفردي ،الفردي
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أي مدى قدرة االقتصاد القومي عمى استيعاب القروض العامة في شكل نفقات  :ابطاقة االستيع -2
كما تختمف في الدولة الواحدة  ،وىذه القدرة تختمف من دولة ألخرى تبعًا لدرجة تقدميا االقتصادي ،عامة

لما تتميز  فيذه الطاقة تكون أكبر كمما كانت الدولة أكثر تقدماً  ،تبعًا لمظروف االقتصادية التي تمر فييا
فيو اقتصاديات الدول المتقدمة من مرونة في عرض عناصر اإلنتاج كي يستجيب لزيادة الطمب الناتج 

  .وىذه الطاقة تكون أكثر اتساعًا في فترة الكساد عنيا في فترة الرواج ،عن القروض بعكس الدول النامية
ل األعباء المترتبة عمى أي مدى قدرة االقتصاد القومي عمى تحم :طاقة الخدمة واالستيالك -3

وىذه القدرة تتوقف بدورىا عمى عدد  ،القروض العامة والتي تتمثل في الفوائد السنوية وأقساط االستيالك
 كيفية استخداميا.  ،و االلتزامات التي ترتبيا ىذه القروض ،حجم القروض العامة :من العوامل أىميا

قة عكسية بينيا وبين طاقة الخدمة فبالنسبة إلى حجم القروض العامة توجد عال       -
لذلك يرى عمماء المالية العامة أن إجمالي القروض العامة يجب أال يتجاوز نسبة معينة من  ،واالستيالك

وىذه النسبة تختمف من دولة ألخرى تبعًا الختالف البنيان االقتصادي وفي الدولة الواحدة  ،الدخل القومي
  .تصاديةمن فترة ألخرى تبعًا لحالتيا االق

كما توجد عالقة عكسية بين االلتزامات التي ترتبيا القروض العامة وبين طاقة الخدمة       -
فإن طاقة الخدمة واالستيالك تزداد  ،أما بالنسبة إلى كيفية استخدام حصيمة القروض العامة ،واالستيالك

كمما استخدمت حصيمة القروض في تمويل نفقات استثمارية إنتاجية ألنيا تؤدي إلى زيادة الدخل القومي 
بعكس ما إذا  ،وبالتالي زيادة قدرة االقتصاد القومي عمى استيعاب قروض جديدة ،والثروة القومية

  .استخدمت لتمويل نفقات استيالكية
 

 :عوامل المحددة لمقروض الخارجيةال -ثانياً 
  :تختمف طبيعة األعباء التي ترتبيا القروض الخارجية عن القروض الداخمية من ناحيتين

يجب أن تكون المبالغ التي يتعين عمى الدولة تدبيرىا لخدمة القروض الخارجية بالعممة األجنبية  :األولى
  .مما يؤثر في ميزان المدفوعات ،وليس بالعممة المحمية

إن خدمة القروض الخارجية واستيالكيا تمثالن انتقااًل لجزء من الثروة القومية إلى خارج الدولة  :الثانية
فيي تمثل عبئًا عمى االقتصاد القومي وليس إعادة لتوزيع الدخل القومي كما ىو الحال في  ،عند سدادىا

  .القروض الداخمية
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لعوامل المحددة لمقروض الخارجية ال تختمف عن تمك المحددة لمقروض الداخمية وعمى ىذا فإن ا -
إال في المضمون والتحميل تبعًا لمناحيتين السابق بيانيما وخاصة بالنسبة إلى القدرة عمى االستيعاب 

فحتى يستطيع االقتصاد القومي تحمل خدمة القروض الخارجية ال  ،والقدرة عمى خدمة القروض الخارجية
بد من استخدام حصيمة ىذه القروض في مشاريع إنتاجية، وأن تكون ىذه االستثمارات ليا أثر إيجابي في 

 . 4ميزان المدفوعات عمى المدى البعيد 
وبناء عميو فإن نجاح القروض العامة يتوقف عمى توافر بعض الشروط الخاصة التي ال بد        -

 في شرطين أساسين ىما:من توافرىا في السوق المالية يمكن إجماليا 
وجود ادخار جاىز لمتوظيف، فتمّول القروض العامة من األموال الفائضة عن حاجة  -1 -

االستيالك والموجودة عمى شكل مدخرات، ويتوقف نجاح القرض عمى زيادة حجم الدخل عن حجم 
حجم الدخل  االستيالك، وتزداد القدرة عمى اإلقراض كمما زاد حجم االدخار الذي يتوقف بدوره عمى

وحجم االستيالك والميل الحدي لالدخار، وىذه العوامل التي تؤثر في االدخار وتؤدي إلى نجاح عممية 
 االقتراض.

توجيو المدخرات نحو القروض العامة وىذا يتوقف بدوره عمى ثقة المدخر بالدولة بحسبانو  -2 -
ولة لسمطتيا السيادية لتحقيق ىذا اليدف، يقوم عمى وعد منيا بإعادة قيمتو مع الفوائد، وعمى استخدام الد

وعمى المزايا المالية التي تمنح لممقرضين التي تختمف تبعًا لشروط السوق المالية وحالة الدولة 
 .5االقتصادية والسياسية

 

 
 

  

                                                        
 وما بعد.185مرجع سابق ص ،د. عمي لطفي - 4

 وما بعد.228لممزيد من التفاصيل انظر: د. عصام بشور المالية العامة والتشريع الضريبي، مرجع سابق ص - 5
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 إصدار القروض العامة
 

  :الجية المختصة بإصدار القرض العام -أواًل 
يقصد بعممية إصدار القرض العام تمك العممية التي تحصل الدولة عن طريقيا عمى حصيمة القرض وذلك 
عن طريق إصدار الحكومة سندات عمى وجو العموم طالبة من األفراد واألشخاص االعتبارية االكتتاب 

 .قانون إصدار القرض العامعمييا طبقًا لمشروط واألوضاع التي  ينص عمييا 
من صدور قانون من السمطة التشريعية  –كما ذكرنا سابقًا  –القيام بيذه العممية الفنية ال بد  ولكن قبل

  :يجيز لمحكومة القيام بيذه العممية وذلك لألسباب التالية
القروض العامة تمثل إيرادًا عامًا يحتاج إلى رقابة ممثمي الشعب لناحية الحصول عمييا من  -أ 

 .6فقة التي تموليا من جية أخرىجية،  ولناحية تبرير الن
إن موافقة السمطة التشريعية عمى القروض العامة يزيد من ثقة المقرضين، مما يساعد عمى  -ب 

 .7االكتتاب عمييا 
إن اشتراط الحصول عمى موافقة السمطة التشريعية إلصدار القرض يحد من إسراف السمطة  -جـ

  .التنفيذية من المجوء إلى القروض العامة
اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تخّمفيا عممية االقتراض وخطورة ىذه اآلثار عمى  - د

 ،فالموافقة عمييا يسمح لمحكومة بالمطالبة بفرض ضرائب جديدة لسدادىا ،مستقبل الدولة واألجيال القادمة
  .فمن الطبيعي أن تصدر القروض العامة بقانون ،وىذه الضرائب تفرض بقانون

ومع ذلك فإن ىذا القانون ىو قانون من نوع  ،تعد ىذه القاعدة من القواعد الدستورية لدى الكثير من الدول
فيو ال يتضمن قواعد عامة آمره كما ىو الحال  ،قانون الموازنة العامة ،خاص يشبو في طبيعتو القانونية

نما يتضمن موافقة من السمطة التشريعية عمى قيام الحكومة ) السمطة  ،8في سائر القوانين األخرى وا 
غالبًا ما تتوصل إلييا  ،التنفيذية ( بإصدار قرض عام بمبمغ معين وطبقًا لشروط عامة تضعيا الحكومة

أو وفق شروط تضعيا الحكومة  ،عن طريق التفاوض مع الجية المقرضة عندما يكون القرض خارجياً 

                                                        
6
هنشوىااثااهعوت،قسونالدااسواثالنانىنيوت،هركسالتعلينالوفتوى ،الواليتالعاهت،شباطد.هحودخيرالعكامود.يىسف

.351ص،2117-2116العامالدااسي،دهشق
7
 .171ص،هراعسابق،د.عليلطفي
8
 .318ص،1971،الناهرة،دااالنهضتالعربيت،الكتابالثاني،الواليتالعاهت،د.افعجالوحجىب
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وفي كال الحالتين تكون عمى  ،المقرضين لمقبول فييا دون أي تفاوض عندما تكون داخميةوتعرضيا عمى 
  .أساس منح المقرضين مجموعة من المزايا والضمانات لترغيب المقرضين باالكتتاب في سندات القرض
ار أو أما فيما يتعمق بالشروط واألوضاع القانونية األخرى لمقرض ) التنظيم الفني لو ( كطريقة اإلصد

سعر الفائدة أو طريقة السداد أو فترة السماح وغيرىا من القواعد الفنية فإن أمرىا يترك لمحكومة لتقرره 
عمى النحو الذي تراه مالئمًا وفقًا لمدى حاجتيا لمقرض واألوضاع المالية لمدولة، وىو ما يسمى بالشروط 

  .العامة لمقرض
إال أن المادة األولى من قانون الدين  ،إشارة إلى ىذه القاعدة أما بالنسبة لسورية فمم يتضمن الدستور أية

  .9كانت قد نصت عمى ضرورة صدور أسناد الدين العام بموجب قانون 1955العام الصادر عام 
 

  :مقدار القرض العام -ثانياً 
كما يمكن أن يكون القرض عند  ،يمكن أن يتحدد مقدار القرض العام بمبمغ معين محدد بقانون إصداره

فإذا حدد مقدار القرض فإن االكتتاب عميو يتوقف عند تغطية ىذا المقدار،  ،إصداره غير محدد المقدار
وفي  ،ولكن ذلك قد ال يحول دون االستمرار في االكتتاب عمى القرض إلى ما يزيد عمى مقداره المحدد

وقد تمجأ الدولة في تخفيض  ،وية لمقدار الزيادةىذه الحالة يتم إنقاص نصيب كل مكتتب بنسبة مسا
مقدار القرض إلى مراعاة صغار المكتتبين الذين ال يتجاوز قيمة اكتتابيم حدودًا معينة فال تخفض منيا 

نما تجري عممية التخفيض بالنسبة إلى االكتتابات الزائدة عن ىذا الحد.   10شيئًا وا 

 
حيث يتم تحديد تاريخ  ،و الدولة المكتتبين إلى االكتتاب عميياوفي حالة القروض غير محددة المقدار تدع

 معين تنتيي عنده عممية االكتتاب ويحدد مقدار القرض عند حمول ىذا التاريخ.

                                                        
9
.387ص،هراعسابق،الواليتالعاهتوالتشريعالوالي،بشىاد.عصام
10
.171ص،هراعسابق،د.عليلطفي
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 11 :وتمجأ الدولة إلى القروض غير محددة المقدار في الحاالت التالية
  .الثقة بأوضاعيا الماليةعند تخوف الدولة من عدم تغطية القرض بالكامل مما يؤدي إلى زعزعة  -1
عندما تيدف من عممية االقتراض إلى امتصاص جزء من السيولة من السوق المحمية وكان من  -2

  .الصعب عمييا تقدير الجزء المرغوب بامتصاصو مقدماً 
عندما ال تيدف الدولة من القرض استخدامو في تغطية نفقة بذاتيا بل تحصيل أكبر قدر ممكن  -3

  .ظروف اقتصادية استثنائية من السيولة لمواجية
  :سعر الفائدة -ثالثاً 

فالقرض بحد ذاتو بالنسبة لممقرضين يعد صورة  ،إن تحدد سعر الفائدة لمقرض ىي عممية اقتصادية بحتة
إذ إن المقرض دائمًا يبحث عن أفضل الصور لتوظيف رأسمالو الذي  ،من صور توظيف رؤوس أمواليم

لذلك عمى الدولة وىي في صدد إصدار القرض أن تدرس حالة السوق المالية  ،يحقق لو أكبر ربح ممكن
 ،وىذا يجعميا تصدر القرض عندما يكون سعر الفائدة منخفضًا في األسواق ،قبل أن تحدد سعر الفائدة

فإن كان ىذا السعر مرتفعًا في األسواق فإن الدولة ال تستطيع إصدار القرض بسعر فائدة منخفض عن 
مما  ،بل قد تزيد ىذا السعر كي تشجع المكتتبين عمى االكتتاب عمى القرض ،سائد في السوقالسعر ال

إضافة لذلك فإن سعر الفائدة يتحدد تبعا لحالة الدولة المالية ومدى حاجتيا  ،12يزيد من األعباء المالية لو
  .إلى القرض وضخامة مقدار القرض ومدة وطريقة سداده

فسعر الفائدة االسمي ىو  ،المجال بين سعر الفائدة االسمي وسعره الحقيقيوال بد من التفرقة في ىذا 
أما سعر الفائدة الحقيقي فإنو يتحدد بدوره تبعًا لطريقة إصدار القرض  ،السعر المبين في سندات القرض

  .بسعر التكافؤ أو بسعر أقل منو أو بجائزة سداد
دفع القيمة المبينة في سند القرض لالكتتاب عميو، ويكون اإلصدار بسعر التكافؤ عندما يقوم المكتتب ب

ويكون اإلصدار عند سعر أقل من  ،ففي ىذه الحالة يكون سعر الفائدة االسمي مساويًا لسعره الحقيقي
/ 1000فإذا كان سعر السند / ،سعر التكافؤ عندما يقوم المكتتب بدفع مبمغ أقل من مقدار سند القرض

/ ل.س لالكتتاب عمى سند 900وكان عمى المكتتب دفع مبمغًا وقدره / % 6ل.س وسعر الفائدة األسمى 
/ 900/ ل.س فائدة مقابل اكتتابو عمى سند قرض مقداره /60/ ل.س فإنو يحصل عمى /1000قيمتو /

                                                        
11
R.Musgrave، Classics In The Theory Of Public Finance، New York، 1962، P124 
12
 .311ص،هراعسابق،الكتابالثاني،الواليتالعاهت،د.افعجالوحجىب
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فيكون في ىذه الحالة سعر الفائدة الحقيقي أكبر من سعر االسمي، وتمجأ الدولة إلى ذلك عند  ،ل.س
  .يضعف مركزىا االئتمان

ويكون اإلصدار بجائزة سداد إذا تم إصدار القرض عند سعر التكافؤ مع تعيد الدولة بأن تسدد قيمة 
  .السند بقيمة تزيد عن قيمة إصداره

 13 :طرق االكتتاب عمى القروض العامة –رابعًا 
  :ىنالك أربع طرق لالكتتاب عمى القروض العامة ىي

وتعمد الدولة في ىذه الطريقة إلى طرح سندات القرض العام لمجميور  :االكتتاب العام المباشر -1
أو البنود التجارية أو  ،بواسطة البنك المركزي ،مباشرة لالكتتاب عمييا معمنة بدء ميعاد االكتتاب ونيايتو

ومن الطبيعي في ىذه الحالة أن تتقاضى البنوك  ،مكاتب البريد أو المؤسسات المالية العامة والخاصة
  .لتجارية والمؤسسات المالية الخاصة عمولة عمى قياميا بذلكا

كما أنيا تتجنب في  ،وزيادة رقابة الدولة عمى عممية اإلصدار ،وتتميز ىذه الطريقة بقمة نفقات اإلصدار
ولكن المجوء إلى ىذه الطريقة                         ،ىذه الطريقة المضاربات عمى سندات القرض

لذلك فيعيبيا الخوف من عدم  ،لثقة لدى المكتتبين باألوضاع المالية واالقتصادية لمدولةيتطمب توافر ا
لذلك ال يمكن المجوء إلى ىذه الطريقة إال  ،القدرة إلى تغطيتيا بالكامل عند قمة ىذه الثقة لدى المكتتبين

ا ما يدعو الحكومة إلى وىذ ،في حالة القروض الصغيرة أو عند التأكد من توافر ىذه الثقة لدى المكتتبين
 .المجوء إلى طرق أخرى في غير ىذه األحوال

  .قد تأخذ شكل السندات االسمية أو السندات لحامميا ،وال بد من التنويو إلى أن ىذه السندات
والتي  ،حيث تقوم الدولة في ىذه الطريقة ببيع سندات القرض إلى البنوك :االكتتاب المصرفي -2

الجميور لتصريفيا بمعرفتيا ولحسابيا عمى أن تحتفظ بالسندات التي لم  تقوم بعد ذلك بعرضيا عمى
وذلك مقابل عمولة تختمف باختالف حجم المخاطرة المتمثمة في عدم  ،تتمكن من تصريفيا في السوق

  .تغطية كامل قيمة السندات المشتراة من الدولة من قبل المكتتبين واضطرار بقاءىا مشتراة لحساب البنوك
كما أن  ،الطريقة مزايا بالنسبة لمدولة، إذ تضمن االكتتاب عمى كامل قيمتيا من قبل ىذه البنوكوليذه 

ولكن يعيب ىذه الطريقة أنيا تحّمل الدولة عمولة أكبر من  ،ذلك يزيد من ثقة المكتتبين في االئتمان العام
غار المدخرين الذين كما أن ذلك يمكن أن يكون عمى حساب ص ،الممكن أن تدفع في الطريقة األولى
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لذلك ال يتم المجوء إلى ىذه الطريقة إال في حالة  ،يتحممون تبعة مضاربة البنوك بعممية عرضيا عمييم
  .خوف الدولة من عدم االكتتاب عمى كامل قيمة القرض

ووفقًا ليذه الطريقة تعتزم الدولة بيع سندات القرض بسعر أقل من سعر  :االكتتاب العام بالمزايا -3
افؤ ولكنيا في الوقت ذاتو تحدد حد أدنى لقيمة السندات وتعمن أنيا سوف تخصص السندات لمن التك

فإذا تم تغطية أكثر من قيمة القرض فإنيا تخصص السندات لمن دفع  ،يدفع سعرًا أكبر من ىذا الحد
  .سعرًا أعمى ثم تبدأ بترتيب التخصص لمن دفع سعرًا أقل حتى سداد كامل مقدار القرض

ووفقًا ليذه الطريقة تقوم الدولة بطرح سندات القرض في سوق  :االكتتاب عن طريق البورصة -4
األوراق المالية لبيع ما في حافظتو من أوراق مالية، بحيث ال تعرض ىذه السندات دفعة واحدة لمبيع إنما 

  .تعرضيا عمى دفعات صغيرة
أنيا تمّكن الدولة من االستفادة من تقمبات  كما ،ومن مزايا ىذه الطريقة أنيا ليست بحاجة إلى دعاية

إال أنو يعيبيا أنيا ال تصمح إال في حالة  ،األسعار في البورصة لمتقميل من أعبائيا المالية في ىذا المجال
كما أنو في ىذه الحالة ال يمكن لمدولة أن تحدد مقدار القرض تبعًا لحاجتيا  ،القروض منخفضة المقدار

  .حالة سوق البورصةبل يكون ذلك تبعًا ل
 14 :المزايا التي يمكن أن تمنح لممكتتبين –خامسًا 

تمجأ الدولة في سبيل حفز األفراد والييئات عمى االكتتاب عمى سندات القرض العام التي تصدرىا إلى 
  :منحيم مجموعة من المزايا والضمانات إضافة إلى سعر الفائدة لعل أىميا

كإعفائيا وفوائدىا من الضرائب  ،قد تقرر الدولة بعض اإلعفاءات الضريبية :إعفاءات ضريبية -1
كإعفاء فوائدىا من ضريبة الدخل أو إعفاء السندات من ضريبة  ،أو إعفاء أحدىما من تمك الضرائب

وقد يمتد ىذا اإلعفاء إلى الضرائب التي يمكن أن تفرض عمييا وعمى فوائدىا بالمستقبل وىذا  ،التركات
ولكن يعيب ىذه الطريقة أنيا  ،إلى ارتفاع نسبة الفائدة الحقيقية عمييا من الفائدة االسمية المعمنةيؤدي 

  .كما أنيا تعد خروجًا عن مبدأ المساواة أو العدالة الضريبية ،تضّيع عمى الدولة موردًا ىامًا ليا
العام في سداد  قد تفرض الدولة إمكان استخدام سندات القروض :استخدام السندات في السداد -2

ولكن ىذه  ،وفي ىذه الحالة يتم السداد بقيمة القروض االسمية ،بعض ديونيا أو بعض أنواع الضرائب
 كما أنيا تشكل استيالكًا لمقرض قبل حمول أجمو.  ،الطريقة تؤدي إلى ضعف حصيمة الضرائب
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ي سندات القرض قد تفرض الدولة منح جوائز السداد لحامم :جوائز السداد أو جوائز اليانصيب -3
وذلك عن طريق قياميا  ،الذين تصيبيم القرعة عند استيالك جزء من القرض سنويًا أو عند رد القرض

بسحب بعض السندات بالقرعة لتقرر ليا جائزة ضخمة تفوق كثيرًا قيمة السند، ويؤخذ عمى ىذه الطريقة 
جع األفراد والييئات عمى روح المقامرة فضاًل عن أنيا تش ،أنيا تحّمل الخزينة العامة أعباء مالية باىظة

  .المنافية لألخالق والمبادئ الدينية
كعدم  ،قد يقرر المشرع لسندات القرض بعض االمتيازات القانونية لحاممييا :االمتيازات القانونية -4

أو عدم قابمية القرض العام لمسقوط بالتقادم أو جواز استبداليا بقروض  ،قابميتيا لمحجز لسداد الديون
  .جديدة بامتيازات أكبر عند حمول أجميا

كثيرًا ما تمجأ الدولة إلى منح المكتتبين عمى القرض مزيدًا من  :منحيا بعض الضمانات -5
أو بقيمة العمالت  كربط قيمتيا بقيمة الذىب عند اإلصدار ،الضمانات لحفزىم عمى االكتتاب عمييا

األجنبية أو ضمان قيمتيا من معدالت التضخم الحاصمة في المدة الفاصمة بين إصدارىا وسداد قيمتيا 
  .عند حمول أجميا

كما  ،القروض العامةعمى صغار المدخمين عمى االكتتاب  فإن ىذه الميزة تشجع :بيع السندات بالتقسيط
 يساعد الدولة عمى الحصول عمى مقدار القرض في فترات تتناسب وحاجتو المالية.
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 انقضاء القروض العامة وآثارىا
 

 ـ انقضاء القروض العامة: أوالً 
يقصد بانقضاء القروض العامة حمول أجميا وقيام الحكومة بسدادىا لممقرضين مع الفوائد دفعة واحدة أو 

القرض عمى دفعات وذلك لمتخفيف من الفوائد التي تترتب عمى القرض. إن قد تقوم الحكومة بسداد 
استمرار الحكومة باستخدام األموال المقترضة يرتب عمييا فوائد مرتفعة، وقد تصل خدمة الدين في بعض 
الدول إلى ما يعادل اإليرادات الضريبية، لذلك من مصمحة الحكومة تسديد القروض أو إيجاد سبل جديدة 

 ل قروض قديمة بقروض جديدة أقل تكمفة من السابقة.لتبدي
 ويأخذ انقضاء القروض العامة عدة أشكال:

وىو الحالة الطبيعية النقضاء الدين العام، ويقصد فيو سداد قيمة القرض دفعة  ـ تسديد القرض العام:1
 واحدة مع الفوائد.

عمى دفعات، وخاصة عندما تتوفر ويكون االستيالك بدفع قيمة القرض ـ استيالك القرض العام:  2
األموال لدى الدولة األمر الذي يخفف من العبء المالي عمى الدولة ويخمصيا من تراكم الدين، لذلك تمجأ 
الحكومات إلى استيالك القروض تدريجيًا بداًل من سدادىا دفعة واحدة، وىذه طريقة انقضاء القروض 

خمة، حيث تعطى الدولة فترة سماح ال تسدد من القرض العامة الشائعة حاليًا وخاصة في القروض الض
 أي جزء ومن ثم يتم تقسيم القرض إلى أجزاء يدفع كل منيا في موعد محدد في اتفاقية القرض.

ويكون في حاالت نادرة وذلك عندما ال تستطيع الدولة سداد القروض قصيرة ـ تثبيت القروض العامة: 3
يا إلى قروض طويمة األجل مع رفع سعر الفائدة لمقرض الجديد، وفي األجل )أذون الخزينة( فتقوم بتحويم

ىذه الحالة قد يكون التمويل اختياريًا أو إجباريًا حسب حالة االقتصاد الوطني وفي كال الحالتين يتحول 
القرض قصير األجل إلى قرض طويل األجل مع تعديل في سعر الفائدة، فتثبيت القرض يعني تأجيل 

ل أجمو إلى موعد الحق وذلك بإصدار قرض جديد بمبمغ القرض المستحق نفسو، والتثبيت دفعو عندما يح
 قد يأخذ الصفة اإلجبارية أحيانًا وفي الغالب يكون اختياريًا.

وتحصل ىذه الحالة عندما تستطيع الحكومة الحصول عمى قروض جديدة ـ تبديل القرض العام: 4
ن لم يحن موعد سدادىاً، فتكون قد استبدلت قرضًا بأسعار فائدة أقل فتقوم بسداد القروض ال سابقة حتى وا 

 بأسعار فائدة مرتفعة بقرض منخفض الفائدة.
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يعد االمتناع عن الوفاء بالقرض ىو الشكل المقابل لتسديد الدين  ـ االمتناع عن وفاء القروض العامة:5
عزميا عمى عدم الوفاء بقيمتو وقيمة العام واستيالكو، ويتم عندما تعمن الدولة عن انقضاء الدين العام و 

فوائده وىو ما يسمى أحيانًا بإنكار الدين العام، وغالبًا ما يتم ذلك عند تبدل الحكومات، كما حدث مثاًل 
عند انتصار الثورة البمشفية في االتحاد السوفيتي السابق وأعمن لينين عدم اعتراف االتحاد السوفيتي 

وما يحصل حاليًا في العراق عندما طمبت الحكومة العراقية بعد  15يصريةبالديون التي عقدتيا روسيا الق
سقوط نظام صدام حسين من الدول المقرضة إسقاط الديون التي ترتبت عمى العراق من قبل النظام 

 السابق.

 ثانيًا ـ آثار القروض العامة
ت عامة ـ إعانات ـ قروض لقد أكدت الدراسات والتجارب العممية، بأن لكل ظاىرة مالية )ضرائب ـ نفقا

عامة...( مجموعة من اآلثار المتعددة وفي كافة المجاالت وحتى تؤثر الحكومة في الوسط االقتصادي 
واالجتماعي القائم أصبحت مضطرة لمحصول عمى القروض بيدف إحداث تغييرات جوىرية في المجتمع 

 تساىم في تحقيق أىدافو االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
 ا تقدم يمكن مالحظة بأن القروض العامة تؤدي لظيور آثار اقتصادية واجتماعية كما يمي:مم
 ـ اآلثار االقتصادية لمقروض العامة: 1

يؤثر اإلنفاق الكمي في المجتمع عمى اإلنتاج الكمي، فكمما ازداد اإلنفاق ازداد الناتج ويحصل الرواج 
حجم الناتج الكمي ويتراجع معدل النمو االقتصادي،  وبالمقابل إذا انخفض حجم اإلنفاق الكمي ينخفض

حداث تأثيرات  ولكي يزداد اإلنفاق الكمي تقوم الحكومة باالقتراض بيدف زيادة حجم اإلنفاق الكمي وا 
متعددة في االقتصاد الوطني، أي أن القروض سوف تؤثر في جميع القطاعات وسوف تترك اآلثار 

 االقتصادية التالية:
 ض العامة عمى الناتج المحمي اإلجمالي:أ ـ أثر القرو 

إذا تم أخذ القروض العامة  بحسبانو متغير مالي وبغض النظر عن مصدر األموال فإنيا تؤدي إلحداث 
آثار عمى الناتج المحمي اإلجمالي، أي إذا أنفقت الدولة القروض العامة عمى المشاريع اإلنتاجية أو 

ن عمى زيادة اإلنتاج فيقوم المستثمرون بتوسيع مشاريعيم وزيادة الخدمية فإن ذلك سيؤدي لتحفيز المنتجي

                                                        
 وما بعد.233مرجع سابق ص ،لمزيد من التفاصيل انظر: د. عصام بشور - 15

263 



مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدالت التشغيل وتصنيع المواد األولية األمر الذي يؤدي لزيادة  ،استثماراتيم
 اإلنتاج ومن ثم زيادة معدالت النمو االقتصادي.

 كما ويمكن أن نتوقع وجود حالتين في االقتصاد:
ينخفض حجم الطمب ويتوقف المنتجون عن زيادة اإلنتاج وتظير البطالة في صفوف  ة الركودففي حالـ 

العمال وتنخفض الدخول، فإذا قامت الدولة باالقتراض وأنفقت القروض عمى األنشطة الخدمية فإن ذلك 
الذي سيؤدي لتوليد دخول جديدة فيشعر المستثمرون بوجود طمب جديد فيقومون بزيادة اإلنتاج األمر 

 يؤدي إلخراج االقتصاد من حالة الركود.
فإن إنفاق القروض العامة سوف يزيد الطمب األمر الذي يدفع االقتصاد باتجاه  أما في حاالت الرواجـ 

التضخم لذلك ال ينصح االقتصاديون باالقتراض واإلنفاق في حاالت الرواج ألن معدالت التضخم سوف 
 تزداد.

 عمى الدخل:ب ـ آثار القروض العامة 
إذا طرحت الدولة القروض العامة عمى االكتتاب العام فإن المشتركين في القروض ىم أصحاب الدخول 
ذا قامت بإنفاق القرض عمى المجاالت  المرتفعة أو المتوسطة، أي سوف تسحب جزءًا من دخوليم وا 

سن، وبالمقابل إذا أنفقت الدولة الخدمية فإن المستفيد منيا ىم الفقراء بينما يتحمل األغنياء عبء ىذا التح
القروض عمى المشاريع اإلنتاجية فإن المستفيد منيا األغنياء وجزئيًا الفقراء ألن البطالة سوف تنخفض، 

 لكن أرباح المنتجين سوف تزداد.
وبشكل عام فإن إنفاق القرض سوف يؤثر في مستويات الدخل وسوف ينشط مجاالت العمل وسوف تزداد 

فإذا كررت الدولة االقتراض واإلنفاق فإن ذلك سيرفع من مستويات الدخول المتدنية ويطرأ  الدخول ثانية،
 تحسن عمى مستويات المعيشة.

 ج ـ آثار تسديد القروض العامة:
إذا قامت الدولة بتسديد القروض العامة عند حمول أجميا فإن ذلك سيؤثر في اإلنتاج والدخل معًا نظرًا 

تي كانت معطمة أو من فائض الموازنة، فإذا سددت الحكومة القروض العامة ألنيا ستحرر األموال ال
وكان االقتصاد في مرحمة أقل من مرحمة التشغيل الكامل فإن أصحاب األموال سوف يتجيون فييا إلى 
السوق، فيزداد الطمب عمى سمع اإلنتاج، وسمع االستيالك األمر الذي سيدفع المنتجين لزيادة اإلنتاج،  

د عرض السمع والخدمات ويزداد التشغيل وتزداد الدخول ويمكن أن يصل االقتصاد إلى مرحمة فيزدا
 التشغيل الكامل.
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أما إذا أنفقت الدولة القروض وكان االقتصاد في مرحمة التشغيل الكامل، فإن ذلك سيزيد الطمب الكمي 
ديد الناجم عن تسديد القروض ونظرًا لوصول اإلنتاج إلى مرحمة التشغيل الكامل فإن زيادة الطمب الج

سوف يؤدي لزيادة األسعار وحدوث التضخم، لذلك ال ينصح في مرحمة التشغيل الكامل باستيالك 
 القروض أو تسديدىا، بل سحب سيولة من السوق بيدف تخفيض األسعار.

 ـ اآلثار االجتماعية لمقروض العامة: 2
تؤثر في الطبقات والشرائح االجتماعية وذلك من خالل كما تؤثر القروض في المتغيرات االقتصادية فإنيا 

نفاقيا وتوزيع األعباء بين األجيال كما يمي:  عمميتي جباية القروض وا 
 أ ـ توزيع األعباء بين الطبقات االجتماعية:

نفاقو والتسديد كما يمي:  تتوقف اآلثار االجتماعية لمقروض العامة عمى تمويل القرض وا 
يمتمك الفقراء الدخول الالزمة لالشتراك في القروض العامة لذلك سوف يقوم ال  ( تمويل القرض:1)

األغنياء ذوي الدخول المرتفعة باالشتراك بالقروض العامة ويكون األغنياء قد تحمموا عبء االشتراك 
بالقروض، فإن لم يكتتب أحد فإن الدولة ستضطر لفرض ضرائب غير مباشرة جديدة، ومن خالل اكتتاب 

 ء يكون الفقراء قد تجنبوا الضرائب المحتممة، ولكن ذلك ال يعني أنيم يكتتبون عمييا دون فائدة.األغنيا
سوف يتوجو القرض لتمويل المشاريع الخدمية أو اإلنتاجية وسوف تظير اآلثار  ( آثار إنفاق القرض:2)

 التالية:
ار وتقديم اإلعانات لمفقراء إذا أنفق القرض عمى المجاالت الخدمية من خدمات الصيانة ودعم األسع -

وغيرىا فإن آثار القرض تكون إيجابية عمى الفقراء نظرًا ألنيا ستؤدي لتحسين دخوليم أكثر من األغنياء 
 سواء اشتركوا بيذه القروض أم ال.

أما إذا أنفق القرض عمى المجاالت اإلنتاجية مثل الطرقات والجسور أو المشاريع اإلنتاجية فإن ذلك  -
تحسين دخول األغنياء والفقراء معًا أي سوف تزداد أرباح المنتجين وسوف يعمل الفقراء في سيؤدي ل

 المشاريع اإلنتاجية فتزداد دخوليم.
إذا أنفقت القروض العامة عمى المشاريع اإلنتاجية فإن ىذه المشاريع  ( من سيتحمل عبء التسديد:3)

يقع عبء التسديد عمى األغنياء، أما إذا أنفقت سوف تزيد األرباح وتزداد الضرائب المباشرة وعندىا 
القروض العامة عمى المشاريع الخدمية فإن ىذه المشاريع ال تساىم بزيادة اإلنتاج بشكل مباشر ولذلك 

 تضطر الدولة لفرض ضرائب غير مباشرة يقع عبؤىا عمى الفقراء.
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 ب ـ توزيع األعباء بين األجيال:
عباء العامة بين األجيال ويتحدد الجيل الغانم والجيل الغارم وفق تؤثر القروض العامة في توزيع األ

إنتاجية القرض، ولتوضيح آلية ذلك يسمى الجيل الذي يسيم بالقرض بالجيل األول والجيل الذي يسد 
 القرض بالجيل الثاني ويتحدد الجيل الغانم أو الغارم تبعًا لنوع النفقة التي موليا القرض:

 العامة بين األجيال استنادًا إلنفاق القرض:يتوزع عبء القروض 
ـ فإذا أنفق القرض عمى المجاالت الخدمية سوف يستعين بالجيل األول لتمويمو وىو الذي يستفيد منو 

 أيضًا بينما يقع عمى الجيل الثاني عبء التسديد من خالل فرض ضرائب غير مباشرة عميو.
فإن الجيل األول يكون قد ضحى باألموال والرفاىية ولكنو  ـ أما إذا أنفق القرض عمى المجاالت اإلنتاجية

ال يستفيد منو إال جزئيًا، بينما الجيل الثاني يكون المستفيد ألن ىذه المشاريع سوف تستطيع تسديد 
 القروض من خالل الضرائب المباشرة نظرًا لتحسين الدخول لمجيل الثاني.
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 دور القروض العامة في الدول النامية
إن انخفاض حجم الدخول في الدول النامية وزيادة حجم التيرب الضريبي يؤدي النخفاض حجم اإليرادات 
العامة لمدولة، إضافة إلى ذلك تحتاج الدولة النامية لموارد مالية كبيرة لتمويل برامجيا االقتصادية 

موال لتمويل مشاريع التنمية، واالجتماعية، األمر الذي يفاقم المشكمة المالية لدييا، فمن جية تحتاج لأل
 فما ىو الحل؟ومن جية أخرى تنخفض اإليرادات الضريبية. 

 
إن زيادة عجز الموازنة العامة لمدولة يدفعيا لمبحث عن مصادر مالية لمتمويل، ونظرًا النخفاض مستوى 
الدخول،  لذلك لن تجد من يكتتب بالسندات العامة، فتمجأ لإلقتراض من المصرف المركزي )إصدار 

ع من ىذه القروض نقدي( أو لالستدانة من المؤسسات المالية الدولية أو الحكومات األجنبية ولكل نو 
وما ىي مخاطره وآثاره السمبية في االقتصاد الوطني فما ىي اآللية التي تحصل عمييا الدولة لمقروض 

 آثارىا؟
  أ ـ االقتراض من المصرف المركزي:

نظرًا النخفاض الدخول بشكل عام وعدم وجود 
أسواق مالية متطورة إلصدار القروض تمجأ 

عمى المصرف  حكومات الدول النامية لالعتماد
المركزي في تمويل عجز الموازنة العامة وعادة 
ما يطمق عمى ىذا النوع من القروض ))التمويل 
بالعجز((، إن زيادة حجم اإلصدار النقدي سوف 
يؤدي لزيادة حجم السيولة المحمية ونظرًا لعدم 
مرونة الجياز اإلنتاجي فال تؤدي زيادة السيولة 

مستوى العام لألسعار لزيادة اإلنتاج، بل لزيادة ال
ذا ما استمرت الدولة  ويحصل التضخم، وا 
باستخدام ىذه السياسة لفترة طويمة فإننا تكون 
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 أمام تضخم جامح أو مفرط كما ُيقال:
 

 1982% سنويًا، فقد وصل معدل التضخم في دول أمريكا الالتينية، في عام 100حيث تتجاوز األسعار 
اإلصدار النقدي في تمويل عجز الموازنة، كما حدث ذلك في سورية  % نتيجة االعتماد عمى800حوالي 

ن كان في معدالت أقل في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.  وا 
إن ىذا النوع من التمويل يؤدي لتخريب العادات االستيالكية وأساليب اإلنتاج ويدفع التجار لتغطية فائض 

مع الفاخرة األمر الذي يؤثر سمبًا في كفاءة السمع الوطنية الطمب عن طريق زيادة حجم االستيراد من الس
وفي تطورىا، فيظير التراجع في اإلنتاج بداًل من الزيادة ويحصل التضخم ويؤدي عبر فترات طويمة 

 لزيادة فقر الفقراء وزيادة غنى األغنياء فيظير الفقر المدقع والغنى الفاحش في المجتمع.
إن حاجة الدول النامية الستيراد  جنبية أو المؤسسات المالية الدولية:ب ـ االقتراض من الحكومات األ

التكنولوجيا واآلالت والمعدات والمعادن والمواد األولية وغيرىا تؤدي لزيادة حجم فاتورة االستيراد ونظرًا 
 لعدم توفر القطع األجنبي، لذلك تمجأ بعض الدول النامية لالستدانة، لتأمين ىذا القطع، إما من
المؤسسات الدولية أو حكومات الدول األجنبية، وفي كال الحالتين ال تستطيع ىذه القروض تمويل القاعدة 
اإلنتاجية واستثمار الموارد الوطنية، لذلك ستقع الدولة في حالة العجز األمر الذي سيدفع صندوق النقد 

، مما يؤثر في قرارىا االقتصادي الدولي لمتدخل بالشؤون الداخمية وفرض سياسات إلزامية عمى ىذه الدول
وأحيانًا في قرارىا السياسي، فتصبح ممزمة بتطبيق سياسات الصندوق في الميبرالية االقتصادية وتحرير 
السوق وتدور في فمك الرأسمالية العالمية، فتعجز عن تحقيق التنمية الوطنية، كما يحدث اآلن لعديد من 

الحيا المالي واالقتصادي كمصر واألردن وغيرىا من الدول الدول التي تنفذ توجيات الصندوق في إص
 النامية.

لم تكن القروض الخارجية في يوم من األيام ج ـ أزمة المديونية ودور مؤسسات التمويل الدولية: 
الوسيمة المالية األىم لمعالجة عجز الموازنة العامة، أو لتمويل المشروعات االقتصادية الوطنية، بل كانت 

وسيمة استثنائية تمجأ إلييا حكومات الدول النامية في حال عدم كفاية اإليرادات المالية المحمية  ومازالت
لتغطية النفقات العامة أو لتمويل مشاريع القاعدة األساسية، وتيدف الحكومات من وراء ىذه الوسيمة 

 المالية تطوير البالد ونقميا من دول متخمفة إلى دول متقدمة.
قامة  تحصل الحكومات في الدول النامية عمى القروض األجنبية بيدف تطوير اقتصادىا الوطني، وا 
قاعدة إنتاجية متطورة، لكن الدول المتقدمة )الدول المانحة( ال ترغب بيذه األىداف فنراىا تضع بعض 
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ه الوسيمة بالشكل الشروط التي تمنع من تحقيق األىداف المنشودة، أو بسبب عدم استخدام ىذه الدول ليذ
األمثل فيصبح عبء ىذه القروض أكثر من أن يتحمميا اقتصاد الدولة_كما ذكرنا سابقًا_ فتقع الدول 
النامية بعد فترة وجيزة في شرك المديونية، ليتدخل صندوق النقد الدولي بشؤونيا الداخمية ويقوم بعممية 

لة الديون، وما ىي آثارىا االقتصادية الجدولة لمقروض المستحقة، فما ىي المديونية وما ىي جدو 
 واالجتماعية؟

"ىي تزايد حصة الدين إلى الناتج المحمي اإلجمالي حيث تفوق خدمة الدين حجم  ( أزمة المديونية:1)
الصادرات األمر الذي يدفع الدولة لعدم تسديد الديون" أو بعبارة سيمة وواضحة: "ىي عدم القدرة عمى 

 السداد""
 التعريف يمكن تحديد خصائص المديونية كما يمي:استنادًا ليذا 

ـ عجز البمد المدين عن السداد، وذلك بسبب تزايد ديونو الخارجية بحيث تتجاوز األقساط السنوية قيمة 
 الصادرات.

ـ تراجع صادرات البمد بسبب بعض المواسم الرديئة أو بسبب الركود العالمي األمر الذي يخفض ما كان 
 متوقعًا لمسداد.

ـ تدخل الدول الدائنة بالشؤون الداخمية لمبمد المدين وتشكيل نوادي الديون مثل نادي روما ـ نادي باريس ـ 
 نادي لندن، لمعالجة األزمة المالية لمدول التي تدخل في إطار ىذا النادي.

مساعدة الدول ـ تدخل المؤسسات المالية الدولية )صندوق النقد الدولي ـ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير( ل
 المدينة في رسم خطة مستقبمية تساعدىا عمى تسديد الديون.

تباع سياسة انفتاح اقتصادي من جية أخرى  ـ إجبار البمد المدين عمى إتباع خطة تقشف من جية، وا 
 .16تساعده عمى توفير األموال الالزمة لمسداد واالستغناء عن خطة التنمية االقتصادية الوطنية

عندىا وقعت في ىذه  1982ص والصفات ظيرت عند ظيور أزمة المديونية عام إن ىذه الخصائ 
األزمة العديد من الدول النامية وعمى رأسيم )البرازيل ـ األرجنتين ـ المكسيك( وتدخل صندوق النقد الدولي 

 لتسوية ىذه األزمة.
 
 

                                                        
لمزيد من التفاصيل انظر: د. رمزي زكي، أزمة الديون الخارجية، رؤية من العالم الثالث، الييئة المصرية العامة  - 16

 . 1999، 1العولمة المالية، دار المستقبل العربي، القاىرة، بيروت، ط ،، د. رمزي زكي1978لمكتاب، القاىرة، 
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 ( أسباب المديونية:2)
رازيل واألرجنتين والمكسيك عن دفع ديونيا الكبيرة عندما توقفت الب 1982ظيرت أزمة المديونية عام     

 ويرجع السبب في ظيور أزمة المديونية إلى ما يمي:
ـ ارتفاع أسعار الفائدة عمى القروض التي حصمت عمييا الدول النامية، وخاصة إذا كانت القروض تمنح 

 بفائدة متقمبة.
سعار السائدة األمر الذي زاد الفاتورة % من األ400إلى  1979وعام  1973ـ ارتفاع أسعار النفط عام 
 النفطية لمدول المستوردة.

ـ تدىور شروط التبادل التجاري لصالح الدول المتقدمة، فأصبحت سمع الدول النامية بأسعار متدنية، بينما 
% مقارنة مع أسعار عام 700% وأحيانًا 500ارتفعت أسعار السمع الصناعية من الدول المتقدمة إلى 

1970. 
ىمال  ـ فشل سياسة تعبئة الفائض االقتصادي واعتماد تمك الدول عمى القروض الداخمية والخارجية، وا 

 تطور اإليرادات الضريبية وتطوير التشريعات المالية.
ـ فشل خطط التنمية االقتصادية نتيجة االعتماد عمى خطط طموحة تفوق اإلمكانات الوطنية من جية، 

 يفقدىا أىميتيا في إقامة المشاريع وتطويرىا.وتنفيذىا عمى عدة سنوات مما 
ـ الفساد اإلداري وتيريب األموال إلى الخارج ألن أكثر الكوادر اإلدارية ارتبطت المؤسسات المالية الدولية 

 في الحصول عمى القروض لكل مشروع سواء كان بحاجة لألموال أم ال؟
مؤسسة بطمب قرض خارجي لتمويل برامجيا  ـ غياب السياسة المالية السميمة لإلقراض حيث تتقدم كل

األمر الذي يزيد التكمفة ويخفض المزايا التي يمكن الحصول عمييا فيما لو حصمت الدولة عمى القروض 
 دفعة واحدة.

إن ىذه األسباب أدت وبشكل واضح لزيادة حجم الديون وارتفاع تكاليفيا ومن ثم العجز عن السداد، األمر 
سسات المالية الدولية لمتدخل وتطبيق برامج إلزامية عمى ىذه الدول فما ىي آلية الذي فسح المجال لممؤ 

 التدخل؟
 ( تدخل المؤسسات المالية الدولية:3)

عندما تعجز الدول المدينة عن السداد نتيجة بعض الظروف تصبح خدمة الدين )األقساط مع الفائدة( 
مر الذي يدفع الحكومات إليجاد الحمول فتستعين أكبر من الصادرات فتعمن الدولة توقفيا عن الدفع األ

بالمؤسسات المالية الدولية، فيتدخل صندوق النقد الدولي إليجاد الحمول المناسبة، وترى أكثر األوساط 
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لزامو عمى التحول إلى  االقتصادية في أسموب عمل الصندوق تدخاًل في الشؤون الداخمية لمبمد المدين وا 
 لميبرالية االقتصادية( وزوال السياسة الوطنية التي كان يتبعيا قبل األزمة.سياسة اقتصادية جديدة )ا

 تتألف مساعدة الصندوق من وصفتين أساسيتين:
ـ التوقف عن تقديم اإلعانات لمفقراء ودعم الصناعة الوطنية والقطاع العام، وتعويم أسعار منتجات القطاع 

قامة مشاريع جديدة. العام والسماح بدخول استثمارات أجنبية لممشاركة  في المؤسسات اإلنتاجية وا 
ـ تخفيض حجم اإلنفاق العام عمى المجاالت الخدمية واإلنتاجية بيدف توفير كميات محددة من المال 

 سوف تسدد لمدول الدائنة.
 إن ىذه الوصفات لمدول النامية عادة ما تؤدي إلى:

 الوطني باتجاه الركود.ـ انخفاض حجم الطمب المحمي األمر الذي يدفع االقتصاد 
 ـ تراجع حجم اإلنتاج الحقيقي وتزايد حجم الخدمات األمر الذي يؤدي لزيادة أعداد العاطمين عن العمل.

 ـ زيادة أعداد الفقراء نتيجة انخفاض الدخول.
 ـ ظيور ثورة الجياع نظرًا لرفع الدعم عن السمع الغذائية وارتفاع أسعارىا لتقترب من األسعار العالمية

 بينما تتراجع الدخول بالمقابل.
عادة الفرز االجتماعي  إن ىذه اإلجراءات تؤدي لتسديد الديون، لكنيا تدخل االقتصاد في حالة الركود وا 
فينقسم المجتمع إلى طبقتين طبقة الفقراء وطبقة األغنياء، في حين يتقمص حجم الطبقة الوسطى التي 

 وتطوير التشريعات واألنظمة اإلدارية.كانت في السابق تقوم بتنمية االقتصاد 
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 تمارين:

 اختر اإلجابة الصحيحة: 
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 انخفاض األسعار.  .1
 ارتفاع األسعار.  .2
 ارتفاع قيمة النقد.  .3
 .2و  1الخياران  .4

 . 4الجواب الصحيح ىو رقم: 

 القروض الخارجية: .2
 قد تمجأ إلييا الدول لمحصول عمى العممة الصعبة.  .1
 قد تمجأ إلييا الدول لتغطية العجز في ميزان المدفوعات.  .2
 . 2و  1الخياران  .3
 ال تؤثر سمبًا عمى الدول المقترضة دائمًا. .4

 . 3الجواب الصحيح ىو رقم: 

 تمجأ الدول إلى القروض اإلجبارية: .3
 في فترات االستقرار االقتصادي.  .1
 ت التضخم.في حاال .2
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 الوحدة التعميمية الخامسة عشر

الموازنة العامة

 
 الكممات المفتاحية:

 أنواع الموازنة العامة. –سمات الموازنة العامة  –خصائص الموازنة العامة  – الموازنة العامة

 المخمص:
واإليرادات يمكف تعريؼ الموازنة العامة بأنيا خطة مالية تصدر سنوياً بصؾ تشريعي تقد وتجبر النفقات 

الالزمة لتحقيؽ أىداؼ الدولة، ىذا التعريؼ يبيف خصائصيا ويميزىا عف غيرىا مف المفاىيـ كالحساب 
الختامي  وميزانيو المنشأة ، وبيف سماتيا القانونية واقتصادية واجتماعية ومالية وسياسية كونيا تحوؿ 

يا وتطورىا مف موازنة بنود إلى موازنة البرامج أىداؼ الحكومة إلى أرقاـ قابمة لمتنفيذ فييا، كما يبيف أنواع
 .ازنة التخطيط والموازنة الصفريةواألداء ومو 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:

 فيـ الموازنة العامة وتبياف خصائصيا -1
 المفاىيـ القريبة منيادراسة الفروؽ الجوىرية بيف الموازنة العامة وغيرىا مف  -2
 دراسة سمات الموازنة العامة القانونية االقتصادية والمالية واالجتماعية والسياسية -3
 دراسة أنواع الموازنة العامة -4
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لـ يغب عف الفكر اإلنساني أبدا فكرة موارد الدولة وعالقتيا بقوة الدولة ورخائيا واستقرارىا، لكف التمييز 
اىتماـ كؿ مف عمـ السياسة  ؿحديثًا وليذا أصبحت الموازنة مح وموارد الحكومة يعد أمراً بيف موارد الدولة 

واالقتصاد واإلدارة، فقد واكبت تطورات الموازنة التغيرات السياسية واالقتصادية في بنية المجتمعات، إذ 
كانت تجسد ىذه التغيرات التي تحدث، وقد أصبحت مؤخرًا وسيمة الدولة إلحداثيا أو لعقمنة ورقابة 

 األنشطة الحكومية.
ة تحتؿ أىمية كبيرة في الدراسات االقتصادية والمالية واالجتماعية والسياسية لذا أصبحت الموازنة العام

وذلؾ لمدور الكبير الذي أصبحت تمعبو في كؿ ىذه المجاالت، ولكف كؿ ىذه الجوانب ال يمكف فيميا 
دوف دراسة بعدىا القانوني، فممموازنة أصوؿ ومبادئ في النظـ الوضعية وىذه األصوؿ والمبادئ تطورت 

تطور دور الدولة في المجتمع، كما ليا دورة حياة،أو مراحؿ متعددة، تبدأ باإلعداد فاإلقرار ومف ثـ  مع
التنفيذ، ويرافؽ ىذه الدورة ومف أجؿ التأكد مف حسف تحقيقيا ألىدافيا عممية الرقابة عمى التنفيذ التي 

 تتنوع صورىا وآلياتيا.
 لمالية العامة ال بد مف تقسيـ ىذا الباب إلى:بناًء عمى ذلؾ ولمتعرؼ عمى ثالوث عناصر عمـ ا

 

 التعريف بمفهوم الموازنة العامة
 

الموازنة العامة خطة مالية شاممة لمدولة ووسيمتيا لمقياـ بوظائفيا، ومع ذلؾ يبقى ليا  أىمية مف الناحية 
 المالية، لذا البد مف التعرؼ عمييا مف خالؿ:

 
 نشأة الموازنة وخصائصها

 نشأة فكرة الموازنة العامة وتطبيقيا في سورية:  -أواًل 
  :نشأة فكرة الموازنة العامة -1

عرؼ الفكر المالي فكرة الموازنة بيف إيرادات الدولة ونفقاتيا منذ القدـ، وارتبطت فكرة الموازنة وتطورت 
يئيف وبياف التوازف، بوجود الدولة وتطور وظائفيا، فكممة موازنة في المغة العربية تدؿ عمى المقارنة بيف ش

/ BOUGETTE/ وىي مشتقة مف كممة /BUDGET/ وفي اإلنكميزية /bugetوفي المغة الفرنسية ىي /
  .التي تعني الكيس الذي يضع فيو الخازف األمواؿ لينفؽ منيا
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ويرجع بعض المؤرخيف اإليطالييف أصؿ فكرة الموازنة إلى جميوريات البندقية و فمورنسا، التي وضعت 
ـ حساباتيا جدوليف، يتضمف أحدىما نفقات الدولة واآلخر إيراداتيا، بحيث يتكوف منيا الميزاف لتنظي

 الحسابي. 
ولـ تكف النظـ المالية في العصور الوسطى في أوربا تفرؽ بيف مالية الممؾ والدولة، إلى أف تشكمت 

وجو النفقات التي تمّوليا لتوازف البرلمانات بسبب الموافقة عمى الضرائب التي لـ تكف تتـ إال بعد معرفة أ
بينيما وتوافؽ عمى الضروري منيا، إلى أف أصبحت ىذه العممية دورية سنويًا، وبذلؾ تشكؿ مفيوـ 

 الموازنة في العصر الحديث. 
وفكرة الموازنة بمفيوميا الحديث، نشأت في إنكمترا خالؿ القرنيف السابع  والثامف عشر بصورة تدريجية 

جمت المرحمة األولى بإعطاء ممثمي الشعب حؽ إقرار الضرائب وفرضيا، والمرحمة وعمى مراحؿ، فت
الثانية باالعتراؼ لمبرلماف بحؽ تحديد كمية النفقات ونوعيتيا، ثـ المرحمة الثالثة وفييا منحت السمطة 

فخرجت  التشريعية حؽ إقرار اإلنفاؽ والجباية بصورة دورية وبذلؾ اكتممت المقومات الرئيسة لمموازنة،
فكرتيا إلى حيز الوجود، ثـ طبقت بدءًا مف أوائؿ القرف التاسع عشر في فرنسة بعد قياـ ثورتيا وبقية 

 البمداف األوروبية، وأخذت بعد ذلؾ تنتشر في بالد العالـ. 
أما العرب فمـ يعرفوا فكرة الموازنة، عمى الرغـ مف أنيـ ضمعوا في وضع القواعد في المالية العامة 

مية سواء في الضرائب أـ في اإلنفاؽ، كما نظموا بيت الماؿ، ودونوا فيو النفقات واإليرادات العامة، اإلسال
 وربما يعود ذلؾ إلى السببيف اآلتييف: 

إف العرب قد خصصوا كؿ نوع مف اإليرادات العامة لنفقات معينة، فالغنائـ مثاًل يعطى ُخمسيا  -آ 
لمسمميف، والزكاة التي يدفعيا المسمموف تصرؼ عمى الفقراء، وبيذا لمرسوؿ وأىؿ بيتو ويوزع الباقي عمى ا

التنظيـ ال يمكف أف تزيد نفقات الدولة عف إيراداتيا حتى يمجأ الحاكـ إلى فرض الضرائب لتغطيتيا، والتي 
 كانت السبب الرئيسي واألىـ لنشوء فكرة الموازنة في الغرب. 

ما ال يدع مجااًل لقياـ حركات شعبية تكوف األساس في إف أمر العرب كاف شورى فيما بينيـ، م -ب 
نشوء فكرة الموازنة، وتبعًا لما تقدـ لـ تظير الحاجة عند العرب لتنظيـ أمورىـ المالية ببرنامج يجيز 

  .الجباية واإلنفاؽ لمدة محدودة مف الزمف
 أما فيما يتعمؽ بنشوء و بتطبيؽ فكرة الموازنة العامة في الجميورية العربية السورية يمكف القوؿ إنو:      
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في عيد الحكـ العثماني، لـ تعرؼ سورية أي مفيوـ لمموازنة عمى الرغـ مف المحاوالت المتعددة 
محاسبات العثماني الذي وضع لإلصالح المالي التي قامت فييا الدولة، والتي كاف آخرىا صدور قانوف ال

 وبقي األمر كذلؾ حتى عيد االنتداب الفرنسي.  1911وعدؿ عاـ  1905عاـ 
في عيد االنتداب الفرنسي، قسمت سورية إلى دويالت، لكؿ منيا موازنة خاصة، وارتبطت ىذه الموازنات 

حسابات جميع بالد  بعضيا بعضًا بواسطة حساب إدارة المصالح ذات المنفعة المشتركة الذي كاف يشمؿ
الشرؽ الخاضعة لالنتداب الفرنسي، واضطرت فرنسا بعد ذلؾ إلى إصدار سمسمة مف اإلصالحات 

/ تاريخ 2231المالية، كاف أىميا نظاـ المحاسبة العامة الصادر بقرار المفوض السامي رقـ /
زنات السورية ، وبنيت الموا1969ـ حيث بقيت معظـ أحكامو سارية المفعوؿ حتى عاـ 16/10/1923

نتيجة ذلؾ عمى أسس الدولة الحديثة ومفاىيميا، فاتصفت بالمركزية الشديدة عبرت عنيا تعميمات 
 . 1943المحاسبة العامة الصادرة عاـ 

، 1923بعد توحيد الدويالت السورية، صدرت أوؿ موازنة عامة وموحدة لمجميورية السورية في عاـ 
كانت تضـ دمشؽ وحمب مع موازنات جبؿ الدروز والعموييف، كما  دمجت فييا موازنة )دولة سورية( التي

دارة  ضمت إلييا حصة الدولة مف المصالح المشتركة التي كانت تشمؿ بصورة رئيسة مديرية الجمارؾ وا 
حصر التبغ، واتبع في سورية نظاـ تعدد الموازنات، فإلى جانب الموازنة العامة العادية، وجدت موازنات 

ئات العامة ذات االستقالؿ اإلداري والمالي، والموازنات االستثنائية لتنفيذ المشروعات المؤسسات واليي
اإلنمائية، والحسابات الخاصة التي تموؿ المشروعات مف أمواؿ الخزينة ومؤسسة اإلصدار، ثـ حصرت 

 بصندوؽ الديف العاـ. 
عادة تبويبيا وفؽ أسس جديدة، وأصبح ىناؾ  وفي عيد الوحدة بيف سورية ومصر، تـ توحيد الموازنات وا 

موازنة لمجميورية العربية المتحدة التي تشمؿ اإلدارات التي تـ توحيدىا بيف القطريف، كالرئاسة والخارجية 
والدفاع والموازنة العامة العادية لكؿ مف اإلقميميف، ثـ الموازنة اإلنمائية في سورية والموازنة اإلنتاجية في 

 لقوانيف الناظمة لمموازنة. مصر، ونتيجة لذلؾ تعددت ا
، فتغير مفيوـ الدولة، وازدادت وظائفيا نتيجة التحوؿ االشتراكي الذي 1963قامت ثورة آذار في عاـ 

صدر  1967نادت بو وظيرت بتمؾ الفترة حركة تشريعية واسعة، شممت مختمؼ الفعاليات، ففي عاـ 
لذي حدد مفيوـ الموازنة ووضع القواعد الالزمة /، ا92القانوف المالي األساسي بالمرسوـ التشريعي رقـ /

قرارىا وتنفيذىا ومراقبة تنفيذىا   .لتنظيميا وا 
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( ظيرت مرحمة جديدة مف اإلصالح االقتصادي واإلداري في سورية انعكست 2000ومع دخوؿ عاـ )
قانوف محؿ ال 54/2006عمى كافة التشريعات وخاصة المالية منيا، فحؿ القانوف المالي األساسي رقـ 

السابؽ والذي أعاد تنظيـ بعض األحكاـ المتعمقة بالموازنة العامة وشكؿ خطوة إصالحية أساسية كانت ال 
 . 2005بد منيا لتمبية حاجات الدولة وفؽ مفيوـ اقتصاد السوؽ االجتماعي الذي اعتمدتو منذ عاـ 

 

 تعريف الموازنة العامة -ثانيا  
النقود العامة إف اصطالح الموازنة يعني محفظة 

التي استخدمت وعاء إليرادات ونفقات الممؾ 
والدولة وقد أطمؽ ىذا المصطمح في بريطانيا 
عمى الحقيبة الجمدية التي يحمميا وزير الخزانة 
إلى البرلماف والتي يوجد فييا الوثائؽ التي 
تتضمف احتياجات الحكومة إلى النفقات 

  .ومصادر تمويميا مف أجؿ إقرارىا منو
تعددت تعريفات الموازنة العامة بتعدد الفقياء  وقد

والباحثيف والتشريعات المالية الوضعية واختالؼ 
الدوؿ ونظميا السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 ووفؽ نظرة كؿ منيـ إلى الموازنة. 
 

ي راداتيا ويؤذف بيا فقد عرفيا القانوف الفرنسي بأنيا )الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبيا أعباء الدولة وا 
 ويقررىا البرلماف في قانوف يعبر عف أىداؼ الحكومة االقتصادية والمالية. 

في مادتو األولى بأنيا البرنامج المالي لمخطة عف  53/1973وعّرفيا المشرع المصري في القانوف رقـ 
ادية واالجتماعية سنة مالية مقبمة لتحقيؽ أىداؼ محددة، وذلؾ في إطار الخطة العامة لمتنمية االقتص

 .وطبقًا لمسياسة العامة لمدولة
أما دليؿ المحاسبة الحكومية لألمـ المتحدة فعّرفيا بأنيا عممية سنوية لمتخطيط والتنسيؽ والرقابة عمى 

  .استخداـ الموارد في الدولة بكفاية لتحقيؽ األىداؼ المطموبة بكفاءة
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في مادتو األولى ))بأنيا الخطة المالية  54/2006وفي سورية عّرفيا القانوف المالي األساسي رقـ 
األساسية السنوية لتنفيذ الخطة االقتصادية، وذلؾ بما يحقؽ أىداؼ ىذه الخطة ويتفؽ مع بنيانيا العاـ 

 أنيا تتضمف التقديرات التالية:  والتفصيمي(( ونص في مادتو الثانية
 يرادات الوزارات والجيات العامة ذات الطابع ا  إلداري. نفقات وا 
  .فوائض الجيات العامة ذات الطابع االقتصادي والوحدات اإلدارية المحمية ومديريات األوقاؼ 
  .القروض 

يالحظ عمى تعريفات الموازنة الوضعية أنيا لـ تعبر عف مفيوميا ولـ تظير خصائصيا بشكؿ متوازف 
لتخميف، لذا فإف التعريفات الفقيية فمعظميا لـ تظير دور السمطة التشريعية في إقرارىا وخاصة التقدير وا

كانت أكثر داللة عمى مفيوميا وخصائصيا، ومف أفضؿ التعريفات التي دلت عمى مفيوميا وكامؿ 
خصائصيا ىو تعريؼ أستاذنا الدكتور عصاـ بشور "بأنيا خطة مالية تصدر سنويًا بصؾ تشريعي يقدر 

 لة".ويجيز النفقات واإليرادات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ الدو 
 

 خصائص الموازنة العامة -ثالثا  
 مف خالؿ التعريؼ السابؽ يمكف تحديد خصائص الموازنة العامة في ما يمي: 

 الموازنة خطة:  -1
تعبر الموازنة عف خطة عمؿ الحكومة التي تعكس البرامج التي تريد تنفيذىا، فيي ترجمة لممشروعات 
والبرامج التي تضعيا الدولة إلى أرقاـ قابمة لمتنفيذ، وىذا يعني أف المالية العامة لمدولة أصبحت تبنى عمى 

ف الموازنة العامة لمدولة األداة الرئيسة لمتخطيط ا لمالي فييا والمحرؾ األساسي لعمميات أساس التخطيط وا 
التمويؿ واإلنفاؽ وتؤدي دورًا ىامًا في النظاـ المالي لمدولة، وىي بيذا الوصؼ تعبر عف التوافؽ بينيا 

 وبيف العقيدة السياسية واالقتصادية ليا. 
 الموازنة ىي الخطة المالية األساسية لمدولة:  -2

الية، وتعد إحدى خططيا قصيرة األجؿ لتنفيذ برامجيا الموازنة ليست إال إحدى خطط الدولة الم
االقتصادية طويمة األجؿ، فيي خطة فرعية تعمؿ ضمف إطار المالية العامة لمدولة وتيدؼ إلى تنفيذ 
إحدى مراحؿ خطتيا العامة، فتكوف الخطة العامة بمثابة البنياف العاـ الذي يوجو ويرشد البنياف التفصيمي 

لعامة، فتقديراتيا تبنى عمى أساس وتوقعات الخطة العامة، وىدؼ الموازنة تحقيؽ المتمثؿ بالموازنة ا
الغايات التي تتوخاىا الخطة العامة في سنة معينة، ومف ىنا تنشأ ضرورة التوافؽ واالنسجاـ بيف الخطة 
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كية القائمة االقتصادية لمدولة والموازنة العامة ليا، وىذا ما يمكف مالحظتو بوضوح في الموازنات االشترا
عمى أساس التخطيط المركزي، وكما عّبر عنو المشرع السوري عندما وصؼ الموازنة بأنيا الخطة المالية 
األساسية السنوية لتنفيذ الخطة االقتصادية، فالموازنة العامة الوسيمة المالية لمدولة التي تعمؿ إلى جانب 

ة االئتماف واألجور وغيرىا، أما في البالد التي ال وسائؿ مالية أخرى لتنفيذ أحكاـ الخطة االقتصادية كخط
تأخذ في التخطيط الشامؿ فتظير ىذه الخاصية أكثر عندما تعتمد الدوؿ موازنة البرامج وليس موازنة 

 البنود.
لكف الموازنة العامة تمعب دورًا محوريًا وقياديًا في النظاـ المالي لمدولة والحياة االقتصادية والسياسية فييا، 

يي التي ترصد األمواؿ الالزمة لمقياـ بنشاطاتيا وتجمع اإليرادات الالزمة لذلؾ في صندوؽ مركزي يموؿ ف
ويقود عممية التطور والنمو، فيي المرآة الصادقة التي تعكس خطط الدولة وتترجـ الوعود التي تقتطعيا 

ما لـ ترصد االعتمادات الالزمة الحكومة لمشعب إلى أرقاـ، وال يمكف تنفيذ أي مشروع أو القياـ بأي عمؿ 
 لو في الموازنة التي تبدو وكأنيا محور لكؿ عمؿ تقوـ بو الدولة. 

يرادات جميع الوزارات واإلدارات والييئات والمؤسسات  ويبدو الدور الرئيس لمموازنة كونيا تتضمف نفقات وا 
وتؤثر فييا  ولكف عمييا أيضًا العامة، وىي ترتبط بمختمؼ الخطط المالية التي تضعيا الدولة فتوجييا، 

 أف تأخذ ىذه الخطط باالعتبار عند وضعيا ألنيا تعمؿ مجتمعة عمى تحقيؽ أىداؼ الدولة. 
كما تعد الموازنة بمثابة بنؾ معمومات لما تتضمنو مف بيانات ومعمومات وتفصيالت متعمقة باألنشطة 

عمومات تسيـ بدورىا في عممية التخطيط والبرامج والمشروعات التي سوؼ تقوـ بيا الحكومة، وىذه الم
 .وتنفيذ برامج التنمية، وكمما ُبوبت بشكؿ جيد أدت إلى تحسيف الجياز الحكومي

 الموازنة خطة سنوية:  -3
توضع الموازنة لمدة محددة مف الزمف اتفقت القوانيف عمى جعميا سنة واحدة، وىذا ناتج عف كونيا خطة 

بد مف تحديد ىذه الفترة حتى تصح عممية تقدير وتخميف النفقات توضع لفترة قادمة مف الزمف فال 
 واإليرادات خالليا، وتكوف أقرب إلى الدقة كمما قصرت مدة الموازنة. 

قرارىا مف قبؿ السمطة  وقد تـ االتفاؽ عمى جعميا سنة ألف إعداد الموازنة مف قبؿ السمطة التنفيذية وا 
صدارىا يتطمب وقتًا طوياًل  جراءات كثيرة، فمو ُجعمت مدة الموازنة أقؿ مف سنة الستغرقت التشريعية وا  وا 

ىذه األعماؿ معظـ أوقات الحكومة والمجمس التشريعي، كما أف اإليرادات تختمؼ باختالؼ أشير السنة 
وفصوليا وكذلؾ بعض النفقات، لذا كاف مف الطبيعي االتفاؽ عمى فترة السنة لتمر فييا سائر األشير 

ـ، ولو جعمت أكثر مف سنة التسعت الفجوة الزمنية بيف زمف إعدادىا وتنفيذىا، مما قد والفصوؿ والمواس
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يؤدي إلى االختالؼ بيف حجميا المتوقع والواقع فعاًل، وتكثر األخطاء ويتسع مجاؿ سوء التقدير، 
 وتصعب مراقبة السمطة التشريعية ليا.

 الموازنة تصدر بصؾ تشريعي:  -4
عة القانونية لمموازنة العامة فيي ال يمكف أف تنفذ  قبؿ إقرارىا مف السمطة وىذه الخاصية تظير الطبي

فال بد مف عرض  ،( مف الدستور السوري74التشريعية، كما أكد عمى ذلؾ المقطع األخير مف المادة )
 مشروع الموازنة عمى السمطة التشريعية إلقراره قبؿ إصدار قانوف الموازنة مف السيد رئيس الجميورية وال
يمكف أف تصدر بمرسوـ تشريعي، فقد ألـز الدستور في المادة السابقة الحكومة عمى تقديـ الموازنة إلى 
السمطة التشريعية قبؿ شيريف عمى األقؿ مف بداية السنة المالية، لكي يضمف لمسمطة التشريعية الوقت 

كف طبيعة ىذا القانوف تختمؼ عف الكافي لمناقشة أرقاميا قبؿ إقرارىا، فالموازنة يجب أف تصدر بقانوف ول
 باقي القوانيف التي تصدرىا السمطة التشريعية كما يمكف مالحظتو الحقًا.

 الموازنة العامة إجازة مسبقة:  -5
تتميز الموازنة العامة عف بقية الخطط المالية لمدولة بصفة اإلجازة، فالموازنة ال تنفذ ما لـ تأذف السمطة 

يجوز لمحكومة أو أحد أجيزتيا أف تنفؽ مااًل أو ُتجبي ضريبة ما لـ تأذف بذلؾ التشريعية بإنفاذىا، وال 
 السمطة التشريعية، وينتج عف ىذه الخاصية النتائج التالية: 

 تصدر بصورة مسبقة لتحديد نوعية المبالغ التي ستنفؽ أو ستجبى وكميتيا في المستقبؿ.  -آ 
 ائيا عديمة األثر والمفعوؿ. ىذه اإلجازة مدتيا سنة قادمة تصبح بانقض -ب 
يختمؼ مضموف اإلجازة بيف اإلنفاؽ والجباية، فإجازة اإلنفاؽ تحدد نوعية النفقات وحدودىا  -ج

القصوى وكمياتيا التي يجب أال تتجاوزىا خالؿ السنة المالية، بينما إجازة الجباية فيي عممية تقديرية 
لقوانيف دائمة تضعيا لكميتيا فقط خالؿ تمؾ السنة والتي يمكف تجاوزىا ألف إيرادات الدولة تجبى وفقًا 

الدولة قبؿ قانوف الموازنة، وىذا ما دفع بعض الفقياء إلى القوؿ إف تعبير اإلجازة ينطبؽ عمى النفقات 
 فقط ويتحوؿ إلى إجبار في اإليرادات )الضريبة(. 

 الموازنة العامة تقدير وتخميف لمضمونيا: -6
ؿ، لذا ال يمكف الجـز فييا بمقدار النفقات طالما أف الموازنة إجازة مسبقة أي أنيا موضوعة لممستقب

نما ىي تخميف وتقدير عمى وجو التقريب، عمى ضوء الظروؼ االقتصادية واالجتماعية  واإليرادات وا 
والمالية التي أعدت خالليا،  ويجب عمى الحكومة أف تتوخى الدقة قدر اإلمكاف عند تقدير أرقاميا، ومع 
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أرقاـ الموازنة التقديرية مع أرقاـ الحساب الختامي الذي يعبر عف ذلؾ فمف الصعوبة بمكاف أف تتطابؽ 
 األرقاـ المصروفة و اإليرادات المجباة فعاًل بعد االنتياء مف تنفيذ الموازنة. 

ويختمؼ تقدير النفقات واإليرادات تبعًا لنوعية كؿ منيا، فمنيا ما يسيؿ توقعو كرواتب الموظفيف ومنيا ما 
ات النفطية التي تتوقؼ معرفتيا عمى معرفة كمية النفط المتوقع استخراجو خالؿ يصعب توقعو كاإليراد

السنة وسعر برميؿ النفط خالؿ أياـ تمؾ السنة المالية، فقد يكوف مف السيولة معرفة األولى ولكف مف 
موازنة الصعوبة معرفة الثانية. إال أف ىذه الخاصية ارتبطت منذ نشوء الموازنة مع ضرورة توازف جدولي ال

يرادات، لذا ما زالت بعض التشريعات تشير في تعريفيا لمموازنة عمى ضرورة وجود ىذا  مف نفقات وا 
التعادؿ، كما ىو الحاؿ في كؿ مف فرنسا وسورية عمى الرغـ أف ىذا لـ يعد واقعيًا في ظؿ الدور الجديد 

أساس التوازف ولكف غالبًا ما  الذي تمعبو الدولة، ولكف عمى األقؿ أصبحت الموازنة العامة تُقدر عمى
 يكوف ىذا التوازف ظاىريًا ويظير الوضع الحقيقي لمعجز في قانوف حسابيا الختامي.

 الموازنة العامة عمؿ إداري ومالي: -7
تتطمب الموازنة العامة مجموعة مف اإلجراءات اإلدارية والمالية تتخذىا السمطة التنفيذية حتى تتمكف مف 

سياسة المالية لدولة، فالسمطة التنفيذية ىي التي تتولى عممية إعدادىا، كما تتولى خالليا مف تنفيذ ال
السمطة التشريعية اعتمادىا، فمف الناحية اإلدارية والتنظيمية ىي خطة عمؿ الحكومة لتوزيع المسؤوليات 

ة مما يضمف سالمة المتعمقة باتخاذ القرارات التي تتطمبيا عممية تنفيذىا عمى األجيزة اإلدارية والتنفيذي
التنفيذ، تحت إشراؼ السمطة التشريعية وبذلؾ يضمف الشعب عدـ تجاوز السمطة التنفيذية لالعتمادات 

   .المقررة وتحصيؿ اإليرادات الالزمة لتمويؿ النفقات العامة المقررة فييا
 الموازنة تحقؽ أىداؼ الدولة: -8

أصبحت الموازنة العامة في العصر الحديث األداة الرئيسة لقياـ الدولة بوظائفيا وتحقيقيا ألىدافيا في 
جميع المجاالت، ففي ظؿ الدولة التقميدية كانت ترصد االعتمادات الالزمة لتيسير مصالحيا اإلدارية 

قط وساد المظير اإلداري والقانوني األساسية النابعة مف وظائفيا التقميدية فكانت البرنامج المالي لمدولة ف
لمموازنة، بينما في ظؿ الدولة الراعية أصبح لمموازنة أدوارًا إضافية تتجسد في كونيا وسيمة لتنفيذ السياسة 
االقتصادية واالجتماعية لمدولة واألداة الرئيسة لمتأثير بالحياة االقتصادية واالجتماعية فييا مف أجؿ تحقيؽ 

 ي والتنمية، لذا ساد المظير االقتصادي واالجتماعي ليا أكثر وتعددت أنواعيا. االستقرار االقتصاد
ىذا ويختمؼ الدور الذي تمعبو الموازنة في حياة الدوؿ والمجتمعات مف دولة إلى أخرى حسب مستوى 

المزيد تطورىا االقتصادي، ففي انكمترا والواليات المتحدة األمريكية والدوؿ المتقدمة عمومًا توضع لتمبية 
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مف الحاجات االستيالكية ذات الطبيعة الخدمية ألف القطاع الخاص فييا ىو الذي يقوـ بالعممية 
اإلنتاجية ويطّورىا، بينما في الدوؿ النامية فضعؼ إمكانات القطاع الخاص يمقي عمى الدولة واجب 

ازنتيا إنتاجية أكثر منيا توجيو االقتصاد وقيادتو عبر الموازنة العامة والنفقات االستثمارية فتغدو مو 
 استيالكية وىي خطة مرحمية لتنفيذ السياسات االقتصادية واالجتماعية لمدولة خالؿ سنة.

 

 زنة العامة عن غيرها من المفاهيمتفريق الموا -رابعا  
 

 الموازنة العامة والحساب الختامي:   -1
عف كشؼ مسجؿ فيو كافة المبالغ  فيي تتميز عف الحساب الختامي لمدولة فالحساب الختامي ىو عبارة

النقدية التي أنفقتيا الدولة وكافة المبالغ الفعمية التي قامت الدولة بتحصيميا خالؿ السنة المنصرمة متبعة 
في ىذا التسجيؿ التبويبات والتقسيمات نفسيا المتبعة في الموازنة العامة، فالحساب الختامي لمدولة يتشابو 

ي كؿ شيء سوى طبيعة األرقاـ الواردة فييما، ففي الحساب الختامي تكوف مع الموازنة العامة ليا ف
األرقاـ التي صرفت فعميًا خالؿ السنة وفي الموازنة تكوف األرقاـ التقديرية التي مف المتوقع صرفيا خالؿ 
 سنة قادمة، فمكؿ سنة مالية موازنة عامة وحساب ختامي واليدؼ مف وجودىما ىو الموازنة بيف األرقاـ
الواردة في كؿ منيما، ودراسة وتحميؿ أسباب االختالؼ بيف األرقاـ المتوقعة والفعمية ومساءلة الحكومة 

  .عف ذلؾ إف كانت تمؾ األسباب غير مبررة
والحساب الختامي لمدولة ىو وسيمة السمطة التشريعية لممراجعة والتأكد مف التزاـ الدولة بتنفيذ ما اعتمدتو 

نفقات وىو أداة متابعة الحكومة، وىو وسيمة لتحسيف طرؽ التقدير والتنبؤ وتقميؿ  السمطة التشريعية مف
احتماالت الخطأ في موازنات الدولة المستقبمية، وىو أداة لمرقابة وتقييـ األداء والوقوؼ عمى درجة الكفاءة 

ىا بالمستقبؿ، لذا واإلنتاجية لمقطاعات الحكومية، وىو وسيمة الكتشاؼ االنحرافات في ىذا المجاؿ وتجاوز 
نص الدستور السوري عمى ضرورة إقراره خالؿ سنتيف عمى األكثر مف انتياء السنة المالية لالستفادة منو 

  .في تقدير الموازنات الالحقة
 الموازنة العامة وميزانية المنشأة: – 2

ر عف المركز المالي الموازنة العامة تتميز عف موازنات المنشآت والمشاريع في كوف موازنة المشروع تعب
الحقيقي لممشروع في لحظة معينة تؤسس عمى ما يممكو المشروع مف أصوؿ وما عميو مف خصوـ )ديوف 
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والتزامات( في لحظة معينة اتخذت توقيتًا إلعداد الموازنة، تعد وفؽ أسس المحاسبة الخاصة وتعتمد مف 
أنيا وسيمة تخطيطية لتحقيؽ أىداؼ  مجالس اإلدارة الخاصة بيا، فيي تتفؽ مع الموازنة العامة في

موضوعة مسبقًا، ولكنيا تختمؼ عنيا في كوف الموازنة العامة بحاجة إلى إقرار مف السمطة التشريعية قبؿ 
تنفيذىا وفي أساليب إعداد كؿ منيا، وذلؾ يعود إلى االختالؼ في أىداؼ كؿ منيا، فأىداؼ الموازنة 

 .قة بينما أىداؼ المشػروع فغالبًا ما يمكف تحديدىا كمياً العامة يصعب ترجمتيا في صورة كمية دقي
 الموازنة العامة والموازنة القومية:   -2

تتميز الموازنة العامة عف الموازنة القومية التي تتسع لتشمؿ تقدير النفقات واإليرادات المتوقعة عمى 
تعرؼ عمى المعطيات المستوى القومي دوف تفرقة بيف حكومة ومشروعات خاصة وأفراد مف أجؿ ال

األساسية لالقتصاد القومي مف إنفاؽ كمي وناتج قومي حتى يمكف عمى ضوئيا تحديد السياسة المالية 
المناسبة، في حيف تعد الموازنة العامة جزءًا مف الموازنة األولى فتقتصر عمى تقدير النفقات واإليرادات 

  .العامة فقط
 : الموازنة العامة والموازنة النقدية – 3

الموازنة النقدية ىي بياف يتضمف تقديرًا لموارد المجتمع مف النقد األجنبي وأوجو استخدامات ىذه الموارد 
خالؿ فترة مقبمة غالبًا ما تكوف سنة  فتتفؽ الموازنة العامة مع الموازنة النقدية في أنيما تسعياف إلى 

مة، وتتضمناف تقديرات وتوقعات لفترة االستخداـ األمثؿ لموارد محدودة مف أجؿ إشباع الحاجات العا
 مقبمة،  ولكنيما تختمفاف في نقطتيف: 

يرادات القطاع العاـ لمدولة، بينما تتعدى تقديرات الموازنة  أ( تقوـ الموازنة العامة عمى تقدير نفقات وا 
 النقدية إلى مختمؼ قطاعات االقتصاد القومي.

يرادات الموازنة العامة  ب( بالعممة الوطنية حتى لو كانت مرتبطة بإيرادات أجنبية يتـ تقدير نفقات وا 
أو بنفقات ستتـ بعممة غير وطنية، في حيف تحصر الموارد في الموازنة النقدية وفقًا لمعمالت األجنبية 
المتوقع تدفقيا بعد تقسيميا لعمالت صعبة قابمة أو غير قابمة لمتحويؿ، ويتـ توزيع االستخدامات فييا 

بما يكفؿ تحقيؽ التوازف بيف مجموع المتحصؿ والمستخدـ مف كؿ طائفة مف العمالت بالوسيمة نفسيا 
 األجنبية. 
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 سمات الموازنة العامة وأنواعها
 السمات الرئيسة لمموازنة العامة:  –أواًل 

 الموازنة وسيمة مالية معقدة التركيب تحتوي الكثير مف المظاىر والسمات لعؿ أىميا: 
 السمة السياسية لمموازنة العامة:  -1
الموازنة العامة عمؿ سياسي، وكانت السبب الرئيس لتطور النظـ الديمقراطية وتقييد السمطة   - أ

 .الحاكمة، وقد أصبحت في العصر الحديث عامؿ استقرار لمنظاـ السياسي
يراداتيا الموازنة العامة تكشؼ عف العقيدة السياسية التي تنتيجيا الدولة مف خ  - ب الؿ قراءة نفقاتيا وا 

 وتحميميا.
قد تنجـ عف عممية إقرار الموازنة العامة نتائج سياسية، فإقرار الموازنة العامة يعني تجديد الثقة   - ت

بالحكومة والبرامج التي تعمؿ عمى تنفيذىا ورفضيا يعني سحب الثقة عنيا والذي يمكف أف يؤدي إلى 
ف أحيانًا، إال أف فاعمية ىذه العممية آخذة في التقمص مما يقمؿ مف أىمية استقالة الحكومة أو حؿ البرلما
 .ىذه السمة في العصر الحديث

إف تفاقـ حالة عجز الموازنة قد يؤثر في االستقالؿ السياسي لمدولة، أو يكوف سببًا لمتأثير في   - ث
 صناعة سياساتيا. 

 السمة االقتصادية لمموازنة: -2
صادي لمدولة جعؿ سمات الموازنة االقتصادية أكثر وضوحًا وأىمية مف سماتيا األخرى تعاُظـ الدور االقت
 وتجمى ذلؾ في: 

تؤثر الموازنة العامة في العوامؿ االقتصادية الكمية كما تتأثر فييا وال سّيما في حالة التقمبات  - أ
 االقتصادية التي تنعكس بشكؿ واضح عمى إيرادات ونفقات الموازنة.

وازنة أصبحت وسيمة الدولة لتوجيو اقتصادىا والبموغ بالحالة االقتصادية لمدولة إلى الوضع الم - ب
 األمثؿ و التأثير بالحياة االقتصادية، فيي وسيمة الحكومة إلدارة اقتصاد الدولة. 

 الموازنة تكشؼ عف العقيدة االقتصادية والنظاـ االقتصادي الذي تتبناه الدولة.  - ت
 داة لتنظيـ التطور االقتصادي واستقرار الحالة االقتصادية لمدولة. الموازنة أ - ث
مشكالت عدـ توازف الموازنة قد أصبحت سببًا في تدخؿ الدوؿ والمنظمات الدولية في رسـ  - ج

السياسات االقتصادية واالجتماعية لمدولة، كما يحصؿ اآلف مف قبؿ صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولييف 
 مؤسسات والدوؿ. وغيرىا مف ال
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السمة االجتماعية لمموازنة: الدور االجتماعي المنوط بالدولة جعؿ الموازنة العامة وسيمة لمتأثير  -3
بالحياة االجتماعية وتوجيييا ويظير ذلؾ مف خالؿ سياسة إعادة توزيع الدخؿ التي تنفذىا الحكومة 

ف أف تساىـ في إقامة العدالة االجتماعية، بواسطتيا، فممموازنة وجٌو اجتماعٌي وىي كالمصفاة التي يمك
ولكف ال يمكف االعتماد عمى الموازنة لوحدىا في تحقيؽ العدالة االجتماعية بؿ البد مف وسائؿ رديفة 
لذلؾ، ومع ذلؾ أصبحت الدوؿ النامية تعتمد كثيرًا عمى الموازنة لمحد مف الفقر ورفع الحد األدنى لمعيشة 

  .ر الخدمات األساسية ليـ محدودي الدخؿ مف خالؿ توفي
السمة المالية لمموازنة: تظير السمة المالية لمموازنة مف خالؿ كونيا بيانًا ماليًا بالدرجة األولى  -4

يقدر إيرادات الدولة ويحدد أوجو نفقاتيا خالؿ مدة مف الزمف ىي سنة، وكونيا جدوؿ مالي يقارف بيف 
فيما بينيما، لذا تختمؼ عف ميزانية المنشآت الخاصة أو عف النفقات واإليرادات ويحاوؿ إقامة التوازف 

 الحساب الختامي، كما سنرى الحقًا. 
السمة القانونية لمموازنة: لمموازنة صفة قانونية وتبدو ىذه الصفة مف خالؿ إقرارىا مف السمطة  -5

يث المضموف لذلؾ التشريعية وصدورىا بقانوف، إال أف ىذا القانوف يختمؼ عف غيره مف القوانيف مف ح
 يمكف وصؼ قانوف الموازنة بأنو قانوف ذو طبيعة خاصة كما سنرى الحقاً . 

ىذه الصفات جعمت بعض الفقياء يصؼ الموازنة بكونيا قانونًا مف حيث الشكؿ فقط، وجعمت البعض 
در وفؽ إجراءات اآلخر يفّرؽ بيف الموازنة نفسيا والتي اعتبرىا عماًل إداريًا وبيف قانوف الموازنة الذي يص

إصدار القوانيف، إال أف الواقع يدؿ عمى أنيا قانوف ذو طبيعة مالية خاصة فرضتيا غايتيا المتمثمة في 
اتخاذ قرارات مالية لمدة سنة، لػذا يجب أف يتضمف ىذا القانوف أحكامًا متعمقة بيا فقط وأال يتضمف 

مثؿ ىذه التعديالت في قوانيف الموازنة يؤدي إلى  أحكامًا معّدلة لمقوانيف الدائمة ألكثر مف مدتيا، فورود
 الغموض والتشويش التشريعي.
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 أنواع الموازنات العامة -ثانيا  
تطور دور الموازنة العامة أدى إلى تطور في تصنيؼ عناصرىا وتعدد أنواع الموازنات، فيناؾ موازنة 

والبرمجة  وىناؾ أيضًا ما يسمى بالموازنة الصفرية البنود وموازنة األداء والبرامج وىنالؾ موازنة التخطيط 
 وفقًا لما يمي:

 موازنة البنود:  -1
ويتـ في ىذا النوع مف الموازنات تصنيؼ إيرادات ونفقات الموازنة حسب نوع اإليراد أو النفقة، وىذا 

المقررة، مما يتيح يساعد عمى اإلشراؼ والرقابة المالية في تنفيذىا بحيث تحوؿ دوف تجاوز االعتمادات 
لمحكومة ممارسة رقابة إدارية عمى برامجيا الحكومية مف خالؿ المقارنة بيف االعتمادات المقررة 

 .والمصروفة فعاًل، وىذا ما جعؿ بعضيـ يطمؽ عمييا اسـ موازنة الرقابة
تائج أعماؿ إال أف ىنالؾ جوانب سمبية ليذا النوع مف الموازنات تتمثؿ في أنيا ال تتيح التعرؼ عمى ن

الحكومة ومردود كؿ وحدة نقدية مف النفقات العامة، كما أف أسموب موازنة البنود ال يتالءـ وظروؼ 
تطور دور الدولة، إضافة إلى عدـ وضوح ىذا األسموب وضعؼ تحقيقو لمربط مع الخطة اإلنمائية 

ؼ المتوخاة منيا والذي لمدولة، كما يالحظ أف موازنة البنود تركز عمى تفاصيؿ النفقات دوف األىدا
يصعب معو قياس الكفاية اإلنتاجية لإلدارات الحكومية واتخاذ القرارات السميمة، لذلؾ غالبًا ما يتـ إقرار 

 الموازنات فييا عمى أساس المساومة والعوامؿ الشخصية أكثر مما يتـ عمى أساس معايير موضوعية. 
  :موازنة البرامج واألداء -2

كثر تقدمًا مف األسموب السابؽ كونو يعتمد أساليب تصنيؼ لمكوناتيا حسب اإلنجازات يعد ىذا األسموب أ
 دوف االىتماـ بأساليب تحقيقيا ويمكف التفريؽ في ىذا المجاؿ بيف مرحمتيف: 

موازنة األداء: ففي ىذا النوع مف الموازنات يعتمد عمى ما تـ إنجازه وفؽ األىداؼ التي أنشئت  -آ 
 إلدارية. ألجميا الوحدات ا

وتقوـ ىذه الموازنة عمى مفاىيـ عامة ذات طابع إداري لتطوير ىيكؿ االعتمادات والتوصؿ إلى أسس 
يجاد وسائؿ لتقويـ أدائيا مع االستعانة بأسس  وضوابط لتحسيف األنظمة اإلدارية وقواعد قياس العمؿ وا 

مؾ الوحدات مف أجميا، مما محاسبة التكاليؼ عند وضع خطط عمميا عمى أساس الوظائؼ التي أحدثت ت
يسّيؿ مف عممية وضع السياسات الخدمية لألجيزة الحكومية، وىذا بدوره يعطي الوحدات اإلدارية دورًا 
ىامًا في إعداد الموازنة عمى قاعدة البيانات الضرورية النتائج وتكاليؼ مساىمتيا في البرامج، وبالتالي 

 ائيا، مما يسّيؿ عممية اتخاذ القرارات السميمة. يساعد عمى الرقابة عمى تكاليفيا وتحسيف أد
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، وتعمؽ نتيجة ألعماؿ لجنة 1912ظير ىذا النوع مف الموازنات في الواليات المتحدة األمريكية عاـ 
 ىوفر األولى والثانية لتؤكد أىمية األخذ بموازنة األداء في الخمسينات مف القرف الماضي. 

ع مف الموازنات في زمف أكثر تقدمًا مف موازنة األداء، حيث تتناوؿ موازنة البرامج: يأتي ىذا النو  –ب 
الفترة الزمنية المستقبمية وىي تعني إعادة تبويب الموازنة والتكاليؼ في فئات أكثر داللة لتستخدـ في 

كف تحميؿ التكمفة والعائد والربط بينيما، كي يستفاد منيا في عممية اتخاذ القرارات السميمة والمراجعة، ول
يتوقؼ نجاحيا عمى توفير الكادر البشري الستيعاب ىذه المفاىيـ وتوفير إدارة جادة لدى مركز القرار في 
يجاد دليؿ عمؿ تفصيمي يوضح كيفية إعداد األرقاـ التقديرية  الوحدات الحكومية وتطوير الحسابات وا 

 ير مقاييس األداء. لموازنة البرامج مع اإلشارة إلى أىمية اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتطو 
أما األسس والمعايير التي تعتمد في إعداد موازنة البرامج واألداء فإنيا تتطمب أف يصار إلى ربط 
الحسابات بالتصنيؼ الخاص بالنشاطات والبرامج والتي يجب أف تجزأ إلى وحدات أصغر، كما تتطمب 

ءـ مع متطمبات أسموب تطبيقيا في كؿ جية إجراء تغييرات في البنية العامة لمييكؿ التنظيمي لمدولة لتتال
عامة، والتعرؼ عمى حساب التكمفة واإليراد الفعمي والموارد المستخدمة لتنفيذ كؿ نشاط أو مشروع لتحقيؽ 

 الرقابة الفعالة عمييا. 
 يجب المالحظة أّف مف الضروري لمدوؿ النامية األخذ بيذا النوع مف الموازنات عمى مرحمتيف: 

في المرحمة األولى تأخذ بتصنيؼ عناصر الموازنة عمى أساس الوظائؼ والبرامج وفؽ نظاـ مالي دقيؽ 
ثـ يصار إلى االنتقاؿ إلى المرحمة الثانية حيث تطبؽ موازنة األداء باستخداـ تكاليؼ الوحدة وقياس 

توفير المعمومات األداء، ولكف ال بد لنجاحيا مف إيجاد نظاـ لقياس أداء تمؾ الوحدات عمى أساس 
 والبيانات اإلحصائية ليا. 

  :موازنة التخطيط والبرمجة -3
تعتمد ىذه الموازنة عمى تحديد اإلمكانات والقدرات المتاحة في المستويات المختمفة لألجيزة الحكومية 
عمى ضوء األىداؼ العامة بدءًا مف المستويات األعمى بحيث تحدد األىداؼ مف خالؿ تحميؿ البدائؿ. 
ويحدد ىذا النظاـ وظائؼ الموازنة بالتخطيط أواًل لتحديد وترتيب األىداؼ حسب األولويات المحددة، ومف 
ثـ برمجة األىداؼ التي يتـ تحديدىا بترجمتيا إلى برامج ومشاريع محددة وتحديد مستمزماتيا المالية 

 درة عف اإلدارة العميا. والبشرية، ثـ تأتي مرحمة الرقابة لمتأكد مف سالمة تنفيذ القرارات الصا
طبؽ ىذا النوع مف الموازنات في الواليات المتحدة األمريكية ونتج عنو تحوؿ االىتماـ مف رجاؿ اإلدارة 
والقانوف إلى رجاؿ االقتصاد، وبالتالي تـ االعتماد أكثر عمى االقتصادييف والخبراء في عممية التحميؿ 
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تكاليؼ النقدية ليا، ولكف ال يعني ذلؾ عدـ األخذ باالعتبارات الكمي والتكمفة والفعالية والتركيز عمى ال
السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي ال يمكف قياسيا بدقة وأخذىا باالعتبار عند تحميؿ االقتصادييف 

 فيي تبقى ضرورية عند اتخاذ القرار.
 الموازنة الصفرية: -4

نات التي اكتشفت في الواليات المتحدة األمريكية في عقد ُيعد نظاـ موازنة قاعدة الصفر آخر أنواع المواز 
الستينات مف القرف الماضي، وتعّرؼ الموازنة الصفرية بأنيا " نظاـ إلعداد وتخطيط الموازنة بدءًا مف 
نقطة الصفر" وتيدؼ إلى إعادة توجيو وتحويؿ المخصصات مف برامج ذات أفضمية متدنية إلى برامج 

ة، مف اجؿ تحسيف الفعالية والكفاءة لموحدات اإلدارية والتقميؿ مف حجـ جديدة ذات أولوية عالي
المخصصات المعتمدة ليا وىي بذلؾ تعد أسموبا جديدًا في تطوير ىيكؿ الموازنة العامة ومعالجة 
الصعوبات التي واجيتيا موازنة التخطيط والبرمجة في تحديد األولويات بيف البرامج الجديدة والقائمة وقد 

ورّوج ليا فيما بعد الرئيس  1964ت ألوؿ مرة في قسـ الزراعة بالواليات المتحدة األمريكية عاـ ُطبق
 .جيمي كارتر في السبعينات

 
  

288 



 تمارين:
 

 اختر اإلجابة الصحيحة: 
 

 :الموازنة العامة .1
 يمكف قبوؿ العجز فييا.  .1
 ال يمكف تجاوز إيراداتيا.  .2
 عرفيا العرب المسمموف.  .3
 الوزراء.تصدر عف مجمس  .4

 .1الجواب الصحيح ىو رقـ: 
 
   

 تبدو السمة االجتماعية لمموازنة العامة مف خالؿ: .2
 إعادة توزيع الدخؿ.  .1
 نشوء الموازنة العامة وتطور مفيوميا.  .2
 تصديقيا مف قبؿ السمطة التشريعية.  .3
 كؿ ما سبؽ. .4

 .1الجواب الصحيح ىو رقـ: 
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 الوحدة التعميمية السادسة عشر

 المبادئ األساسية لموازنة

 
 الكممات المفتاحية:

مبدأ  –الشيوع  –مبدأ الشموؿ  –مبدأ وحدة الموازنة  –مبدأ سنوية الموازنة  –ئ األساسية لمموازنة المباد
 تخصص االعتمادات.

 الممخص:
لتاريخ قواعد لمموازنة العامة وتطورت مع تطور الدولة باالقتصاد و حجزت مكانيا في نشأت عبر ا

موازنات الدوؿ كؿ منيا وفؽ الظروؼ اإلقتصادية والسياسية واالجتماعية كما كاف لكؿ منيا بعض 
 الخاصة لكؿ دولة لتتكيؼ مع تمؾ الظروؼ.االستثناءات 

 

 األىداف التعميمية:

 التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:في نياية ىذه الوحدة 

 تمييز معنى كؿ مبدأ مف مبادئ الموازنة  -1
دراسة كؿ مبدأ مف مبادئ الموازنة وتطوراتو وموسوغاتو السياسية واالقتصادية واالجتماعية  -2

 والسياسية.
 دراسة استثناءات كؿ ممبدأ مف مبادئ الموازنة وضرورتو وتطبيقيا في تشريعات الدوؿ. -3
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عميو مفيوميا يتعمؽ بعضيا بأصوؿ  يوضع عمـ المالية مبادئ أساسية تكفؿ قياـ الموازنة بالدور الذي بن
تنظيـ الموازنة بشكؿ يكفؿ حؽ الشعب ونوابو باإلطالع عمييا ومراقبتيا بصورة دقيقة وسيمة ويتعمؽ 

  بعضيا اآلخر بالمدة التي يجب أف تعد الموازنة مف أجميا.
القواعد في ظؿ الدولة الميبرالية  وقد نشأت ىذه

وتعاظمت أىميتيا بصورة خاصة في القرف 
التاسع عشر حيث كانت تعبر عف األصوؿ 
النظرية المالية التقميدية وتختمؼ قيمة ىذه 
المبادئ حسب الدوؿ ويتطور مدى تطبيقيا مع 
تطور مفيوـ الموازنة حتى أف قيمة بعضيا زالت 

د انتشار أو أصبحت في طريؽ الزواؿ، بع
المذاىب السياسية واالجتماعية الحديثة التي نتج 

خؿ بيف السياسة واالقتصاد والمالية اعنيا تد
  العامة، وكاف نتيجة ذلؾ أف أصبح تطبيؽ ىذه 

المبادئ العامة والتقيد بيا موضع خالؼ كبير بيف الفقياء، فأصاب ىذه المبادئ التقميدية تطور يساير 
لممالية العامة وموازناتيا بما يحقؽ الغاية االقتصادية واالجتماعية والسياسية المتوخاة مف المفيوـ الجديد 

 .الموازنة وأىميا مبدأ سنوية الموازنة
يمكف التركيز في ىذا الفصؿ عمى أكثر ىذه المبادئ أىمية مف أجؿ معرفة كيفية تطبيقيا وضرورة 

 إلى: الجزءف تقسيـ ىذا استثناءاتيا مف الناحية التطبيقية وعمى ذلؾ يمك
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 مبدأ سنوية الموازنة
 

 تعريف مبدأ سنوية الموازنة العامة: - أولا 
يحدد ىذا المبدأ المدة التي توضع ألجميا 
الموازنة وتنفذ خالليا، وبأف تكوف ىذه المدة 
المحددة اآلتية سنة واحدة، أي أف تحضر 

واحدة وأف السمطة التنفيذية الموازنة لمدة سنة 
تقرىا السمطة التشريعية لمدة سنة واحدة، وأف 
تكوف األرقاـ التقديرية الواردة في صؾ الموازنة 

 .1قابمة لمتنفيذ خالؿ السنة المعينة
وتعود الفكرة األصمية ليذا المبدأ إلى نشوء 
الموازنة وتطورىا تاريخيًا، فالموازنة توضع في 

يأتي مبدأ األصؿ لمدة زمنية محددة مستقبميًا، ف
 السنوية ليتمـ ذلؾ ويحدد ىذه المدة بسنة واحدة. 

 

 وينجم عنو النتائج اآلتية:
 إف تقدير اإليرادات ونفقات الموازنة يكوف لسنة واحدة فقط. (1
إف اإلجازة التي يمنحيا ممثمو الشعب باإلنفاؽ والجباية صالحة لمدة سنة واحدة ويجب أف تجدد  (2

 بشكؿ سنوي.
 .2المتبقية في نياية السنة والتي لـ يتـ استعماليا، يتـ إلغاؤىاجميع االعتمادات  (3

 

  

                                                        
1
 .229، ص1985 ،د. منير الحمش: دراسات في المالية العامة واتجاىاتيا الحديثة، دمشؽ - 

2
 .77مرجع سابؽ، ص ،د. فوزت فرحات - 
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 سنوية الموازنة مبدأمبررات  -ثانياا 
 من الناحية السياسية: -1

ة جباية األمواؿ ػرار ومراقبػإف المجالس التشريعية مؤتمنة مف قبؿ الشعب عمى حقو الدستوري في إق
نفاقيا، فيتوجب عمى ىذه المجالس  أال تتخمى عف حقيا ىذا، لمدة طويمة لتكوف دائمة اإلطالع العامة، وا 

عمى المالية العامة لمدولة، وعمى ما قد يطرأ عمييا مف تبدالت بيف سنة وأخرى فإف السنة ىي أقصى مدة 
يستطيع المجمس النيابي التخمي فييا عف سمطتو إلى الحكومة، وأقصر مدة تستطيع الحكومة خالليا تنفيذ 

عدا أف واجب إقرار الموازنة يجبر الحكومة  دعوة المجمس مرة في كؿ سنة عمى األقؿ  الموازنة، ىذا
 فتبقى رقابة الشعب دائمة عمى أعماؿ الحكومة.

 من الناحية اإلدارية: -2
قرارىا، وتنفيذىا، فعممية ػتبدو السنة أفضؿ مدة تستطيع خالليا أجيزة الدولة المختمفة تحضير الموازن ة وا 

نة تتطمب وقتًا يتجاوز ثالثة أشير، يضاؼ إلى ذلؾ ثالثة أشير أخرى لدراسة مشروع تحضير المواز 
قرارىا مف قبؿ السمطة التشريعية وبالتالي فإف كؿ ذلؾ يشكؿ جيدًا كبيرًا، وتكرار ىذا العمؿ في  الموازنة وا 

اـ بميماتيا أزمنة متقاربة يعني إضاعة معظـ أوقات الحكومة في إعداد الموازنة واالنصراؼ عف القي
األخرى، مما يفترض أف فكرة السنة ىي الحد األدنى الذي يمكف أف تنفذ خاللو الموازنة ولوضع البرامج 
وتنفيذىا، فمو وضعت الموازنة ألقؿ مف سنة لما استطاعت الحكومة أف تنفذ ىذه البرامج لضيؽ الوقت، 

يا عمى البرامج الموضوعة مف قبميا، ولو وضعت ألكثر مف سنة لكاف احتماؿ تبديؿ الحكومة وعدـ إشراف
داعيًا ليا لمتراخي واإلىماؿ في تنفيذ الموازنة وتحقيؽ أىدافيا، وبخاصة في الدوؿ التي يكثر فييا تقمب 

 الوزارات.
 :من الناحية المالية والقتصادية -3

ؾ مف اختالؼ في إف السنة ىي الوحدة الزمنية الكاممة التي تتقمب فييا الفصوؿ األربعة، وما يرافؽ ذل
اإليرادات والنفقات، فإعداد الموازنات لسنة كاممة يكوف أقرب إلى الصواب، وأبعد عف الخطأ، فمو أعدت 
الموازنة ألقؿ مف سنة، الختمفت تبعًا الختالؼ طبيعة الفصوؿ، ولو أعدت ألكثر مف سنة لكاف الفاصؿ 

نفاذىا طوياًل إلى درجة يكثر فييا احتماؿ  يرادات والنفقات عما قدرت عميو كما تغير اإلبيف إعدادىا وا 
يتوافؽ مبدأ السنوية مع تنظيـ حسابات األفراد والمؤسسات الخاصة مما يسيؿ عممية تحقيؽ الضرائب 

 وجبايتيا.
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 3تطور مبدأ سنوية الموازنة بين -ثالثاا 
إف تطور وظائؼ الدولة وتدخميا في الحياة االقتصادية واالجتماعية دفع بعض الكتاب إلى المطالبة 
بإلغاء مبدأ سنوية الموازنة، وذلؾ انطالقًا مف مفيوـ مفاده: إذا كاف ىذا المبدأ ينسجـ مع النفقات اإلدارية 

لنفقات االستثمارية واإلنتاجية التي الجارية التي تتوافؽ مع وظائؼ الدولة التقميدية، فإنو يتعارض مع ا
تتولى الدولة الحديثة صرفيا مف أجؿ مشاريع إنتاجية ضخمة، كانت ىي في األصؿ تدخؿ في نطاؽ 

تجاوز تنفيذىا أكثر مف سنة، لذلؾ كانت ىناؾ جممة مف ينشاط األفراد والمؤسسات الخاصة، والتي 
 االعتراضات التي وجيت لمبدأ سنوية الموازنة أىميا:

إنو ال يساعد عمى تحقيؽ البرامج االقتصادية والمالية الكبيرة في الدولة، إذ أف النفقات الكالسيكية  -1
ور بينما النفقات االستثمارية، كنفقات بناء مدينة صناعية ظيمكف تنظيميا لسنة واحدة دوف أي مح

 اصة بيا.يستغرؽ تنفيذىا بضع سنوات، وىذا ما يحمؿ بعض الدوؿ عمى تنظيـ موازنات خ
إف مبدأ سنوية الموازنة، وجد في ظؿ النظرية المالية التقميدية التي تطمبت ضرورة تحقيؽ التوازف  - 2

الحسابي السنوي بيف إيرادات الموازنة ونفقاتيا وىذا ال يمكف أف يحدث إال في دورة اقتصادية تستغرؽ 
 أكثر مف سنة عادة. 

دير النفقات ػوية الموازنة وذلؾ لسبب عممي وىو أف تقولكف ىذه الحجج لـ تؤد إلى إلغاء مبدأ سن
واإليرادات ال يكوف دقيقًا، إذا تجاوزت الموازنة فترة السنة الواحدة، ومع ذلؾ فإف مفيوـ الموازنة قد تطور 
بشكؿ شامؿ، فباتت اليياكؿ االقتصادية واالجتماعية لمدولة ومسألة االرتقاء فييما ليس عمى عاتؽ 

نما باتت الحكومة تتولى عمى عاتقيا وضع خطة تنموية شاممة لفترة زمنية تتجاوز  الموازنة وحدىا فقط، وا 
السنة، وقد تكوف الموازنة داعمة ليذه الخطة وممولة ليا بشكؿ سنوي في إطار تنفيذ البرامج الواردة في 

ذا المبدأ كونو الخطة، وبذلؾ نجد أف الموازنة باتت تشكؿ الجناح المالي لمخطة التنموية، وقد صمد ى
أكثر عقالنية وعمميًا ويتجاوب مع الوقائع بشكؿ سنوي، بعد أف باتت الطبيعة واإلنساف يعمالف وفؽ 

دأ ػالدورة الزمنية السنوية ذاتيا، لذلؾ فقد جرت دوؿ العالـ باختالؼ النظـ االقتصادية، إلى األخذ بيذا المب
 .4قانوف المالي األساسي في تعريفو لمموازنةفي تشريعيا الوضعي. وفي سورية ُقنف ىذا المبدأ ال

 

                                                        
3
 وما بعد. 35، ص1982الموازنة، جامعة دمشؽ، كمية الحقوؽ،  د. عصاـ بشور، األصوؿ العممية لتنظيـ - 

4
 .2006/لعاـ 54/ مف القانوف المالي األساسي رقـ 1المادة / - 

294 



 5بداية السنة المالية -رابعاا 
قرارىا مف قبؿ المجالس التشريعية مف أكثر أعماؿ ىذه المجالس أىمية، فإف  لما كانت مناقشة الموازنة وا 

قرارىا وتنفيذىا، فالدولة الزر  اعية مثاًل كؿ حكومة تختار الفترة التي تناسبيا مف أجؿ تحضير الموازنة وا 
ييّميا أف تعرؼ حيف إعداد موازناتيا وفرة الموسـ الزراعي لتبني تقديراتيا المالية عمى أساسو، والدولة 

 التجارية والصناعية ييّميا أف تعرؼ حركة األسواؽ ومدى اإلنتاج لتبني عمى أساسو تقديرات الموازنة.
منيا، فاألخذ بمبدأ سنوية الموازنة ال يعني أف لذا نشأ اختالؼ بيف الدوؿ في بدء السنة المالية في كؿ 

نما يتضمف أف تكوف مدة الموازنة اثني عشر شيرًا، ولكف ىذا يالديةتتوافؽ السنة المالية مع السنة الم ، وا 
فقد ذىبت بعض الدوؿ مثؿ االتحاد السوڤييتي السابؽ وفرنسا  ،ال يمنع أف يكوف ىنالؾ تطابؽ بينيما

أمريكا الالتينية إلى عد بدء السنة الميالدية بداية السنة المالية، بينما ذىبت دوؿ  وبمجيكا ورومانيا ودوؿ
صر، وتبدأ السنة المالية في دوؿ ا ىو الحاؿ في مأخرى إلى عد أوؿ شير تموز بداية لمسنة المالية كم

أ السنة المالية في أخرى في أوؿ شير نيساف، كما ىو الحاؿ في بريطانيا وبولونيا وألمانيا،والياباف كما تبد
الواليات المتحدة األمريكية في أوؿ شير تشريف األوؿ. بينما غيَّر المشرع السوري مف بداية السنة المالية 

/ أصبحت 1950/ كانت السنة المالية تبدأ في كانوف الثاني وفي عػاـ /1923مرات عديدة، ففي عاـ /
/، ولكف ىذا التاريخ عدؿ مرة أخرى عاـ 1952ـ /تبدأ في تموز، وعادت مجػددًا إلى كانوف الثاني عػا

/ إلى أوؿ تموز في عيد الوحدة السورية المصرية، ثـ عادت السنة المالية تبدأ في كانوف الثاني 1958/
، كما أكد عمى ذلؾ القانوف المالي األساسي 1962/ لعاـ 25بانتياء الوحدة، في المرسوـ التشريعي رقـ /

نصت الفقرة )أ(، مف المادة السادسة منو، بأف توضع الموازنة العامة، وتعد عندما  1967لعاـ  92رقـ 
نافذة لمدة سنة واحدة تبدأ في كانوف الثاني مف كؿ عاـ، وتنتيي في غاية كانوف األوؿ منو".كما أكد عمى 

 .2006لعاـ  54ذلؾ القانوف المالي األساسي الجديد الصادر بالمرسوـ التشريعي رقـ 
 

 
 
 
 

                                                        
5
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 6ختام السنة المالية -خامساا 
تتولى الحكومة أثناء السنة المالية، جباية إيراداتيا مف الضرائب والرسوـ المختمفة المقدرة في موازنة تمؾ 
نفاقيا في الوجوه التي وضعت ليا في الموازنة نفسيا، ولكف كثيرًا ما تعجز الدوائر المختصة عف  السنة وا 

تأخر جبايتيا لتقاعس الجباة تيرادات قد كافة خالؿ السنة المالية فاإليرادات وتسديد النفقات جباية كؿ اإل
أو لتيرب المكمفيف أو لوجود خالؼ عمى مقدار بعض الضرائب، أو التأخر في تسديد النفقات لمستحقييا 

 بالنظر لتغيبيـ عف البالد أو تأخرىـ عف المطالبة أو نقص في المعامالت الرسمية.

 
الية مشكالت دقيقة مف الناحية الفنية أكثر تعقيدًا مف موضوع تحديد بداية السنة ير ختاـ السنة المثوي

المالية، وتتبع بعض الدوؿ أسموب حساب القطع فتختتـ السنة المالية في آخر يوـ منيا، وتفضؿ دوؿ 
اسة أخرى إتباع أسموب حساب اإلتماـ فتختتـ السنة المالية بعد مرور فترة عمى نيايتيا، وال بد مف در 

 ختاـ السنة المالية مف خالؿ بياف ىذيف األسموبيف. 
 :7أسموب حساب القطع -1

يقضي ىذا األسموب إغالؽ حساب السنة المالية في آخر يوـ منيا، بحيث تسجؿ جميع اإليرادات 
جبايتيا أو إنفاقيا فعاًل خالؿ السنة المالية في حسابيا، أما اإليرادات والنفقات التي لـ  توالنفقات التي تم

تـ جبايتيا أو إنفاقيا فعميًا خالؿ مدة السنة المالية، فتسجؿ في حسابات السنة المالية التالية، فأسموب ت
فقة أو جبيت فيو حساب القطع يعتمد في تنظيـ حسابات الموازنة عمى الوقت الذي صرفت فيو الن

 الضريبة، وال يضع في الحسباف السنة التي تعود ليا النفقة أو اإليراد.
وىذه الطريقة ال تزاؿ متبعة حتى اآلف في إنكمترا، ويمتاز أسموب حساب القطع بالبساطة والسيولة، فيو 

بوقت مبكر، مما  ظير نتائج حسابات الموازنةتغير معقد، ويختتـ السنة المالية في آخر يوـ منيا، كما 

                                                        
6
 وما بعد. 95د. فوزت فرحات، مرجع سابؽ، ص - 
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يراداتيا مف جية وعمى سالمة مراقبة السمطة التشريعية لتنفيذ  يساعد عمى تقدير نفقات الموازنة التالية وا 
 الموازنة مف جية أخرى.

 أما مساوئ ىذا األسموب فتحدد في النقاط التالية:
، فيجمع مف حيث ىأخر  يسجؿ في حسابات سنة مالية اإليرادات والنفقات العائدة والمترتبة عمى سنة -أ

 االستحقاؽ بيف حسابات سنوات متعددة مما ال يقدـ معو فكرة صحيحة عف مدى التنفيذ.
يتيح لمحكومة إظيار الموازنة متعادلة ظاىريًا، فإذا شعرت الحكومة قرب نياية السنة المالية أف  -ب

المالية التالية، فيتحقؽ توازف  النفقات ستزيد عمى اإليرادات، قامت بتأجيؿ صرؼ بعض النفقات إلى السنة
 ظاىري بيف اإليرادات والنفقات بينما الموازنة في الحقيقة واقعة بالعجز.

نما يظير حالة الصندوؽ في نياية السنة  -ج ال يساعد عمى معرفة الوضع المالي الحقيقي لمدولة وا 
 المالية فقط.

 أسموب حساب اإلتمام: -2
ت ونفقات الموازنة العامة لحساب سنة االستحقاؽ وليس لحساب سنة يقضي ىذا األسموب تسجيؿ اإليرادا

يرادات الموازنة وسنة االستحقاؽ التي وضعت مف  التسديد، فتبدو العالقة القانونية التي تربط بيف نفقات وا 
أجميا، فيظير الحساب الختامي لمموازنة جميع االلتزامات المترتبة عمى السنة المنتيية، وجميع الحقوؽ 

عائدة لتمؾ السنة، ويدخؿ في حساب السنة المالية المعنية جميع النفقات المترتبة عمييا، ولو دفعت في ال
ر تاريخ تحصيميا إلى ما بعد نياية السنة. ػالسنة المالية التالية وجميع اإليرادات المتحققة خالليا ولو تأخ

/ 2008، فتبقى حسابات السنة المالية /وىذا ما يؤدي إلى تحديد السنة المالية بأكثر مف اثني عشر شيراً 
/ فتسمى ىذه الفترة اإلضافية بالمدة المتممة ويطمؽ 2009مثاًل، مفتوحة إلى نياية الشير الثالث لعاـ /

 عمى كؿ ىذه المدة تعبير الدورة المالية.
مية لترتب االلتزاـ بد مف التنويو إلى أف العمميات التي يتـ إنجازىا خالؿ المدة المتممة، تعد مراحؿ تكمي ال

أو الحؽ، ولما كانت ىذه العممية تتعمؽ باإليرادات والنفقات فإف القواعد المطبقة بشأنيا تكوف عمى النحو 
 التالي:

: تسجؿ في حسابات السنة المنصرمة جميع الضرائب، والرسوـ، التي تتحقؽ قبؿ من جية اإليرادات -أ
 ة المتممة.انتياء السنة المالية والتي تجبى خالؿ المد

إف النفقة تمر قبؿ أف تصرؼ فعاًل بأربع مراحؿ ىي عقد النفقة، تصفية النفقة،  من جية النفقات:-ب
زت الثالث السابقة قبؿ انتياء السنة المالية، وتـ دفعيا في المدة ػاألمر بصرؼ النفقة، دفع النفقة، فإذا أنج
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تاريخ الدفع، وفي حالة إتماـ المرحمتيف  ة بغض النظر عفػالمتممة فتعد محسوبة عمى السنة المعني
األولى والثانية، أي عقد النفقة وتصفيتيا دوف صدور أمر الصرؼ، فعندئٍذ تعد المبالغ المستحقة ديونًا 
عمى الدولة ويخصص ليا اعتمادات في موازنة السنة التالية، أما إذا تـ عقد النفقة فقط في السنة 

 بد مف رصد اعتمادات جديدة ليا في موازنة السنة الجديدة. ة والالمنتيية، فتعد النفقة غير مستحق
 ومن مزايا أسموب حساب اإلتمام:

 .8أنو يضع صورة حقيقة لموضع المالي لمسنة المعنية بشكؿ أفضؿ مف أسموب حساب القطع -أ
 يسّيؿ إجراء مقارنة بيف السنوات المالية المختمفة.  -ب
 و الحقيقي.ػختاـ السنة المالية ىالتوازف المالي الذي يظير في  -ج

 ومن مساوئ حساب اإلتمام:
يجبر اإلدارة عمى مسؾ حساب سنتيف ماليتيف في وقت واحد أثناء المدة المتممة، مما يشكؿ أعباء  -أ

 إدارية إضافية عمى الموظؼ المسؤوؿ.
نتائج ويمنع يؤخر ظيور نتيجة الحساب الختامي، مما يفّوت عمى ممثمي الشعب فرصة مناقشة ال -ب

 مف االستفادة مف أرقاـ الموازنة السابقة في وضع األرقاـ التقديرية لمموازنة المالية الجديدة.
ستفادة مف االعتمادات المرصودة كافة، قبؿ انتياء السنة االيشجع عمى التبذير واإلسراؼ عف طريؽ  -ج

ال يمكف تطبيقو بشكؿ ناجح في الدوؿ  المالية مما يمنع الوفر، لذا يمكف القوؿ: إف أسموب حساب اإلتماـ
ة ويضيؼ أعباء إدارية كبيرة تعجز معيا تمؾ الدوؿ ءالنامية، ألنو يتطمب أجيزة عمى قدر عاؿ مف الكفا

بد مف أف تراقب لحظة بمحظة  ف تمؾ الدوؿ سائرة في طريؽ النمو، والفإعف تحمميا، إضافة إلى ذلؾ، 
ذه الدولة مف أجؿ تقويمو في الوقت المناسب وبالتالي فإف وسنة بسنة الوضع المالي واالقتصادي لي

أسموب حساب القطع ىو أفضؿ ليذه الدوؿ، عممًا أف أسموب القطع، ربما ينجح في بعض الدوؿ المتقدمة 
إلى حد بعيد، ألف لدى شعوب ىذه الدوؿ وعيًا ضريبيًا متقدمًا، فال يفكر بالتيرب مف دفع التزاماتو المالية 

أو التمكؤ بدفعيا مما يؤدي إلى حصوؿ الدولة عمى حقوقيا المالية كافة قبؿ انتياء السنة  إلى الدولة
المالية، وبالمقابؿ تقوـ الدولة بدفع االستحقاقات المترتبة عمييا في موعدىا، مما يسيؿ عممية قطع 

 الحساب لمموازنة العامة في موعدىا المحدد تمامًا دوف تأخير.
فقد كانت تطبؽ أسموب حساب القطع بالنسبة لإليرادات واإلتماـ بالنسبة لمنفقات  أما بالنسبة إلى سورية

ف 1968حتى عاـ /9 / وبعد ىذا التاريخ تـ األخذ بأسموب حساب القطع لكؿ مف اإليرادات والنفقات، وا 
                                                        

8
 .232ص ،مرجع سابؽ ،زي عنايةد. غا - 
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عمى ىذا األسموب في القانوف المالي المشرع أكد  وقد أغمب دوؿ العاـ تأخذ بأسموب حساب القطع.
 .54/2006، والقانوف المالي األساسي الجديد رقـ 1967لعاـ  92ساسي رقـ األ
 

 استثناءات مبدأ سنوية الموازنة -سادساا 
 

لـ يطبؽ مبدأ سنوية الموازنة في يوـ ما بشكؿ مطمؽ، فيوجد دائمًا استثناءات تشذ عف ىذه القاعدة 
لمدولة وسنعرض فيما يمي ألىـ ىذه وتتطمبيا طبيعة الحياة المالية أو السياسية أو االقتصادية 

 االستثناءات.
 الموازنات الثني عشرية )العتمادات الشيرية المؤقتة(: -1
 مفيوم الموازنة الثني عشرية: -أ

يرادات تعطى بما أف الموازنة العامة ىي إذف مسبؽ مف السمطة التشريعية لصرؼ النفقات وجباية اإل
ؽ بتنفيذىا ويجب أف يصدر ىذا األذف قبؿ بدء السنة المالية التي ستطنى لمعاقد سمسمطة التنفيذية ليتل

خالليا وأنو قد يتأخر منحيا لسبب ما عف بدء السنة المالية مما يمكف معو توقؼ الحياة المالية في 
بد مف إيجاد  البالد، ولما كانت ىنالؾ نفقات ال تستطيع الحكومة تأجيميا، كرواتب الموظفيف، لذلؾ ال

ض الحكومة استثناء بفتح اعتمادات شيرية وَّ فتضمف استمرار اإلنفاؽ عمى فعاليات الدولة، فتطريقة 
مؤقتة عمى حساب الموازنة المقبمة ريثما يقرىا البرلماف، وتسمى مثؿ ىذه االعتمادات المؤقتة )الموازنات 

 .10عشرية( يثناإل
دـ توقؼ فعالية ػر المرافؽ العامة، وععد طريقة الستمرار تسيييشؾ أف أسموب االعتمادات الشيرية  ال

ص يالدولة ريثما تصدر الموازنة الجديدة بحيث تفتح ىذه االعتمادات لمدة أقؿ مف سنة تتضمف تخص
يمكف تأجيميا حتى إقرار الموازنة وذلؾ عمى أساس جزء مف  االعتمادات الالزمة لتغطية النفقات التي ال

ة المنصرمة عمى حساب موازنة السنة المقبمة كما تتضمف األذف عشر جزءًا مف موازنة السنة المالي يثنإ
بجباية الضرائب وفؽ األسس القانونية المقررة سابقة، حيث يصبح اإلنفاؽ بموجب اعتمادات شيرية 

ليعود اإلنفاؽ الحكومي عند صدور  مؤقتة خالؿ كؿ شير مف شيور السنة التي لـ تصدر موازنتيا،
 ية.الموازنة لمطريقة االعتياد

                                                                                                                                                                            

 .73د. رشيد الدقر، مرجع سابؽ، ص -2
10

 .80ص ،د. فوزت فرحات، مرجع سابؽ - 
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 الموازنة الثني عشرية:أسموب السمبية لعتماد ثار اآل -ب
تستعمؿ ىذه الطريقة عادة لمحد مف إنفاؽ الجيات العامة في الدولة وضبطو في حدود فرضتيا قوانيف 

لعؿ داعيات سمبية توأنظمة مالية تضمف استمرار العمؿ وعدـ توقفو ريثما تصدر الموازنة الجديدة وىذا لو 
 :أىميا

ضافي نظرًا لتأميف احتياجات الجية العامة عمى دفعات أو أقساط( 1)  .استيالؾ وقت أطوؿ وا 
 تأخير إنجاز بعض األعماؿ أو الخدمات لحيف تراكـ االعتماد االثني عشري الكافي لعقد النفقة.( 2)
يا مع الحالة تجميد اإليرادات وتأخير كؿ إصالح مالي مف شأنو تحسيف نسبة الموارد العامة أو تكيف( 3)

 .11االقتصادية لمدولة
 .12( زيادة أعماؿ اإلدارة وتعقيد أعماؿ المحاسبة4)
 استمرار الجية العامة بوضعيا الذي كانت عميو مف السنة السابقة دوف أي تطور.( 5)
 .13تأخير تنفيذ الخطط االقتصادية واالجتماعية عف أوقاتيا المتوقعة والمخططة (6)

عشري حتى  يعمى بند المكافآت التشجيعية فإنو يكوف في حدود االعتماد االثنيستثنى مف ذلؾ اإلنفاؽ 
في حاؿ صدور الموازنة، مع إمكانية إضافة المبمغ غير المصروؼ عمى ىذا البند مف االعتماد االثني 

 عشري لمشير السابؽ لالعتماد االثني عشري لمشير الذي يميو.
 رية المؤقتة( في سورية:الموازنة الثني عشرية )الموازنة الشي -ج

تصدر الموازنة العامة لمدولة في الجميورية العربية السورية بموجب قانوف يصدره رئيس الجميورية بعد 
إقراره في مجمس الشعب، وفي حاؿ تأخر صدور قانوف الموازنة عند بدء السنة المالية يصدر رئيس 

لعمؿ بالموازنة الشيرية المؤقتة بدءًا مف الجميورية بناء عمى موافقة مجمس الشعب مرسومًا يتضمف ا
، حيث يصدر وزير المالية بالغًا 14مطمع السنة المالية ولحيف صدور قانوف موازنة السنة المالية الحالية

تعميماتو التنفيذية ليذا المرسوـ لمعمؿ بموجبيا أثناء نفاذ الموازنة االثني عشرية ومف أىـ ما تتضمنو ىذه ب
 :15التعميمات

                                                        
11

 .45د. عصاـ بشور، مرجع سابؽ، ص - 
12

 .150د. رشيد الدقر، مرجع سابؽ، ص - 
13

 .81د. فوزت فرحات، مرجع سابؽ، ص - 
14

 / مف القانوف المالي األساسي.6المادة / - 
15

 ير المالي المتضمنة التعميمات التنفيذية لمراسيـ العمؿ بالموازنة األثنا عشريةبالغات وز  - 
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صرؼ وفؽ اعتمادات السنة المالية السابقة عمى أساس جزء مف اثني عشر جزءًا مف االعتماد ال (1)
النيائي المرصودة لكؿ بند مف بنود موازنة السنة المالية السابقة بعد مقارنتو بالمبمغ المقدر في مشروع 

تـ لحظيا لغاية معينة الموازنة التي لـ تصدر بعد، أييما أقؿ وبعد استبعاد النفقات غير المتكررة التي 
 فييا 

 :عشرية المؤقتة في حاالت معينة وفؽ اآلتي يالسماح بتجاوز اإلنفاؽ وفؽ الموازنة االثن (2)
  دفع بدالت اإليجار: حيث سمحت بإنفاؽ حصة ثالثة شيور مقدمًا، شريطة أال يؤدي ذلؾ إلى تجاوز

االعتماد المقترح في مشروع السنة الحالية أييما االعتماد الممحوظ ليذه الغاية في موازنة السنة السابقة أو 
 أقؿ.
  التعاقد عمى اعتمادات نفقات الصيانة ونفقات اإلعاشة: شريطة أال يؤدي ذلؾ إلى تجاوز االعتماد

 الممحوظ ليذه الغاية في موازنة السنة السابقة أو االعتماد المقترح في مشروع السنة الحالية أييما أقؿ.
 عانات وبدالت االشتراؾ المستحقة بصورة قانونية شريطة أال يؤدي ذلؾ إلى صرؼ المساىمات واإل

تجاوز االعتماد الممحوظ ليذه الغاية في موازنة السنة السابقة أو االعتماد المقترح في مشروع السنة 
 الحالية أييما أقؿ.

 ود المبالغ الناجمة تغطية نفقات ترفيع العامميف المستحقيف لمترفيع في بداية السنة المالية، وفي حد
 عف الترفيع فقط.

  تغطية نفقات البعثات الخارجية وصرؼ رواتب الموفديف في حدود ربع االعتماد المخصص ليذه
 الغاية في موازنة السنة السابقة أو االعتماد المقترح في مشروع السنة الحالية أييما أقؿ.

عشري بالنسبة لبند االستخداـ بالتعاقد  يثنالسماح لمديريات الصحة في المحافظات بتجاوز االعتماد اال
 وبند التعويضات الناجمة عف طبيعة العمؿ وبما ال يتجاوز اعتمادات الباب األوؿ.

 يعد ىذا األسموب مؤقتًا و يجب أال يساء استخدامو فتصبح عادة مألوفة، كما ىو الحاؿ في
األسموب مف شأنو االقتصاد في (، فعمى الرغـ مف أف البعض يعتقد أف ىذا 2000سورية حتى عاـ )

اإلنفاؽ العاـ إال أنو يؤدي إلى الكثير مف النتائج السمبية مف الناحية السياسية واإلدارية والمالية 
ليو في حالة تأخر السمطة التشريعية في إقرار الموازنة إواالقتصادية كما لوحظ سابقًا، لذا يمكف المجوء 

 .54/2006ي األساسي رقـ فقط. كما أكد عمى ذلؾ القانوف المال
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 )بحاجة الى صورة( العتمادات اإلضافية: -2
رة الالحقة لمموازنة، لتدعـ الموازنة وتضاؼ ليا لمواجية توىي اعتمادات ترصد إلى جانب الموازنة في الف

طمب تصحيح األرقاـ الواردة  ىظروؼ استثنائية أو أخطاء تقديرية في الموازنة، لذا تضطر الحكومة إل
في الموازنة التقديرية فتوافؽ السمطة التشريعية عمى ىذه الطمبات عادة دوف صعوبة عند الضرورة لما 
 تبقى مف مدة نفاذ الموازنة، وبالتالي تشكؿ استثناء لمبدأ سنوية الموازنة، ويمكف تصنيفيا في ثالث زمر:

 عتمادات الموازنة عندما تكوف ىذه األخيرة غير كافية.وىي تنضـ إلى ا العتمادات المنضمة: - أ
وتفتح عندما تحتاج إلى ماؿ لصرفو عمى أمر غير متوقع، كما ىو في  العتمادات الستثنائية: - ب

 زؿ والبراكيف.حالة الزال
وىي تغطي التجاوز في اإلنفاؽ المسموح بو، وتعمد الحكومة إلى تغطيتو  العتمادات المتممة: -ج

 مادات متممة.باعت
 )بحاجة الى صورة(16الموازنة الدورية -3

وتقوـ فكرة الموازنة الدورية عمى أساس توسيع اإلطار الزمني لمدة الموازنة وجعمو دورة اقتصادية كاممة، 
تمتد مدتيا ألكثر مف سنة، وغايتيا التوفيؽ  ابداًل مف السنة، وتشكؿ استثناء لمبدأ سنوية الموازنة، كوني

بيف سياسة توازف الموازنة وسياسة التثبيت فيحصؿ ىذا التوازف في دورة اقتصادية تتوالى فييا فترة رخاء 
وفترة ركود، بدؿ السنة الواحدة. ويمكف بواسطة الموازنة الدورية التأثير في الحالة االقتصادية، ففي فترة 

الركود، وقد طبقت فكرة الموازنة  تحقؽ الموازنة وفرًا يسد العجز الحاصؿ خالؿ فترةالرخاء االقتصادي 
إل أن ىذه الفكرة فشمت الدورية في بداية القرف الحالي في كؿ مف بمجيكا وفنمندا والسويد وسويسرا، 

 ألمور منيا:
مف صحة نظرية الدورات بد مف معرفة فترة الدورة االقتصادية بدقة والتأكد  حتى يمكف تطبيقيا ال -أ

 .االقتصادية
 بد مف وجود تناظر بيف فترة الرواج وفترة الركود. ال -ب
بد مف أف تكوف حساسية اإليرادات أثناء الرواج مساوية حساسية النفقات التي تشكؿ عجزًا أثناء  ال -ج

 الكساد.
روط مف الناحية فاألسباب السابقة تعد شروطًا لصحة تطبيقيا ولـ تثبت صحة تطبيؽ ىذه الش 

 االقتصادي، مما أدى إلى فشؿ فكرة الموازنة الدورية وعدـ األخذ بيا عمى الصعيد العممي.
                                                        

16
 .46د. عصاـ بشور، أصوؿ.......، مرجع سابؽ، ص - 
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 )بحاجة الى صورة( :العتمادات الدائمة -4
وىي االعتمادات التي تفتح ألكثر مف سنة وتعد استثناء لقاعدة سنوية الموازنة، ففي إنكمترا مثاًل كانت ال 

التشريعية، لتقرىا، و تأذف  سنة جميع إيرادات الدولة ونفقاتيا عمى السمطة تعرض الحكومة في كؿ
نفاقو لمدة حكـ ممكي وتسمى  بتنفيذىا، بؿ ىنالؾ قسـ غير قميؿ مف االعتمادات تؤذف الحكومة بجبايتو وا 

اتب االعتمادت الثابتة، وتشمؿ ىذه االعتمادت النفقات الممكية ومخصصات التقاعد المدني والعسكري ورو 
بعض الموظفيف كالمستشاريف ورئيس مجمس النواب والمراقب العاـ، والقصد منيا عدـ إضاعة الوقت في 
إقرار بعض النفقات التي ال تتغير مف سنة ألخرى، وال يستغنى عنيا مطمقًا، وىي إف عرضت عمى 

نفاقيا ضمنيًا  إال إذا عدلتيا قوانيف المجمس فسيوافؽ عمييا حتمًا، لذا تعد الحكومة مأذونة بجبايتيا وا 
 جديدة.

رومة مف مناقشة ىذه االعتمادات، بؿ ػر أف ىذه اإلجازة الضمنية ال تعني أف المجالس التشريعية محػغي
 ليا مناقشتيا وتعديميا في أي وقت.

دمات المقررة، وىي ػواتبعت فرنسا الفكرة نفسيا في ظؿ الجميورية الخامسة، فأوجبت ما يسمى الخ
 اعتمادات مخصصة لقياـ الدولة بالوظائؼ والخدمات األساسية التي ال مجاؿ لمشؾ بضرورتيا 

يمكف القوؿ إف االعتمادات الدائمة أضحت مفيومًا غير ذي جدوى في ظؿ تنامي االنتفاضات 
الشعب ميما كانت الديمقراطية وتعمقيا في أوساط الشعب، فال مجاؿ لحجب ىذه االعتمادات عف ممثمي 

ة بكؿ مستوياتيا انطالقًا مف مبدأ ػالمسوغات، فرقابة الشعب يجب أف تكوف شاممة لمالية الدولة بكؿ الدول
 ـ الشعب نفسو بنفسو ولنفسو.ػأف يحك

 )بحاجة الى صورة( اعتمادات التعيد: -5
لتي ال يمكف إنجازىا ىي اعتمادات تفتح لمدة أكثر مف سنة، فتخصص لتنفيذ المشروعات االستثمارية ا

خالؿ فترة تنفيذ الموازنة، بعد أف أصبحت الدولة تتدخؿ في الحياة االقتصادية واالجتماعية وتضع 
بد ليا مف إيجاد صيغة تسمح ليا بالتعاقد عمى تنفيذ أعماؿ  الخطط والبرامج طويمة األمد، فكاف ال
 المشروع كافة وتخطي سنوية الموازنة.

فقات تعادؿ ىذا االعتماد اإلجمالي، وبعدىا تقر السمطة التشريعية ما يمكف أف فممحكومة الحؽ بعقد ن
ينفؽ مف ىذا االعتماد اإلجمالي في كؿ سنة مف السنيف التي قدرت إلنياء المشروع، وىو ما يسمى 
اعتماد الدفع المسموح بدفعو في موازنة كؿ سنة مف أصؿ اعتماد التعيد المفتوح لممشروع بتمامو ولمدة 
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مف القانوف المالي األساسي رقـ  (22)نوات، وأجاز المشرع السوري ىذا االستثناء.في المادة س
54/200617. 
 )بحاجة الى صورة( العتمادات المدورة: -6

إف تطبيؽ مبدأ سنوية الموازنة يفضي إلى إلغاء جميع االعتمادات غير المستعممة وأرصدة االعتمادات 
تجيز بالنسبة لوزارة األشغاؿ العامة والمواصالت ولوزارة الدفاع، تدوير ىذه المتبقية ومنيا سورية كانت 

 االعتمادات إلى السنة المالية الجديدة، وفي ذلؾ استثناء لمبدأ سنوية الموازنة.
، 18ولكف ىذا النوع مف االعتمادات لـ يعد موجودًا في التشريع المالي السوري إال عمى سبيؿ االستثناء

ض النظـ الخاصة ببعض الييئات العامة عمى تدوير الوفر، كما ىو الحاؿ في ىيئة ومع ذلؾ نصت بع
 الذرية، وىيئة الموسوعة العربية.الطاقة 

 

 مبدأ سنوية الموازنة ومدة انسجامو مع السياسة العامة لمدولة -سابعاا 
وسيمة لجمب أكبر قدر إف لمموازنة العامة في الوقت الحالي أىمية كبيرة ال يمكف التغاضي عنيا، فمـ تعد 

مف اإليرادات، واإلقالؿ ما أمكف مف النفقات، إنما أصبحت مرآة تعكس حقيقة البنى االقتصادية 
 واالجتماعية التي تقوـ عمييا الدولة.

فسياسة التنمية التي تنتيجيا الدولة جعمت كؿ ما يتخذ مف إجراءات يسير في فمؾ واحد دوف تعارض 
 ومنيا الموازنة العامة.

يتحقؽ االنسجاـ بيف الموازنة العامة السنوية والسياسة العامة لمدولة مف خالؿ االستثناءات التي ترد عمى و 
مبدأ سنوية الموازنة منيا أسموب االعتمادات الشيرية )الموازنات االثني عشرية(، وىي طريقة ناجعة 

ر الموازنة الجديدة كما يمكف أف الستمرار تسيير المرافؽ العامة، وعدـ توقؼ فعالية الدولة، ريثما تصد
يتحقؽ مف خالؿ اعتمادات التعيد، واالعتمادات المدورة مف حيث المبدأ، لذلؾ لـ يعد الستثناءات مبدأ 

واالعتمادات  ستثماريةالسنوية صدى إال بالنسبة إلى االعتمادات اإلثنى عشرية واالعتمادات اال
المالي، كما ىو  التي تتجاوز مدتيا السنةعقود العمؿ المخصصة لعقود اإليجار والصيانة والتوريدات و 
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 الفقرة ج مف تمؾ المادة. - 
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االعتمادات إذ نصت الفقرة /ح/ مف المادة السادسة مف القانوف المالي األساسي عمى أف تمغى في نياية السنة المالية  - 
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، واالعتمادات المدورة في سورية 2006لعاـ  54مف القانوف المالي األساسي رقـ  (22)المادة  الحاؿ في
  .19لدى بعض الييئات العامة
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 الفقرة /ب/ مف تمؾ المادة. - 
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 مبدأ وحدة الموازنة
 

 تعريف بمبدأ وحدة الموازنة: –أولا 
يراداتيا في صؾ واحد أو وثيقة واحدة تعرض عمى يقتضي مبدأ وحدة  الموازنة أف توضع نفقات الدولة وا 

السمطة التشريعية إلقرارىا. فال يوجد في الدولة الواحدة سوى موازنة واحدة تتضمف جميع إيراداتيا ونفقاتيا 
 ميما كانت مصادرىا أو أوجو نفقاتيا وميما تعددت مصالحيا ومؤسساتيا.

 دة الموازنة عمى عدد مف المسوغات لعؿ أىميا:ويرتكز مبدأ وح
فيو يساعد عمى مباشرة السمطة التشريعية لرقابتيا عمى أعماؿ الحكومة، بجمعو مختمؼ  سياسية: -1

يرادات الدولة ضمف وثيقة واحدة، مما يّسيؿ مف عممية إطالع ىذه السمطة عمى إجمالي النفقات  نفقات وا 
 .20فضؿ بكثير مف حالة تقديـ موازنات كثيرة ومتعددة في ىذا المجاؿواإليرادات وأنواع كؿ منيا، بشكؿ أ

يساعد عمى إعطاء فكرة واضحة عف الوضع المالي لمدولة، مما ُيسّيؿ مقارنة النفقات مع  مالية: -2
، إذ يفَّعؿ عممية التحميؿ المالي 21اإليرادات بيف السنوات وفي السنة الواحدة وبياف مدى توازنيا

ويساعد الحكومة عمى ضبط توازنيا واالستمرار في ذلؾ، ومنعيا مف أية محاوالت  واالقتصادي فييا،
إلخفاء المركز المالي الحقيقي لمدولة والذي يمكف أف يؤدي بدوره إلى سوء التصرؼ مف قبميا باألمواؿ 

 .1923العامة، كما حدث في فرنسا عندما أخفت عجز موازنتيا العامة في موازنات استثنائية عاـ 
يساعد عمى إعطاء فكرة واضحة وصحيحة عف نسبة النفقات العامة إلى الدخؿ القومي  تصادية:اق -3

 ويدعـ مبدأ التخطيط المركزي مف الناحية المالية واالقتصادية لمدولة.
فمو سمح بالخروج عف ىذا المبدأ بعرض أكثر مف موازنة لمدولة في أكثر مف وقت عمى السمطة 

لماـ ببرامج عمؿ الحكومة والمركز المالي لمدولة، مما يسمح بدوره لمحكومة التشريعية لتعذر عمييا اإل
بإخفاء بعض الحقائؽ والمعمومات أو تمريرىا عمى السمطة التشريعية. فقد تستطيع الحكومة في حالة 
السماح ليا بتقديـ الموازنة مجزأة لبعض الوحدات اإلدارية واالقتصادية كؿ عمى حده تخصيص بعض 

دات بنفقات كبيرة ال تتناسب وأىميتيا لعدـ إمكانية المفاضمة بيف أوجو اإلنفاؽ أو تقييـ ىذه الوح
األولويات بيف تمؾ الوحدات في الوقت نفسو وىذا ما يسمح ليا بتقديـ مشاريع موازنات وحدات أخرى 

                                                        
 .98، ص2003، 1ط ،د. عمي كنعاف المالي العامة واإلصالح المالي في سوريا، دار الرضا لمنشر، دمشؽ - 20
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ا واعتماد أكثر أىمية في أوقات أخرى ونفقات أكثر ضرورة، مما تضطر معو السمطة التشريعية العتمادى
 .22ضرائب جديدة لتمويميا أحياناً 

 تطور مبدأ وحدة الموازنة: –ثانياا 
ظير ىذا المبدأ ليتناسب مع دور الدولة التقميدي ولكف مع تطور دور الدولة مف الناحية االقتصادية 

 :23واالجتماعية قمت أىميتو وذلؾ لسببيف
إنشاء الدولة لممرافؽ والمصالح العامة ذات الطابع التجاري والصناعي، بحيث ازدادت نسبة  األول:

عطاء ىذه المرافؽ والمصالح االستقالؿ المالي واإلداري كي تتمكف الدولة مف  النفقات االستثمارية فييا، وا 
ف توجد إلى جانب موازنتيا تقييـ عمميا مف الناحية االقتصادية والمالية، لذلؾ أصبح الزمًا عمى الدولة أ

العامة التي تتضمف نفقاتيا الجارية الالزمة لتسيير المصالح الحكومية، موازنات موازية لتحقيؽ دورىا 
 االقتصادي واالجتماعي عبر تمؾ المرافؽ والمصالح، مما أدى بدوره إلى ظيور مبدأ تعدد الموازنات.

دة بيف نفقات دائمة وأعباء ذات صفة مؤقتة، وكذلؾ بيف مف غير المبرر الجمع في الموازنة الواح الثاني:
إيرادات ثابتة وعائدات غير دائمة، فظيرت إلى جانب الموازنة العامة لمدولة العديد مف الموازنات 
األخرى، كما ىو الحاؿ في فرنسا فظيرت الموازنات الممحقة وحسابات الخزينة العامة إلى جانبيا، 

في األردف، وطبقت الموازنات الممحقة في البحريف، ووجد إلى جانب الموازنة ووجدت الموازنات المستقمة 
 العامة في لبناف الموازنات الممحقة واالستثنائية والمستقمة وحسابات الخزينة الخاصة.

لذا تـ االبتعاد عف مبدأ وحدة الموازنة خالؿ الحرب العالمية األولى واتسع ذلؾ خالؿ الحرب العالمية 
عدىا، مما أدى إلى تكاثر الموازنات وتعددىا، ولكف ما لبث بعد ذلؾ أف تـ تطور باتجاه معاكس الثانية وب

يقضي بالعودة إلى األخذ بمبدأ الوحدة ولكف عمى أسس جديدة تسمح بتسجيؿ حسابات مختمؼ أنواع 
الدخوؿ في النفقات واإليرادات لمدولة مع احتفاظ ىذه المؤسسات العامة عمى استقالليا المالي وذلؾ ب

موازنتيا العامة وفؽ مبدأ الصوافي بدؿ مبدأ الشموؿ، مع إعادة النظر في تقسيـ النفقات العامة إلى 
 نفقات جارية واستثمارية لضـ نفقات ىذه المؤسسات والمصالح إلى الموازنة العامة.
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 :24استثناءات مبدأ وحدة الموازنة –ثالثاا 
مسوغات مبدأ وحدة الموازنة، فإف الدور الجديد لمدولة فرض العديد مف عمى الرغـ مف التسميـ بأىمية 

االستثناءات عمى ىذا المبدأ، فكؿ وجود ألية موازنة غير الموازنة العامة لمدولة إلى جانبيا يعد استثناءًا 
ليذا المبدأ، وكؿ ماؿ يدخؿ إلى إدارات الدولة دوف أف يعرض عمى السمطة التشريعية ضمف وثيقة 

 وازنة ُيعد استثناءًا لمبدأ الوحدة، وعمى ىذا األساس فإف استثناءات مبدأ الوحدة ىي:الم
 الموازنات المنفصمة عن موازنة الدولة: -1

إف كؿ موازنة خاصة توضع إلى جانب الموازنة العامة لمدولة، وليا إيراداتيا ونفقاتيا الخاصة، ُتعد 
استثناءًا لمبدأ وحدة الموازنة ألنيا تؤدي إلى وجود عدة موازنات لمدولة في السنة الواحدة وأىـ ىذه 

 الموازنات ىي: 
لى عادية وغير عادية تـ تقسيـ الموازنات إلى انطالقًا مف تقسيـ النفقات إ الموازنات الستثنائية: -أ

عادية واستثنائية، مف أجؿ تبرير تمويؿ نفقات ىذه األخيرة عبر إيرادات غير عادية كالقروض، وقد اتسع 
المجوء إلى ىذا النوع مف الموازنات وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية كما ىو الحاؿ في فرنسا، ومصر 

إذ كانت مشروعات تنمية اإلنتاج القومي تدرج في موازنات استثنائية وظيرت /، 1952بعد ثورة يوليو /
، كما طبقت في لبناف تحت أسـ موازنات المشاريع اإلنشائية، وقد سّوغ الفقو 1890في ألمانيا منذ العاـ /

إدخاليا  المالي ىذا االستثناء عمى أف النفقات واإليرادات االستثنائية عارضة ال تتكرر وبالتالي ال يمكف
ضمف الموازنة العامة ذات النفقات واإليرادات المتكررة )العادية( فإدخاليا ضمف ىذه الموازنة يؤدي إلى 
عدـ صحة مقارنة المركز المالي لمدولة بيف السنوات، ولكف تطور دور الدولة الذي أدى إلى تحوؿ الكثير 

عؿ االتجاه الحديث يميؿ إلى عدـ األخذ مف النفقات غير العادية إلى عادية أضعؼ ىذه التبرير مما ج
بالموازنات االستثنائية ودمج معظـ نفقاتيا ضمف باب النفقات االستثمارية لمموازنة العامة، إضافة إلى 
خفاء  إساءة بعض الحكومات الستعماؿ ىذه الموازنات فاستخدمت إلظيار التوازف الظاىري لمموازنة وا 

 عجز موازنتيا العامة.
ية ىذه الموازنات خالؿ فترات متعددة في تاريخيا، وحمت بعد ذلؾ الموازنة اإلنمائية محؿ وقد عرفت سور 

االستثنائية إلى جانب الموازنة العادية، ُفوزعت االعتمادات بيف الموازنتيف العادية واإلنمائية عمى أساس 
، بدءًا 92/1967ألساسي رقـ /طبيعة النفقة، ولكف ىذا االستثناء زاؿ نيائيًا نتيجة تطبيؽ القانوف المالي ا

 .1970مف عاـ 
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يرادات  الموازنات الممحقة: -ب وىي موازنات منفصمة عف الموازنة العامة لمدولة تتضمف نفقات وا 
الييئات والمؤسسات العامة التي أحدثتيا لمقياـ بدورىا االقتصادي واالجتماعي، وتتميز ىذه الموازنات مف 

 الناحية الفقيية في كونيا:
يرادات مؤسسات وىيئات عامة ال تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالؿ المالي تن – (1) ظـ نفقات وا 

 واإلداري.
إنيا تخضع لألصوؿ المالية العممية والعممية نفسيا المتبعة في تنظيـ الموازنة العامة لمدولة مف  - (2)

قرارىا ولكف يجري عرضيا عمى السمطة التشر  يعية بشكؿ ممحؽ حيث السمطة المختصة بإعدادىا وا 
لمموازنة العامة لمدولة وتعتمد عمى إيراداتيا خاصة لتغطية نفقاتيا وترتبط بالموازنة العامة لمدولة وفؽ مبدأ 

 .1970، وقد طبقت في سورية حتى عاـ 25الصوافي
فعندما تعدى نشاط الدولة نطاقيا اإلداري كاف مف الضروري التفتيش عف أساليب مرنة إلدارتيا المالية 

توافؽ مع طبيعة ىذه المؤسسات والييئات، وعميو فقد أنشئ لكؿ مرفؽ ذي طابع صناعي أو تجاري ي
موازنة ممحقة تسمح لو بإدارة أموالو الذاتية بشكؿ منفصؿ عف الموازنة العامة لمدولة، مما أتاح لو تطبيؽ 

تميز المعامالت المالية العادية أساليب إدارية تتناسب وطبيعتيا بعيدًا عف القواعد الجامدة والروتينية التي 
لمجياز اإلداري لمدولة وترتبط مع الموازنة العامة لمدولة وفؽ مبدأ الصوافي، لذا ال يمكف القوؿ إف 
الموازنات الممحقة تشكؿ خرقًا لمبدأ وحدة الموازنة بشكؿ صريح بقدر ما ىي أسموب خاص لتنظيـ حساب 

أجؿ معرفة نتائجيا المالية وىي مازالت مطبقة حتى اآلف  إيرادات ونفقات ىذه الييئات والمؤسسات مف
في لبناف، وىذا ما يساعد عمى إظيار المركز المالي ليذه الييئات والمؤسسات ويساعد بدوره عمى تقييـ 

 أدائيا، مع ذلؾ تـ قصر االلتجاء إلى ىذا النوع مف الموازنات في أضيؽ الحدود.
منفصمة عف الموازنة العامة لمدولة وتتضمف النفقات واإليرادات وىي موازنات  الموازنات المستقمة: -ج

التقديرية لممؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقمة والمنفصمة عف الشخصية القانونية 
لمدولة وال تسري عمييا النظـ المحاسبية والمالية لمموازنة العامة لمدولة، فقد أخضعت في سورية إلى نظاـ 

/ 489سمي بالنظاـ المحاسبي لمجيات العامة ذات الطابع االقتصادي الصادر بالمرسوـ رقـ / خاص
ومازالت تأخذ بيذا النوع مف الموازنات حتى اآلف بالنسبة إلى موازنات الجيات العامة ذات  2007لعاـ 

نوية واالستقالؿ الطابع االقتصادي ومديريات األوقاؼ ووحدات اإلدارة المحمية المتمتعة بالشخصية المع
 المالي واإلداري وترتبط بالموازنة العامة لمدولة وفؽ مبدأ الصوافي.
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وبالتالي ال تعرض ىذه الموازنات عمى السمطة التشريعية إنما تناقش وتعتمد مف مجمس إدارة ىذه 
مالية والسياسية المؤسسات، لذلؾ ُتعد ىذه الموازنات استثناءًا حقيقيًا لمبدأ وحدة الموازنة مف الناحيتيف ال

 معًا.
وىي حسابات خاصة تفتح في الخزينة العامة لمدولة ولكنيا ال تدخؿ في  الحسابات خارج الموازنة: -2

الموازنة العامة التي تعرض عمى السمطة التشريعية إلقرارىا. وال تخضع لقواعد المحاسبة العامة التي 
لنقدية التي ال تصرؼ مف الخزينة العامة لمدولة أو تخضع ليا الموازنة العامة لمدولة، وتتألؼ مف المبالغ ا

تدخؿ إلييا بصورة نيائية، وىي ال تعد نفقات أو إيرادات ليا بالمعنى الصحيح. كما ىو الحاؿ بالنسبة 
إلى كفاالت المحاسبيف التي يدفعونيا عند تعيينيـ ويسترجعونيا عند انتياء ميمتيـ أو تأمينات 

عيدوف والتي تعود إلييـ عند االنتياء مف تنفيذ تعيداتيـ كما ْنص عمييا في المناقصات التي يدفعيا المت
 في سورية. 2004/ لعاـ 51قانوف عقود الجيات العامة رقـ /

/لعاـ 54وتقسـ الحسابات خارج الموازنة في التشريع المالي في سورية وفؽ القانوف المالي األساس رقـ /
 إلى ثالثة أنواع ىي:  2006

وىي مبالغ نقدية يمنحيا وزير المالية مف أمواؿ الخزينة العامة لمموظفيف لغاية ومدة محددة  السمف: -أ
 وىي نوعاف فقد تكوف دائمة وقد تكوف مؤقتة.

وىي عبارة عف مبالغ نقدية يدفعيا المودع إلى الخزينة العامة مقابؿ إيصاؿ رسمي يبيف  األمانات: -ب
يؽ الغاية مف إيداعيا المؤقت لدى الخزينة العامة كالمحجوزات سبب إيداعيا، ترد إلى أصحابيا عند تحق

 والتأمينات األولية والنيائية عند التعاقد مع الدولة.
ويقصد بحركة النقود سائر العمميات المتعمقة بالمبالغ المرسمة أو المأخوذة مف اإلدارة  حركة النقود: -ج

منطقة إلى مركز المحافظة التابعة ليا. ويمسؾ المركزية إلى المحافظات أو مف محافظة إلى أخرى أو 
 .26ليا حسابات خاصة مستقمة عف الموازنة العامة لمدولة لذلؾ تعد استثناء لمبدأ وحدة الموازنة

والخطر الذي تمثمو ىذه الحسابات يتجمى في عدـ القدرة عمى تسديدىا مما يضطر معو عمى فتح 
في موازنات الدولة العامة المستقبمية، وىكذا توضع السمطة  الحكومة ليا اعتمادات في الموازنة لتسديدىا

التشريعية أماـ األمر الواقع لمموافقة عمى ىذه المبالغ التي أنفقت بالفعؿ دوف أف تمحظ الموازنة العامة 
لى إخضاع ىذه الحسابات لمراقبة السمطة  الموافقة عمييا عند إنفاقيا مما دفع فرنسا إلى الحد منيا وا 

 ية.التشريع
                                                        

 .377د. محمد خالد الميايني، د. خالد شحادة الخطيب، مرجع سابؽ، ص - 26
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: إف شبو الضريبة ُتعد استثناءًا لمبدأ وحدة الموازنة ألف إيراداتيا المخصصة ال تدخؿ شبو الضريبة -3
الموازنة العامة لمدولة بؿ يجبى لتحقيؽ غايات معينة ذات أىداؼ اقتصادية واجتماعية محددة ليا 

 تبرعات العمؿ الشعبي.أنظمتيا المحاسبية الخاصة، وتطبؽ سورية بعض أنواع شبو الضريبة حتى اآلف ك
 :27تطبيق مبدأ وحدة الموازنة في سورية –رابعاا 

ساد مبدأ تعدد الموازنات في سورية حتى عاـ 
عندما دخؿ القانوف المالي األساسي رقـ  1970

حيز التنفيذ، فعرفت سورية  1967/ لعاـ 92/
الموازنة العامة العادية والموازنات اإلنمائية 
والممحقة والمستقمة. فكانت الموازنة العادية تتألؼ 

لتسيير مف النفقات واإليرادات المتكررة الالزمة 
المصالح العامة التقميدية، وأحدثت إلى جانبيا 
الموازنات اإلنمائية التي تتضمف النفقات 
االستثمارية الالزمة لتنفيذ أحكاـ الخطة الخمسية 

  كانت تمّوؿ بالقروض والتسييالت االئتمانية 
تثنائية في حقبات وفوائض المؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادي. كما عرفت سورية الموازنات االس

 متالحقة مف تاريخيا.
، فعدؿ عف مبدأ تعدد الموازنات إلى مبدأ 1967/ لعاـ 92إلى أف جاء القانوف المالي األساسي رقـ /

يرادات  وحدة الموازنة الذي جاء في مادتو الثانية أف الموازنة العامة لمدولة تتألؼ مف تقديرات النفقات وا 
لمؤسسات ذات الطابع اإلداري والمؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادي الوزارات واإلدارات العامة وا

داريًا، إذ أصبحت تضـ جميع موازنات إدارات مؤسسات الدولة  ووحدات اإلدارة المحمية المستقمة ماليًا وا 
 عندما ذكر أف28سواء كانت مستقمة ماليًا أو إداريًا أـ ال، وقد أكد عمى ذلؾ فيما بعد الدستور السوري 

 لكؿ سنة مالية موازنة واحدة وأصبح بعد ذلؾ مبدأ وحدة الموازنة دستوري الطابع.
 
 

                                                        
 وما بعد. 58د. عصاـ بشور، أصوؿ.........، مرجع سابؽ، ص - 27
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 مبدأ شمول الموازنة والصوافي
يعد مبدأ شموؿ الموازنة مف المبادئ اليامة إلعداد الموازنة، كما يعد مبدأ الصوافي مف استثناءات المبدأ 

 قاًل بذاتو.السابؽ، إال أف توسع الدوؿ في تطبيقو جعمو مبدءًا مست
 

 تعريف مبدأ شمول الموازنة: - أولا 
مكماًل لمبدأ وحدة الموازنة، حيث يقصد بمبدأ شموؿ الموازنة "أف  دإلى أف ىذا المبدأ يع  ممكف اإلشارة

يدرج في الوثيقة الموحدة لمموازنة العامة جميع اإليرادات العامة لمدولة ميما كانت مصادرىا، وجميع 
النفقات العامة ميما كانت أنواعيا، دوف إجراء أي إنقاٍص أو اقتطاٍع أو تقاٍص بيف تمؾ اإليرادات 

 العامة(. والنفقات
يراداتيا، بحيث ال يسمح ىذا  وبالتالي ىناؾ ارتباط جدلي في مبدأ شموؿ الموازنة، ما بيف نفقات الدولة وا 
المبدأ أف تخفض )تنزَّؿ( مف اإليرادات المراد جبايتيا لخزانة الدولة النفقات المتوقع صرفيا لتحقيؽ ىذه 

 . 29اإليرادات
 ئج ميمة وىي:ويترتب عمى تطبيؽ ىذا المبدأ ثالث نتا

 أ( في الموازنة العامة تدرج كافة اإليرادات الالزمة لتمويؿ كافة النفقات.)
 ب( في الموازنة العامة تسجؿ جميع النفقات العامة واإليرادات العامة.)
 ج( في الموازنة العامة تسجؿ جميع النفقات الناجمة عف جباية بعض اإليرادات.)

حالة قياـ الدولة بفرض رسـ إنفاؽ استيالكي  :ف إيراد المثاؿ التاليولتوضيح مبدأ شموؿ الموازنة، يمك
وكانت النفقات الالزمة  2010عشرة مالييف ليرة سورية لعاـ ( 10)عمى السيارات بمغت حصيمتيا 

مميوف ليرة سورية، وفؽ مبدأ ( 1) لتحصيؿ تمؾ الرسوـ، مف ثمف مطبوعات وأجور عامميف.. الخ تساوي
صحيفة الموازنة لجية مديرية النقؿ عشرة مالييف ليرة سورية في جدوؿ إيراداتيا، ويدرج الشموؿ تدرج في 

 أيضًا مبمغ المميوف ليرة في جدوؿ نفقات تمؾ الجية.
تجدر اإلشارة ىنا إلى ضرورة التمييز ما بيف مبدأ شموؿ الموازنة كما عرّفناه أعاله، وبيف مبدأ شيوع 

مبادئ الرئيسة لمموازنة العامة، ألف األخير يقضي بعدـ جواز تخصيص الموازنة، والذي ىو أيضًا أحد ال

                                                        
 وما بعد. 48مرجع سابؽ ص ،رالدقلمزيد مف التفاصيؿ في المقارنة بيف ىذيف المبدأيف انظر: د. رشيد  - 29
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إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، وبالتالي اعتبار اإليرادات العامة بمجمميا بمثابة كتمة واحدة متكاممة 
 الزمة لتغطية مجمؿ النفقات العامة التي تشكؿ كتمًة واحدة أيضًا. 

الفرنسي كاف سابقًا يشمؿ المبدأيف معًا في مبدأ واحد يسميو مبدأ عمومية عممًا أف غالبية الفقو المالي 
الموازنة، وبالتالي ىذا المبدأ بدوره كاف يحتوي عمى قاعدتي شموؿ الموازنة، وشيوع الموازنة )أو كما 

 يسمييا قاعدة عدـ تخصيص اإليرادات(.
 

 تعريف مبدأ الصوافي: -ثانياا 
ؿ ضمف الموازنة العامة لمدولة الرصيد الحاصؿ ما بيف اإليرادات العامة سجييسمح بأف  إنو المبدأ الذي

والنفقات العامة، بحيث يذكر في الموازنة العامة لمدولة صافي حساب كؿ مرفٍؽ أو جيٍة عامة في الدولة، 
يراداتو، أي يدرج صافي حساب كؿ عمؿ يقوـ بو ذلؾ  بعد إجراء التقاص ما بيف نفقات ذلؾ المرفؽ وا 

 فؽ أو الجية العامة. المر 

 
مثاؿ السابؽ، يصبح األمر حسب مبدأ الصوافي، أف يتـ مباشرة تنزيؿ مبمغ المميوف المنفؽ مف مواستنادًا ل

مميوف ليرة  (9) إيرادات مديرة النقؿ، فال يدرج في موازنة تمؾ الجية سوى مبمغ الرصيد الصافي وىو
 سورية. 

وتجدر اإلشارة إلى أف العرب منذ القديـ أخذوا بمبدأ الصوافي، أو كما كانوا يسمونو )مبدأ االرتفاعات(، 
إذ كاف الوالة ينفقوف مف األمواؿ التي تجبى لتسيير أمور الوالية، ثـ يرسموف ما بقي منيا لمخميفة. وىو 

بية التي طبقت مبدأ الصوافي كانت مصر ذات المبدأ الذي اتبعتو الدولة العثمانية، ومف أشير الدوؿ العر 
في القرف التاسع عشر، وذلؾ بيدؼ عدـ تقييد الحكومة المصرية لحريتيا في أداء عمميا المالي، 
خصوصًا وأنيا في تمؾ الفترة كانت تسعى لتسديد قروضيا األجنبية الضخمة، بحيث كانت نصؼ 

لحكومة المصرية قد نأت بنفسيا عف المراقبة إيرادات الحكومة تحوؿ إلى صندوؽ الديوف. وبذلؾ تكوف ا
 المالية لمجمس الشعب المصري.  

 

313 



 مبررات مبدأ شمول الموازنة: -ثالثاا 
 :30ىناؾ مجموعة مبررات تؤيد تطبيؽ ىذا المبدأ، وتتمثؿ فيما يمي

ألف تطبيؽ ىذا المبدأ مف شأنو أف يساعد ممثمي الشعب )مجمس الشعب أو  مبررات سياسية: -
ف( عمى ممارسة حقيـ في الرقابة عمى مالية الدولة بشكؿ دقيؽ، ومنح اإلذف باإلنفاؽ والجباية، البرلما

بشكٍؿ ينسجـ مع الواقع. ألف شموؿ الموازنة العامة لمدولة عمى كافة اإليرادات والنفقات العامة يتيح 
، ومف ثـ يكوف مممًا لمجمس الشعب أف يّطمع عمى الصورة الكاممة والواضحة إليرادات الدولة ونفقاتيا

بحقيقة األوضاع المالية في الدولة، مما يسمح لو بتحقيؽ رقابة صارمة ودقيقة عمى أمواؿ الدولة، 
 خصوصًا عندما تتواجد في ذلؾ المجمس العناصر المؤىمة إلجراء مثؿ ىذه الرقابة. 

يساعد مبدأ شموؿ الموازنة يساعد عمى معرفة مقدار مساىمة السمطات العامة  مبررات اقتصادية: -
المختمفة في تكويف الدخؿ القومي، عمى اعتبار أف الدخؿ القومي يتضمف مقدار الدخؿ الذي تحققو الدولة 

يؿ عممية قياس بسمطاتيا العامة ومؤسساتيا، وكذلؾ مجموع دخوؿ األفراد. كما أف مبدأ الشموؿ يسّ 
عبء الضريبي بالنسبة لمدخؿ القومي، ألف ىذه المعادلة تبيف مدى المقدرة التكميفية لممموؿ، كما أف ال

تطبيؽ مبدأ شموؿ الموازنة مف شأنو أف يوضح المردود االقتصادي والمالي لمختمؼ أنواع الضرائب 
 والرسوـ.

، 31يات الحكومية واإلداريةيحوؿ تطبيؽ مبدأ شموؿ الموازنة دوف إسراؼ وتبذير الج مبررات مالية: -
دات أو النفقات عف السمطة ار يوذلؾ ألف تمؾ الجيات والييئات ال تستطيع إخفاء أي قسـ مف اإل

التشريعية تحت مظمة التقاص ما بينيما. وىذا ما كاف يحدث فعاًل عند تبني مبدأ الصوافي في الموازنة 
 العامة. 

 استثناءات مبدأ شمول الموازنة: -رابعاا 
بعض االستثناءات الواردة عمى مبدأ شموؿ الموازنة، وجميعيا تنبثؽ مف فكرة مبدأ الصوافي، إال  ىناؾ

أنيا تتخذ أشكااًل متعددة، تختمؼ باختالؼ الدوؿ التي تتضمف موازناتيا استثناءات عمى مبدأ شموؿ 
 الموازنة، وأىميا:

حيث تعتمد تمؾ الدوؿ في موازنتيا عمى المساىمات المالية مف الدويالت موازنات الدول التحادية:  -1
الداخمة في االتحاد، أو عمى بعض الضرائب التي تجبى لصالحيا مف قبؿ تمؾ الدويالت األعضاء، 

                                                        
 .85د. عصاـ بشور، أصوؿ............، مرجع سابؽ، ص - 30
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كالضرائب غير المباشرة مثؿ الضريبة عمى اإلنفاؽ أو الضرائب الجمركية. وفي ىذه الحالة تقوـ 
رساؿ رصيدىا فقط إلى الدولة االتحادية، الدويالت األعضاء  بتحقؽ وجباية وتحصيؿ تمؾ الضرائب، وا 

 دوف ذكر نفقات جبايتيا، ألف الدويالت ىي التي تدرج نفقات التحصيؿ تمؾ في موازناتيا.
وىي موازنات منفصمة عف الموازنة العامة لمدولة، وترتبط بيا فقط بواسطة الموازنات المستقمة:  -2

ائض(، فأف الجيات ذات الطابع االقتصادي والبمديات ومديريات األوقاؼ، في سورية، تدرج الرصيد )الف
، أما إذا ما تعرضت في جدوؿ اإليرادات فوائضيا فقط إلى موازنة الدولة العامة في حاؿ حققت أرباحاً 
 .في جدوؿ النفقات لخسائر، فيتـ تقديـ إعانات لموازناتيا مف الموازنة العامة لمدولة

انطالقًا مف ضرورات عمميٍة معينة، قد يتـ المجوء إلى فكرة الصوافي صوافي بعض أنواع اإليرادات:  -3
بشأف إيرادات معينة لمدولة، ومثاؿ ذلؾ: أف تمنح الدولة بائعي الطوابع نسبة مئوية مف رقـ المبيع، ىذه 

بمثابة نفقة عمى موازنة الدولة النسبة يتـ حسميا مباشرة مف ثمف الطوابع، وحينئٍذ ال يعتبر ىذا الحسـ 
نما يدرج فقط صافي ثمف الطوابع المباعة  في موازنة الدولة. في جدوؿ اإليرادات تدرج بشكٍؿ مستقؿ، وا 

لمسبب  استثناًء مف مبدأ شموؿ الموازنة داإليرادات القنصمية الفخرية التي تع وكذلؾ الحاؿ بالنسبة إلى
   .  نفسو

 
 تطور تطبيق مبدأي شمول الموازنة ومبدأ الصوافي: –خامساا 

كاف تطبيؽ مبدأ الصوافي ىو األسبؽ في الظيور مف مبدأ الشيوع في التشريع المالي لمدولة، باعتباره 
أسيؿ وأيسر تطبيقًا مف مبدأ الشموؿ، إال أف انتصار فكرة السيادة الشعبية، وضرورة متابعة البرلماف 

يرادات ى الواليات المتحدة  ديئات ومؤسسات الدولة، ىو الذي قاد إلى تبني مبدأ الشموؿ، تعلكافة نفقات وا 
األمريكية تاريخيًا،أوؿ دولٍة طبقت مبدأ شموؿ الموازنة، حيث كاف ذلؾ في بداية القرف التاسع عشر، أما 

لة حيث صدر قانوف يمـز الدو  1817ىذا المبدأ عمى مرحمتيف، األولى كانت عاـ  تفرنسا فقد طبق
بتسجيؿ جميع الضرائب  موازنة اإليرادات، وجميع نفقات جبايتيا وتحصيميا في موازنة النفقات، والمرحمة 

، حيث ألـز المشرع الفرنسي الحكومة بأف تدرج كافة اإليرادات في جدوؿ، 1822الثانية بدأت مف عاـ 
 وكافة النفقات في الجدوؿ المقابؿ ضمف الموازنة العامة.

حيث أصبح لزامًا عمى  1921فقد طبؽ ىذا المبدأ ألوؿ مرة عاـ  ةالسوري ةالعربي ريةالجميو أما في 
الغ المحصمة وتدرج في المقابؿ جميع نفقات التحصيؿ بالدولة أف تدرج في جدوؿ اإليرادات كافة الم

 1923واإلدارة وكؿ النفقات اإلضافية في جدوؿ النفقات. وجاء التأكيد عمى تطبيؽ مبدأ الشموؿ عاـ 
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حيث منع إغفاؿ أو إىماؿ ذكر الموارد الناشئة  1923عندما جاء قرار تنظيـ المحاسبة العامة في عاـ 
 عف بعض النفقات، حيث يتوجب إضافتيا إلى جانب بقية الموارد العامة في الموازنة العامة. 

عف االحتالؿ  ياومع تطور دور الدولة، وازدياد تدخميا في ميداف الحياة االقتصادية، بعد استقالل
 الفرنسي، انتشرت بعض االستثناءات الميمة لمبدأ شموؿ الموازنة، خصوصًا موازنة البمديات واألوقاؼ. 

الذي أكد بوضوح  92صدر القانوف المالي األساسي بموجب المرسوـ التشريعي رقـ  1967وفي عاـ 
يراداتيا، عمى تطبيؽ مبدأ وحدة الموازنة، تسيياًل لفرض رقابة مجمس الشعب بإحكا ـ عمى نفقات الدولة وا 

 وبالمقابؿ وفيما يخص تطبيؽ مبدأ شموؿ الموازنة، فإف القانوف ميز بيف نوعيف مف الجيات العامة:
الوزارات واإلدارات والييئات العامة ذات الطابع اإلداري، وتمؾ يطبؽ بخصوصيا مبدأ شموؿ  -1

 دولي الموازنة العامة، دوف أي تقاٍص بينيما.الموازنة، بحيث تدرج إيراداتيا ونفقاتيا كاممة في ج
المؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادي، ووحدات اإلدارة المحمية كالمجالس البمدية والقروية..الخ،  -2

والدوائر الوقفية، فتمؾ تحوز موازناٍت مستقمة عف الموازنة العامة لمدولة، وبالتالي، وتطبيقًا لمبدأ الصوافي، 
تمؾ الجيات ترتبط بموازنة الدولة العامة بالرصيد الصافي بعد مقاصة نفقاتيا مع إيراداتيا، فإف موازنات 

بمعنى أف الفائض الذي تحققو موازنات تمؾ الجيات ىو الذي يظير فقط في الموازنة العامة لمدولة 
مة بحسبانو إعانة بوصفو إيرادًا استثماريًا. وفي حاؿ عجزىا، فإف تغطية ىذا العجز تتـ مف الموازنة العا

، ىذا ولـ يغير القانوف المالي في باب خاص بذلؾ ضمنيا موجود إلى جانب باب النفقات العامة
  أيًا مف القواعد السابقة. 54/2006األساسي الصادر بالمرسوـ التشريعي رقـ 

صادية تطور دور الدولة في الحياة االقتمف رغـ وعمى اللذا يمكف القوؿ إف مبدأ شموؿ الموازنة، 
واالجتماعية، ورغـ االستثناءات المتعددة التي طرأت عميو، فإنو ما زاؿ يمثؿ أحد أىـ مبادئ الموازنة 

وغيرىا مف الدوؿ، وذلؾ استنادًا لممسوغات الميمة التي سػبؽ ذكرىا و لكف  ةالعامة المعاصرة في سوري
الموازنة، والمرتكزة كميا إلى فكرة ذلؾ ال يمنع مف مالحظة كثرة االستثناءات الواردة عمى مبدأ شموؿ 

في معظـ دوؿ العالـ، وربما يعود ذلؾ  ـ، أةالصوافي، وذلؾ سواًء فيما يخص الموازنة العامة في سوري
إلى أف مبدأ الصوافي ىو األقؿ تعقيدًا في فيمو، واألكثر سيولًة ويسرًا في تطبيقو، واألشد وضوحًا 

رًا مف الديناميكية في العمؿ، إضافة إلى أف الوقوؼ عمى األرقاـ ومرونًة، ألنو يعطي الدولًة قدرًا كبي
النيائية المدرجة في الموازنة، والتي لف تكوف أرقامًا ىائمًة جدًا كما لو تـ االعتماد عمى مبدأ الشموؿ، 

 فمكؿ مف المبدأيف محاسنو ومساوئو ومبرراتو أيضًا.
 

316 



 مبدأ شيوع الموازنة )عدم تخصيص اإليرادات(
 :مفيوم مبدأ شيوع الموازنة -أولا 
: يقصد بمبدأ شيوع الموازنة أو عدـ تخصيص اإليرادات باف تجمع جميع تعريف مبدأ شيوع الموازنة -1

اإليرادات التي تدخؿ خزينة الدولة في كتمة واحدة دوف تمييز في مصدرىا حتى تغطي مجموع النفقات 
يساىـ في توزيع اإليرادات العامة عمى  فقة بذاتيا. مماالعامة بشكؿ يمنع تخصيص إيراد معيف لتغطية ن

ت والسمع العامة وحسب األولويات في اإلنفاؽ وسياسة الدولة المالية واالقتصادية.وىو بذلؾ يقترب خدماال
قميال مف مفيوـ شموؿ الموازنة الذي ينع التقاص بيف النفقات واإليرادات وىذا ما دفع الكثير مف الفقياء 

اعتبارىما مفيومًا واحدًا أطمؽ عميو بعضيـ مبدأ عمومية الموازنة العامة، والذي يعني شموؿ الموازنة إلى 
إلجمالي التقديرات الخاصة بكافة اإليرادات العامة والنفقات العامة، بحيث ال يتـ إجراء أية مقاصة بيف 

ؿ ىذه اإليرادات والنفقات، أي ال عمى مستوى تفاصي ـالنفقات واإليرادات سواء عمى المستوى اإلجمالي، أ
 .32يتـ خصـ نفقات أي جية مف إيراداتو

 مبررات مبدأ شيوع الموازنة:  -2
 الحسابي إف كانت الموازنة العامة وفؽ الفكر المالي التقميدي تتسـ بالحياد وعدـ اإلنتاجية والتوازف

ف القروض ألثارىا السمبية عمى لإليرادات واالبتعاد ما أمكف  ع اً رئيسي اً واعتمادىا الضريبة مصدر 
االقتصاد، إال أنيا تحولت وفؽ الفكر المالي الحديث ألداة تدخمية في كافة مناحي الحياة االقتصادية 
واالجتماعية عبر سياسة اإلنفاؽ وعف طريؽ إيراداتيا العامة،  وبدأت باالعتماد عمى مصادر مختمفة 

النقدي الجديد ويعد ذلؾ مف أىـ مبررات مبدأ شيوع لمتمويؿ إلى جانب الضرائب كالقروض واإلصدار 
 :33الموازنة والتي تتمخص في النقاط التالية

إف أىـ النظريات التي بررت وجود الضريبة ىي نظرية التضامف  )أ( عمى الصعيد الجتماعي:
ظمة االجتماعي، فالفرد يدفع الضريبة والتي تشكؿ جزءًا ميمًا مف اإليرادات بحسبانو عضوًا في من

سياسية مشتركة )الدولة(، وىذا التضامف يقتضي عمومية اإليرادات لتحقيؽ كؿ األىداؼ حسب األولويات 
 وبما يحقؽ ىذا التضامف بيف األفراد وكافة قطاعات الدولة.

إف عدـ تخصيص إيراد معيف لنفقة معينة يفتح المجاؿ واسعًا لمقطاعات  )ب( عمى الصعيد القتصادي:
اإليراد المرتفع مف  يالستفادة مف اإليرادات العامة لمدولة وعدـ استئثار القطاع ذل لقميمةذات اإليرادات ا

                                                        
 وما بعد. 114، مرجع سابؽ، صعبد الواحدية د. السيد عط-320د. منير الحمش، مرجع سابؽ، ص - 32

 .102ص ،مرجع سابؽ ،د. عمي كنعاف - 33
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ىذا اإليراد عمى باقي الخطة االقتصادية العامة لمدولة، التي ال إيراد ليا أو عندما تكوف إيراداتيا قميمة، 
لممواطنيف وليس  ت وأىميتيافمبدأ الشيوع يمنح الدولة حرية أوسع لتوزيع اإليرادات حسب حاجة القطاعا

 حسب ما تدر عمييا مف إيرادات.
إف تخصيص إيراد معيف لنفقات محددة سيؤدي ببعض اإلدارات ذات اإليرادات  )ج( عمى الصعيد المالي:

المرتفعة إلى البذخ واإلسراؼ باستخداـ إيراداتيا الفائضة وفي ىذا خسارة محققة في إيرادات الدولة دوف 
 فائدة تذكر.

ربما يقود تخصيص إيرادات معينة لنفقات محددة إلى اختالؼ بيف أعضاء البرلماف  ( أسباب سياسية:)د
عند إقرار الموازنة بحكـ أف كؿ فئة مف أعضائو ستحاوؿ تخصيص إيرادات أكبر لمفئات أو المناطؽ 

خصيص التي  ينتمي إلييا، أو استنادًا لمصمحة مف انتخبيـ، ويمكف تالفي ذلؾ مف خالؿ عدـ ت
 اإليرادات.

 
 استثناءات مبدأ شيوع الموازنة: -ثانياا 

إف مبدأ عدـ تخصيص اإليرادات يالقي استثناءات توجب تعطيؿ ىذا المبدأ والتوجو نحو التخصيص، 
 وىناؾ ضرورات عممية تبرر ىذه االستثناءات، وتتمثؿ بما يمي:

المؤسسات أو الييئات بإعداد موازنات  تقوـ بعض : أحياناً الموازنات المستقمة عن موازنة الدولة (1)
وتعد ىذه الموازنات استثناء لمبدأ  ،خاصة بيا ويتـ ربطيا بالموازنة العامة عمى أساس حساب الصوافي
 شيوع الموازنة ألنيا تخصص إيراداتيا الخاصة لسد نفقاتيا الخاصة.

لصالح إدارة معينة أو لصالح  : غالبًا ما يمنح الواىب أو الموصي الماؿ( اليبات والمنح والوصايا2)
تقوـ بتخصيص ىذه المبالغ والمانح )كالصحة(، لذا أغمب الدوؿ واحترامًا إلرادة المشرع  أىداؼ معينة

 عد خروجًا عف مبدأ شيوع الموازنة.الموىوبة أو الموصى بيا لمغاية التي قدمت ألجميا، مما يُ 
إذ تقوـ بعض اإلدارات العامة أو المؤسسات بجمع مساىمات مالية لمساعدة  :( أموال المساىمات3)

مرفؽ عاـ محدد، كأف تستوفي المدارس الرسمية مساىمات مف أىالي التالميذ لصالح صندوقيا لإلنفاؽ 
عمى احتياجاتيا، وال تدخؿ ىذه المبالغ في صندوؽ الخزينة العامة فتعد بذلؾ خروج عف مبدأ شيوع 

 الموازنة.
ألسباب اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية معينة، كأف  :تخصيص بعض أنواع التكاليف العامة (4)

تخصص حصيمة الضرائب عمى استيالؾ المشروبات الكحولية لصالح مكافحة اإلدماف. كذلؾ اإلعالف 
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مف األولويات في نظر الرأي العاـ،  دّ عف تخصيص حصيمة قرض معيف أو ضريبة معينة ألغراض تع
 .مف شأنو أف يكسب ثقة المواطنيف ويشجعيـ عمى المساىمة في القروض أو دفع الضريبة

 كما ىو الحاؿ في سورية ولبناف. ( تخصيص بعض اإليرادات لصالح البمديات:5)
 

 تطبيق مبدأ شيوع الموازنة في سورية: -ثالثاا 
المتضمف القانوف المالي األساسي في المادة األولى منو  2006لعاـ ( 54نص المرسوـ التشريعي رقـ )

يرادات الخدمات العامة  عمى تعريؼ اإليرادات العامة بأنيا تشمؿ اإليرادات الجارية والضرائب والرسوـ وا 
ؾ المقدمة واستثمارات الدولة والمنح واليبات واإليرادات االستثمارية الناجمة عف الفوائض االقتصادية وذل

( منو عمى أف 2) ضمف الحدود المقررة في ىذا المرسوـ التشريعي وأية إيرادات أخرى. كما نصت المادة
 الموازنة العامة لمدولة تتضمف تقديرات:

يرادات الوزارات والجيات العامة ذات الطابع اإلداري. - أ  نفقات وا 
ة ومديريات األوقاؼ وذلؾ فوائض الجيات العامة ذات الطابع االقتصادي والوحدات اإلدارية المحمي - ب

 ضمف الحدود المقررة في ىذا القانوف.
 القروض. –ج

ومف ىاتيف المادتيف يمكف القوؿ إف المشرع السوري أخذ  بالمبدأ واالستثناءات معًا، فأخذ بالمبدأ عندما 
يرادات الوزارات والجيات العامة ذات الطابع  أشار بصورة صريحة لو فيما يخص تقديرات نفقات وا 

إلداري. وأخذ بعدة استثناءات لو عندما أخذ بمبدأ الموازنات المنفصمة عف الموازنة العامة لمدولة وىي ا
الموازنات المتعمقة بالجيات العامة ذات الطابع االقتصادي، ووحدات اإلدارة المحمية ذات الشخصية 

ه الجيات بموجب القانوف االعتبارية واالستقالؿ المالي واإلداري ومديريات األوقاؼ،  حيث يكوف ليذ
المالي األساسي موازنات منفصمة عف الموازنة العامة لمدولة، بحيث ال تنصير إيراداتيا ضمف إيرادات 

 :34الدولة العامة بؿ تبقى لتغطي نفقاتيا، وترتبط بالموازنة العامة لمدولة وفؽ األسس التالية
 .يظير في الموازنة العامة فائض موازنة كؿ مف تمؾ الجيات -
تدرج فوائض مديريات األوقاؼ والوحدات اإلدارية المحمية بصورة رقـ إجمالي واحد في الموازنة العامة،  -

فإذا كاف الفائض سالبًا )أي نفقاتيا أكثر مف إيراداتيا( ورد في فرع مستقؿ في القسـ المخصص لموزارة 

                                                        
 انظر مف المادة الثالثة مف القانوف المالي األساسي. - 34
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، أما إذا كاف موجبًا فيرد ضمف باب التي تتبعيا ىذه المديريات )وزارة األوقاؼ ووزارة اإلدارة المحمية(
 مستقؿ في جانب اإليرادات.

أما بالنسبة لممنح واليبات واإلعانات والتي ُعّرفت وفؽ القانوف المالي األساسي عمى أنيا تشمؿ المنح 
واليبات النقدية أو العينية سواء محمية أـ خارجية فيي لـ ترد استثناء مف مبدأ شيوع الموازنة، بحسباف أف 
ىذا القانوف نَص صراحة عمى أنيا تدخؿ في كتمة إيرادات العامة لمدولة، إال أنو يمكف مع ذلؾ احتراـ 

 .35إرادة الواىب بحيث يخرج مف نفقات الدولة مبمغ يوازي تمؾ اليبة ألجؿ تنفيذ ما كاف يريد الواىب
يث يحؽ لمجمس الجامعة إال أّف ىذا ال يطبؽ عمى الجيات التي ليا موازنات خاصة كالجامعة مثاًل، ح

قبوؿ ىبات عينية ونقدية وتبرعات ال تتعارض شروطيا مع الغرض األساسي الذي أنشئت الجامعة مف 
أجمو ويتـ التصرؼ فييا وفقًا لشروط الواىب أو المتبرع،فال تعد ىذه اإلعانات مف موارد الدولة بؿ مف 

 موارد الجامعة.
ويتمثؿ في تخصيص بعض أنواع التكاليؼ العامة لصالح  ىناؾ استثناء آخر مف مبدأ شيوع الموازنة

جيات معينة منيا، حيث تخصص الدولة إيرادات الضرائب والرسوـ لتمويؿ نفقة معينة، وذلؾ لكوف 
المكمؼ يتقبؿ نفسيًا ىذه التكاليؼ أكثر، مثؿ تخصيص بعض الضرائب لتسديد الديوف العامة أو لتحقيؽ 

 ة، وأمثمة ذلؾ كثيرة أىميا:غايات اقتصادية أو ثقافية معين
والئحتو التنفيذية فقد نصا عمى فتح  2006( لعاـ 6ما نص عميو قانوف تنظيـ الجامعات رقـ ) -أ 

حسابات مستقمة لألمواؿ التي تستوفييا الجامعات بحسبانيا موارد ذاتية  وتوضع في حساب مستقؿ في 
موقعة مف المحاسب المختص وآمر المصرؼ التجاري السوري، ويكوف الصرؼ منو بموجب شيكات 

 .36الصرؼ أو مف يفوضو

                                                        
/ المتضمف النظاـ المحاسبي والمالي لمجيات العامة ذات الطابع اإلداري" 488/ مف المرسـو /20نصت المادة / - 35

األمواؿ التي يقدميا األفراد أو األشخاص المعنوييف ألجؿ المساىمة في نفقات ذات نفع عاـ تعتبر مف موارد الدولة جميع 
إلنفاقيا وجيا خاصًا. أما إذا حدد ىؤالء األشخاص جية اإلنفاؽ فتؤخذ المبالغ المدفوعة إيرادًا في الموازنة  ادوف أف يحددو 

يتعارض مع النظاـ العاـ، كما يستفاد ذلؾ مف أحكاـ وتصرؼ دوف اعتماد خاص وفقا إلرادة الواىب أو الموصي ما لـ 
البند األوؿ مف الفقرة األولى مف المادة الخامسة مف ذلؾ النظاـ التي تسمح بصرؼ نفقة دوف اعتماد ليا عندما تكوف 

 ممونة مف إعانة أو ىبة.
/ المتضمف 250المرسـو /   / مف  196والمادة / 2006/ لعاـ 6/ مف قانوف تنظيـ الجامعات رقـ /144المادة /  - 36

 التعميمات التنفيذية ليا.
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ويحوؿ ىذا الجزء مف حساب  37تخصيص جزء مف الضرائب لصالح الوحدات اإلدارية المحمية  –ب 
وزارة المالية إلى حساب وزارة اإلدارة المحمية والتي ليا أف توزعيا عمى تمؾ الوحدات وفؽ أسس محددة 

 في القانوف. 
و قد يكوف مبدأ عدـ تخصيص اإليرادات مف المبادئ الضرورية عمى صعيد الموازنة لذا يمكف القوؿ إن

العامة لمدولة كونو يحافظ عمى ترابط كافة قطاعات الدولة ونشاطاتيا ليحقؽ في المحصمة تنمية متوازنة 
نة المستقمة العممية، فالمواز عمى صعيد الدولة وفؽ أىدافيا التنموية، إال أف الستثناءاتو أيضًا مبرراتيا 

لموحدات المحمية مثاًل ىي موازنة داعمة لمشاريع محمية وبنى تحتية، وفي تخصيص مبالغ اليبات 
تشجيعًا لمثؿ ىكذا توجو مف األفراد. إال أنيا بالوقت ذاتو قد تكوف وسيمًة و لوجيتيا احتراـ إلرادة الواىب 

تطبيؽ المبدأ أو االستثناء، و العبرة إذف لميدر، وتخطي األىداؼ التنموية لمدوؿ، وىذا وارد سواء عند 
 تكمف في التطبيؽ واألىداؼ المتوخاة سواء تعمؽ األمر بالمبادئ أـ باالستثناءات.

 العالقة بين مبدأ شمول الموازنة وبين مبدأ شيوعيا: -3
يطمؽ عميو اسـ  ، مما دفع الكثير مف الفقياء إلى اعتبارىما مبدءًا واحداً إف العالقة بيف المبدأيف وثيقة جداً 

كما ُذكر سابقًا. فمف تعريؼ كؿ مف المبدأيف يتبيف لنا أف مبدأ شيوع الموازنة يتمـ   مبدأ عمومية الموازنة
مبدأ الشموؿ وأف المبدأيف يسعياف لتحقيؽ غايات متشابية إلى حد كبير، ولكف مع ذلؾ ال يكوناف مبدءًا 

 واحدًا،فينالؾ بعض االختالفات بينيما لعؿ أىميا:
النفقات واإليرادات في الموازنة العامة دوف أي تقاص إف مبدأ الشموؿ يوجب أف تسجؿ جميع  -1

حسابي بينيما، في حيف أف مبدأ الشيوع يمنع أي صمة قانونية بيف اإليرادات والنفقات. فكؿ 
استثناء لمبدأ الشموؿ ىو استثناء مف مبدأ الشيوع. والعكس غير صحيح، فقد يحدث أف 

مع ذلؾ تسجؿ كامؿ اإليرادات والنفقات دوف تخصص الدولة إيرادا معينًا لتغطية نفقة بذاتيا 
 .38تقاص بينيما

مبدأ الشموؿ ينطبؽ عمى كؿ مف النفقات واإليرادات، بينما مبدأ الشيوع ينطبؽ عمى اإليرادات  -2
 فقط. 

                                                        
المتضمف تعديؿ القانوف المالي لموحدات اإلدارية الصادر  2007/ لعاـ 18لمزيد مف التفاصيؿ انظر القانوف رقـ  - 37

 .1994/لعاـ 1والقانوف رقـ  1938/ لعاـ 51بالقانوف رقـ 

 .283-282رجع سابؽ  صد. عصاـ بشور، مالية عامة والتشريع المالي، م - 38
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إف مصدر إلزامية مبدأ الشموؿ ىو القانوف، إذ تنص التشريعات الضريبية صراحًة عميو. أما  -3
و العرؼ في غالب األحياف، إال أف ىذا ال يمنع مف تقنينو كما مصدر إلزامية مبدأ الشيوع في
 اتجو القانوف الفرنسي والمبناني.
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 مبدأ تخصيص العتمادات
يعود األصؿ في نشوء مبدأ تخصيص االعتمادات إلى إحكاـ رقابة السمطة التشريعية عمى أعماؿ 
الحكومة، كما ىو الحاؿ في بقية المبادئ األساسية لمموازنة فتأتي اإلجازة باإلنفاؽ غير مطمقة لمبالغ 

نما مقتصرة عمى وحدات صغيرة مف االعتمادات، فيتـ بذلؾ تخصيص مبمغ محدد  مف الماؿ ضخمة، وا 
 لينفؽ في غاية معينة ال تستطيع الحكومة أف تحيد عنيا. 

  :تعريف مبدأ تخصيص العتمادات -أولا 
إف مبدأ تخصيص االعتمادات يعني أف تكوف إجازة اإلنفاؽ محددة بوحدات صغيرة مف االعتمادات ال 

توسع في تخصيص بمبالغ ضخمة، وأسباب وجود ىذا المبدأ سياسية بالدرجة األولى وكمما تـ ال
 االعتمادات تـ تقييد الحكومة أكثر. 

عمى انو يتـ التصويت عمى الموازنة بابًا بابًا ويحدد القانوف طريقة إعدادىا،  39وقد نص الدستور السوري
النظاـ الداخمي لمجمس الشعب بقولو يقدـ الرئيس أقساـ الموازنة لمناقشتيا  40كما أكد عمى ىذا المبدأ

قتراع عمى أبوابيا بابًا بابًا، وعمى ىذا فإف إقرار اعتمادات الموازنة مف السمطة التشريعية قسمًا قسمًا واال
 في سورية يكوف عمى أساس الباب، فال يجوز نقؿ اعتماد باب إلى آخر إال وفؽ النصوص القانونية. 

جمعية الوطنية، وفي فرنسا تقوـ الحكومة بتوزيع االعتمادات إلى فصوؿ، وتعرض عمى المجنة المالية فال
ال عرض  وعمى رئاسة الجميورية فإذا لـ تعترض ىذه الجيات خالؿ شيريف تعد ىذه االعتمادات نافذة، وا 

 األمر عمى المجالس التشريعية. 
أما في بريطانيا فإف الثقة بيف السمطة التشريعية والحكومة كبيرة، ومف ثـ فإف مبدأ تخصيص االعتمادات 

ة التشريعية تقر الموازنة بأرقاـ إجمالية، وتقوـ الحكومة بعد ذلؾ بتوزيع ال يكوف ذا قيمة، فالسمط
 . 41االعتمادات بيف الفروع المختمفة

وبالعودة إلى سورية تقسـ نفقات كؿ وحدة إدارية فييا نوعيًا إلى خمسة أبواب وكاف كؿ باب مف ىذه 
  :رتيباألبواب يقسـ إلى بنود وفقرات لكؿ منيا رقـ حساب ثانوي وىي بالت

 الرواتب واألجور والتعويضات  .1
 النفقات اإلدارية  .2

                                                        
 / منو75المادة / - 39

 / منو.129المادة / - 40
 .69، ص6،1983ط ،المالية العامة، دار النيضة العربية، بيروت ،د.حسف عواضة - 41
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 نفقات المشاريع االستثمارية  .3
 النفقات التحويمية  .4
 الديوف وااللتزامات واجبة األداء.  .5

  :نتائج مبدأ تخصيص العتمادات -ثانياا 
يجب عمى الموظؼ أف يتقيد باالعتمادات الواردة في الموازنة، فإذا نفدت االعتمادات في أحد  -1

 البنود ال يمكنو عقد نفقة جديدة، إال إذا طمب اعتمادًا إضافيًا مف السمطة التشريعية. 
عمى الموظؼ اإلداري أف يتقيد بما تـ إقراره مف السمطة التشريعية، فال يجوز أف يغير الغاية  -2
لتي خصص االعتماد ألجميا، إال أنو بعد تطور وظائؼ الدولة االجتماعية واالقتصادية فقد تـ منح ا

بأنو ال يجوز إجراء المناقمة بيف أبواب الموازنة إال وفؽ  42الحكومة حرية أكبر، فنص الدستور السوري
عمى أنو توزع في سورية  2006/ لعاـ 54أحكاـ القانوف، لذا نص القانوف المالي األساسي رقـ /

 .43االعتمادات المخصصة لمعمميات الجارية واالستثمارية إلى بنود وفقرات بقرار مف وزير المالية 
إف تخصيص االعتمادات في سورية يكوف عمى أساس الباب، ألف السمطة التشريعية تقر  -3

عمى اقتراح الوزير االعتمادات المخصصة لكؿ باب وغاية ىذا االعتماد، ومف ثـ فإف وزير المالية بناًء 
  .المختص يوزع االعتمادات المخصصة في األبواب إلى بنود والبنود إلى فقرات

ال يجوز أف تضاؼ إلى اعتمادات دورة مالية اعتمادات باقية مف دوف استعماؿ مف دورة مالية  -4
  .سابقة، إال في حالة تدوير االعتمادات

تقوـ السمطة التشريعية بتوزيع نفقات القسـ الواحد و يقضي مبدأ تخصيص اعتمادات النفقات العامة أف 
المخصص لكؿ وزارة إلى مختمؼ الفروع التي يتألؼ منيا ىذا القسـ والتي تتألؼ مف اإلدارات 
والمؤسسات العامة التابعة لموزارة، كما تقوـ بتوزيع نفقات الفرع الواحد إلى األبواب الخمسة الرئيسية التي 

 نفقات العامة. تشكؿ التبويب النوعي لم
  :استثناءات مبدأ تخصيص العتمادات -ثالثاا 
عمى الرغـ مف تقسيـ النفقات العامة إلى أبواب وبنود وفقرات، فقد تعطى الحكومة الحرية في نقؿ  -1

االعتمادات مف باب إلى باب أحيانًا وبيف البنود والفقرات في الباب الواحد إذا اضطرت إلى ذلؾ، 

                                                        
 / منو.78في المادة / - 42
 / منو.17المادة / - 43
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ي مف حيث صاحب االختصاص في إجراء المناقالت فيما بيف االعتمادات وقد ميز المشرع السور 
 :الجارية واالعتمادات االستثمارية فتجري المناقالت وفؽ األسس التالية

بالنسبة لمعمميات الجارية بيف الفروع واألقساـ بمرسوـ وبيف األبواب والبنود بقرار مف  .1
 .وزير المالية بناء عمى اقتراح مف الوزير المختص

بالنسبة إلى االعتمادات المخصصة إلى المشاريع االستثمارية بيف الفروع واألقساـ بقرار  .2
مف رئيس مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح مف وزير المالية، وبيف البنود والفقرات بقرار 
مف وزير المالية بناء عمى اقتراح الوزير المختص، عمى أال يؤدي ذلؾ في الحالتيف 

 روج الموازنة عف األىداؼ الواردة في الخطة االقتصادية.السابقتيف إلى خ
وعمى ىذا فإف التشريع السوري قد أعطى حرية لمحكومة فإذا حققت إحدى اإلدارات أو المؤسسات وفرًا 
جاز لمحكومة أف تنقؿ منو إلى إدارة أو مؤسسة أخرى تعاني عجزًا، واالختصاص محصور بيف وزير 

 ورئيس الجميورية بسبب حجـ ونطاؽ المناقمة ونوع االعتمادات.  المالية ورئيس مجمس الوزراء
في الموازنة العامة لمدولة اعتمادات إجمالية غير موزعة إلى أبواب، كاعتمادات رئاسة الجميورية  -2

 ومجمس الشعب ووزارة الدفاع. 
يوجد نفقات غير مخصصة إلى قسـ أو فرع بؿ تأتي كقطاع أخير ضمف قطاعات التبويب  -3

 الوظيفي لموازنة الدولة العامة. 
وىكذا فإنو في ظؿ التطورات االقتصادية واالجتماعية، وحتى تستطيع الدولة مواجية التغيرات 

دأ تخصيص االعتمادات، ألف االقتصادية، وتحقيؽ األىداؼ المنوطة بيا ال بد مف التخفيؼ مف حدة مب
الموازنة ىي األداة لتحقيؽ الغايات، واألىداؼ المنشودة، وخيرًا فعؿ المشرع السوري بمنحو السمطة 
التنفيذية الحؽ في إجراء المناقالت بيف األبواب والبنود والفروع واألقساـ، عمى أف تتـ ىذه المناقالت 

القرارات لدى السمطة التشريعية، التي مف الممكف أف ضمف إطار الخطة العامة، وبعد إيداع نسخة في 
 تمارس رقابتيا الالحقة عمى تمؾ القرارات. 
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 تمارين:
 اختر اإلجابة الصحيحة: 

 تبدأ الموازنة العامة في سورية في: .1
 بداية كانوف الثاني.  .1
 بداية نيساف.  .2
 بداية تموز.  .3
 بداية تشريف األوؿ. .4

 
 . 1الجواب الصحيح ىو رقـ: 

    
 مف استثناءات مبدأ الشموؿ: .2

 إجراء المناقالت بيف أبواب الموازنة العامة.  .1
 الموازنة الدورية.  .2
 الموازنات المستقمة.  .3
 الحسابات خارج الموازنة. .4

 
 .3الجواب الصحيح ىو رقـ: 
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 الوحدة التعميمية السابعة عشر

دورة حياة الموازنة

 
 الكممات المفتاحية:

 الرقابة عمى تنفيذ الموازنة –تنفيذ الموازنة  –إقرار الموازنة  –إعداد الموازنة 

 الممخص:
إف دورة حياة الموازنة العامة مف عممية إعدادىا مف قبؿ وزارة المالية بالتعاوف مع الجيات المتخصصة  
وخاصة المسؤولة عف تنفيذ السياسات االستثمارية وتنفيذ خطط الدوؿ التنموية في الدوؿ النامية لتصؿ 

وـ فيو الحكومة ، أما الرقابة فيي إلى مرحمة اإلقرار المسؤولة عنيا السمطة التشريعية ، فالتنفيذ التي تق
 .التشريعية وجيات مستقمة متخصصةتستغرؽ كؿ مراحؿ الموازنة وتقوـ بيا كؿ مف الحكومة والسمطة 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:

 كؿ مرحمة مف مراحؿ الموازنة العامةمعنى دراسة  -1
 مرحمة اعداد الموازنة وتنفيذىا المسؤولة عنيا الحكومةدراسة  -2
 دراسة مرحمة إقرار الموازنة المسؤولة عنيا السمطة التشريعية ونتائجيا -3
 دراسة كؿ ما يتعمؽ بعممية الرقابة عمى تنفيذ الموازنة -4
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إف دورة حياة الموازنة تعني المراحؿ التي تمر 
صدور قانوف قطع فييا بدءًا مف تحضيرىا وحتى 

حساباتيا ". ويمكف الوقوؼ خالؿ ىذه الدورة 
عمى المحطات الرئيسة فييا وىي: اإلعداد، 

. ويمكف 1واإلقرار، والتنفيذ، والرقابة عمى التنفيذ
 إظيارىا بالشكؿ التالي:

 

 

  

                                                        
1
   .109, ص  1978,القاىرة , 3قطب إبراىيـ محمد , " الموازنة العامة لمدولة " , الييئة المصرية العامة لمكتاب , ط - 
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 إعداد الموازنة العامة

 الموازنةالمقصود بإعداد  -أولا 
القياـ بالتحضيرات الالزمة مف جمع بيانات ومعمومات مف الوزارات ُيقصد بإعداد الموازنة العامة 

واإلدارات والجيات العامة التي تشمميا موازنة الدولة مف أجؿ وضع مسودة قانوف الموازنة. ومف ثـ فيي 
 تشمؿ جميع اإلجراءات التي تتعمؽ بتحضير ىذا المشروع في مرحمة تسبؽ التصويت عميو في البرلماف.

 ذا المفيوـ ما يمي:وينجـ عف ى
إذا كانت ىناؾ جية يعيد إلييا بتحضير الموازنة، فإف ذلؾ ال يعني أف تقوـ ىذه الجية وحدىا بيذا  -1

التحضير، ألف الموازنة العامة  تتضمف جميع اإليرادات  و النفقات العامة لكؿ الوزارات واإلدارات 
، و إف ذلؾ يتطمب ضرورة اشتراؾ ىذه الجيات الحكومية والجيات األخرى التي تشمميا الموازنة العامة

في عمميات إعداد الموازنة، ومف ثـ مناقشة  تقديراتيا مف قبؿ جية مركزية مسؤولة عف إعداد الموازنة 
والتقميؿ مف المغاالة التي تميؿ إلييا  العامة وليتـ التنسيؽ بيف التقديرات المختمفة مف قبؿ تمؾ الجية،

الموازنة العامة، خصوصًا في نطاؽ الموازنة العامة التقميدية، أو ما تسمى موازنة الجيات التي تشمميا 
 .2المساومة

 ف إعداد الموازنة يجب أف يتطابؽ مع اليـر القانوني في الدولة:إ -2
يتـ اإلعداد في حدود المبادئ الدستورية، وخصوصًا بالنسبة لممالءمة مع مبادئ الموازنة العامة:  -أ

، والشيوع، وفي حدود االستثناءات التي يسمح فييا في المنظومة القانونية شموؿلوحدة، والالسنوية، وا
 بالنسبة إلييا.

ويتـ اإلعداد في حدود المبادئ القانونية المعروفة في قانوف الموازنة العامة. وذلؾ ألف قانوف  -ب
صر عمى تحديد نفقات الموازنة، ذو طبيعة خاصة حيث يجب أال يتضمف قواعد عامة مجردة، بؿ يقت

ف تضمف مثؿ ىذه التعديالت فإف مفعوليا يجب أف ينتيي مع  يراداتيا خالؿ السنة المقبمة، وا  الدولة وا 
  .نياية السنة المالية

يجب أف يتـ إعداد الموازنة ضمف التعميمات التي تصدرىا الجية المسؤولة عف اإلعداد، وضمف  -ج
 تنسيؽ بيف أجزاء الموازنة بسيولة ويسر.النماذج التي تعدىا، وذلؾ حتى يتـ ال

 

                                                        

- 
2
 .549ىػ, ص1403-1402فرىود ," عمـ المالية العامة ", معيد اإلدارة العامة , الرياض,محمد سعيد  .د 
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 السمطة الصالحة إلعداد الموازنة -ثانياا 
 

في ىذا اإلطار يتبمور السؤاؿ التالي، أي مف سمطات الدولة أولى بإعداد الموازنة ؟ ىؿ ىي السمطة 
 التشريعية أـ التنفيذية أـ السمطتيف معًا ؟.

عمماء المالية ذىبت إلى أف السمطة التنفيذية ىي األولى  لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ يمكف القوؿ إف غالبية
 بالقياـ بميمة إعداد الموازنة العامة لمدولة وقد عمموا ذلؾ بما يمي:

أف السمطة التنفيذية )الحكومة( أدرى وأقدر مف السمطة التشريعية عمى معرفة نفقات الجيات التي  -(1)
يراداتيا  .تشمميا الموازنة العامة وا 

حكومة ىي التي ستتولى تنفيذ الموازنة العامة، فإف المنطؽ يقتضي أف يعيد إلييا أيضًا بميمة ال -(2)
 اإلعداد، وىذا يدفعيا لمقياـ بيذه الميمة بدقة وعناية ووضوح. 

برنامج عمؿ لمحكومة تمتـز بتطبيقو خالؿ سنة المقبمة، وىذا يتطمب أف  دإف الموازنة العامة تع -(3)
 يا حؽ إعداد الموازنة.يترؾ لمحكومة نفس

تتعدد التقسيمات في الموازنة العامة وىذا يتطمب ضرورة التنسيؽ بيف أجزاء الموازنة العامة،  -(4)
 والسمطة األقدر عمى تحقيؽ ىذا التنسيؽ ىي السمطة التنفيذية.
المالي  والمتضمف القانوف 2006( لعاـ54وقد أقر ىذا المبدأ في سورية، في المرسوـ التشريعي رقـ  )

 .3( منو13 –11األساسي  في المواد )
 ولكف أي ِمَف السمطة التنفيذية يقوـ بميمة إعداد الموازنة العامة وما ىو مدى سمطتو في ذلؾ:

اختمؼ التطبيؽ مف دولة ألخرى، كؿ حسب دستورىا وتاريخيا المالي. وسنقتصر عمى بياف أىـ 
 :4االتجاىات في دوؿ العالـ

ففي إنكمترا: يتمتع وزير الخزانة البريطاني بسمطات واسعة في إعداد الموازنة العامة لمدولة. فيو  -أ
وحده الذي يتولى تقدير اإليرادات العامة. وال معقب لو عمى ىذا التقدير. أما بالنسبة لمنفقات العامة 

وزير المالية الذي يدرسو ولو فتتولى كؿ جية حكومية تقدير ما تحتاجو مف نفقات، ثـ ترسؿ ىذا التقدير ل

                                                        
3
/ مف القانوف المذكور صالحية إعداد الموازنة في سورية لوزارة المالية بعد تمقي مشروعاتيا 13-12-11منحت المواد/ - 

 .مف الجيات المختمفة في الدولة التي تتمتع باالستقالؿ اإلداري والمالي
 .101-100حسف عواضة و د. عبد الرؤوؼ قطيش مرجع سابؽ , ص  .د -4
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حؽ قبولو أو تعديمو بموافقة الوزير المختص أو بعدـ موافقتو. وتستثنى مف ذلؾ النفقات التي تتعمؽ 
بالسياسة العامة لمدولة كالنفقات العسكرية فإذا حصؿ خالؼ بيف وزير الخزانة والوزير المختص فإف 

 األمر يعرض عمى مجمس الوزراء لمبت فيو.
فرنسا: تتولى السمطة التنفيذية حاليًا إعداد الموازنة العامة، ولكف وزير الخزانة الفرنسي ال  و في -ب

نكميزي بخصوص تعديؿ النفقات المقترحة مف يتمتع بالسمطات الواسعة التي يتمتع بيا وزير الخزانة اإل
ذا حصؿ خالؼ بيف وزير المالية وأي وزير بيذا الخصوص فإف ىذا الخال ؼ يعرض عمى الوزراء. وا 

ف كاف ال يممؾ حؽ البت في الموضوع، بؿ  رئيس الوزراء )الوزير األوؿ( حيث يسعى لمتوفيؽ بينيما، وا 
 . 5عميو في حاؿ عدـ االتفاؽ أف يرفع الموضوع إلى مجمس الوزراء لمبت فيو

يتبع مباشرة و في الواليات المتحدة األمريكية: يقوـ بإعداد الموازنة العامة مكتب الموازنة الذي  -ج
 . 6لرئاسة الجميورية

في جميورية مصر يقوـ بإعداد الموازنة وزير المالية بالتعاوف مع وزير التنمية االقتصادية وبنؾ  و -د
 . 7االستثمار القومي بالنسبة لمموازنات االستثمارية

في بدء عقد  ( مف الدستور المبناني الحالي  نصت عمى أنو: "كؿ سنة،83فإف المادة )في لبناف:  -ىػ
تشريف األوؿ، تقدـ الحكومة لمجمس النواب موازنة شاممة نفقات الدولة ودخميا عف السنة القادمة". 

                                                        

عمى ما يمي: "يعٌد وزير المالية بإشراؼ رئيس الوزراء مشروع القانوف المالي  1959مف قانوف  37نصت المادة   -1
 السنوي )الموازنة( والذي يبت فيو مجمس الوزراء".

6
 .103-102حسف عواضة و د. عبد الرؤوؼ قطيش، مرجع سابؽ , ص  .د - 

عمى أنو: "تشكؿ  2005لسنة  87والمعدؿ بالقانوف رقـ  1973لسنة  53( مف القانوف رقـ 14نصت المادة ) - 7
ؿ الثالث في كؿ جية لجنة متخصصة تتولى إعداد مشروع موازنتيا وفقًا لما تسفر عنو النتائج الفعمية لتنفيذ الموازنة خال

سنوات السابقة، مع مراعاة معدالت النمو الحقيقي والتضخـ عمى أساس المقاييس واألنماط الكمية والمالية والدراسات 
واألبحاث الفنية واالقتصادية والتي تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المخططة ومع مراعاة استبعاد أية إيرادات استثنائية تحققت 

لمباب السادس المتعمؽ باالستثمارات، فإف كؿ وزارة تقوـ بمناقشة موازنتيا االستثمارية مع  خالؿ سنة معينة". أما بالنسبة
وزير التنمية االقتصادية وبنؾ االستثمار القومي, كما يمكف لوزير التنمية االقتصادية اقتراح بعض المشروعات في ضوء 

إعداد الباب السادس لنفقات الدولة في مصر. ونصت الخطة الخمسية، ويقتصر دور وزارة المالية عمى المراقبة فقط عند 
مف دستور جميورية مصر العربية عمى أف يرسؿ مشروع الموازنة بعد إقراره مف رئيس الجميورية إلى مجمس  32المادة 

ؿ في األمة قبؿ انتياء السنة المالية بثالثة أشير عمى األقؿ لبحثو واعتماده. وال يجوز عمى مجمس األمة إجراء أي تعدي
 المشروع إال بموافقة الحكومة.

 .347لمزيد مف التفاصيؿ انظر: د. محمد عوض رضواف، مرجع سابؽ، ص   

 

331 



( عمى أنو "ال يجوز لممجمس، خالؿ مناقشة الموازنة، أف يزيد االعتمادات المقترحة 84ونصت المادة )
بصورة تعديؿ يدخمو عمييا أو بطريقة عميو في مشروع الموازنة وبقية المشاريع المذكورة سواء أكاف ذلؾ 

االقتراح. غير أنو يمكنو بعد االنتياء مف تمؾ المناقشة أف يقرر بطريقة االقتراح قوانيف مف شأنيا إحداث 
نفقات جديدة". ونخمص مف ذلؾ أف إعداد الموازنة العامة في لبناف منوط بالسمطة التنفيذية )الحكومة(، 

يادة النفقات أثناء دراسة مشروع الموازنة أو أثناء دراسة مشاريع وأف مجمس النواب ال يممؾ حؽ ز 
االعتمادات اإلضافية التي تقدميا لو الحكومة، وال يوجد في الدستور المبناني ما يحؽ لممجمس اقتراح 
ضرائب جديدة. ولكف نظرًا ألف األصؿ في األشياء اإلباحة، ونظرًا ألنو لكؿ نائب حؽ في اقتراح 

( مف الدستور تنص عمى أنو: "ال يجوز فرض ضريبة أو إحداثيا أو 18ظرًا ألف المادة )القوانيف، ون
 جبايتيا أو تعديميا أو إلغاؤىا إال بقانوف"، فإننا نستطيع القوؿ إنو يحؽ لمنواب اقتراح إيرادات جديدة.

مشروع عمى أنو: "يجب عرض مف الدستور  (74في الجميورية العربية السورية: نصت المادة )  -و
الموازنة عمى مجمس الشعب قبؿ شيريف عمى األقؿ مف بدء السنة المالية. وال تعتبر الموازنة نافذة إال إذا 
أقرىا المجمس"، وىذا مؤشر عمى أف اإلعداد مف صالحية السمطة التنفيذية، ولمتأكيد عمى ذلؾ  ينص 

أف إعداد الموازنة العامة في  عمى 14-11في المواد  2006( لعاـ 54القانوف المالي األساسي رقـ )
 سورية يقع عمى عاتؽ السمطة التنفيذية كما سنرى الحقًا.
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 مراحؿ إعداد الموازنةثالثًا: 
 :تتفؽ غالبية دوؿ العالـ عمى أف إعداد الموازنة يمر بالمراحؿ التالية

دراسة عف توقعات الوضع إعداد اإلطار العاـ لمموازنة: يعيد إلى لجنة فنية في وزارة المالية بإعداد  –1
االقتصادي والمالي في الدولة في السنة القادمة، وبناء عمى ىذه التوقعات، تقدـ المجنة توصياتيا فيما 

ويقصد مف ىذه المرحمة إيجاد الترابط بيف الموازنة السنوية والخطة ، يتعمؽ باإلطار العاـ لموازنة الدولة
رىا إلى وزير المالية والذي عمى أساسو يصدر التعميمات الخاصة الخمسية لمدولة، وتتقدـ ىذه المجنة بتقري

 .8بإعداد الموازنة
إصدار تعميمات إعداد الموازنة مف وزارة المالية لمجيات األخرى: استنادًا لإلطار العاـ لمموازنة فإف  –2

ا  وتبمغو لجميع وزارة المالية تقوـ بإعداد "تعميمات إعداد الموازنة" في الجيات المختمفة التي تشممي
 :9الجيات. وتتضمف ىذه التعميمات عادة ما يمي

أسس تقدير اإليرادات العامة والنفقات العامة، ووجوب عدـ المغاالة والتزاـ الدقة في ىذه  -أ
 التقديرات.
الموعد المحدد الذي يجب أف تنتيي فيو الجيات المختمفة التي تشمميا الموازنة العامة مف  -ب

ر  ساؿ ىذه التقديرات إلى وزارة المالية )وغالبًا ما يتـ التحديد قبؿ بدء السنة المالية بأربعة إعداد موازنتيا، وا 
عداد  شيور عمى األقؿ لتجد وزارة المالية الوقت الكافي لمناقشة المشروعات المختمفة والتنسيؽ بينيا وا 

 المشروع الموحد لمموازنة العامة الجديدة(.
قبؿ الجيات التي تشمميا الموازنة العامة في إعداد مشاريع النماذج الواجب استخداميا مف  - ج

موازنتيا، واليدؼ مف ذلؾ تسييؿ عمؿ تمؾ الجيات وتوحيد طريقة إعداد الموازنة في ىذه الجيات 
 . 10وسيولة إعداد المشروع الموحد لمموازنة وتحقيؽ التناسؽ بيف أجزائيا المختمفة

: بعد وصوؿ تعميمات إعداد الموازنة العامة مف وزارة المالية إلى إعداد الموازنة في الوزارات المختمفة -3
بإبالغ ىذه التعميمات إلى جميع الجيات  الوزارات المختمفة، يقوـ كؿ وزير بوزارتو )أو مف ينوب عنو(

                                                        
8
 ويقـو بيذه الميمة في سوريا مديرية الموازنة العامة لدى وزارة المالية. - 

9
 .551 - 550محمد سعيد فرىود , " عمـ المالية العامة " , مرجع سابؽ , ص  .د - 

10
عمى  1/10/2006( تاريخ 54( مف القانوف المالي األساسي الصادر بالمرسـو التشريعي رقـ )10المادة )نصت )) - 

يحدد وزير المالية بقرار منو النماذج الالزمة لوضع أنواع تبويب النفقات العامة واإليرادات العامة موضع التطبيؽ  -1" أف:
 ((.نو البنود التي يجب توزيعيا إلى فقرات"يحدد وزير المالية بقرار م -2وبياف تفصيالت كؿ نوع 
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التي تتبع ىذه الوزارة، ويطمب منيـ االلتزاـ التاـ بتعميمات وزارة المالية، ويحدد ليـ موعد االنتياء مف 
 إعداد مشروع كؿ منيـ ويطمب منيـ دعـ طمباتيـ بالمستندات والوثائؽ الالزمة.

تعد كؿ مف الجيات التابعة لكؿ وزارة، طبقًا لمنماذج المرسمة، تقديراتيا األولية لنفقاتيا الجارية 
يراداتيا ال عامة التي واالستثمارية مع مراعاة التناسؽ بيف النفقات االستثمارية والخطة العامة لمدولة، وا 

 سترد في الموازنة العامة لمدولة، وترسميا إلى الوزارة التي تتبعيا كؿ مف ىذه الجيات.
في عامة لمدولة تعيد كؿ جية النظر في ىذه التقديرات عمى ضوء توجييات الوزير المختص والسياسة ال

النيائي ويقر الوزير ىذا السنة المقبمة في وزارتو. ثـ تتوصؿ الوزارة إلى مشروع موازنة الوزارة بوضعو 
المشروع. ثـ يرسؿ إلى وزارة المالية مشفوعًا بجميع المستندات واإلحصاءات واإليضاحات لتبرير كؿ 

 .11اعتماد مف االعتمادات المطموبة
دور وزارة المالية في إعداد الموازنة: إضافة إلى ما ُذكر سابقًا حوؿ دور وزارة المالية في إعداد  –4

صدار التعميمات التي يجب أف تتبعيا الجيات العامة المختمفة التي  طار العاـ لمموازنة،مقترحاتيا لإل وا 
 تشمميا الموازنة العامة، فإف دورىا يتمحور حوؿ ما يمي:

تقوـ وزارة المالية بوضع تقديرات اإليرادات العامة لمسنة المقبمة عمى مستوى الدولة كميا، بعد  -أ 
 ومية التي تجبي بعض اإليرادات العامة األخرى.التشاور في ذلؾ مع الجيات الحك

 تقوـ وزارة المالية، بصفتيا إحدى وزارات الدولة، بتقدير نفقاتيا لمسنة المالية المقبمة. -ب 
عندما تنتيي الوزارات المختمفة مف إعداد مشروعاتيا وترسميا إلى وزارة المالية تقوـ ىذه الوزارة  -ج 

رات األولية لمنفقات الجارية واالستثمارية، وليا أف تعدليا بما بدراسة ىذه المشروعات ومناقشة التقدي
ينسجـ مع واقع تمؾ الجيات، وحاجاتيا، و اإلمكانات المالية المتوافرة لدى الدولة، وعمى أف يتـ ذلؾ في 

 .12إطار الخطة االقتصادية وبعد التشاور مع الوزارة المختصة وفؽ األولويات
في رأي وزارة  –تخفيض نفقات الجيات التي تشمميا الموازنة ألف ىذه الجيات وتقوـ وزارة المالية غالبًا ب

 تغالي في تقدير نفقاتيا. –المالية وطبقًا ألسموب الموازنة التقميدية عادًة 

                                                        
11

 .102حسف عواضة و د. عبد الرؤوؼ قطيش، مرجع سابؽ , ص  .د - 
12

 .2006/ لعاـ 54( مف القانوف المالي األساسي رقـ /11انظر الفقرة /ب/ مف المادة) - 
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تعمؿ وزارة المالية عمى تنسيؽ تمؾ التقديرات في شكؿ مشروع موحد يراعى فيو توازف الموازنة  -د
يرا . ويراعى فيو أنواع التبويبات المعتمدة في الموازنة والتي تبناىا قانونيا 13داتياالعامة بيف نفقاتيا وا 

اقتصادي ( ويمكف اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف  -إداري –إقميمي  -نوعي–المالي األساسي )وظيفي 
 :وزارة المالية يمكف أف تقع في إحدى الحاالت التالية

حالة تعادؿ اإليرادات العامة مع النفقات العامة تمقائيًا، أو تزيد عمييا، فال توجد ىنا مشكمة،  -*
 عمى الرغـ مف أف ىذه الحالة نادرة. 

إذا زادت النفقات العامة عمى اإليرادات العامة، وىو ما يحصؿ غالبًا، فإف وزير المالية يقترح  -*
 أحد الحميف أو الحميف معًا: 

العمؿ عمى زيادة اإليرادات العامة باقتراح ضرائب جديدة أو رسوـ جديدة أو االقتراض العاـ لحل األول: ا
أو اإلصدار النقدي الجديد. وىذا الحؿ يتطابؽ مع القاعدة التقميدية: "أولوية النفقات العامة عمى اإليرادات 

ف كاف الفقو المالي الحديث ال يفضؿ تطبيؽ ىذه الق العامة".  اعدة تطبيقًا دقيقًا. وا 
العمؿ عمى تقميؿ النفقات العامة، وذلؾ بإلغاء بعض النفقات أو تخفيضيا في بعض  الحل الثاني:

الوزارات. وقد انتقدت ىذه الطريقة بأف كؿ وزير سيتمسؾ بالنفقات التي قدرىا لوزارتو، مبررًا ذلؾ بجميع 
أو التخفيض في بعض النفقات العامة سيسري في  الحجج التي يستطيع سوقيا لدعـ طمباتو، وبأف اإللغاء

النياية عمى بعض الوزارات األقؿ أىمية، إال أف نجاح وزير المالية في ذلؾ يتوقؼ عمى قوة حجتو 
 ومبرراتو.

 : ىو مجموع الحميف السابقيف. الحل الثالث
العامة مما يعطيو سمطة كبرى استنادًا لما سبؽ، فقد انتقد الدور األساسي لوزير المالية في إعداد الموازنة 

ذا كاف إعداد الموازنة  عمى زمالئو الوزراء ويجعؿ منو رئيسًا ثانيا لمحكومة )الرئيس المالي الحكومي(. وا 
مف قبؿ وزير المالية يتفؽ مع المفيوـ التقميدي لممالية العامة حينما كاف دور الدولة محدودًا والموازنة ال 

الدفاع الخارجي واألمف الخارجي وبعض المرافؽ العامة،  نفقاتيا الثالث:يقصد مف إيراداتيا إال تغطية 
فإنو لـ يعد يتفؽ مع المفيوـ الحديث لممالية العامة حيث ال تستخدـ الموازنة لتغطية نفقاتيا بإيراداتيا 

ما  فحسب، بؿ تستخدـ أيضًا لتحقيؽ أغراض تدخؿ الدولة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وبناء عمى

                                                        
13

توضع الموازنة العامة لمدولة بشكؿ  –" آ  :( مف القانوف المالي األساسي في سورية عمى ما يمي7نصت المادة ) - 
يجوز لمجمس الوزراء في األحواؿ التي تتطمبيا ضرورات  -ب .يراعى فيو توازف النفقات العامة مع اإليرادات العامة

 المحافظة عمى توازف الموازنة العامة أف يقرر  , بناء عمى اقتراح وزير المالية , إيقاؼ عقد بعض النفقات العامة ".
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سبؽ فقد رأى بعضيـ أف يحتفظ رئيس الحكومة لنفسو بمنصب وزير المالية أو أف يناط أمر إعداد 
 .الموازنة العامة برئيس الجميورية لتجاوز ىذه المشكمة في رأييـ

أفاض بعض فقياء المالية العامة في شرح المميزات الشخصية والعممية والعممية التي يجب أف يتحمى بيا 
ة ليستطيع أداء ميماتو عمى الوجو األفضؿ واألكمؿ. ومف أىـ ىذه الميزات: معرفتو الواسعة وزير المالي

والدقيقة بالشؤوف االقتصادية والمالية واإلدارية الماضية والحالية والمتوقعة، وقوة شخصيتو والحجة وبراعة 
وطرؽ إعدادىا وتنفيذىا،  اإلقناع،وسعة االطالع بقضايا الموازنة العامة داخؿ دولتو وفي الدوؿ األخرى

 ومراقبة تنفيذىا، والحـز وصالبة العود،وأف يكوف فظًا غميظ القمب صداعًا. 
يرفع وزير المالية مشروع الموازنة العامة لمدولة إلى مجمس الوزراء مشفوعًا بتقرير منو يتضمف  -ىػ

كما يتضمف  ،العامة لمدولة عرضًا واضحًا لمحالة االقتصادية والمالية ومدى عالقتيا بمشروع الموازنة
ويرفؽ مع ىذا كمو .14دراسة تحميمية ألرقاـ النفقات العامة واإليرادات العامة ومقارنتيا بأرقاـ السنة السابقة 

 .مسودة مشروع قانوف الموازنة العامة لمسنة المقبمة
الموازنة العامة لمدولة إلى :بعد أف ترفع وزارة المالية مشروع دور مجمس الوزراء في إعداد الموازنة –5

 مجمس الوزراء يبدأ دور ىذا المجمس في ذلؾ كما يمي:
دراسة مشروع الموازنة العامة لمدولة، عمى ضوء تقرير وزارة المالية وبقية المستندات المرفقة  –أ
 معو.

حؿ الخالفات التي نشأت بيف وزير المالية مف جية والوزراء اآلخريف مف جية أخرى فيما  -ب
 تعمؽ بتقديرات الموازنة. ي

ما بعد إدخاؿ  -ج الموافقة عمى مشروع الموازنة العامة لمدولة إما كما ورد مف وزارة المالية، وا 
 تعديالت عميو. 

 ثـ يحيؿ ىذا المشروع إلى السمطة التشريعية العتماده منيا.
حمتيا األخيرة تتـ بأف يترأس مف الناحية العممية في سورية فإف مناقشة الموازنة في مجمس الوزراء في مر و 

يس مجمس الوزراء ووزير ئرئيس مجمس الوزراء جمسات المناقشة ويحضرىا مف الجانب األوؿ نائب ر 
المالية مع موظفيو المختصيف وممثميف عف ىيئة تخطيط الدولة مف ناحية أولى، والوزير الذي تناقش 

                                                        

-1 :" تتضمف الموازنة العامة لمدولة تقديرات :( مف القانوف المالي األساسي في سورية عمى أف2نصت المادة )وقد   -1
يرادات الوزارات واإلدارات والجيات العامة ذات الطابع اإلداري فوائض الجيات العامة ذات الطابع  -2 .نفقات وا 

          .قاؼ , وذلؾ ضمف الحدود المقررة في ىذا القانوف "االقتصادي , والوحدات اإلدارية المحمية , ومديريات األو 

336 



زير حضوره مف ناحية ثانية. ويعمف موظؼ موازنتو مع محاسب اإلدارة ومدير التخطيط ومف يقترح الو 
وقد يطالب الوزير المختص بإيجاد اعتمادات  وزارة المالية أرقاـ االعتمادات المقترحة لموزارة المختصة.

جديدة أو زيادة االعتمادات المقترحة. فإذا اختمؼ الجانباف فإف رئيس مجمس الوزراء يحؿ الخالؼ 
 مباشرة. 

الموازنة العامة في مجمس الوزراء، يرفعو رئيس مجمس الوزراء إلى مجمس وبعد أف يوافؽ عمى مشروع 
الشعب مشفوعًا بتقرير وزير المالية ومسودة مشروع قانوف الموازنة لمسنة المقبمة، وذلؾ قبؿ شيريف عمى 

 .15األقؿ مف بداية السنة المالية التي تعود ليا تمؾ الموازنة
 

  

                                                        
15

 / مف القانوف المالي األساسي.13المادة / - 
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يراداتهاق تقدير نفقات الدولة طر -رابعاا   وا 
 

طالما أف الموازنة ىي تقدير لمنفقات واإليرادات العامة المتوقعة لمسنة المقبمة. ومف ثـ فإنو يجب مراعاة 
الدقة حتى تأتي التوقعات مطابقة لمواقع. وبناء عمى ذلؾ وجدت عدة طرؽ لتقدير كؿ مف النفقات 

 :واإليرادات العامة، وذلؾ كما يمي
 :الدولةطرؽ تقدير نفقات  –1

تقسـ االعتمادات في فرنسا إلى ثالثة أنواع: اعتمادات تقديرية واالعتمادات المتوقعة وتشمالف معًا 
النفقات العامة التي ال يمكف تقديرىا إال عمى وجو التقريب، كالمرافؽ الجديدة ومبالغ التقاعد،وىذه 

عت الحاجة إلى ذلؾ، عمى أف يعرض االعتمادات يجوز لمحكومة تجاوز مبمغ االعتماد المقرر فييا إذا د
األمر عمى السمطة التشريعية فيما بعد إلجازة ىذه الزيادة، وتعد اإلجازة شكمية في الغالب. واعتمادات 

 تحديدية ال يجوز تجاوزىا إال بإذف مسبؽ مف السمطة التشريعية. 
لمنتظرة لمجية التابعة ويخضع تقدير النفقات العامة في فرنسا لمتقدير المباشر، أي حسب الحاجات ا

 ًً  . 16لموازنة الدولة. ومف ثـ فأنو يجب أف يكوف دقيقًا
وفي سورية، فإف كؿ االعتمادات ىي "اعتمادات تحديدية" ال يجوز تجاوزىا إال بإذف مسبؽ مف السمطة 

كما / منو 18التشريعية، مع إجازة إجراء المناقالت حسبما نص عميو القانوف المالي األساسي في المادة /
 .17مر معنا

كما يتـ تقدير النفقات العامة تبعًا لمتبويب الوظيفي، أو التبويب اإلداري، أو التبويب النوعي، أو التبويب 
اإلقميمي، أو التبويب االقتصادي. وبالطبع قد تتبع الدولة أكثر مف تبويب بقصد دراسة تأثير الموازنة 

 العامة في االقتصاد القومي.
نا في تقدير النفقات العامة، إلى االتجاىات الحديثة في ىذه التقديرات. وقد تمثؿ ذلؾ والبد مف اإلشارة ى

في الواليات المتحدة وفرنسا: ففي الواليات المتحدة بدأت ىذه االتجاىات باالنتقاؿ  اتجاهين حديثينفي 
مف موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء، فموازنة التخطيط والبرمجة، ثـ موازنة األساس الصفري. أما 

 .في فرنسا فقد ظيرت ىذه االتجاىات فيما سمي ترشيد اختيارات الموازنة
                                                        

د. سػعيد عبػد العزيػز , " الماليػة  لمزيػد مػف التفاصػيؿ انظػر: ويطمؽ لفظ "اعتمادات عمى المبالغ المقدرة لمنفقات العامة. -1
 .634-625,ص 1978,  3مدخؿ تحميمي معاصر " , الدار الجامعية , الييئة المصرية العامة لمكتاب , ط –العامة 

 انظر مبدأ تخصيص االعتمادات واستثناءاتو. -2
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عمى عكس النفقات العامة،فإف تقدير اإليرادات العامة ترد عميو ر اإليرادات العامة: طرؽ تقدي –2
 :18صعوبات جمة. ومف ثـ فقد وجدت أكثر مف طريقة لتقدير اإليرادات العامة

 الطرؽ اآللية في تقدير اإليرادات العامة: وتوجد ثالث طرؽ آلية وىي: - أ
يـ "أسموب التقدير القياسي". ومقتضى ىذه الطريقة  طريقة السنة قبؿ األخيرة ويطمؽ عمييا بعض -(1)

يتـ تقدير إيرادات السنة المقبمة استنادًا لإليرادات التي تحققت فعاًل في السنة المالية السابقة، ألنيا آخر 
والتي تحضر أثناء السنة المالية  2011سنة عرفت نتائجيا. وتمثياًل لذلؾ إذا أردنا تقدير إيرادات موازنة 

. وىذا ال يعني أف ىذه الطريقة آلية 2009فسيعتمد فييا عمى إيرادات السنة المالية لعاـ  2010لعاـ 
محضة، بؿ ليس ىناؾ ما يمنع مف إدخاؿ بعض التعديالت التي قد تتطمبيا بعض االعتبارات كإلغاء 

 ضريبة موجودة، أو فرض ضريبة جديدة، أو تغيير معدؿ ضريبة مفروضة. 
بسيولتيا وسرعتيا فيي ال تتطمب مجيودًا كبيرًا سوى األخذ بنتائج تحصيؿ اإليرادات  وتتميز ىذه الطريقة

في السنة قبؿ األخيرة. ولذلؾ اعتبرت مف بيف الطرؽ اآللية في تقدير اإليرادات العامة. ويعاب عمى ىذه 
تصادًا ثابتًا الطريقة أنيا، وىي تقوـ عمى الحساب اآللي إليرادات السنة المقبمة المتوقعة، تفترض اق

ومستقرًا وال يراعي التطورات االقتصادية وتأثيراتيا عمى إمكانات المكمفيف ومطارح الضرائب، كما أنيا ال 
تأخذ التقمبات االقتصادية باالعتبار وما تمر بو مف فترات ازدىار وكساد، لذا يمكف القوؿ أف ىذه الطريقة 

 صادية الشديدة.ال تتناسب في ظروؼ التقمبات واالضطرابات االقت
: وتقوـ ىذه الطريقة عمى تقدير اإليرادات العامة لمسنة 19طريقة الزيادة النسبية أو النقص النسبي –(2)

المالية بالزيادة النسبية عف إيرادات السنة قبؿ األخيرة حينما يتوقع مرور االقتصاد القومي بفترة ازدىار، 
أي توقع زيادة الخؿ القومي، وعمى تقدير اإليرادات العامة لمسنة المالية بالنقص النسبي عف إيرادات 

                                                        

 :يرى بعض كتاب المالية العامة أنو يفضؿ أف تختمؼ أسس التقدير حسبما يمي -3
ًا بوجو دقيؽ أو قريب مف الدقة , ألنيا مستقرة بطبيعتيا وال تخضع وىي التي يمكف تقديرىا مسبق :اإليرادات الثابتة –أ 

وتتمثؿ في ريع أمالؾ الدولة , وفوائد الديوف التي تقرضيا الحكومة لآلخريف,وعائدات االحتكارات .لتقمبات كثيرة وعميقة
 الخ.0000العامة , وعائدات شركات القطاع العاـ المستقرة

وىي التي تتبدؿ مف عاـ إلى آخر ,ومف ثـ فإنو يصعب التنبؤ بحجميا في المستقبؿ إال بصعوبة  :اإليرادات المتقمبة -ب
د. طارؽ الحاج , " المالية العامة    - :انظر .وتتمثؿ في الضرائب , والرسـو , وىي تشكؿ غالبية إيرادات الدولة .تقريبية

القانوف المالي و  –د. حسيف سمـو , "المالية العامة   -,173, ,ص1999, 1" , دار الصفاء لمنشر والتوزيع , عماف , ط
     220,ص1990بيروت  ،ي، دار الفكر المبنان1الضريبي " , ط

د. عادؿ أحمد حشيش ,"  -133, ص1983, دار النيضة العربية , بيروت, 6حسف عواضو , " المالية العامة ", ط .د -1
 .343, ص 1974يضة العربية , بيروت , أصوؿ الفف المالي في االقتصاد العاـ" , دار الن
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ؿ األخيرة حينما يتوقع مرور االقتصاد القومي بفترة كساد، أي توقع انخفاض الدخؿ القومي في السنة قب
 السنة المالية القادمة.

وتمتاز ىذه الطريقة عف الطريقة السابقة، بالربط بيف اإليرادات العامة المتوقعة بحالة االقتصاد القومي أي 
 بحالة الدخؿ القومي المتوقعة. 

ه الطريقة أنيا، وىي تنطمؽ مف إيرادات السنة قبؿ األخيرة والتي  قد ال تعّبر بصورة ولكف يعاب عمى ىذ
 حقيقية عف الوضع االقتصادي بسبب ضيؽ الفترة بيف اإلعداد والتنفيذ.

مف السنة قبؿ األخيرة وما قبميا  اً : وىنا ُيعمد إلى متوسط اإليرادات الفعمية بدء20طريقة المتوسطات -(3)
سنوات سابقة( وتتخذ أساسًا لتقدير اإليرادات في السنة القادمة، مع مراعاة التغييرات  5 –سنوات  3)

 االقتصادية المتوقعة.
وتمتاز ىذه الطريقة بأخذ متوسط اإليرادات الفعمية لعدة سنوات سابقة وليس االقتصار عمى السنة قبؿ 

 وطوؿ الفترة يجعؿ التقدير أقرب إلى الدقة. األخيرة.
مى ىذه الطريقة أف الفترة المأخوذة ىي فترة سابقة قد تتحقؽ في المستقبؿ أو ال تتحقؽ، ولكف يعاب ع

 وبالتالي فإف التوقع قد يختمؼ عف الواقع.
ونجـ عف االنتقادات التي وردت عمى كؿ مف األساليب اآللية التخمي عنيا بصفتيا طريقة الزمة لتقدير 

انت الظروؼ االقتصادية مستقرة،أو كانت  كفاءة الجية التي اإليرادات العامة لمسنة القادمة، إال إذا ك
تقوـ بإعداد اإليرادات العامة محدودة، ومف ثـ فقد اقتصرت عمى اعتبارىا مف الطرؽ اإلرشادية، وىذا 
أدى إلى االعتماد أيضًا عمى ما ُحصؿ مف إيرادات عامة خالؿ السنة الحالية حتى فترة إعداد تقدير 

 قبمة، كما أدى لتقدير اإليرادات العامة استنادًا لطريقة التقدير المباشر.إيرادات السنة الم
طريقة التقدير المباشر: ىذه الطريقة تترؾ حرية كبيرة لمف يقوـ بتقدير اإليرادات العامة لمسنة  -ب

تـ المقبمة. ومف ثـ فيـ يستطيعوف االسترشاد باإليرادات التي ُحصمت فعميًا في السنوات السابقة، وما 
تحصيمو مف اإليرادات في السنة الحالية حتى فترة إعداد التوقعات، وبالتغيرات المتوقع حدوثيا في النشاط 
ذا عرفنا أف  االقتصادي والدخؿ القومي واألنظمة المالية الصادرة أو المتوقع صدورىا في العاـ المقبؿ. وا 

أفضؿ الطرؽ و  دالتقدير المباشر تعأدوات التحميؿ والتوقع قد تقدمت في العصر الحديث فإف طريقة 
 أنجحيا في تقدير اإليرادات العامة وتوصؿ إلى تقديرات أقرب إلى الواقع مف التقديرات اآللية. 

 
                                                        

20
 .241-240د ت، ص  , مكتبة الصفحات الذىبية , الرياض , 1محمد عصفور , " أصوؿ المالية العامة " , ط د. - 
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 الوحدة التعميمية الثامنة عشر

 إقرار الموازنة

 الكممات المفتاحية:
 الموازنة رفض  –إقرار الموازنة حق  –الموازنة العامة قرار إ

 الممخص:
يراداتيا وأمام ىذه ت عد الموازنة العامة لمدولة الخطة المالية األساسية السنوية التي تتضمن تقدير نفقاتيا وا 

أن تجيز لمحكومة صرف النفقات الحقيقة البد لمسمطة التشريعية أن توافق عمى ىذا التقدير، بالتالي البد 
المصالح الحكومية ويحقق أىداف الدولة وجباية اإليرادات إلى سنة مقبمة بما يؤمن استمرار سير 

االقتصادية واالجتماعية، والبد لمسمطة التشريعية أن تراقب الحكومة عند تنفيذىا لمموازنة ليحكم عمى 
 .ى تحقيقيا عند تحضيرىا لمموازنةأداءىا وعمى مدى تحقيقيا لألىداف التي سعت إل

 األىداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 وتطورىاإقرار الموازنة كيفية معرفة  -1
 السمطة التي تتولى إقرار الموازنةمعرفة  -2
 ةالطبيعة الحقوقية لقانون الموازنة العامة لمدول -3
 ةصالحيات السمطة التشريعية في إقرار الموازنمعرفة  -4
 ورفض الموازنة ونتائجدالئل معرفة  -5
صدارىرفة عم -6  امراحل إقرار الموازنة في سورية وا 
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 ماىية حق إقرار الموازنة وتطوره أواًل:
 

يراداتيا وأمام ىذه  تعد الموازنة العامة لمدولة الخطة المالية األساسية السنوية التي تتضمن تقدير نفقاتيا وا 
الحقيقة البد لمسمطة التشريعية أن توافق عمى ىذا التقدير، بالتالي البد ليا أن تجيز لمحكومة صرف 
النفقات وجباية اإليرادات إلى سنة مقبمة بما يؤمن استمرار سير المصالح الحكومية ويحقق أىداف الدولة 

االجتماعية، والبد لمسمطة التشريعية أن تراقب الحكومة عند تنفيذىا لمموازنة ليحكم عمى االقتصادية و 
أداءىا وعمى مدى تحقيقيا لألىداف التي سعت إلى تحقيقيا عند تحضيرىا لمموازنة. وعمى ىذا األساس 

التنفيذ، ويرافق فإن دورة الموازنة تمر بعدة مراحل متتابعة ىي مرحمة اإلعداد، ومرحمة اإلقرار، ومرحمة 
ىذه المراحل جميعًا عممية رقابة عمى تنفيذ ىذه الموازنة ويغمب عمى المرحمتين األولى والثالثة الطابع 
اإلداري، بينما يغمب عمى عممية اإلقرار والرقابة عمى التنفيذ الطابع القانوني بسبب تصدي السمطة 

ة بالدرجة األولى ولكونيا منوطة بالسمطة التشريعية التشريعية لعممية االقرار ولكون الرقابة عممية قانوني
 من حيث المبدأ.

 
 ـ ماىية حق المصادقة عمى الموازنة:1

إن إقرار الموازنة يعني العممية التي يتم بموجبيا رفع مشروع الموازنة المقدم من الحكومة إلى السمطة 
دخال التعديالت عميو إن أمكن وال صداره قبل االنتقال إلى التشريعية لدراستو ومناقشتو وا  تصديق عميو وا 

 مرحمة التنفيذ.
وبما أن الموازنة ىي عبارة عن جدولين األول يمثل نفقات الدولة والثاني يمثل إيراداتيا، فإن الموازنة 
تعني التصديق عمى كل من ىذين الجدولين، وبالتالي فإن المصادقة عمى الموازنة تعني إجازة مسبقة 

تشريعية إلى السمطة التنفيذية بصرف النفقات وجباية اإليرادات مدتيا سنة عمى معطاة من السمطة ال
 السمطة التنفيذية أن تنفيذ ىذه اإلجازة خالليا، تصبح بانقضاءىا عديمة األثر والمفعول.

طالما أن عممية إقرار الموازنة تعني موافقة البرلمان لمحكومة عمى تنفيذ الموازنة، فإن ىذه الموافقة لكي 
يكون ليا معنى فيجب أن تصدر في األحوال العادية قبل تنفيذ الحكومة ليذه الموازنة، وىذا يعبر عنو 
بقاعدة مفادىا أسبقية اإلقرار عمى التنفيذ، فمو جاز أن تنفذ الموازنة قبل عرضيا عمى البرلمان وموافقتو 

ىذه العممية مجردة من  عمييا ألدى ذلك إلى سمب حق السمطة التشريعية في عممية اإلقرار وجعل
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مضمونيا وجعميا إقرارًا لواقع مفروض عمييا، مما يضعف من فاعمية ودور السمطة التشريعية ودورىا في 
إقرار الموازنة ألن قياميا في تمك العممية بعد بدء السمطة التنفيذية في تنفيذه الموازنة أو بعد االنتياء من 

إلى القبول بأرقاميا دون أي تعديل وسيجعل عممية رفضيا تنفيذىا سيجعل السمطة التشريعية مضطرة 
مستحيل، ومع ذلك فإن تأخر البرلمان في إقرار الموازنة لما بعد بدء السنة المالية يستدعي المجوء إلى ما 

 .1يسمى بالموازنة االثني عشرية أي استمرار العمل بالموازنة القديمة
قرار الموازنة ىو عمل قانوني بحت، فمعممية االقرار معنًا ال يعني ذلك أن عمل السمطة التشريعية في إ

اقتصاديًا أيضًا، فعند دراسة البرلمان لمموازنة العامة عمى أعضائو بصفتيم ممثمين لمشعب أن يوازنوا بين 
مكاناتو، لذا فإن موافقة البرلمان عمى أي نفقة أو رفضيا أو تعديميا يجب أن تبنى  رغبات ىذا الشعب وا 

ير ناشىء من عناصر اقتصادية مختمفة. ويمكن الحصول عمى ىذا التقدير بترتيب تنازلي عمى تقد
لممنافع الحدية التي تنتج من النفقات الممكنة المختمفة، وبعد ذلك يتم قياس المنافع الحدية المتأصمة في 

لتي يمكن أن كل مجموعة من النفقات الممكنة مقابل التضحية الحدية التي تنشأ عن الضرائب الكمية ا
 . وبالتالي ال يمكن دراسة النفقات بمعزل عن اإليرادات التي سوف تموليا.2تتضمنيا كل تمك المجموعات

 
 ـ نشوء حق السمطة التشريعية في إقرار الموازنة وتطوره:2

، فبعد أن 1314يعود حق السمطة  التشريعية في اعتماد الموازنة العامة إلى تطور طويل بدأ منذ عام 
يسود سابقًا مبدأ االختالط بين شخصية الحاكم والشخصية االعتبارية لمدولة، ُبدء التمييز بين ىاتين  كان

الشخصيتين وبالتالي التمييز بين مالية الحاكم ومالية الدولة، ىذا التمييز ىو الذي دفع إلى ضرورة وجود 
السابق ذكره بدأت تعرف الدولة مبدأ  موازنة ليا وضرورة إقرارىا من قبل السمطة التشريعية، فمنذ التاريخ

. وقد ُبدء باحترامو 3ضرورة األذن بالنفقات وتحصيل الضرائب، إال أن ىذا المبدأ لم يحترم في ذلك الوقت
وثيقة إعالن الحقوق التي أكد فييا عمى عدم شرعية  1628منذ إعالن الممك اإلنكميزي شارل األول عام 

ريعية، ثم أتى الممك وليم الثالث وأكد عمى ىذا الحق الشعبي عندما أي ضريبة دون موافقة السمطة التش
"دستور الحقوق"، الذي نفى الشرعية عن كل ضريبة ال تحدد السمطة التشريعية  1688أصدر في عام 

مسبقًا مقدارىا وكيفية جبايتيا وموعدىا فكان أعضاء السمطة التشريعية ال يوافقون عمى جباية الضريبة وال 

                                                        
 .162د. عطية عبد الواحد، مرجع سابق، ص - 1

2  - Musgrave and Pexcock op.cit, P19.    

 .156مرجع سابق، ص ،د. عطية عبد الواحد - 3
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كميتيا قبل معرفة عمى ماذا سوف تنفقيا المممكة وبالتالي أصبح البرلمان يسقط النفقات التي ال يحددون 
 يقر الضرائب الالزمة لتمويميا.

دعمت السمطة التشريعية في بريطانيا بعد ذلك صالحياتيا ىذه عندما جعمت مفعول قراراتيا الخاصة 
عرض النفقات كل سنة عمى البرلمان لتجديد موافقتو باإلذن باإلنفاق لمدة معينة، وأصبح الممك مضطرًا ل

قراره ليا، أما الموافقة عمى اإليرادات فكان ليا صفة شخصية متعمقة بشخص الممك، وىكذا نشأت  عمييا وا 
فكرة الموازنة باعتبارىا إجازة دورية تمنحيا السمطة التشريعية إلى الحكومة بالجباية واالتفاق، وانتقمت منيا 

 .4ول العالم إلى باقي د
، إذ صدر بعدىا اإلعالن 1879أما في فرنسا فمم تعرف مفيوم الموازنة حتى قيام الثورة الفرنسية عام 

ألول مرة العناصر الخاصة بقانون الموازنة  1791الفرنسي لمحقوق وتضمن الدستور الفرنسي لعام 
ازنة وارتفع إلى مستوى الحق . وبعد ذلك تأكد حق البرلمان في ضرورة إقرار المو 5ومعناىا الدقيق 

والقانون المالي األساسي الذي ألزم الحكومة  1973الدستوري، كما أكد عمى ذلك الدستور السوري لعام 
 .6بتقديم مشروع الموازنة إلى مجمس الشعب إلقراره قبل شيرين عمى األقل من بدء السنة المالية 

 
 
 
 

  

                                                        
 .444د. عصام بشور، المالية العامة والتشريع المالي، مرجع سابق، ص - 4

 .156مرجع سابق، ص ،د. عطية عبد الواحد - 5
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 لسمطة التي تتولى إقرار الموازنةثانيًا: ا
 
 

تعود سمطة التصديق عمى الموازنة الدولة إلى 
السمطة التشريعية، وقد ترسخت ىذه القاعدة 
نتيجة نضال طويل ليذه السمطة كما وجدنا 
سابقًا، فالسمطة التشريعية ىي التي تتولى حصرًا 
في جميع دول العالم أمر القيام بعممية إقرار 
 الموازنة العامة لمدولة وذلك لتدعيم حقوق ممثمي

 الشعب السياسية في توجيو إدارة شؤون البالد.

 
ال تثير عممية إقرار الموازنة من قبل السمطة التشريعية أي إشكال عندما تكون ىذه السمطة مكونة من 

ولكن المشكمة تبرز عندما  7مجمس واحد، كما ىو الحال في سورية ولبنان وتركيا والكثير من دول العالم 
نكمترا والواليات  تكون ىذه السمطة مكونة من مجمسين كما ىو عميو الحال في كل من مصر وفرنسا وا 

 .  8المتحدة األمريكية 
وأمام ىذا الواقع ىنالك أسموبين لحل ىذه المشكمة، األسموب األول يساوي بين المجمسين في حق كل 

السابق فإن وقع خالف منيما في إقرار الموازنة كما ىو الحال في االتحاد السويسري واالتحاد السوفيتي 
بين المجمسين عمى الموازنة يتم تشكيل وفد في كال المجمسين لالتفاق عمى نقاط الخالف بينما حتى يتم 

. واألسموب الثاني يولي سمطة أعمى في عممية 9االتفاق عمييا وتتم عممية اإلقرار من كال المجمسين 
ي بريطانيا أو الجمعية الوطنية في فرنسا( باعتبار اإلقرار لممجمس األكثر تمثياًل لمشعب )مجمس العموم ف

أن أعضاءه منتخبون مباشرة وبشكل كامل من الشعب وعمى أساس نائب واحد لعدد معين من السكان، 
في حين أن قسمًا من أعضاء المجمس اآلخر يعيون تعينًا كمجمس الموردات البريطاني ومجمس الشورى 

ال يمثمون كل الفئات الشعبية كما ىو الحال في بريطانيا، فإذا  المصري كما أن أعضاء ىذا المجمس قد
                                                        

 .295د. فوزي عطوي، المالية العامة مرجع سابق، ص - 7

 .156مرجع سابق، ص ،د. فوزت فرحات - 8

 .545د. عصام بشور، المالية العامة والتشريع المالي، مرجع سابق، ص -  9
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وقع خالف بين المجمسين عند مناقشة مشروع الموازنة العامة المقدم من الحكومة فإن حق المجمس الثاني 
، 10يقتصر عمى مناقشة ىذا المشروع ووضعو المالحظات عميو دون حقو في إقرار المشروع أو رفضو 

فال يحق لمجمس الموردات البريطاني تعديل أو رفض مشروع الموازنة ويقتصر دوره عمى التصديق عميو 
خالل مدة شير من إقراره في مجمس العموم.  ففي فرنسا يعود حق إقرار الموازنة إلى الجمعية الوطنية  

لشيوخ الذي يقدم قراره فيو أواًل التي تبدي رأييا فيو خالل أربعين يومًا ثم ترسل المشروع إلى مجمس ا
خالل خمسة عشر يومًا وعند وجود خالف بين المجمسين عمى المشروع يحق لرئيس الوزراء دعوة لجنة 
مختمطة من المجمسين لمتوفيق بين اآلراء المتعارضة فإذا لم تتمكن من اقتراح التعديل عادت السمطة 

 .11النيائية في إقراره إلى الجمعية الوطنية 
 

 ة لقانون الموازنة العامة لمدولةالطبيعة الحقوقي ثالثًا:
طالما أن السمطة التشريعية ىي التي تقوم بإقرار مشروع الموازنة المقدم من الحكومة مثمو مثل أي  

مشروع قانون آخر مقدم إلييا وال يصبح قانونًا إال بعد مناقشتو من قبميا، فيل تختمف طبيعة ىذا القانون 
 ن األخرى التي تقرىا ىذه السمطة؟عن غيره من القواني

أمام ىذا التساؤل انقسم الفقياء إلى قسمين: 
األول اعتبر الموازنة ليست إال قانونًا من حيث 
الشكل باعتبارىا تصدر بصك لو صفة القانون 
شكاًل وال يتضمن صفة القانون موضوعًا ألنيا 
ليست سوى خطة مالية وتقديرًا حسابيًا لنفقات 

يرادات الد ولة لمدة سنة، والثاني اعتبر الموازنة وا 
قانونًا من حيث الشكل والمضمون وذلك لكونيا 
تصدر عن السمطة التشريعية وال يمكن لمحكومة 

 تنفيذىا قبل المصادقة عمييا من قبميا وكونيا 

 

                                                        
 .474د. زينب حسين عوض اهلل، مرجع سابق، ص - 10
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قانونية أيضًا ال تمغى وال تعدل إال بقانون وأنيا تتضمن إضافة إلى تقدير لمنفقات واإليرادات نصوصًا 
 .12أخرى شأنيا شأن القوانين األخرى 

والبعض اآلخر فّرق بين الموازنة ذاتيا باعتبارىا صكًا إداريًا يعبر عن برنامج عمل الحكومة لمدة سنة و 
ال يتضمن قواعد دائمة وبين قانون الموازنة والذي ال يمكن اعتماده إال وفق اإلجراءات التي تعتمد 

والحقيقة أنيا قانون من طبيعة خاصة يجمع بين العمل التشريعي والعمل اإلداري كي بموجبيا القوانين، 
 يتناسب وطبيعة الموازنة وذلك لألسباب التالية:

ـ إن قانون الموازنة ىو قانون مؤقت بطبيعتو ينتيي مفعولة بانتياء سنة تنفيذ الموازنة، بينما القوانين 1
 نتيي مفعوليا إال بإلغائيا أو تعديميا بقانون مماثل.األخرى فيي قوانين دائمة ال يمكن أن ي

ـ إن قانون الموازنة يحمل معنى التخمين والتقدير لمضمونيا، فيو عبارة عن تقدير لكمية النفقات 2
 واإليرادات لمدة سنة، بينما القوانين األخرى فيي تحمل معنى اإللزام وال تحمل معنى التقدير.

حكمًا في معظم دول العالم كما ىو عميو في سوريا، أي أنو ال يمكن أن  ـ إن الموازنة تصدر بقانون3
يصدر قبل أن يناقش ويقر من السمطة التشريعية، وبالتالي ال يمكن أن يصدر دون مروره أواًل عمى ىذه 
السمطة حتى ولو كان لرئيس الوزراء فييا سمطة التشريع أو لرئيس الجميورية كما ىو عميو الحال في 

فال يمكن أن تصدر الموازنة في سوريا إال بقانون ولو كان لرئيس الجميورية سمطة التشريع وفق  سوريا،
 / من الدستور.111المادة /

ـ إن القوانين عادة يقترح مشروعاتيا من أعضاء مجمس الشعب أو من أعضاء الحكومة، بينما قانون 4
ة التشريعية أن تصادر حق السمطة الموازنة فيجب أن يأتي مشروعة من الحكومة وال يمكن لمسمط

 التنفيذية في عممية إعداد وتحضير مشروع الموازنة.
ـ القوانين العادية ال يمكن أن تعدل إال من قبل السمطة التي أقرتيا، إال أنو ونظرًا لمطبيعة الخاصة 5

حق تعديل قانون لمموازنة فيمكن لمسمطة التنفيذية سواء لوزير المالية أم لرئيس الوزراء أن يكون ليا 
الموازنة وذلك بإجراء المناقالت بين أبوابيا وأقساميا لمواجية الظروف التي يمكن أن تطرأ عند تنفيذىا 

 .14، وحتى ولو لم يعطى ىذا الحق إال من بنود وفقرات الباب الواحد كما ىو الحال في مصر13

                                                        
 .418د. محمد خير العكام ود. يوسف شباط، مرجع سابق ص - 12

 .397ـ د. فوزي عطوي، مرجع سابق، ص 473د. زينب حسين عوض اهلل، مرجع سابق، ص - 13
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فيتم التصديق عمى أبواب نفقات الموازنة أواًل ـ إن اعتماد قانون الموازنة ال يمكن أن يتم إال بابًا بابًا، 6
 ومن ثم يتم التصديق عمى أبواب إيراداتيا، بينما ال يتم تصديق القوانين األخرى بيذا الترتيب.

 

 مطة التشريعية في إقرار الموازنةرابعًا: صالحيات الس
عممية إقرار الموازنة ىنالك الكثير من األسباب التي تدعو إلى تقييد صالحية السمطة التشريعية في 

فعندما كان دور الدولة يقتصر عمى دور الدولة الحارسة كان أعضاء السمطة التشريعية يممون بأوجو 
اإلنفاق العام المحدودة، ولكن بعد أن أصبحت دولة راعية متدخمة وازداد حجم النفقات العامة وتنوعت 

نفاق العام من الصعوبة بمكان، لذلك أصبح البد أىدافيا وأصبح إلمام أعضاء السمطة التشريعية بأوجو اإل
من تقييد صالحية أعضاء  السمطة التشريعية في تعديل مشروع الموازنة عند مناقشتو من قبميم خاصة 
وأن ىذه السمطة قد تفتقر إلى األعضاء المتخصصين المممين باألمور المالية واالقتصادية وبتأثيرات ىذه 

واالقتصادية واالجتماعية، لذلك اتفقت معظم تشريعات العالم عمى مسألة تقييد  النفقات من الناحية المالية
صالحيات السمطة التشريعية في ذلك، ففي انكمترا مثاًل يقتصر عمل مجمس العموم عمى قبول مشروع 
الموازنة أو رفضيا دون حقو في تعديل ىذا المشروع، وفي فرنسا فإن الدستور يسمح بإجراء التعديالت 

 السمطة التشريعية التي ال تؤدي إلى تخفيض النفقات أو إلغاءىا.من 
أما في الواليات المتحدة األمريكية فال يوجد أي قيد عمى السمطة التشريعية في تقديم أي اقتراح تعديل 

 عمى مشروع الموازنة المقدم من الحكومة.
لتشريعية في التعديل وبين توسيع ىذه بينما في سورية فقد أخذت موقفًا وسطًا بين تقييد مبادرة السمطة ا

السمطة، فمجنة الموازنة الحسابات التي تدرس مشروع الموازنة فييا يسمح ليا بالتعديل، ولكن ضمن القيود 
 التالية:

ـ يجب أال تؤدي عممية التعديل إلى زيادة مجموع اإليرادات أو مجموع النفقات كي ال تخل بمبدأ توازن 1
 رقم اإلجمالي لمموازنة.الموازنة وال تخل بال

ـ إن جميع الطمبات التي تقترح زيادة النفقات أو إحداث نفقات جديدة أو تخفيض اإليرادات ال تقبل 2
 مجردة بل البد لصاحب االقتراح من أعضاء السمطة التشريعية أن يبين وسائل تنفيذه.
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أن تنتيي  ىذه المجنة من وضع ـ يجب أن تقدم اقتراحات التعديل إلى لجنة الموازنة والحسابات قبل 3
 .15تقريرىا النيائي، وال يبحث المجمس بأي اقتراح لم يقدم إلى المجنة مسبقًا 

 

 خامسًا: رفض الموازنة ونتائجو
يدل رفض الموازنة عمى وجود أزمة ثقة متبادلة بين السمطتين التنفيذية والتشريعية، وتكون النتيجة أحد 

، والنظام السياسي في الدولة ىو الذي يحد ماذا 16حل السمطة التشريعية   أمرين، إما استقالة الحكومة أو
سينتج عن ىذه األزمة، ففي النظام البرلماني غالبًا ما ينتج عنيا استقالة الحكومة، وفي النظام الرئاسي 

 عادة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة ىو الذي يحدد النتيجة التي يراىا مناسبة.
يخية عمى ذلك ما حدث في فرنسا، فقد أدى رفض الموازنة من الجمعية الوطنية فييا ومن األمثمة التار 

إلى حجب الثقة عمى الحكومة مما أجبر رئيس الجميورية يوم ذاك عمى تغير الحكومة، كما  1877عام 
استعمل مجمس الشيوخ الفرنسي حجة رفض إقرار اعتمادات إضافية لمموازنة وسيمة إلجبار الحكومة عمى 

الستقالة، إذ وافق ذلك المجمس عمى االعتمادات نفسيا من أجل تمويل الحممة عمى مدغشقر عام ا
من قبل السمطة  1873بعد تغيير الرئيس لتمك الحكومة. وفي بريطانيا أدى رد الموازنة عام  1896

، وفي 17دة التشريعية إلى حل الممك لممجمس النيابي الذي صادق عمى الموازنة بعد إجراء انتخابات جدي
أدى رفض الموازنة المقدمة من بسمارك من قبل مجمسو األول إلى تنفيذىا بعد  1862بروسيا عام 

تصديقيا من مجمس األعيان فقط دون أن تضطر الحكومة إلى االستقالة، وفي تركيا أدى رفض موازنة 
منيا وزير المالية فقبل  رئيس الحكومة ديمريل إلى استقالة حكومتو التي أعاد تأليفيا بعد ذلك واستبعد

أدى رفض الموازنة إلى حل المجمس  1974، وفي كندا عام 1970مجمس التشريعي الموازنة نفسيا عام 
، وفي مصر يؤدي رفض السمطة التشريعية لمموازنة إلى سحب الحكومة ليذه الموازنة 18التشريعي  

جراء انتخابات جديدة وغالبًا ما يستتبع ذلك تقديميا الستقالتيا أو إلى إقالة البر   .19لمان نفسو وا 
وفي لبنان لم تجبر الحكومة يومًا عمى تقديم استقالتيا بسبب رفض مشروع الموازنة أو المماطمة في 
إقرارىا، وىذا يعود إلى نجاحيا عمى إرضاء رغبات النواب لضمان تصديق أكثرية مجمس النواب  عمييا 

                                                        
 وما بعد. 549لمزيد من التفاصيل انظر: د. محمد خير العكام ود. يوسف شباط، مرجع سابق، ص - 15

 .564مرجع سابق، صد. عصام بشور،المالية العامة والتشريع المالي،  - 16

 .173د. فوزت فرحات، مرجع سابق، ص - 17

 .564د. عصام بشور،المالية العامة والتشريع المالي، مرجع سابق، ص - 18

 .173د. فوزت فرحات، مرجع سابق، ص - 19
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لى سياسة مد الجسور التي تتبعيا الحكوم ة من المجنة المالية المختصة في المجمس في دراسة مشروع وا 
 .20الموازنة لالتفاق عمى مشروع متفق عميو من كال السمطتين 

وفي سورية لم تمجأ السمطة التشريعية يومًا إلى رفض مشروع الموازنة، ولعل األسباب التي دعت إلى ذلك 
 الحالي ىي:والنظام الداخمي لمجمس الشعب  1973في ظل دستور عام 

ـ إحالة مشروع الموازنة المقدم من الحكومة قبل إقراره من المجمس التشريعي إلى لجنة الموازنة 1
والحسابات لدراستو والتي ليا الحق في إجراء التعديالت عميو وطرح مشروعيا المعدل إلى المناقشة من 

يالت عميو فال حاجة ليا إلى قبل أعضاء المجمس والتصديق عميو، فطالما ليا الحق في إدخال التعد
 رفضو إال إذا كانت الغاية من ذلك سياسية بحتة وىي إجبار الحكومة عمى االستقالة.

ـ لم يتضمن الدستور السوري أي نص يتعمق برفض الموازنة من مجمس الشعب وىذا يعني أنو ال يجوز 2
لو تم ذلك فإن ال يعد إلزامًا عمى  لو الوصول إلى ىذه النتيجة ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنو حتى

الحكومة لتقديم االستقالة، ففي النظام الدستوري السوري يعد مجمس الوزراء الذي يقدم مشروع الموازنة إلى 
مجمس الشعب مسؤواًل أمام رئيس الجميورية وليس أمام مجمس الشعب، كما أنو لم يعِط الدستور لمجمس 

أحد الوزراء إال وفق أصول خاصة حيث يستمزم ذلك تقديم طمب  الشعب حق حجب الثقة عن الوزارة أو
خطي من قبل ُخمس أعضاء المجمس وال تتم حجب الثقة إال بأغمبية أصواتو وبالتالي ال يعد رفض 

 .21الموازنة حجبًا لمثقة عن الوزارة 
جب المادة ـ التركيبة الحزبية ألعضاء مجمس الشعب، ففي سوريا حزب البعث العربي االشتراكي بمو 3
/ من الدستور ىو الحزب القائد لمثورة والمجتمع وبالتالي فإن أغمبية أعضاء الحكومة ومجمس الشعب 8/

من ىذا الحزب، وبالتالي ال يتصور رفض الموازنة المقدمة من الحكومة إلى مجمس الشعب أصاًل لعدم 
قد أرسى ىذا الدستور استقرارًا سياسيًا ال توفر األكثرية من باقي األحزاب والمستقمين لمقيام بيذا اإلجراء، ف

 يمكن معو ألحد أن يستيدف إسقاط الحكومة.
 

  

                                                        
 .173المرجع السابق، ص - 20
 ، والنظام الداخمي لمجمس الشعب.513-512صلمزيد من التفاصيل انظر: د.محمد خير العكام ود. يوسف شباط، مرجع سابق،  - 21
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صدارىاسادسًا: مراحل إقرار الموازنة   من مجمس الشعب في سورية وا 
تتألف السمطة التشريعية في سورية من مجمس واحد. وأعضاء ىذا المجمس ينتخبون انتخابًا عامًا وسريًا 

/ من الدستور ىذا الحق، إذ 70ذا المجمس حق إقرار الموازنة وقد دعمت المادة /ومباشرًا، ويتولى ى
نصت "يجب عرض مشروع الموازنة عمى مجمس الشعب قبل شيرين عمى األقل من بدء السنة المالية وال 

عمى تعد الموازنة نافذة إال بعد إقرارىا من ىذا المجمس". وبالتالي فإن ىذا النص يجبر السمطة التنفيذية 
عرض مشروع الموازنة عمى مجمس الشعب وبالتالي ال يجوز أن تصدر بمرسوم تشريعي من قبل رئيس 

/ من الدستور ألنو البد من عرضيا عمى المجمس 111الجميورية وفق صالحياتو التشريعية في المادة /
ر حق إقرار / منو وىذا يؤكد الطبيعة الخاصة لقانون الموازنة، ولكن مقابل حص70بموجب المادة /

الموازنة بالسمطة التشريعية أعطيت الحكومة صالحيات مالية واسعة وذلك بحقيا فتح اعتمادات شيرية 
/ من الدستور، ومواد القانون 77مؤقتة وبتعديل أحكام قانون الموازنة وقد أكد عمى ذلك نص المادة /

 :22 2006لعام  54المالي األساسي رقم 
 :23أما مراحل اعتماد الموازنة في سوريا فيتم وفق ما يمي 

ـ تقديم مشروع الموازنة الموافق عميو من مجمس الوزراء إلى مجمس الشعب مع خطاب من وزير المالية 1
يوضح فيو سياسة الحكومة المالية وأسباب وضع الموازنة بالشكل المقدم إلى المجمس مع دراسة تحميمية 

يرادات  يا ومقارنتو بموازنة السنوات السابقة.لنفقاتيا وا 
ـ يفسح المجال رئيس مجمس الشعب ألعضاء المجمس لمكالم و أبداء مالحظاتيم ومناقشة وزير المالية 2

في ذلك المشروع، ومن ثم يختم المناقشة ويطرح المشروع مع المالحظات والمناقشات لمتصويت عمى 
 والحسابات. إحالتو مع تمك المالحظات إلى لجنة الموازنة

بداء 3 ـ لجنة الموازنة والحسابات ىي إحدى لجان المجمس الدائمة التي تتولى دراسة مشروع الموازنة وا 
مالحظاتيا عميو وتعديمو إضافة إلى دراسة االعتمادات اإلضافية وقانون قطع الحساب، وىي تتألف من 

م اختيارىم من قبل مكتب المجمس / عضوًا يراعى عند تكوينيا سنويًا اختصاص العضو ورغبتو ويت20/
 وفي حال عدم الموافقة عمييم من قبل المجمس يتم انتخاب أعضائيا انتخابًا.

                                                        
 / وما بعد من ذلك القانون.28/ و/6المواد / - 22

وما بعد ـ د. محمد  554لمزيد من التفاصيل انظر د. عصام بشور،المالية العامة والتشريع المالي، مرجع سابق، ص  - 23
 وما بعد. 547خير العكام ود. يوسف شباط، مرجع سابق ص
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ـ تدرس ىذه المجنة مشروع الموازنة المقدم من الحكومة ويكون ليا صالحية تعديمو وتقديم مشروعيا 4
 شروع المقدم من تمك المجنة.المعدل، والمجمس ال يناقش بعد ذلك المشروع المقدم من الحكومة بل الم

ذا مرت ىذه المدة دون أن تنتيي 30ـ تقدم لجنة الموازنة والحسابات تقريرىا المعدل خالل /5 / يومًا، وا 
/ أيام أخرى 10من عمميا وتقدم تقريرىا بإمكانيا تقديم طمب خطي معمل إلى المجمس لتمديد ىذه المدة /

مس إذا لم تقدم المجنة تقريرىا يعمد المجمس إلى مناقشة وبعد الموافقة عمى ىذا الطمب من قبل المج
 المشروع المقدم من الحكومة.

ـ خالل تمك المدة ترسل المجان الدائمة األخرى لممجمس بمالحظاتيا عمى المشروع إلى ىذه المجنة مع 6
لحكومة مندوب عنيا لشرح ىذه المالحظات والمقترحات، ولمجنة في تمك الفترة مناقشة أي من أعضاء ا

في الجزء المخصص لو من مشروع الموازنة، وبعد أن تنتيي من عمميا تضع تقريرىا، الذي يوزع عمى 
األعضاء، وال يجوز لممجمس أن يناقش ىذا التقرير إال بعد مرور ثالثة أيام عمى توزيعو عمى األعضاء. 

/ ساعة 48فيًا إلى المجمس بعد /وبعد مناقشة ىذا التقرير من قبل أعضاء المجمس تقدم المجنة تقريرًا إضا
من انتياء مناقشة التقرير األصمي من قبل األعضاء وتقديم مقترحاتيم عميو، بعدىا يطمع المجمس عمى 
تقرير المجنة الممحق، يختتم رئيس المجمس مناقشة مشروع الموازنة العامة فإذا وافق عميو المجمس بدء 

 المجمس بدراسة أرقام المشروع.
قرارىا، ثم مواد قانون ـ بعد ذلك 7 قرارىا أواًل، وبعدىا تبدأ بمناقشة اإليرادات وا  تبدأ مناقشة النفقات وا 

الموازنة، ويسمح في تمك الجمسة لألعضاء بالكالم عن كل قسم لدى طرحو إلى المناقشة شريطة أال يتكمم 
رئيس المجنة  العضو أكثر من مرتين ولمدة ال تزيد عن خمس دقائق في كل مرة، ويستثنى من ذلك

ومقررىا أو من تنتدبو كل لجنة في حال غيابيما، ويتم ذلك بأن يقدم الرئيس أقسام الموازنة لمناقشتيا 
 .24قسمًا قسمًا، واالقتراح عمى أبوابيا بابًا بابًا 

ـ بعد االنتياء من إقرار أبواب الموازنة ترفع إلى السيد رئيس الجميورية إلصدارىا ومن ثم يتم نشره في 8
 الجريدة الرسمية من أجل أن تصبح جاىزة لمتنفيذ.

ومن ىذه المراحل يمكن أن نقول أن الدستور والنظام الداخمي لمجمس الشعب قد أوجد توازنًا في 
الصالحيات المالية بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، مما يمنع معو رفض مشروع الموازنة من قبل 

 مجمس الشعب في سورية.   
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 :تمارين

 :إقرار الموازنة من اختصاص اختر اإلجابة الصحيحة:

    .لجنة الموازنة والحسابات .1
     .مجمس الوزراء .2
    .رئيس الجميورية .3
 .السمطة التشريعية .4

 .4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 تنفيذ الموازنة
 

 الكممات المفتاحية:

 العامةاإليرادات  –رة اإلدامحاسب  –العامة النفقات  –التنفيذية الوظائؼ  –اإلدارية لوظائؼ ا

 الممخص:

تعد مرحمة تنفيذ الموازنة مف أدؽ مراحؿ الموازنة وأكثرىا أىميًة وتشعبًا، فتنفيذ النفقات العامة واإليرادات 
العامة يكاد يمس كؿ مواطف مف خبلؿ ما تنفقو الدولة مف نفقات يكوف أثرىا في غاية األىمية عمى 

، فبل بد مف جياز مالي بالغ التنظيـ المواطنيف أو ما تجبيو الدولة مف إيرادات تقتطع مف أمواؿ المكمفيف
والدقة يتولى تنفيذ الموازنة سواء مف حيث جباية إيراداتيا أـ مف حيث صرؼ نفقاتيا أـ مف حيث ضبط 

  .شكؿ يضمف حقوؽ الخزينة والموظفيفالقيود الحسابية لمجباية والصرؼ ب

 األهداف التعميمية:

 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:

 ةمبدأ الفصؿ بيف الوظائؼ اإلدارية والتنفيذيعرفة م -1
 ةتنفيذ النفقات العامكيفية  معرفة  -2
 ةفي تنفيذ الموازنمحاسب اإلدارة دور معرفة  -3
 ةنفيذ اإليرادات العامتكيفية معرفة  -4
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مرحمة تنفيذ الموازنة مف أدؽ مراحؿ الموازنة وأكثرىا أىميًة وتشعبا،ً  فتنفيذ النفقات العامة و اإليرادات 
يكاد يمس كؿ مواطف مف خبلؿ ما تنفقو الدولة مف نفقات يكوف أثرىا في غاية األىمية عمى العامة 

المواطنيف أو ما تجبيو الدولة مف إيرادات تقتطع مف أمواؿ المكمفيف، فبل بد مف جياز مالي بالغ التنظيـ 
ا أـ مف حيث ضبط والدقة يتولى تنفيذ الموازنة سواء مف حيث جباية إيراداتيا أـ مف حيث صرؼ نفقاتي

حيث تأتي ىذه المرحمة بعد  ،القيود الحسابية لمجباية والصرؼ بشكؿ يضمف حقوؽ الخزينة والموظفيف
صدار قانونيا مف قبؿ رئيس الجميورية.  إقرار الموازنة مف السمطة التشريعية وا 

وتتألؼ عممية تنفيذ الموازنة سواًء مف ناحية 
مرحمتيف النفقات أو مف ناحية اإليرادات مف 

 أساسيتيف:
ػ المرحمة األولى: وىي مرحمة إدارية وتتمثؿ  

باتخاذ القرار البلـز لصرؼ االعتمادات وجباية 
 اإليرادات.

ػ المرحمة الثانية: وىي تنفيذية محاسبية تعني 
 تنفيذ القرار اإلداري المتضمف تأدية النفقة أو 

 
الوظيفتيف أو المرحمتيف )اإلدارية والتنفيذية( وذلؾ مف أجؿ جباية اإليراد، لذا ال بد مف الفصؿ بيف ىاتيف 
 ضماف الحماية الماؿ العاـ وتحديد المسؤوليات.

 ئف اإلدارية والوظائف التنفيذيةمبدأ الفصل بين الوظا -أولا 
إف مبدأ الفصؿ بيف الوظائؼ اإلدارية والوظائؼ التنفيذية ىو مف أىـ المبادئ التي تساعد عمى تنفيذ 

ازنة العامة لمدولة عمى أكمؿ وجو نتيجة استقبلؿ كؿ مف الموظؼ اإلداري والموظؼ التنفيذي عف المو 
 بعضيما البعض وعدـ تبعية أي منيما لآلخر مف أجؿ حماية الماؿ العاـ.

( مف النظاـ المحاسبي والمالي لمجيات العامة ذات الطابع 14لذا أخذ المشرع السوري في المادة )
بيذا المبدأ الذي جعؿ الموظؼ التنفيذي مستقبًل عف  2007/ لعاـ 488بالمرسوـ رقـ /اإلداري الصادر 

الموظؼ اإلداري حيث يقوـ الموظؼ اإلداري )آمر الصرؼ( وىو أعمى سمطة في الوزارة أو اإلدارة أو 
يفوض ىذه الييئة العامة، وىذه السمطة يتوالىا الوزير بالنسبة لوزارتو والمدير بالنسبة إلدارتو ولو أف 
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الصبلحية إلى معاونيو، كما يقوـ مقامو في الوحدات اإلدارية المحمية صاحب أعمى سمطة وىو المحافظ، 
 وتشمؿ سمطة اتخاذ القرار كبًل مف النفقات واإليرادات.

فبالنسبة إلى تنفيذ النفقات العامة يعقد آمر الصرؼ النفقة ويخمؽ الديف في ذمة الدولة المالية وفقًا 
لمقوانيف واألنظمة النافذة، لكف عميو أف يقّوـ القرار الذي يتخذه فيختار الوسيمة المالية األفضؿ لسد 
حاجات اإلدارات التي يشرؼ عمييا، ثـ يحدد حقوؽ أصحاب االستحقاؽ بتصفية النفقة ويأمر أخيرًا 

وترتيب الديف في ذمة المكمؼ بصرؼ النفقة، أما بالنسبة لئليرادات فيقوـ الموظؼ اإلداري بتحقيؽ اإليراد 
تجاه الدولة وال أىمية ىنا لعممية تقويـ القرار اإلداري وتقدير مدى الفائدة مف تنفيذه إذ يتوجب عميو ىنا 

 أف يجبي األمواؿ التي قدرت في موازنة الدولة العامة حتى ولو تجاوزت المبمغ المطموب.
اإليرادات العامة وكذلؾ صرؼ النفقات العامة بعد أما المحاسب، فميمتو تنفيذ أوامر الجباية وتغطية 

التأكد مف األوراؽ الثبوتية المطموبة لئلنفاؽ، ومف قانونية عممية اإلنفاؽ، وبذلؾ يكوف عممو مكمبًل لعمؿ 
الموظؼ اإلداري، فيو مستقؿ في عممو ويحؽ لو عدـ تنفيذ األوامر الصادرة إليو عند عدـ نظاميتيا 

داراتيا، ويمثؿ وقانونيتيا، ويسميو و  زير المالية أو يوافؽ عمى تسميتو في مختمؼ وزارات الدولة وا 
المحاسب وزير المالية ويستمد سمطتو مف صبلحياتو لذلؾ فيو مستقؿ عف عمؿ الموظؼ اإلداري وال 

 يتبع لو وغير ممـز بالموافقة عمى قراراتو عند عدـ تقيده بالقوانيف واألنظمة.
 ة اإلدارية والوظيفة المحاسبية أسباب عديدة وىامة وىي: ولمبدأ الفصؿ بيف الوظيف

ػ الرقابة عمى األمواؿ العامة: لمنع التبلعب واالختبلس والتواطؤ حيث يمنع ىذا المبدأ َمْف يقوـ بعقد  1
 .النفقة وتصفيتيا وصرفيا أف يقوـ بنفسو بدفعيا

التنفيذي واإلداري قيودًا مستقمة ويمكف ػ الرقابة عمى حسف تنفيذ الموازنة: حيث يمسؾ كؿ مف الموظؼ  2
 بسيولة اكتشاؼ مواطف الخطأ مف خبلؿ مطابقة ىذه القيود مع بعضيا.

ػ التنسيؽ في تمويؿ صناديؽ الدولة المختمفة والتوحيد في حسابات ىذه الصناديؽ: فوزير المالية  3
لتي تدخؿ خزينة الدولة أو وبواسطة محاسبيو يشرؼ وحده عمى تطبيؽ مبدأ الفصؿ عمى جميع األمواؿ ا

تخرج منيا، ويتيح ىذا التمركز في السمطة إطبلع الوزير عمى حالة مختمؼ صناديؽ الدولة ويعطيو 
 سيولة في تحريؾ النقود مف الصندوؽ المميء إلى الصندوؽ العاجز حسب الحاجة.

لموظؼ اإلداري مسؤواًل ػ التمييز في المسؤولية بيف صاحب سمطة اتخاذ القرار والمحاسب: فبل يكوف ا 4
سوى مسؤولية تأديبية بينما تكوف مسؤولية المحاسب تأديبية ومدنية ويبلحؽ المحاسب بالتعويض عف 

 الضرر مف مالو الخاص الحالي والمستقبمي.
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 تنفيذ النفقات العامة -ثانياا 
إليرادات العامة ولذلؾ فإف إف عممية تنفيذ الموازنة العامة تتعمؽ بأمريف ىما تنفيذ النفقات العامة وتنفيذ ا

تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف الوظيفة اإلدارية والتنفيذية )المحاسبية( يجد مكانًا لو في الجيتيف معًا )تنفيذ 
 النفقات وتنفيذ اإليرادات(.

إف وجود االعتماد في الموازنة ال يعني تنفيذ النفقات ذلؾ ألف ىذا التنفيذ مقيد بقواعد عامة وتعميمات عدة 
 إلى التأكد مف قانونية النفقة وقمع التبلعب واإلساءة إلى األمواؿ العامة وىذه القواعد العامة ىي: تيدؼ

 وجود عبلقة قانونية بيف الدولة و دائنييا. -
 أف تتأكد الدولة مف قياـ الدائف صاحب العبلقة بالعمؿ المطموب منو. -
 أف يقوـ الموظؼ اإلداري بإصدار األمر إلى المحاسب لدفع قيمة النفقة المتوجبة.  -
 أف يتـ دفع الديف مف ديف الخزينة بعد تأشيرة الموظؼ المختص. -
األمر بدفعيا(  –تصفيتيا  –لذا يمكف القوؿ إف تنفيذ النفقات يمر بثبلث مراحؿ إدارية وىي )عقد النفقة  

النفقة( وقد بيف القانوف المالي األساسي الصادر بالمرسوـ التشريعي رقـ ومرحمة محاسبية وىي )دفع 
 ىذه المراحؿ كما يمي: 2006/ لعاـ 54/
أما النظاـ المحاسبي و  ،ىي الواقعة التي تولد التزامًا في ذمة الدولة تجاه شخص ماعقد النفقة:  - أ

المالي  لجيات العامة ذات الطبع اإلداري  فقد عّرفيا بأنيا: "الواقعة التي تنشئ االلتزاـ في ذمة 
 .الجية العامة"

 أػ أنواع عقد النفقات:
* عقود نفقة دائمة: كتعييف الموظفيف تتجاوز السنة المالية التي أبـر العقد خبلليا فيي ذات صفة دائمة 

 .تتحدد بشكؿ تمقائي دوف حاجة إلبراـ عقد جديد.  وثابتة
* عقود نفقة مؤقتة: فيي التي ينتيي مفعوليا بتنفيذ الغاية التي أبرمت مف أجميا كعقد نفقة لتنفيذ مشروع 

 معيف أو شراء حاجة معينة
صدار القوانيف  الناظمة * أعماؿ بمثابة عقد نفقة: كقياـ السمطة التشريعية بأعماؿ ذات صفة إدارية وا 

لشؤوف العامميف التابعيف ليا مثؿ زيادة رواتب الموظفيف أو التعويض عف الكوارث الطبيعية، فيي ترتب 
 التزامًا عمى الدولة ولكنيا ليست بحاجة إلى صدور قرار عف السمطة التنفيذية.

وصرفت  * أعماؿ بطبيعتيا عقد نفقة: كما لو استدعت إحدى المحاكـ شاىدًا في قضية معروضة عمييا
 .لو بدؿ االنتقاؿ وىو في واقع الحاؿ عقد نفقة
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 :شروط عقد النفقة  -ب
(أف تكوف معقودة مف الجية صاحبة االختصاص: ويعني ذلؾ أف يقوـ بعقد النفقة الموظؼ صاحب 1

( مف 10الصبلحية لمقياـ بيذا العمؿ وىو عادة الوزير في وزارتو والمدير في إدارتو وقد نصت المادة )
 المحاسبي والمالي لمجيات العامة ذات الطابع اإلداري أنو يتولى عقد النفقة: النظاـ

 الوزير بالنسبة لنفقات وزارتو والجيات التابعة لو.-
 رئيس مجمس الشعب ورئيس مجمس الوزراء ووزير شؤوف رئاسة الجميورية كؿ بالنسبة لنفقات جيتو.-
 ا.المحافظ بالنسبة لنفقات المحافظة بجميع إداراتي-
 رؤساء البعثات الدبموماسية في الخارج.-
 رؤساء البمديات بالنسبة لنفقاتيا.-
 مدراء الييئات واإلدارات العامة ذات االستقبلؿ المالي واإلداري.-
 .كؿ مف منحو القانوف سمطة عقد النفقة وذلؾ بالنسبة لجميع الجيات األخرى-

اختصاصاتو إلى الموظفيف الخاضعيف إلشرافو عمى وقد أعطى ىذا النظاـ لعاقد النفقة الحؽ بأف يفّوض 
 أف يكونوا ممف يشغموف وظيفة مف الفئة األولى.

وىناؾ فرؽ بيف حالة عقد النفقة بدوف اعتماد أو تجاوز االعتماد وحالة حدوث عقد النفقة مف جية غير 
 مختصة.

يترتب عميو حؽ محاسبة في الحالة األولى: يعد عقد النفقة صحيحًا ويترتب الديف في ذمة الدولة و 
 الموظؼ.

 أما في الحالة الثانية: فيعد عقد النفقة باطبًل ابتداًء وال يرتب التزامًا معينًا في ذمة الدولة.
(أف يتقيد العاقد باالعتماد المفتوح في الموازنة: فبل يجوز مف حيث المبدأ أف تعقد نفقة بمبمغ يفوؽ 2

 االعتماد المخصص ليا في الموازنة، كما ال يجوز أف تعقد نفقة عمى اعتماد مخصص لنفقة غيرىا. 
  .اإللزامية النفقات -المنح  –ويردعمى ىذا المبدأ االستثناءات تتعمؽ باإلعانات واليبات 

ويجب أف يتقيد عاقد النفقة بالمبمغ المحدد لو بالموازنة وتخرج عف ىذا الشرط عادة اعتمادات التعيد 
لتنفيذ مشروع خبلؿ سنوات عديدة وفي ىذه الحالة تعقد النفقة عمى كمفة المشروع كاممة عمى أف تبقى 

 .نةاعتمادات الدفع السنوية ضمف حدود المبالغ المخصصة في المواز 
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وفي حاؿ تجاوز عاقد النفقة االعتمادات المخصصة أو إذا عقد نفقة دوف أف يكوف ليا اعتماد في 
الموازنة، يظؿ عقد النفقة قائمًا ومف ثـ تمتـز الدولة بالدفع طالما صدر العقد عف الجية المختصة بعقده 

 بلـز في الموازنة.غير أف دفع النفقة إلى الدائف ال يمكف أف يتـ إال بعد فتح االعتماد ال
وعمى ذلؾ يمكف القوؿ إنو في حاؿ عقد النفقة بدوف اعتماد أو في حاؿ تجاوز االعتماد تكوف ىذه النفقة 
ذات قيمة قانونية بالنسبة لؤلفراد ذوي النية الحسنة حيث ال يفترض بمف يتعامؿ مع الدولة أف يكوف عمى 

عدمو ويحؽ لئلدارة محاسبة الموظؼ المسؤوؿ عف عمـ مسبؽ بوضعية االعتمادات لمعرفة وجودىا مف 
 .ذلؾ في تمؾ الحالة

(عدـ صرؼ االعتماد لغير الوجو الذي خصص لو: فبل يمكف عقد نفقة لشراء أجيزة الحاسب أو 3
استئجار عقار عمى اعتماد مخصص لرواتب الموظفيف وحفاظًا عمى ىذا الشرط أوجب القانوف أف ترافؽ 

 االعتماد المخصص ليا. معاممة عقد النفقة بحجز
(أال يترتب التزاـٌ عمى السنوات القادمة: يجب أف يقتصر عقد النفقة مف حيث آثاره عمى السنة المالية 4

التي يجب أف تصرؼ خبلليا النفقة باستثناء عقود تعييف الموظفيف والعماؿ وعقود العمؿ واإليجار 
د الثبلث سنوات وحتى الخمس سنوات فبل بد مف والصيانة والتوريد ولكف عندما تتجاوز مدة ىذه العقو 

موافقة وزارة المالية عمييا وعندما تزيد عف خمس سنوات ال بد أف تصدر بمرسوـ وفي كؿ األحوؿ يجب 
   .أف يرصد ليا االعتماد المخصص في موازنة كؿ سنة

 (أف يحمؿ تأشيرة المحاسب المختص: لمتأكد مف قانونيتو وتوافر الشروط السابقة.5
 ب ػ تصفية النفقة:

وىو ثبوت ترتب الديف عمى الجية اإلدارية وتحديد مقداره واستحقاقو وعدـ سقوطو بالتقادـ أو بأي سبب 
آخر، ويتولى تمؾ العممية الموظؼ اإلداري المختص مف تمقاء نفسو أو بناًء عمى طمب مف الدائف الذي 

دائف الذي طالب بالمبمغ بأنو صاحب يجب أف يقدـ المستندات المؤيدة لحقو ويجب التثبت مف ال
االستحقاؽ فعبًل وىؿ  قاـ الدائف بالواجبات واألعماؿ و االلتزامات التي تعّيد بيا حسب القوانيف واألصوؿ 

 وما إذا كاف المبمغ المطموب قد استحقو فعبًل.
 :فتخضع تصفية النفقة لشروط ثبلثة رئيسة ىي

ي نتيجة لرابطة قانونية سابقة ومنظمة في عقد النفقة ويجب أف (إبراـ عقد نفقة سابؽ: فتصفية النفقة ى1
 ال تجري التصفية إال بعد التثبت مف وجود العقد.
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(استحقاؽ النفقة: ىو قياـ الطرؼ المتعاقد مع اإلدارة بتنفيذ أحكاـ عقد النفقة فبل يجوز تصفيتيا عمى 2
 .أساس عقدىا فقط

ىي مستندات تثبت وجود العقد المبـر مع اإلدارة وقياـ المتعيد (تقديـ األوراؽ الثبوتية: وىذه األوراؽ 3
  .بااللتزامات المفروضة بموجبو

 األمر بصرؼ النفقة )األمر بالدفع(: -ج
ىو أمر خطي يوجيو آمر الصرؼ إلى المحاسب بدفع مبمغ الديف المحدد ومقداره وماىيتو مف 

جب أف يحتوي األمر بالدفع، الذي يتخذ شكؿ االعتمادات المحددة في الموازنة إلى صاحب الحؽ ويتو 
مذكرة دفع أو حوالة عمى جميع األوراؽ الثبوتية والوثائؽ التي تسمح لممحاسب بالتأكد مف قانونية النفقة 
ونظاميتيا وأف يتضمف اسـ والقسـ والفرع والباب والبند والفقرة التي تعود إلييا ىذا النفقة، ويخضع أمر 

 .حاسب التي تؤكد صحة المعمومات الواردة فيو ونظاميتياالصرؼ إلى تأشيرة الم
تأدية النفقة: وىي المرحمة التنفيذية لمنفقة والمتمثمة بمرحمة دفع النفقة )صرؼ النفقة(: فيقصد فييا  -د

الدفع الفعمي لممبمغ الصادر فيو أمر الصرؼ إلى صاحب الحؽ بو، ويختص بصرؼ النفقة المحاسبوف 
 .النفقة التأكد مف قانونية النفقة ونظاميتيا وتدقيؽ كافة الوثائؽ ويجب عمييـ قبؿ صرؼ

 :ويتمتع المحاسب في ىذه المرحمة بصفتيف
 فيو مراقب: ال يصرؼ النفقة إال إذا تأكد وتحرى عف صحة عقد النفقة وتصفيتيا وأمر صرفيا.•
 .المبمغ ال يطالب بو شخص آخر أفوأميف لمصندوؽ: بدفع النفقة بعد التأكد مف األوراؽ الثبوتية والتأكد •

 
 إلدارة ودوره في تنفيذ الموازنةمحاسب ا -ثالثاا 

يعد محاسب اإلدارة أحد أىـ أعمدة الرقابة الداخمية عمى أمواؿ الدولة كونو ممثبًل لوزير المالية لدى 
ىاـ تتجمى فيو الجيات العامة التي يعمؿ فييا، إف الدور الرقابي الذي يقوـ بو محاسب اإلدارة ىو دور 

الرقابة المشروعية والمالية واالقتصادية بصورة واضحة، لذلؾ ال بد مف التعرؼ عمى ىذا الدور مف خبلؿ 
 التقسيـ التالي:
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 تعييف محاسب اإلدارة واختصاصاتو ودوره في عممية عقد وصرؼ النفقة العامة: -1
يعمؿ فييا فإف إجراءات تعيينو تتـ مف قبؿ لما كاف محاسب اإلدارة يمثؿ وزير المالية لدى الجية التي 

وزارة المالية خبلفًا لؤلصوؿ المتبعة في تعييف الموظفيف العمومييف، كما أنو وبحكـ وظيفتو يمارس عدد 
 مف االختصاصات في مجاؿ الرقابة عمى الماؿ العاـ.

 تعييف محاسب اإلدارة: -أ
دار  اتيا وىيئاتيا العامة والبمديات وسائر جيات القطاع يعيف محاسبو اإلدارة في كٍؿ مف وزارات الدولة وا 

اإلداري مف قبؿ وزير المالية، حيث تتولى وزارة المالية إعداد صكوؾ تسمية محاسبي اإلدارة في كافة 
 الجيات العامة في الدولة، وذلؾ بناًء عمى اقتراح مديرية الموازنة العامة.

أكثر، كما يجوز لوزير المالية أف يعيد بوظائؼ  ويجوز أف يكوف لكؿ جية إدارية محاسب إدارة أو
محاسب اإلدارة ومعاونيو إلى موظفيف مف الجية صاحبة العبلقة باالتفاؽ معيا)في الجيات العامة ذات 

 .الطابع االقتصادي(
إف محاسب اإلدارة مسؤوؿ أماـ وزير المالية والجياز المركزي لمرقابة المالية عف جميع األعماؿ الموكولة 

 يو، أما معاونو المحاسب ومساعدوه فيـ مسؤولوف أمامو عف األعماؿ المالية التي يكمفيـ بيا.إل
وتعد مديرية الموازنة العامة في اإلدارة المركزية لوزارة المالية المرجع المباشر لجميع محاسبي اإلدارات 

 ومعاونييـ.
الطابع االقتصادي فإف ميمة محاسب أما في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة ذات 

اإلدارة يتوالىا المدير المالي الذي يسمى مف قبؿ وزير المالية ويكوف المدير المالي مسؤواًل أماـ المدير 
العاـ،أما في فروع ىذه المؤسسات فإف المدير العاـ يسمي أحد العامميف في الفروع مسؤواًل ماليًا بناًء عمى 

 كوف مسؤواًل أماـ مدير الفرع.اقتراح المدير المالي وي
 اختصاصات محاسب اإلدارة: -ب

 وىي كما يمي: ،يتـ تحديد اختصاصات محاسب اإلدارة بموجب قرار مف وزير المالية
 في مواضيع الموازنة العامة:•

رساليا إلى مديرية  يساعد محاسب اإلدارة الجية التي يعمؿ لدييا في إعداد مشروع موازنتيا السنوية وا 
 ازنة العامة في وزارة المالية لدراستيا.المو 
 إدارة السمؼ ورقابة المستودعات:•
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يدير محاسب اإلدارة السمؼ الممنوحة لمعامميف في اإلدارة أو المتعاقديف معيا ويعمؿ عمى مبلحقة 
 .تسديدىا أصوال، إذ يقوـ بدفعيا دوف أمر صرؼ مسبؽ

ت الييئات اإلدارية، حيث تعد ىذه الموجودات كما يمارس المحاسب دور رقابي عمى موجودات مستودعا
مف األمواؿ العامة المادية، وال تعني رقابة محاسب اإلدارة عمى موجودات المستودعات إسقاط مسؤولية 
أمناء المستودعات، بؿ يبقى ىؤالء محتفظيف بمسؤوليتيـ الشخصية حسب أحكاـ نظاـ مستودعات الجية 

 اإلدارية.
 ات العامة:في مجاؿ تحصيؿ اإليراد•

يقوـ محاسبو اإلدارة بتحقيؽ وتحصيؿ اإليرادات العامة الموكولة لئلدارة التي يعمموف بيا ومسؾ حساباتيا 
 وتوريد المتحصبلت لخزينة الدولة أو صناديقيا الفرعية.

 في مجاؿ الكفاالت:•
بؿ المتعيديف لمجية يدخؿ في مياـ محاسبي اإلدارة مبلحقة ومراقبة تقديـ صكوؾ الكفاالت المقدمة مف ق 

اإلدارية، ويتأكد المحاسب مف صبلحية تمؾ الكفاالت وتسجيميا في السجبلت المحاسبية المختصة 
 وحفظيا، كما يعمؿ عمى فحص الكفاالت دوريًا بغية التأكد مف استمرار صبلحيتيا.

 
 دور محاسب اإلدارة في عممية عقد وصرؼ النفقة: –2

مسبؽ عمى صرؼ النفقات العامة، حيث تعد تأشيرتو إشعار بتوافر  يقوـ محاسب اإلدارة بدور رقابي
 شروط عقد النفقة السابؽ ذكرىا.

كما يتابع المحاسب أمور تصفية النفقة مف خبلؿ تنظيـ أوامر الصرؼ والتأشير عمييا، وعميو فإف الوثائؽ 
فاؽ النفقة مع القوانيف والمستندات المؤيدة لصحة النفقة يجب أف ترسؿ إليو، حيث يقوـ بالتحقؽ مف ات

واألنظمة وأنيا عقدت عمى البند الخاص بيا، وأنيا ضمف حدود االعتمادات المخصصة ليا في الموازنة 
العامة، كما يتأكد مف استحقاؽ النفقة المعقودة عمى الدولة مف خبلؿ التثبت أف الخدمة التي تقابميا قد 

 كميا أو بعضيا كالحجز أو الحسـ أو التقاص.تمت فعبًل، وأنو ال يوجد مانع مف تأدية النفقة 
ونظرًا ألىمية دور محاسب اإلدارة في ىذا المجاؿ فإف جميع مشاريع صكوؾ عقد وصرؼ النفقة يجب 
أف تعرض عميو أو عمى المسؤوؿ المالي في الجيات العامة ذات الطابع االقتصادي لمتأشير عمييا بما 

 قانونيتيا.يفيد توفر االعتمادات البلزمة ليا ومف 
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ويمعب محاسب اإلدارة دورًا ىامًا في مجاؿ العقود اإلدارية، فيو عضو في لجنة المناقصة والشراء التي 
 يتـ تشكيميا مف قبؿ آمر الصرؼ المختص)الوزير أو المدير العاـ(.

 مسؤولية محاسب اإلدارة وآلية حؿ الخبلفات بينو وبيف آمر الصرؼ: -3
يتو مف مجمؿ المياـ الموكولة إليو، فيو مراقب أولي لعقد النفقات العامة يستمد محاسب اإلدارة مسؤول

وأميف لصندوؽ الجية اإلدارية التي يعمؿ فييا والمتصرؼ في األمواؿ العامة، وبيذا يقع عمى عاتقو حفظ 
 األمواؿ العامة مف الضياع والتبديد واإلىماؿ والحيمولة دوف سقوط ديوف الدولة بالتقادـ.

واصمو المباشر مع آمر التصفية والصرؼ قد يؤدي إلى ظيور بعض الخبلفات التي تحتاج كما أف ت
لمفصؿ فييا مف المرجع المختص وىو وزير المالية كما حدده القانوف، مع بعض التفاصيؿ التي 

 سنتعرض ليا تباعًا.
 مسؤولية محاسب اإلدارة: –أ 

خبلفًا ألحكاـ القانوف، كما فرض عمى المكمفيف  عّد المشرع المحاسب مسؤواًل عف كؿ نفقة تمت إجازتيا
بمتابعة تحصيؿ الديوف والموارد األخرى اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتحصيميا واستيفائيا بمواعيدىا تحت 
طائمة المسؤولية. وعميو فإف األضرار أو الخسائر المالية أو المادية التي تنجـ عف التصرؼ الذي يقوـ بو 

 و معرضًا لمعقوبات المنصوص عمييا في القوانيف النافذة.محاسب اإلدارة تجعم
ولما كاف المحاسب يتبع مباشرة وزير المالية فإنو مسؤواًل أمامو عف كافة المخالفات المالية المرتكبة وىذه 
المسؤولية مسمكية ومالية، كما أنو ُيسأؿ أماـ الجياز المركزي لمرقابة المالية، أما إذا ثبت اقترافو جرمًا 

 جزائيًا نتيجة المخالفة المالية فإف المحاسب يحاؿ إلى القضاء الجزائي المختص.
لذا يمكف القوؿ إف مسؤولية المحاسب كبيرة ومتشعبة فيي مسؤولية مسمكية كونو موظؼ عاـ، ومسؤولية 

سب مالية كونو ضامف وأميف عمى الماؿ العاـ بمالو وما يممؾ، وقد ينجـ عف ذلؾ كمو مسؤولية جزائية ح
 ما يتفؽ.

 آلية حؿ الخبلفات بيف المحاسب وآمر الصرؼ: –ب 
انتيج الفقو الحديث مبدأ الفصؿ بيف الوظيفة اإلدارية المتمثمة بمياـ آمر الصرؼ وبيف الوظيفة التنفيذية 
التي تتجمى بمياـ محاسب اإلدارة، وقد سار المشرع السوري وفؽ ىذا المبدأ، فمحاسب اإلدارة ليس تابعًا 

الصرؼ بؿ أف عممو مكمبًل لعمؿ آمر الصرؼ ومستقبًل عنو، ويحؽ لو عدـ تنفيذ األوامر الصادرة  آلمر
 إليو عند عدـ نظاميتيا وقانونيتيا إال ما استثناه المشرع بنص قانوني خاص.
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إف حؽ المحاسب بعدـ تنفيذ األوامر الصادرة إليو يؤدي إلى نشوء نزاع بينو وبيف آمر الصرؼ، وقد 
 حالة نشوء النزاع عمى الوجو التالي: 2007لعاـ  488( مف المرسوـ  رقـ  11لمادة )عالجت ا

إذا وقع خبلؼ بيف المحاسب وعاقد النفقة عمى التأشير تعرض القضية عمى وزير المالية، فإذا ما استمر 
ر الخبلؼ يبت فيو الوزير المختص عمى مسؤوليتو شريطة أال يكوف ىذا الخبلؼ ناتجًا عف عدـ توف

االعتماد البلـز لعقد النفقة أو تجاوزه أو عدـ مبلئمة تبويب النفقة و يعد رأي وزير المالية في ىذه الحالة 
 .ممزمًا لمحاسب اإلدارة ويرفع عنو المسؤولية المادية

وفي جميع األحواؿ إذا كاف الصؾ المتضمف عقد النفقة خاضعًا لمتأشير مف سمطات معينة فبل تكوف 
ه قانونية إال بعد اقترانو بتأشير تمؾ السمطات وضمف القواعد والحدود المنظمة إجراءات تنفيذ
 الختصاصاتيا.

كما اشترط المشرع لنفاذ إبراـ عقود القرض العاـ موافقة السمطة التشريعية، وتعطى ىذه الموافقة لمجمس 
مشاريع واردة الوزراء الذي يمارس اختصاصو في عقد القروض ومنحيا عمى أف تكوف مخصصة لتمويؿ 

 .في الخطة االقتصادية لمدولة
: إف صاحب الصبلحية في 1971لعاـ  4019/15-/ ب 241وجاء في ببلغ رئيس مجمس الوزراء رقـ 

اإليعاز بعقد النفقات عمى مسؤوليتو ىو الوزير المختص فقط، بمعنى أنو ال يجوز لعاقدي النفقة وآمري 
 .ذه الصبلحيةالتصفية والصرؼ مف غير الوزراء استعماؿ ى

، حيث أعطى لممدراء العاميف في 2007/ لعاـ 489وقد أكد المشرع ىذا األمر في المرسوـ رقـ /
الجيات العامة ذات الطابع االقتصادي صبلحية آمر التصفية والصرؼ إال أنو في حاؿ قياـ خبلؼ بينو 

مو يعرض الموضوع وبيف المدقؽ المختص في ىذه الجيات حوؿ مدى توفر شروط عقد النفقة أو عد
 عمى الوزير المختص لمبت فيو عمى مسؤوليتو.

وعمى ىذا يمكف القوؿ أف رفض محاسب اإلدارة ُيعد قطعيًا وال يجوز لموزير المختص اإليعاز بعقد 
 وصرؼ النفقة عمى مسؤوليتو في الحاالت التالية:

 االعتماد.إذا كاف الرفض بسبب عدـ توفر االعتماد البلـز أو بسبب تجاوز ىذا  (1
إذا كاف الرفض بسبب عدـ مبلئمة عنواف البند أو الفقرة الذي ستعقد عميو النفقة أو ستصرؼ منو  (2

 لعقد وصرؼ ىذه النفقة.
 إذا كاف الرفض بسبب مخالفة صريحة لؤلحكاـ القانونية النافذة. (3
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وؿ قانونية عقد أو إذا نشأ خبلؼ بيف محاسب اإلدارة وبيف عاقد النفقة أو آمر التصفية والصرؼ ح
صرؼ النفقة مف الناحية االجتيادية، أو مخالفتو ألحكاـ التعميمات والببلغات النافذة  فانو ال يجوز 
لمحاسب اإلدارة أف يعقد أو يصرؼ نفقة أوعز الوزير المختص بعقدىا أو صرفيا عمى مسؤوليتو، إال إذا 

ذا الخبلؼ، وأف عرض الخبلؼ عمى وزير كاف الخبلؼ معروضًا عمى وزير المالية وأبدى رأيو في ى
 المالية أمرًا إلزاميا حتى لو تراجع المحاسب عف رأيو.

في كؿ مرة يتـ فييا استعماؿ الصبلحية في عقد وصرؼ بعض النفقات عمى مسؤولية الوزير، يجب عمى 
مع وجيات النظر محاسب اإلدارة المختص إعبلـ الجياز المركزي لمرقابة المالية بذلؾ فورًا بعد التنفيذ 

 المختمفة حوؿ ىذه النفقة.
مما تقدـ يمكف القوؿ إف محاسب اإلدارة يتمتع بصبلحيات رقابية واسعة مف خبلؿ االختصاصات الدقيقة 
التي منحيا لو المشرع، وذلؾ مف خبلؿ متابعتو لكافة المراحؿ التي تمر بيا النفقة العامة، إال أنو يتحمؿ 

 ية كبيرة ومتشعبة في حاؿ ارتكابو لمخالفات تمس الماؿ العاـ.مقابؿ ىذه الصبلحيات مسؤول
ولكف وعمى الرغـ مف الدور الرقابي الياـ لمحاسب اإلدارة الذي يباشره عمى التصرفات التي مف شأنيا أف 
ترتب نفقة عمى الدولة، إال أنو يبقى مقيدًا باليـر التسمسمي لموظيفة العامة، ويظير ىذا القيد مف خبلؿ 

امو بتقديـ تقارير دورية لوزير المالية والجياز المركزي لمرقابة المالية، وىذا ما يمنح عممو الدقة التز 
 والشفافية في معرض دوره بالحفاظ عمى الماؿ العاـ.

 

 تنفيذ اإليرادات العامة -رابعاا 
تنفيذىا، أما فيما تظير اإليرادات غير ضريبية في الموازنة العامة برقـ إجمالي وال تجد الدولة صعوبة في 

 يتعمؽ بتنفيذ الضرائب إنيا تتـ وفؽ التفصيؿ التالي:
 :تنفيذ الضرائب المباشرة -1

يتطمب تحصيؿ الضرائب المباشرة القياـ بعمميتيف مختمفتيف األولى إدارية والثانية تنفيذية، ويظير مبدأ 
 .تمؾ الضرائب الفصؿ بيف الوظيفة اإلدارية والوظيفة التنفيذية المحاسبية في تنفيذ

مراحؿ تحقؽ الضرائب المباشرة: ويقوـ بعممية تحقؽ الضريبة مديرية اإليرادات الضريبية ومديرية  -أ
الدخؿ عف طريؽ عمميات أربعة وىي: تحديد مطرح الضريبة، تصفيتيا، إصدار جداوؿ تحققيا، وأخيرًا 

ىي مف الوظائؼ اإلدارية أما المرحمة جبايتيا حيث تؤلؼ العمميات الثبلثة األولى مرحمة تحقؽ الضريبة و 
دخالو خزينة الدولة العامة، كما  األخيرة وىي جباية الضريبة فيي المرحمة التنفيذية وىي تحصيؿ الماؿ وا 

366 



ويقوـ بمرحمة التحقؽ موظفوف مغايروف لمموظفيف الذيف يقوموف بعممية التحصيؿ طبقًا لمبدأ الفصؿ بيف 
 فيذية. وتقوـ بواجباتيا مف خبلؿ:الوظائؼ اإلدارية والوظائؼ التن

تحديد المطرح الضريبي: وىو حساب المبمغ الذي يمثؿ دخؿ المكمؼ خبلؿ الفترة المحددة في قانوف 
 فرض الضريبة.

تصفية الضريبة: وىي تحديد المبمغ الذي يجب عمى المكمؼ دفعو بعد تنزيؿ األعباء التي تنص القوانيف 
الصافي الخاضع لمضريبة يطبؽ عميو معدؿ الضريبة لمعرفة المبالغ عمييا وبعد أف نصؿ إلى المبمغ 

 المترتبة في ذمة المكمؼ اتجاه الخزينة العامة، ويتـ إصدار جداوؿ التحقؽ نتيجة ذلؾ.
جباية الضريبة: ىي المرحمة التنفيذية واألخيرة التي تحّصؿ بموجبيا الضرائب، ويقوـ فييا المحاسب عف 

 الجباة وىناؾ طرؽ عدة لمجباية تنظميا قوانيف كؿ دولة. طريؽ أميف الصندوؽ أو 
إف مديرية الجباية في وزارة المالية ىي الجية صاحبة العبلقة لمقياـ بجباية الضرائب. وتتـ الجباية في 

المصالح الحكومية  -أحياناً –أوؿ السنة الميبلدية التي تمي تحققيا، كما تتولى جباية اإليرادات العامة 
ذلؾ، فتتولى عمى سبيؿ المثاؿ وزارة العدؿ تحصيؿ الرسوـ القضائية، ووزارة الصحة تحصيؿ المختصة ب

ا جباية الضرائب فتتوالىا مديرية الجباية في المحافظات والمالية  الرسوـ الصحية وىكذا......الخ، أمَّ
 .والجمارؾ والبمديات

قاعدة الفصؿ بيف الوظائؼ اإلدارية  مف حيث المبدأ ال يمكف تطبيؽ تنفيذ الضرائب غير المباشرة: -2
والتنفيذية عمييا فبل يمكف تنظيـ جداوؿ تحقؽ مسبقة تعمف وتبمغ إلى المكمفيف كما في الضرائب المباشرة، 
وذلؾ ألف الضرائب غير المباشرة تحقؽ وتجبى فور حدوث الواقعة المنشئة ليا ولكف ال يمكف أف يكوف 

في بعض الحاالت خاصة في المدف واألماكف التي تكثر فييا ذلؾ بشكؿ مطمؽ، فيمكف تطبيؽ الفصؿ 
المعامبلت المتشابية مثؿ رسوـ التسجيؿ فيمكف تنظيـ القوائـ والفواتير مف قبؿ موظفيف وقبضيا مف قبؿ 
أمناء الصناديؽ. وكذلؾ األمر بالنسبة إلى الضرائب الجمركية حيث يوجد مراقب لمبضائع وموظؼ أخر 

 ف لمصندوؽ.لحساب الضريبة وأمي
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 تمارين:
 

 اختر اإلجابة الصحيحة:
 :الجياز المركزي لمرقابة المالية في سورية -1

 يتبع لوزير المالية. .1
 يرتبط برئيس مجمس الوزراء. .2
 يرتبط برئيس الجميورية.  .3
 يرتبط برئيس مجمس الشعب. .4

 
 .2الجواب الصحيح ىو رقـ: 

   
 الرقابة التشريعية: مف صور -2

 توجيو السؤاؿ.  .1
 االستجواب.  .2
 حجب الثقة.  .3
 كؿ ما سبؽ. .4

 
 .4الجواب الصحيح ىو رقـ: 
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 مفهوم الرقابة عمى تنفيذ الموازنة
 

 الكممات المفتاحية:
اإلدارة محاسب  –المالية في سورية الرقابة  –الرقابة المالية أنواع  –تنفيذ الرقابة المالية  –المالية لرقابة ا
 التشريعيةالرقابة  –المركزي لمرقابة والتفتيش الجياز  –اإلدارة المركزية في وزارة المالية رقابة  –

 الممخص:
يقصد بالرقابة عمى تنفيذ الموازنة التأكد مف أف الموازنة قد تـ و الرقابة في المغة ىي المحافظة واالنتظار، 

تنفيذىا وفؽ مضموف اإلجازة التي منحتيا السمطة التشريعية وبواسطة الرقابة يتـ التحقؽ مف أف صرؼ 
عمى ولمرقابة . النفقات العامة وجباية اإليرادات العامة قد أتى وفؽ األىداؼ المحددة في الموازنة العامة

باإلضافة ، ةالمفاجئوالرقابة  ،ةالدوري، ةالمستمر  ،ةاالنتقائي، ةالشاممكالرقابة أساليب متعددة تنفيذ الموازنة 
 إلى أنواع الرقابة المالية المتعددة.

 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:

 الرقابة الماليةريؼ عت -1
 أىداؼ الرقابة الماليةمعرفة  -2
 ةأساليب تنفيذ الرقابة الماليمعرفة  -3
 ةأنواع الرقابة المالي تمييز  -4
 ةمفيوـ الرقابة في سوريمعرفة  -5
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الوحدة التعلیمیة العشرون



 التعريف بمفهوم الرقابة المالية
 أواًل ـ تعريف الرقابة المالية

 
الرقابة لغة ىي )المحافظة واالنتظار(، فالرقيب يعني )الحافظ أو المنتظر(، أما اصطالحًا، فقد تعددت 
تعاريؼ الباحثيف لمرقابة بشكؿ عاـ، ومنيا الرقابة المالية. ويرجع السبب في ذلؾ إلى الوظيفة التي ينظر 

 يا. إلييا مف خالليا، واألىداؼ التي يجب تحقيقيا واألجيزة التي تقوـ ب
يقصد بالرقابة عمى تنفيذ الموازنة التأكد مف أف الموازنة قد تـ تنفيذىا وفؽ مضموف اإلجازة التي منحتيا و 

السمطة التشريعية. وبواسطة الرقابة يتـ التحقؽ مف أف صرؼ النفقات العامة وجباية اإليرادات العامة قد 
 أتى وفؽ األىداؼ المحددة في الموازنة العامة. 

 

 تطور مفهوم الرقابة ثانيًا ـ
ُعرفت الرقابة المالية في الحضارات القديمة، كما عرفيا العرب المسمموف وكاف يقوـ فييا كؿ مف الرئيس 
األعمى ومجمس الشورى والمحتسبوف، كما ُعرفت في أوربا فكانت ىناؾ غرفة محاسبة باريس التي أنشأىا 

عد الثورة الفرنسية أصبحت حقًا مكتسبًا ـ التي تفحص الحسابات، وب1256الممؾ سانت لويس عاـ 
 . 1لممثمي الشعوب، إال أنيا اقتصرت في القرف التاسع عشر عمى الناحية المحاسبية لمموازنة

كانت المرحمة العممية لتنفيذ الموازنة تبدو مف خالؿ صرؼ النفقة وتصفيتيا، لذلؾ كانت الرقابة مقتصرة 
عمى ىذه العمميات المحاسبية لتنفيذ الموازنة، وقد تأثر أسموب الرقابة عمى تنفيذ الموازنة الذي ساد في 

ؿ قبوؿ حكاـ تمؾ الحقبة مف القرف التاسع عشر بالنظاـ السياسي في ذلؾ الحيف، فمـ يكف مف السي
التاريخ برقابة فعالة أثناء تنفيذ عمميات الموازنة، ألف ذلؾ كاف يعد بمثابة تدخؿ في شؤوف اإلدارة والحكـ، 
وبالمقابؿ اضطرت أولئؾ الحكاـ إلى القبوؿ برقابة عمى أعماليـ تبدأ بعد االنتياء مف تنفيذ قراراتيـ، فالبد 

اًل ثـ تأتي مرحمة مراقبة عممية التنفيذ. ويبقى المسؤوؿ اإلداري حرًا في جميع مف تنفيذ القرار اإلداري أو 
تصرفاتو تاركًا لمرقابة بعد ذلؾ أف تقّوـ بعض نواحي ىذه القرارات. فمـ يكف موضوع تقويـ أداء اإلدارة 

                                                        
لمزيد مف التفاصيؿ انظر: د. فيمي محمود شكري، الرقابة المالية العميا، دار المجدالوي لمنشر والتوزيع، عماف،  - 1

 وما بعد. 11األردف، د.ت، ص
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بأنيا رقابة  المالية وتحقيقيا ألنسب الشروط وأفضميا ىدفًا لمرقابة. وكانت توصؼ الرقابة في ذلؾ الحيف
 الحقة عمى مشروعية تنفيذ الموازنة، يقوـ بيا جياز اختصاصي مستقؿ عمى السمطة اإلدارية.

ومف ثـ ظيرت في نياية القرف التاسع عشر ضرورة توسيع نطاؽ عممية الرقابة المالية لتشمؿ الموظؼ 
بح الرقابة ممكنة أثناء عممية اإلداري والتنفيذي معًا. واستتبع ذلؾ التخمي عف فكرة الرقابة الالحقة لتص

التنفيذ. فتبقى الرقابة الالحقة رقابة قضائية، وتكوف الرقابة المسبقة لتقويـ حسف األداء واإلدارة. وتمارس 
الرقابة المسبقة قبؿ تنفيذ القرار اإلداري مف قبؿ أجيزة ليا صمة وثيقة باإلدارة. وال تقتصر عمى 

نما تتعدى ذلؾ إلى الك  فاية وحسف األداء.المشروعية وا 
فبعد أف كانت الرقابة المالية تيدؼ إلى مراجعة  .وعمى ذلؾ يمكف القوؿ إف مفيوـ الرقابة، قد تطور كثيراً 

وتدقيؽ السجالت والدفاتر المحاسبية، والكشؼ عما قد يوجد فييا مف تالعب وغش، ومدى التقيد بالقوانيف 
د في النفقات، ومدى فعالية األجيزة الخاضعة لمرقابة، واألنظمة، فقد توسعت لتشمؿ مراقبة مدى االقتصا

وباتت اليوـ أحد أىـ أركاف اإلدارة المالية التي تقوـ بتحميؿ وتقييـ الوقائع والنتائج الفعمية ومقارنتيا مع 
جراءات وبرامج، فإف عممية الرقابة اليوـ تتعدى مجرد و الخطط  ما تتضمنو مف أىداؼ وسياسات وا 

افات والمشكالت العممية لتشمؿ جوانب تتعمؽ بتقييـ اآلثار والنتائج وتطوير األداء الكشؼ عف االنحر 
 الفردي والتنظيمي بطريقة تضمف حسف سير األعماؿ بكفاية وفعالية

 

 ثالثًا: أهداف الرقابة
 :2بعد التطور السابؽ ذكره أصبحت الرقابة المالية تيدؼ إلى

َمت وُأدخمت في ذمتيا وفقًا لمقوانيف والموائح التحقؽ أف جميع اإليرادات العامة في  -1 الدولة قد ُحصِّ
 واألنظمة السارية.

التحقؽ أف كافة النفقات العامة قد تمت وفقًا لما ىو مقرر ليا ومف حسف استخداميا األمواؿ العامة  -2
 في األغراض المخصصة ليا.

ى مالءمتيا لمتطورات التي تحدث، مراجعة القوانيف واألنظمة والموائح المالية، والتأكد مف مد -3
 وتحميميا، واقتراح إجراء التعديالت التي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ الرقابة المالية.

                                                        
د.محمد العموري، الرقابة عمى تنفيذ الموازنة، الموسوعة القانونية المتخصصة، المجمد السابع، ىيئة الموسوعة العربية،  - 2
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الكشؼ عف أية أخطاء أو انحرافات أو مخالفات تحدث مف األجيزة الحكومية، وتحميميا ودراسة  -4
 يحيا وتجنب تكرارىا.أسبابيا، وتوجيو تمؾ األجيزة إلى الحموؿ المناسبة لعالجيا وتصح

العمؿ عمى ترشيد اإلنفاؽ العاـ، وتوجيو األجيزة الحكومية إلى أفضؿ السبؿ، لتحسيف وتطوير  -5
إجراءات األعماؿ المالية، بما يساعد األجيزة الحكومية عمى القياـ بدورىا واقتراح اإلجراءات والوسائؿ 

 ستوى تقديـ الخدمات العامة.الكفيمة برفع كفاءة أداء األجيزة التنفيذية، وتحسيف م

ػ زيادة قدرة وفعالية األجيزة الحكومية عمى تحقيؽ األىداؼ العامة لمدولة بأعمى درجة مف الكفاءة 6
 واالقتصاد.

ػ التأكد مف أف القيود والسجالت والبيانات والتقارير المالية ممسوكة ومعدة بالطريقة الصحيحة التي 7
 حكـ ذلؾ.تحددىا الموائح واألنظمة التي ت

ػ ضماف عدـ خروج الحكومة عف الحدود التي رسمتيا ليا السمطة التشريعية حسب موافقتيا واعتمادىا 8
 لبنود الموازنة.

ػ متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة وتقييـ األداء في الوحدات، لمتأكد مف أف التنفيذ يسير وفقًا لمسياسات 9
ى مدى تحقيؽ األىداؼ المرسومة، والكشؼ عما يقع مف الموضوعة، ولمعرفة نتائج األعماؿ والتعرؼ عم

انحرافات، وما قد يكوف في األداء مف قصور وأسباب ذلؾ، التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، 
 ولمتعرؼ عمى فرص تحسيف األداء مستقباًل.

 .ياػ التنبؤ باألخطاء واالنحرافات قبؿ وقوعيا، وتحديد المسؤوؿ عن10
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 أساليب تنفيذ الرقابة الماليةـ  رابعاً 
تقوـ جيات الرقابة المالية بتنفيذ مياميا بطرؽ مختمفة وغالبًا ما تحدد األنظمة الرقابية نوعًا أو أنواعًا مف 

 :3وتتـ الرقابة بإحدى األساليب التالية ىذه األساليب، إلتباعيا مف قبؿ الجية المسؤولة عف القياـ بالرقابة.

وفقًا ليذا األسموب تتولى جيات الرقابة إجراء رقابة عامة وتفصيمية عمى جميع  الشاممة:الرقابة ـ  1
المعامالت المالية التي تمارسيا الجيات الخاضعة لمرقابة. وقد تطبؽ الرقابة الشاممة في مجاؿ نوعي 

 معيف مف مجاالت األعماؿ المالية لمجية الخاضعة لمرقابة.

ًا ليذا األسموب، يتـ اختيار عينة مف بيف المعامالت المالية المراد مراقبتيا، وفق الرقابة االنتقائية: - 2
وفحص تمؾ العينة كونو نموذجًا قياسيًا لألعماؿ المالية لمجية الخاضعة لمرقابة، ويتـ اختيار العينة إما 

أو  بالكامؿ بشكؿ عشوائي أو بشكؿ إحصائي منظـ تبع لنوع المعامالت فيتـ مراقبة تمؾ العينة المختارة
  مراجعة اإلجراءات المترابطة في عينات مختمفة.

يتضح أسموب الرقابة المستمرة في الرقابة الداخمية التي يمارسيا محاسب اإلدارة،  ـ الرقابة المستمرة: 3
حيث يتـ الفحص والمراقبة بشكؿ دائـ ومستمر لممستندات والقيود الحسابية لمجية الخاضعة لمرقابة طواؿ 

  العاـ.

تتـ ىذه الرقابة عمى فترات دورية خالؿ السنة، كأف تقوـ أجيزة الرقابة الخارجية ـ الرقابة الدورية:  4
بمراجعات دورية لبعض الوحدات الخاضعة لمرقابة، أو في حالة جرد المخازف والعيد في فترات تحددىا 

مى الحسابات النيائية لكؿ عاـ اإلدارة، أو تحددىا جية الرقابة، أو في حالة إجراء الرقابة السنوية ع
صدار التقرير الرقابي السنوي.   وا 

حيث تتولى جية الرقابة إجراء رقابة مباغتة تستيدؼ موضوعًا أو موضوعات  ـ الرقابة المفاجئة: 5
معينة نتيجة أخبار مسبقة عف مخالفة مالية، أو بناء عمى طمب مف جيات مسؤولة، وقد يتولى الجياز 

ىذه الطريقة بيف فترات وأخرى لجعؿ الييئات الخاضعة لمرقابة في حالة شعور دائـ المكمؼ بالرقابة 
 بيقظة الجياز الرقابي ومتابعة ميامو الرقابية. 
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 المالية أنواع الرقابةـ  خامساً 

تتعدد أنواع الرقابة المالية، وتختمؼ باختالؼ الزاوية التي ُينظر إلييا مف خالليا، دوف أف يؤثر ذلؾ عمى 
 ، ويمكف تقسيـ ىذه األنواع لما يمي:4طبيعة الرقابة، أو اليدؼ منيا. إذ تكمؿ ىذه األنواع بعضيا بعضاً 

يقوـ ىذا التقسيـ عمى أساس توقيت حدوث عممية الرقابة، فيي إما أف تتـ قبؿ اتخاذ  ـ من حيث الزمن:1
فتسمى بالرقابة المرافقة، أو تقع  الماليالمسبقة، أو تتزامف مع التصرؼ التصرفات المالية فتسمى بالرقابة 
 بعد ذلؾ فتسمى بالرقابة الالحقة.

تؤدي إلى صرؼ وىي الرقابة التي تتـ قبؿ اتخاذ اإلجراءات التنفيذية التي أ ـ الرقابة المالية السابقة: 
صوؿ عمى ال يجوز ألي وحدة تنفيذية االرتباط بااللتزاـ، أو دفع أي مبمغ، قبؿ الح األمواؿ العامة، إذ

موافقة الجية المختصة بالرقابة قبؿ الصرؼ. وليذا النوع مف الرقابة وظيفة وقائية تتمثؿ في العمؿ عمى 
. 5المانعة التي تستيدؼ مشروعية التصرؼ الماليمنع وقوع األخطاء واالنحرافات، لذلؾ تسمى بالرقابة 

ؿ يتصور وجود رقابة سابقة عمى تحصوتمارس عمى النفقات العامة دوف اإليرادات العامة، إذ ال يمكف 
 اإليرادات.

 لعّؿ أىميا:المزايا ولمرقابة السابقة العديد مف 

 دافعًا عامًا لألجيزة الخاضعة لمرقابة في أداء واجباتيا بالدقة والعناية والحرص. تعد (1
 تحد مف التصرفات غير االقتصادية، وتمنع االنحراؼ في تطبيؽ الخطط والموازنات. (2
 درجة المسؤولية التي تتحمميا الوزارات والمصالح المختمفة. التخفيؼ مف (3
تساعد عمى توخي الوقوع في األخطاء والمحاذير القانونية أو الفنية ذات اآلثار المالية، وتدعو إلى  (4

 التقميؿ مف ارتكاب المخالفات المالية بوجو عاـ.
يا الحاجة، وتعمؿ عمى اكتشافيا تساعد عمى تفادي التعرض ألية خسائر أو أعباء مالية ال تدعو إلي (5

أواًل بأوؿ عمى مدى العمميات واإلجراءات المالية المتخذة، خاصة بالنسبة لممشروعات العامة في 
 مراحؿ الدراسة األولية والتعاقد والتنفيذ، وما يعاصرىا مف عمميات صرؼ األمواؿ.

                                                        
 وما بعد. 243د. فوزت فرحات، مرجع سابؽ، ص - 4

 .413الد شحادة الخطيب، مرجع سابؽ، صد. خ -د. محمد خالد الميايني - 5

374 



عادات وتقاليد مالية حسنة تتسـ  األجيزة المالية في الوحدات اإلدارية الخاضعة لمرقابة عمىتدريب  (6
توفر عناصر ذات خبرة وكفاءة واسعة  مما يساعد عمى ذلؾ،االنضباط والحرص عمى الماؿ العاـ، ب

 لدى جياز الرقابة في ىذا المجاؿ، تكوف قادرة عمى إبداء النصح والمشورة.
 يحدثا آثراىما الضارة.تدارؾ ضعؼ وتدني خبرة اإلدارة في بعض األجيزة الخاضعة لمرقابة قبؿ أف  (7

 أما عيوب الرقابة السابقة فهي: 

خاصة في المشروعات و تؤدي أحيانًا إلى الحد مف االستقالؿ الممنوح لمجياز الخاضع لمرقابة،  (1
وقد يفتح ذلؾ الباب أماـ الروتيف الحكومي  ؼ وسرعة الحركة،االقتصادية التي تقتضي حرية التصر 

 ئدة مف منحو االستقاللية والشخصية المعنوية.لمدخوؿ إلى المشروع، وتضيع الفا
قد تؤدي إلى خمؽ نوع مف اإلدارة المزدوجة مف حيث أف تنفيذ قرار الجية الخاضعة لمرقابة مشروط  (2

 ه قد يؤدي إلى شيوع المسؤولية بينيما.ر بموافقة سمطة الرقابة السابقة، فيذا بدو 
و، فغالبًا ما يصعب وفقًا ليذا األسموب ال تعطي فكرة كاممة عف طبيعة التصرؼ المالي وأىميت (3

خاصة بالنسبة لالرتباطات المالية الكبرى، والمشروعات و مراجعة العممية الواحدة في مجموعيا، 
نما تتـ مراجعتيا كإجراءات متفرقة كمما بد بتنفيذ جزء منيا، وبالتالي ال تتاح الفرصة  ئاإلنشائية، وا 

 الكشؼ عما يكوف ىنالؾ مف غش أو تالعب.لدراسة جميع أجزاء العممية الواحدة و 
كما أف إحساس الجية الخاضعة لمرقابة بوجود الرقابة السابقة واالعتياد عمييا، قد يجعميا تركف إلى  (4

 جياز الرقابة وتعتمد عميو في توجيو اإلجراء أو التصرؼ أو اتخاذ القرار.
قيؽ والمساءلة لدى مسؤولي اإلدارة، قد تتسبب الرقابة السابقة في خمؽ عقدة الخوؼ مف الخطأ والتح (5

 مما قد ينعكس أثره سمبًا عمى أسموب ونتائج العمؿ.
كثيرًا ما يتوقؼ حجـ الفائدة التي تجنى مف الرقابة السابقة عمى ما يتحقؽ مف فعالية وتعاوف بيف  (6

ة متقدمة جياز الرقابة والجية الخاضعة لمرقابة، وذلؾ ال يتأتى إال إذا كانت اإلدارة في تمؾ الجي
 وتتفيـ بوعي طبيعة وأىداؼ الدور الذي يقوـ بو جياز الرقابة.

ويمكف التخفيؼ مف عيوب الرقابة السابقة مف خالؿ إيجاد جو مف التفاىـ والتعاوف بيف المسؤوليف عف 
الرقابة، بقصد تحقيؽ األىداؼ المحددة لموحدة الخاضعة لمرقابة. وعندما يكوف مسؤلو الرقابة عمى درجة 

لية مف الخبرة والكفاءة والتخصص، ومف خالؿ نشر الوعي الرقابي بيف األجيزة التنفيذية، والكشؼ عا
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دائمًا عف وجو المصمحة العامة لممجتمع في العممية الرقابية، وبقصر ىذه الرقابة ما أمكف عمى الجوانب 
 الجوىرية مف نشاط الوحدة أو المشروع الخاضع لمرقابة.

تتمثؿ ىذه الرقابة في مختمؼ عمميات المتابعة التي تجرييا الجيات المختصة بذلؾ  :ب ـ الرقابة المرافقة
عامة واإليرادات العامة في الدولة عمى ما تقوـ بو السمطة التنفيذية مف نشاط مالي يتعمؽ بالنفقات ال

إضافة إلى  المرافقة مف قبؿ  السمطة التشريعية،وعادة ما يمارس الرقابة  الواردة في موازنة الدولة، 
. ويتميز ىذا النوع مف الرقابة باالستمرار والشموؿ، حيث يبدأ مع 6الجيات التي تتولى الرقابة الداخمية

القدرة عمى اكتشاؼ الخطأ واإلىماؿ فور  اتنفيذ األعماؿ ويساير ويتابع خطوات التنفيذ. ومف أىـ ميزاتي
 . في الوقت المناسب تصحيحولوقوعو، فيساعد عمى اتخاذ ما يمـز مف إجراءات 

إذا انحرفوا عف الطريؽ  إال أنو يمكف أف يوجو نقد لمقائميف عمييا يعد ىذا النوع مف الرقابة األكثر فعالية،
الرقابي السميـ وتحكمت فييـ أغراض أخرى، أو كانوا غير قادريف عمى القياـ مف الناحية الفنية بأعباء 

 الرقابة أثناء التنفيذ.

وىي مراجعة وفحص الدفاتر الحسابية، ومستندات التحصيؿ والصرؼ والحساب حقة: ج ـ الرقابة الال
الختامي، وكافة النشاطات االقتصادية في الييئات والمؤسسات العامة، بعد أف تكوف كافة العمميات 

بة وتتخذ الرقا، المالية الخاضعة لمرقابة قد انتيت، وذلؾ لموقوؼ عمى كافة المخالفات المالية التي وقعت
الالحقة بدورىا عدة أشكاؿ، فقد تقتصر عمى المراجعة الحسابية والمستندية لكافة العمميات المالية لكشؼ 
التالعب باألمواؿ العامة، وقد تمتد إلى مساءلة مرتكبي المخالفات المالية، كما قد تمضي إلى بحث مدى 

 كفاءة الوحدات التنفيذية في استخداـ األمواؿ العامة.

قد  لمالية الالحقة تكشؼ األخطاء والمخالفات المالية بعد أف تكوف كافة التصرفات الماليةفالرقابة ا
الجيات التي قامت بالتصرؼ . وقد تتولى ىذه الرقابة انتيت، لذلؾ أطمؽ عمييا اسـ الرقابة الكاشفة

والرقابة الالحقة تغطي نفسيا، أو إدارة تابعة لوزارة المالية، أو ىيئة مستقمة عف السمطة التنفيذية.  المالي
جانب اإليرادات والنفقات العامة، بعكس الرقابة السابقة التي تقتصر عمى جانب النفقات. ولمرقابة الالحقة 
و العديد مف المزايا، وعمييا بعض المآخذ. وتعد مزايا الرقابة الالحقة في مجمميا عيوبًا في الوقت ذات

 .ف النوعيف مف الرقابة يكمؿ بعضيما بعضاً لمرقابة السابقة والعكس صحيح،لذا فإف ىذي

 

                                                        
 .487ص ،د. زينب حسيف عوض اهلل، مرجع سابؽ - 6
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 أما مزاياها فهي: 

 عطي لمجية الرقابية مجاال واسعا لمنظر في جميع أجزاء العممية الواحدة ودراستيا بدقة.ت -(1

 مف اكتشاؼ األخطاء واالنحرافات بدقة.تمّكف  -(2

 األنشطة. مف إتماـ الدراسات المتعمقة بالعمميات المالية دوف تعطيؿف تمكّ  -(3

مف القياـ بالمراجعة دوف تدخؿ في اختصاصات السمطة التنفيذية واالحتكاؾ معيا مما قد ف تمكّ  -(4
 يعقد اإلجراءات.

حقؽ األىداؼ األساسية لمرقابة، مف حيث محاسبة المقصريف وتحصيؿ الخسائر المالية التي ت -(5
 لمخالفات لمنع تكرارىا مستقباًل.لحقت باإلدارة، وتضع الجيات اإلدارية في صورة األخطاء وا

 : أنيا يؤخذ عميهالكف و 

 ال تساعد عمى منع األخطاء والمخالفات، أو التالعب باألمواؿ العامة قبؿ وقوعيا. -(1

المخالفات قد تغيروا، فضاًل عف صعوبة تحديد المسؤولية  واتأتي بعد فترة زمنية يكوف فييا مرتكب -(2
 عند تعاقب المسؤوليف.

 عدو أف يكوف مجرد تسجيؿ تاريخي لممخالفات المالية. تال -(3

 وتمثؿ بما يمي:ـ من حيث الموضوع: 2

تـ بموجب ىذا النوع مف الرقابة مطابقة التصرؼ ذي اآلثار المالية لمقانوف ترقابة المشروعية:  ـأ 
الييئة التي تصدر بمفيومو العاـ والواسع، وىذا يشمؿ المشروعية الشكمية التي تيتـ بصفة العضو أو 

بيعة التصرؼ ومضمونو. وبذلؾ يمكف عنيا التصرفات المالية، والمشروعية الموضوعية التي تيتـ بط
نو إذا كانت الرقابة تيدؼ إلى تحقيؽ المطابقة بيف تصرؼ ما أو موقؼ ما، وبيف قاعدة موضوعة القوؿ إ

 مسبقًا فإنيا تكوف ميتمة بنواحي المشروعية.

يقصد بيا مراجعة وتدقيؽ الدفاتر المحاسبية والمستندات والتعرؼ عمى مدى اسبية: الرقابة المح ـب 
مطابقتيا لالعتمادات المحددة في الموازنة العامة، والتأكد مف سالمة اإلجراءات المتبعة والتحقؽ مف 

ُصرفت بموجب صحة تطبيؽ القوانيف والموائح وتعميمات وزارة المالية المتعمقة بتنفيذ الموازنة، ومف كونيا 
 .7مستندات صحيحة مف أجؿ اكتشاؼ األخطاء الفنية أو الغش أو التزوير

                                                        
 .422مرجع سابؽ، ص ،د. خالد شحادة الخطيب–د. محمد خالد الميايني  - 7
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إلى مراجعة نشاط السمطات العامة، مف حيث المشروعات ىذه الرقابة يدؼ وتالرقابة االقتصادية:  ـج 
ف الضعؼ والبرامج التي تقوـ بتنفيذىا، لموقوؼ عمى ما تـ تنفيذه مف أعماؿ، وتكمفة إنجازىا، وبياف مواط

إضافة إلى التأكد مف كفاءة السمطات المشرفة عمى ا قد يصاحبو مف إسراؼ وتبذير، في التنفيذ، وم
رقابة الكفاءة،  ررة، ومدى تحقيؽ النتائج المرجوة، وتقسـ إلىالتنفيذ، وحسف سير العمؿ في المواعيد المق

فعالية، وىي الرقابة عمى مدى تحقيؽ قؿ ما يمكف مف التكاليؼ، ورقابة ر النتائج بأبوىي تعني تحقيؽ أك
 النتائج المرجوة.

ييتـ ىذا النوع مف الرقابة بمدى تحقيؽ الخطط والبرامج واألىداؼ المحددة لكؿ الرقابة عمى البرامج:  ـ د
 جية عامة. 

إلى  التقسيـ يتـ تحديد نوع الرقابة استناداً  وفقًا ليذا الرقابة:حيث الجهة التي تمارس مهمة من  ـ 3
 وتقسـ بدورىا إلى ثالثة أنواع ىي:الجية التي تقوـ بيا ومنبع سمطاتيا، 

وىي الرقابة التي تمارس مف خالؿ السمطة التنفيذية عمى أجيزتيا اإلدارية المختمفة، الرقابة الداخمية:  ـأ 
لما  وذلؾ بغرض التأكد مف أف جميع األعماؿ المناطة بالسمطة التنفيذية تسير وفؽ منيج سميـ، ووفقاً 

خططتو السمطة التنفيذية لنفسيا، وأقرتيا عميو السمطة التشريعية. وغالبًا ما تناط ىذه الميمة بوزارة المالية 
عمى غيرىا مف الجيات اإلدارية األخرى، وبمختمؼ الطرؽ واألساليب، أو مف قبؿ أجيزة متخصصة. 

التي يتبعيا النظاـ لحماية موارده،  أنيا: "كؿ الخطط واإلجراءات المختمفةؼ الرقابة الداخمية بوتعرّ 
ولمتحقؽ مف دقة ومدى االعتماد عمى البيانات المحاسبية، ولزيادة كفاءة األداء بالوحدة، ولتشجيع موظفي 

 .الوحدة عمى االلتزاـ بالتشريعات

 بحسبانياخؿ الجية المنفذة ذاتيا وىي الجزء مف الرقابة الداخمية التي تمارس داب ـ الرقابة الذاتية: 
المسؤولة عف التنفيذ، وذلؾ بغرض التأكد مف أف العمؿ يسير وفقًا لما تـ التخطيط لو، والكشؼ عف 

الجية المسؤولة عف عمميا. ويساعد ىذا النوع مف الرقابة عمى  الفشؿ أو النجاح، وذلؾ بحسبانيا أسباب
 ا.ؼ مستوياتيخمؽ الشعور بالمسؤولية عند العامميف داخؿ الجية اإلدارية عمى مختم

العمؿ داخؿ كؿ وحدة  لتنظيـ سير التي توضعفالرقابة الذاتية تمثؿ مجموع النظـ والضوابط التنفيذية 
في كؿ وظيفة أو عمؿ مف األعماؿ، بما يكفؿ حسف سير العمؿ فييا، وفقًا لمخطط الموضوعة  إدارية

 ظـ المعمومات والسجالت. ووفقًا لضوابط معنية. ويشمؿ ذلؾ النظـ اإلجرائية، والتعميمات، ون

 ومف أجؿ نجاح الرقابة الذاتية فإنيا تتطمب ما يمي: 
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توزيع العمؿ بيف الموظفيف، وتحديد مسؤوليات وواجبات كؿ منيـ، بشكؿ يكفؿ الحد مف الغش  -(1
مساؾ الدفاتر عف  واألخطاء. وأىـ خطوة في مجاؿ تقسيـ وتوزيع العمؿ ىي فصؿ وظيفة المحاسبة وا 

 ؼ الوحدة الحكومية.باقي وظائ

 بؿ يجب أف يقوـ فيو أكثر مف موظؼ.ال ينفرد موظؼ واحد بإتماـ عمؿ ما أ -(2

 وتحديدىا بدقة مف أجؿ تحديد المسؤوؿ عنيا.جباتيـ الكاممة، اتفيـ الموظفيف لو  -(3

اكتشاؼ أي تواطؤ قد مف أجؿ  ،الموظفيف مف حيف آلخر بما ال يتعارض مع مصمحة العمؿنقؿ  -(4
 ؿ بيف الموظفيف في اإلدارة الواحدة.يحص

 أف يجري جرد مفاجئ أو تفتيش دوري لمخزينة والمخازف العامة. -(5

 الصندوؽ االحتفاظ بيا في خزانتو.عيف سقؼ لممبالغ التي يجوز ألميف ت  -(6

بأي  وىي الرقابة التي تتوالىا جية مستقمة ال تخضع إلشراؼ السمطة التنفيذية: 8الرقابة الخارجية ـج 
شكؿ مف األشكاؿ. وتتولى ىذه الرقابة بشكؿ أو بآخر السمطة التشريعية. وقد تطورت ىذه الرقابة مف 

وقد توجيت معظـ  ف السمطتيف التشريعية والتنفيذية،حيث األسموب واليدؼ والممارسة بعد صراع طويؿ بي
ة. وتختمؼ مياـ كؿ جياز الدوؿ إلى إنشاء أجيزة متخصصة تتولى الرقابة نيابة عف السمطة التشريعي

طبقًا لمقوانيف السائدة في الدوؿ، فقد يعيد إليو باكتشاؼ األخطاء واالنحرافات المالية، أو محاكمة 
 المسؤوليف، أو وضع تقارير ترفع إلى رئيس الدولة، أو إلى المجالس النيابية أو االثنيف معًا. 

مى درجة ديمقراطية النظاـ. فبمقدار ما تممؾ ىذه لمحكـ ع اً معيار قابة الخارجية وكثيرًا ما تستخدـ الر 
خضاعو لمرقابة، وبمقدار ما تعبر  األجيزة الخارجية مف سمطات وقدرات عمى مساءلة الجياز الحكومي وا 

 عف تيارات الرأي العاـ واإلرادة الشعبية، بمقدار ما يكوف النظاـ ديمقراطيًا.

يعتمد ىذا التقسيـ عمى طبيعة سمطات الجيات التي تتولى عممية  من حيث سمطات جهة الرقابة: ـ 4
 ويمكف تقسيـ ىذه الرقابة إلى: 9الرقابة، 

يقصد بيذا النوع مف الرقابة، تمؾ الرقابة التي تتخذ طابعًا إداريًا، أي أنيا أ ـ الرقابة المالية اإلدارية: 
قة، وسواء ساب انت ىذه الرقابة الحقة أـسواء أك ذات صفة إدارية، وتمارسيا جية ذات اختصاص إداري،

موضوعيًا. وتمارس ىذه الرقابة مف قبؿ األجيزة التي تتولى الرقابة المالية دوف أف  اتخذت طابعًا شكميًا أـ
                                                        

 وما بعد. 28لمزيد مف التفاصيؿ نظر: د. فيمي محمود شكري، مرجع سابؽ، ص - 8
 وما بعد. 32المرجع نفسو، ص - 9
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فيي ذات طبيعة استشارية،  يكوف ليا اختصاص قضائي في إصدار الحكـ عمى الحسابات أو الموظفيف
 .10از المركزي لمحاسباتوتمارس في مصر مثاًل مف قبؿ الجي

ىي التي يقوـ بيا جياز متخصص يكتسب الطابع القضائي في كؿ ما ب ـ الرقابة المالية القضائية: 
الحكـ، كما ىو الحاؿ في المحاكـ العادية.  ف صفات، سواء مف حيث اإلجراءات أـيتضمنو ىذا الطابع م

ف السمطة عمى مفيوـ الرقابة المالية، حيث إ ويعد ىذا النوع مف الرقابة مف أىـ نتائج التطور الذي طرأ
التشريعية، وألسباب تتعمؽ بعدـ إلماـ أعضائيا باألصوؿ العممية لمرقابة المالية، والفتقارىـ لمخبرة والوقت 
الكافييف لمقياـ بعممية الرقابة، أولت ىذه الميمة إلى أجيزة متخصصة، وىذه األجيزة تطورت إلى أف 

يطمؽ  وذلؾ مف أجؿ الحكـ عمى الحساب وعمى المحاسبيف المخالفيف، لذاي، اكتسبت الطابع القضائ
 .11لحسابات(، كما ىو الحاؿ في فرنسا ولبنافاعمييا اسـ )محكمة الحسابات أو ديواف 

والرقابة المالية القضائية ىي رقابة الحقة، أي أنيا تحكـ عمى األعماؿ المالية بعد انتيائيا، فيي ال تكوف 
تعد مف أفضؿ أنواع الرقابة المالية، لكونيا تمارس مف قبؿ قضاة يتمتعوف بمزايا لذا  مرافقة.سابقة أو 

وحصانات القضاة العادييف، ويتوخوف العدالة في الحكـ عمى الحسابات العامة، أو عمى المتصرفيف 
 باألمواؿ العامة. 

نفاؽ وىي تمؾ الرقابة التي تمارسيا السمطة الت :ـ الرقابة البرلمانيةج  شريعية عمى عمميات تحصيؿ وا 
األمواؿ العامة، حيث تكفؿ دساتير مختمؼ الدوؿ حؽ السمطة التشريعية في الرقابة عمى عمميات تنفيذ 
الموازنة قبؿ وأثناء وبعد انتياء السنة المالية. وتعمؿ الرقابة البرلمانية عمى التأكد مف أف تنفيذ الموازنة 

 . 12مف إيرادات عامة ونفقات عامة سمطة التشريعيةو التالعامة يتـ وفقًا لما أقر 

وتعد الرقابة التي يمارسيا البرلماف عمى عمؿ الجياز الحكومي المظير األوؿ واألىـ مف مظاىر الرقابة 
الخارجية، ومرد ذلؾ إلى أف السمطة التشريعية بوصفيا الممثؿ الشرعي إلرادة الشعب، يجب أف تمعب 

نفيذ الموازنة العامة التي وضعت لتحقيؽ الصالح العاـ لممجتمع، وبالتالي فإف الدور الرئيسي في مراقبة ت
الجياز التنفيذي ال ينبغي أف يمارس مسؤولياتو دوف أف تكوف ىذه الممارسة خاضعة لضوابط الرقابة 

 البرلمانية التي يمثميا المجمس التشريعي.
                                                        

 وما بعد. 95مف التفاصيؿ انظر: د. احمد جماؿ الديف موسى، مرجع سابؽ، صلمزيد  - 10

وما بعد. د. فوزت فرحات، مرجع سابؽ،  418لمزيد مف التفاصيؿ انظر: د. فوزي عطوي، مرجع سابؽ، ص - 11
 وما بعد. 238ص

 وما بعد. 258مرجع سابؽ، ص ،د. فوزت فرحات -.172د. السيد عطية عبد الواحد، مرجع سابؽ، ص - 12
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سمطة التشريعية، كي تضمف التزاـ فالرقابة عمى األمواؿ العامة ىي في األساس مف اختصاص ال
 اؽ وفقًا لما قررتو السمطة التشريعية بموجب الموازنة. نفالحكومة بالجباية واإل

وتختمؼ رقابة السمطة التشريعية قوة وضعفًا وفقًا لمنظاـ السياسي القائـ، فيي واضحة وقوية في النظاـ 
ح الرقابة وقوتيا في النظاـ البرلماني البرلماني عمى عكس الموضوع في النظاـ الرئاسي، وسبب وضو 

ترجع إلى أف ىذا النظاـ يقوـ عمى أساس مسؤولية الوزراء مسؤولية تضامنية، ومسؤولية كؿ وزير 
 مسؤولية فردية في نطاؽ وزارتو التي يشرؼ عمييا.

التصرفات المالية  مف الرقابة السابقة والرقابة المرافقة والرقابة الالحقة عمى وتمارس السمطة التشريعية كالً 
 .لمحكومة
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 الرقابة عمى تنفيذ الموازنة في سورية
 

 أواًل ـ تطور مفهوم الرقابة في سورية:
تطور أسموب الرقابة عمى تنفيذ الموازنة في سورية بشكؿ محسوس. وانبثؽ ىذا التطور بصورة رئيسة مف 

المركزي لمرقابة المالية ووسع في مجاؿ الذي أحدث الجياز  1967( لعاـ 93المرسوـ التشريعي رقـ )
الرقابة فجعميا رقابة اقتصادية عمى حس األداء إلى جانب كونيا رقابة مشروعية. والذي عّدؿ بموجب 

الذي  1969( لعاـ 182وكذلؾ مف المرسوـ التشريعي رقـ ) 2003/ لعاـ 64المرسوـ التشريعي رقـ /
 أحدث الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش.

انت الرقابة في سورية قبؿ صدور ىذيف المرسوميف التشريعييف مقسمة إلى رقابة مسبقة ورقابة الحقة. فك
األولى منيما رقابة إدارية تقوـ بأعبائيا مديريات اإلدارة المركزية لوزارة المالية والمحاسبوف. كما كانت 

قد النفقة وانطباقيا عمى عمى مشروعية ع 13رقابة شبو قضائية مسبقة يمارسيا "ديواف المحاسبات"
اعتمادات الموازنة. وكانت الرقابة الالحقة عبارة عف رقابة إدارية قضائية أيضًا يمارس األولى منيا ديواف 
الحسابات أما الرقابة القضائية الالحقة فتتوالىا محكمة ديواف المحاسبات. ويحاكـ أماميا المسؤولوف عف 

قوموف بأعماؿ مخالفة لمقوانيف واألنظمة النافذة مف شأنيا أف تؤدي الحسابات واألعماؿ اإلدارية وعندما ي
 إلى زيادة في النفقات أو نقص في اإليرادات.

وقد تطورت الرقابة عمى تنفيذ الموازنة في سورية نتيجة اإلصالح المالي الذي شيدتو وبصورة خاصة 
غي ديواف المحاسبات بصورة فعمية في األحكاـ التي تضمنيا قانوف الجياز المركزي لمرقابة المالية، فأل

وتشكؿ الجياز المشار إليو. محدثًا بذلؾ ىيئة رقابة داخمية موحدة تشمؿ ما كاف يعرؼ  1968عاـ 
بديواف المحاسبات والتفتيش المالي ومفتشي الحسابات. ويمتاز أسموب الرقابة الجديدة بأنو رقابة اقتصادية 

لية، ورقابة كفاية لتحقيؽ مطابقة األداء لممعدالت والستخداـ الموارد لمتابعة تنفيذ الخطة مف الناحية الما
 العامة عمى الوجو الصحيح. فيي رقابة مشروعية ومحاسبية، وىي رقابة داخمية وخارجية بآف واحد.

وتتولى وزارة المالية بصورة رئيسة الرقابة عمى تنفيذ الموازنة في سورية. فيي تراقب مدى تقيد الوزارات 
جيزة االختصاصية المركزية والمحمية بالتعميمات واألنظمة المالية. وىي مسؤولة عف مراقبة تنفيذ واأل
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الخطط المالية. وتقوـ وزارة المالية بأعماليا الرقابية عف طريؽ محاسبي اإلدارات وبعض مديريات اإلدارة 
 المركزية. 

 

 ثانيًا ـ رقابة محاسب اإلدارة
داريًا محاسب إدارة أو أكثر مسؤوؿ أماـ وزير يكوف لكؿ وزير أو مؤسسة أو ى يئة عامة مستقمة ماليًا وا 

المالية والجياز المركزي لمرقابة المالية عف جميع األعماؿ الموكولة إليو. فمحاسب اإلدارة يمثؿ وزير 
نفيذ ، ويرأس اإلدارة المالية ليذه الجيات. وىو يتولى الرقابة عمى ت14المالية في الجية التي يعمؿ فييا

الموازنة سواء ما يتعمؽ منيا بصرؼ النفقات أـ جباية اإليرادات. ويؤشر محاسب اإلدارة عمى التصرفات 
المتضمنة عقد النفقة قبؿ إصدارىا، وعمى أوامر الصرؼ قبؿ دفعيا. كما يقوـ بمراقبة استعماؿ 

عمى الحسابات العامة العائدة االعتمادات، وبتوريد المبالغ المترتبة قانونًا لمخزينة العامة، وبالتصديؽ 
لموزارات واإلدارات والمؤسسات العامة التي يعمؿ بيا. ويزود محاسب اإلدارة وزارة المالية بجميع البيانات 

 واإلحصاءات التي تساعدىا عمى متابعة تنفيذ النفقات واإليرادات العامة في جميع أجيزة القطاع العاـ.
الغاية  يمارس محاسب اإلدارة رقابة مشروعية

منيا التأكد أف العمميات المختمفة لتنفيذ النفقة 
العامة ىي مطابقة لمقوانيف واألنظمة المرعية مف 
جية، وىي وفؽ حدود وأىداؼ الموازنة العامة 
مف جية أخرى. وتأتي ىذه الرقابة بصورة تأشير 
مسبؽ عمى عقد النفقة بقصد تنبيو الوزير 

التي يمكف أف المختص ووزير المالية إلى النتائج 
 تترتب مف جراء القرار المتخذ.
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 دارة المركزية  في وزارة الماليةثالثاًـ رقابة اإل
تتألؼ اإلدارة المركزية في وزارة المالية مف عدد مف المديريات  تشرؼ مف خالؿ بعضيا عمى أعماؿ 

 المحاسبييف: وتتولى ىذه المديريات االختصاصات التالية:
ألوامر الصرؼ وذلؾ بالتأشير عمييا، وتدقؽ قانونية الصكوؾ الخاضعة لمنشر المراقبة الفعمية  -1

في الجريدة الرسمية فال يكتسب التصرؼ اإلداري الذي يقضي القانوف بنشره في الجريدة الرسمية 
صيغة التنفيذ إال بعد النشر. وتقوـ الوزارة بتدقيؽ ىذه التصرفات لنشرىا، ويشكؿ ذلؾ رقابة فعمية عمى 

 عية تنفيذ الموازنة.مشرو 
عداد القرارات الالزمة ليا وذلؾ  -2 دراسة المقترحات المتعمقة بإلقاء الحجز االحتياطي أو رفعو، وا 

 مع مراعاة اختصاص الجياز المركزي لمرقابة المالية بيذا الشأف.

عداد صكوكو وفقًا لمقوانيف واألنظمة النافذة مف قبؿ مديرية  -3  دراسة طمبات التفويض المالي وا 
 الموازنة العامة.

الرقابة التي تمارسيا مديرية الموازنة العامة عمى التنفيذ وذلؾ عف طريؽ اإلشراؼ عمى محاسبي  -4
 اإلدارات.

رقابة مديرية الخزينة المركزية لمعظـ الحسابات العامة، سواء عف طريؽ مسؾ حسابات نفقات   -5
وواردات الموازنة العامة، أو عف طريؽ تنظيـ الكشوؼ الحسابية لمصندوؽ المركزي والصناديؽ 

 المساعدة والحسابات المصرفية والمطابقة عمييا.

 العامة، مف قبؿ مديرية الحسابات العامة. إعداد مشروع الحساب العاـ اإلجمالي لمموازنة  -6

دراسة الميزانيات والحسابات الختامية لمجيات العامة ذات الطابع االقتصادي مف قبؿ مديرية  -7
 شؤوف المؤسسات، وذلؾ بيدؼ تحديد مبالغ الفوائض االقتصادية الفعمية.
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 الجهاز المركزي لمرقابة المالية رابعاًـ رقابة
أحدث الجياز المركزي لمرقابة المالية بموجب 

وحّؿ  1967/ لعاـ 93المرسوـ التشريعي رقـ /
محؿ ديواف المحاسبات الذي نشأ بموجب 

وقد تـ تعديؿ  1930الدستور السوري لعاـ 
اختصاصاتو ونطاؽ عممو وتبعيتو بموجب 

الذي  2003/ لعاـ 64المرسوـ التشريعي رقـ /
بأنو ىيئة رقابية مستقمة ترتبط برئيس 15عّرفو 

مجمس الوزراء وتيدؼ أساسًا إلى تحقيؽ رقابة 
فعالة عمى أمواؿ الدولة ومتابعة أداء األجيزة 

  مف  التنفيذية واإلدارية واالقتصادية لمسؤولياتيا
 الناحية المالية ويختص بتدقيؽ وتفتيش حساباتيا.

 ـ الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز:1
 :16دت الجيات التي تخضع لرقابة الجياز بما يميحد

الوزارات الجيات والييئات العامة ذات الطابع اإلداري والجيات التابعة ليا، والوحدات اإلدارية   - أ
 المحمية، ومديريات األوقاؼ والوحدات الحسابية المستقمة.

 المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع االقتصادي، والوحدات االقتصادية التابعة ليا.  - ب
 أي جية أخرى تقوـ الدولة بإعانتيا أو ضماف حد أدنى لمربح ليا.  - ت
بالمائة كحد أدنى وبما ال  25المؤسسات والشركات التي تساىـ الدولة في رأسماليا بما ال يقؿ عف   - ث

 أحداثيا. يتعارض مع صكوؾ
 الجيات التي تنص صكوؾ إحداثيا عمى خضوعيا لرقابة الجياز.  - ج

ويعد جميع العامميف في الجيات الخاضعة لرقابة الجياز مسؤوليف أمامو مف الناحية المالية ويخضعوف 
لتفتيشو ومراقبتو، وال يخضع أصحاب المناصب لرقابة الجياز، و يكتفى بإعداد تقارير بشأف اإلجراءات 
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الصادرة عمى مسؤوليتيـ، وتقدـ ىذا التقارير إلى مجمس الوزراء، وتكوف مسؤولية العامميف في الجيات 
 الخاضعة لرقابة الجياز كما يمي:

عف جميع المخالفات المالية التي تقع ضمف اختصاصات الجياز، وبالشكؿ الذي يباشر مسؤولية مادية: 
 فيو الجياز رقابتو ومؤيداتو بذاتو.

 عف جميع المخالفات المالية التي تقع ضمف اختصاصات الجياز.تأديبية مسؤولية 
 :ـ اختصاصات الجهاز2

 :17يمكف تحديد ىذه االختصاصات بما يمي
 مراقبة حسابات مختمؼ أجيزة الدولة في ناحيتي اإليرادات والنفقات.   - أ
الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات، وتعويضات التسريح، ومبالغ التأميف، واإلعانات   - ب

 والضماف االجتماعي، والتثبت مف مطابقتيا لمقوانيف واألنظمة الخاصة بيا.
الرقابة المسبقة لممراسيـ والقرارات الخاصة بشؤوف العامميف، بالجيات العامة المشمولة برقابة الجياز،  - ت

ا يتعمؽ بصحة التعيينات، والعالوات، والنقؿ، واإلعادة لمعمؿ وما في حكميا، والتثبت مف فيم
 مطابقتيا لمموازنة العامة، ولمقوانيف واألنظمة.

مراقبة الصكوؾ المتعمقة بالترفيعات الدورية لمعامميف في الدولة، وذلؾ خالؿ سنة مف تاريخ   - ث
 صدورىا.

نة، مف أمانات، وسمؼ، وحسابات جارية، والتثبت مف صحة مراجعة جميع الحسابات خارج المواز   - ج
 العمميات الخاصة بيا، ومف أف أرقاميا مقيدة في الحسابات، وأنيا مؤيدة بالمستندات القانونية.

مراجعة القروض والتسييالت االئتمانية، التي عقدتيا الدولة، وما يقتضيو ذلؾ التأكد مف توريد أصؿ   - ح
 الدولة في حالة اإلقراض، وكذلؾ سداد الدولة في حالة االقتراض. القرض وفوائده إلى خزانة

مراقبة قيود المستودعات، وفحص دفاترىا، وسجالتيا ومستندات التوريد والصرؼ، ودراسة أسباب ما   - خ
 يتمؼ أو يتكدس بيا.

فحص سجالت ودفاتر ومستندات التحصيؿ والصرؼ، وكشؼ حوادث االختالس، واإلىماؿ   - د
الية، والتحقيؽ بيا وبحث بواعثيا، وأنظمة العمؿ التي أدت إلى حدوثيا واقتراح وسائؿ والمخالفات الم

 عالجيا.
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مراجعة الحساب العاـ لموازنة الدولة، والييئات العامة ذات الطابع اإلداري، ووحدات اإلدارة المحمية،   - ذ
القطاع العاـ ومديريات األوقاؼ، والحسابات والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشآت 

بداء المالحظات بشأف أخطائيا في تطبيؽ القوانيف  االقتصادي، لمتعرؼ عمى حقيقة المركز المالي وا 
 واألنظمة.

 تدقيؽ المنح واإلعانات واليبات المقدمة مف الغير.  - ر
 رقابة الكفاية واألداء لمتحقؽ مف استخداـ الموارد المالية بالشكؿ األمثؿ.  - ز
إمساكيا لمخطط االقتصادية واالجتماعية، ومتابعة تنفيذىا بما يحقؽ مراجعة السجالت المقرر  - س

 أىدافيا.
مما تقدـ يمكف القوؿ إف الجياز يمارس رقابة مشروعية ورقابة محاسبية ورقابة اقتصادية وتحقيؽ وتفتيش 

 لتحقيؽ أىدافو الرقابية.
 ـ صالحيات الجهاز:3
ف مفتشي الجياز ورئيسو يمارسوف الرقابة إ

اإلدارية التي تتمثؿ في الكشؼ عف األخطاء 
والمخالفات ورفع تقارير بشأنيا إلى الجيات 
اإلدارية العميا أو إلى القضاء المختص، كما أف 
لرئيس الجياز صالحية إلقاء الحجز االحتياطي 
والتنفيذي لضماف األمواؿ العامة تجاه العامميف 
وغير العامميف، وىذا يدؿ عمى أف المشرع أعطى 
مفتشي الجياز ورئيسو صالحيات واسعة تجاه 
 العامميف وغير العامميف في الجيات العامة التي

عطائيـ صالحيات    تخضع لرقابة الجياز وا 
المعطاة لمقضاة تجاىيـ عدا التوقيؼ، وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يعط ىؤالء أي حؽ سواء في االعتراض 

مب رد المفتشيف بعكس قانوف الييئة المركزية لمرقابة عمى قرارات الجياز التفتيشية والتحقيقية أو ط
والتفتيش الذي أعطاه الحؽ بطمب رد المفتشيف وأف قواعد األصوؿ الجزائية المدنية أعطت ىذا الحؽ 
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لممدعى عمييـ أماـ القضاء، كما أنو تقؼ صالحياتو تجاه المخالفات المرتكبة مف أصحاب المناصب 
 .18س الوزراءالعميا بإبالغيا إلى رئيس مجم

 ـ المخالفات التي تقع ضمن اختصاصات الجهاز:4
تعد مف المخالفات المالية التي تقع ضمف اختصاصات الجياز، والتي يسأؿ عنيا العامموف في األجيزة 

 :19التي يمارس الجياز اختصاصاتو بالنسبة ليا األمور التالية
عدـ الرد عمى مالحظات الجياز أو مكاتباتو بصفة عامة أو التأخر في الرد عمييا بدوف عذر   - أ

 مقبوؿ، ويعد في حكـ عدـ الرد اإلجابة بيدؼ المماطمة.
التأخر دوف مبرر في إبالغ الجياز خالؿ الموعد المحدد بما تتخذه الجية اإلدارية المختصة بشأف   - ب

 ييا الجياز.المخالفة المالية التي يبمغيا إل
عدـ موافاة الجياز، بغير عذر مقبوؿ، بالحسابات الختامية بالمواعيد المقررة، والتأخر في تقديـ   - ت

المستندات المؤيدة ليا، أو بما يطمبو الجياز مف أوراؽ أو بيانات أو قرارات أو وثائؽ أو غيرىا مما 
 يكوف لو الحؽ في فحصيا ومراجعتيا أو االطالع.

ف واألنظمة المالية، وتجاوز االعتماد، وعدـ قانونية الصرؼ بالنسبة لمموازنة العامة مخالفة القواني  - ث
 والموازنات العائدة لمجيات الخاضعة لرقابة الجياز.

كؿ إىماؿ أو تقصير يترتب عميو ضياع حؽ مف الحقوؽ المالية لمدولة، أو المؤسسات أو الييئات   - ج
 ة الجياز، أو إلحاؽ الضرر باألمواؿ العامة.العامة، أو غيرىا مف الجيات الخاضعة لرقاب

ساءة االئتماف، وكؿ تبذير في إدارة واستخداـ األمواؿ العامة.  - ح  السرقة واالختالس وا 
التقصير في تحقيؽ الشروط المناسبة لشراء، أو بيع المواد الالزمة، والمنتجات أو عقد نفقات ليست   - خ

 ضرورية، وال تقتضييا المصمحة العامة.
 ساؿ الصكوؾ، الخاضعة لمتأشير، ضمف الميؿ المنصوص عمييا في قانونو.عدـ إر   - د
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 ـ أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز: 5
 

 :يمارس الجياز االختصاصات الرقابية التالية
 أـ مراجعة الحسابات:

 اإلجمالي.وتشمؿ مراجعة النفقات واإليرادات وحسابات خارج الموازنة والقيود المحاسبية والحساب العاـ 
وتتميز ىذه الرقابة بكونيا رقابة مشروعية ورقابة محاسبية، إذ يقوـ الجياز بمراجعة وتدقيؽ مستندات 
ودفاتر وسجالت اإليرادات المحصمة والمتحققة، والنفقات العامة مف زاوية عقد النفقة وتصفيتيا واألمر 

يود المحاسبية المتعمقة بالتحصيؿ أو بصرفيا ودفعيا الفعمي، والتحقؽ مف أف التصرفات المالية والق
الصرؼ  قد تمت بصورة نظامية ومشروعة، وفقًا لمقوانيف والنظـ المالية والمحاسبية المقررة، ولمقواعد 

 العامة لمموازنة لمدولة.
كما يقوـ الجياز بالرقابة عمى النفقات واإليرادات العامة وحسابات خارج الموازنة بصورة انتقائية، أما 

بة لمقيود المحاسبية والتي ُتعنى بصحة ما ورد في السجالت والبيانات الحسابية ومطابقتيا لمقوانيف بالنس
واألنظمة النافذة ولقواعد المحاسبة التجارية عند االقتضاء، و أف الموازنة الختامية تمثؿ المركز المالي 

شاممة تبدأ بالتحقؽ مف سالمة مطابقة الحقيقي لمييئة الخاضعة لمرقابة فإنيا تتميز بأنيا  رقابة تفصيمية 
الرقـ الوارد في أمر الصرؼ لالعتماد الوارد في البند المخصص لو في الموازنة، حتى تصؿ إلى مطابقة 
الحساب اإلجمالي بمجموعة ألرقاـ الكشوؼ الحسابية الفرعية واإلجمالية، وألرقاـ تقديرات الموازنة حتى 

 يصبح ىذا الحساب بناًء متكاماًل.
 :20ب ـ مراقبة الصكوك ومراجعتها

يمارس الجياز المركزي رقابة مشروعية عمى المراسيـ والقرارات الخاصة بشؤوف العامميف التي تتجاوز 
آثارىا السنة المالية، وذلؾ في الجيات الخاضعة لرقابة الجياز، سواء فيما يتعمؽ بصحة التعيينات 

لمعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأميف، وتعد رقابة والترفيعات والعالوات، أـ ما يتعمؽ بحسابات ا
الجياز ىذه قاطعة لمدة الحصانة اإلدارية، ويجب عمى الجيات الخاضعة لرقابة الجياز أف تبمغو 

 المراسيـ والقرارات الخاضعة لرقابتو خالؿ خمس عشرة يومًا مف تاريخ صدورىا.
إذا ظير نتيجة التدقيؽ في الصكوؾ أنيا مطابقة لمقانوف وأف أوراقيا الثبوتية كاممة، فعمى المدير 
المختص في الجياز وخالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ تبميغ الجياز الصؾ أف يضع النسخة األصمية 
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يوقع عمييا، أما أذا ......( ثـ ....... تاريخ.وعمى صورة طبؽ األصؿ عنيا عبارة )نظر فيو وسجؿ برقـ
ظير في الصكوؾ وجود مخالفة ألحكاـ القانوف أو نقص في الوثائؽ يستوجب رفضيا، فاف المدير 
المختص يعيد الصؾ غالى الجية المختصة مبينًا المخالفة أو النقص ومحددًا مدة شير إلزالة المخالفة 

ية نظرىا يعرض الموضوع عمى أو تبريرىا أو استكماؿ النقص، فإذا أصرت الجية المختصة عمى وج
الوكيؿ المختص، فإذا رأى وجيًا لقبوؿ الصؾ أعاده إلى المدير المختص لمتأشير عميو مع بياف األسباب 
ذا رأى رفض التأشير رفع الموضوع إلى الجياز الذي يقرر عندئذ قبوؿ التأشير أو رفضو مع  المبررة، وا 

حكمًا مف الجياز بعد انقضاء مدة الشير إذا لـ تقوـ  بياف األسباب المبررة لذلؾ، ويعد الصؾ مرفوضاً 
 الجية المختصة بإزالة المخالفة أو استكماؿ النقص.

وفي حاؿ رفض الجياز المرسوـ أو القرار المقدـ إليو يمكف لموزير المختص أف يطمب خالؿ خمسة عشر 
فيو(، ويعمؿ بالقرار الصادر يومًا عرض الموضوع عمى المجمس األعمى لمرقابة المالية )وىو أعمى ىيئة 

عف ىذا المجمس، إال أنو لموزير المختص خالؿ شير مف تاريخ تبمغو قرار المجمس أف يعرض القضية 
عمى رئيس مجمس الوزراء، فإذا اتخذ الرئيس عمى مسؤوليتو خالؿ مدة شير عمى األكثر قرارًا بقبوؿ 

 .المعاممة أعيدت لمجياز لمتأشير عمييا بتحفظ
 فتيش والتحقيق:ج ـ الت 

يتناوؿ التفتيش والتحقيؽ التصرفات المالية لمعامميف في الجيات الخاضعة لرقابة الجياز، وقد تأخذ ىذه 
الرقابة صورة الرقابة المرافقة أو الالحقة، ويشمؿ التفتيش والتحقيؽ بصورة عامة كؿ ما يشكؿ مخالفة 

 مالية.
األمواؿ الضائعة في إطار  قة المسؤوليف واستردادحيث يتولى الجياز كشؼ المخالفات المالية ومالح

المسؤولية المادية، أما فيما يتعمؽ بالمسؤولية التأديبية يجري الجياز التحقيؽ المبدئي، وتحديد العقوبة 
المقترح فرضيا عمى الموظؼ مرتكب المخالفة المالية، ويمكف أف يرفع الموضوع إلى الييئة المركزي 

كماؿ التحقيؽ، كما يمكف لو إنياء التحقيؽ ورفع الموضوع إلى النيابة العامة التخاذ لمرقابة والتفتيش الست
 ما تراه مناسبًا بحؽ المخالؼ إذا وجد مف خالؿ التحقيؽ قياـ العامؿ بتصرؼ يشكؿ جرمًا جزائيًا.
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 :21د ـ رقابة الكفاية
ومعدالت أداء مختمؼ األعماؿ وتتـ مف خالؿ مراجعة الحسابات واستنباط معدالت التكمفة اإلنتاجية  

وتكمفتيا ومدى تحقيؽ المصروفات لألىداؼ المحددة ليا وتقييـ النتائج عمى أساس التكمفة، وتتضمف ىذه 
 الرقابة بصورة خاصة ما يمي:

أػ مراقبة نسب تنفيذ المشروعات االستثمارية وتكاليفيا ومددىا المقررة ومقارنتيا مع التكاليؼ والمدة التي 
 ليا وبياف سبب االختالؼ بينيما.نفذ خال

ب ػ مراقبة الكفاية اإلنتاجية بالمقارنة بيف اإلنتاجية المستيدفة واإلنتاجية الممكنة في ضوء حجوـ الطاقة 
 المستغمة فعاًل مع الطاقة الممكف استغالليا عمى أساس التشغيؿ الكامؿ.

 نسب المخطط ليا.ج ػ المقارنة بيف نسب اإلنتاج المقررة مع المنفذة فعاًل وال

 د ػ متابعة ومراقبة أوجو اإلسراؼ والتبذير في تنفيذ المشروعات.

ىػ ػ متابعة النتائج التي تترتب عمى تنفيذ المشروعات وتقييـ النتائج ومقارنتيا بالتكمفة والموارد المستخدمة 
 فييا.

 ـ تقارير الجهاز: 6
تظير نتائج الرقابة التي يمارسيا الجياز في التأشير 
أو عدـ التأشير عمى الصكوؾ وفي التقارير التي 
تصدر عف الجياز، فقد نص الجياز المركزي عمى 

 ثالثة أنواع مف التقارير ىي:
ػ التقارير المنظمة نتيجة عمميات الرقابة 

 المالية.
 ػ التقارير الدورية.

ػ التقرير السنوي والتقرير عف الحساب العاـ 
  .22اإلجمالي
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 لهيئة المركزية لمرقابة والتفتيشخامسًا ـ رقابة ا
، وقد ُعدؿ 1969/ لعاـ 182أحدثت الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش بموجب المرسوـ التشريعي رقـ /

. وىي تمارس رقابة خارجية عمى بعض نواحي تنفيذ الموازنة. 1981/ لعاـ 24بموجب القانوف رقـ /
والتحقيؽ متبعة في ذلؾ أسموب الرقابو االنتقائية والييئة تمارس رقابتيا بطريؽ التدقيؽ والتفتيش 

والتقديرية. إال أف رقابة الييئة مف الناحية المالية تقتصر عمى أمور محدودة جدًا وبخاصة بعد التنسيؽ 
 الذي تـ بيف عمؿ الجياز المركزي لمرقابة المالية والييئة المركزية لمرقابة والتفتيش.

وىي ىيئة مستقمة مركزىا دمشؽ وترتبط برئيس مجمس الوزراء، ىدفيا تطوير العمؿ  :ـ تعريف الهيئة1
اإلداري، وحماية الماؿ العاـ، وتحقيؽ الفعالية في اإلنتاج ورفع مستوى الكفاية واألداء، وتسييؿ توفير 

 الخدمات لممواطنيف. 

 وتمارس الييئة اختصاصاتيا بالنسبة لمجيات التالية: 
رات والييئات العامة ذات الشخصية القانونية واالستقالؿ المالي والييئات الوزارات واإلدا  - أ

 األخرى والوحدات اإلدارية المحمية ومديريات األوقاؼ.
المؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادي والشركات والمنشآت التابعة ليا   - ب

 والجمعيات التعاونية عمى اختالؼ أنواعيا.
نحيا سمؼ أو قروض أو إعانات، أو تضمف ليا أية جية أخرى تقوـ الدولة بم  - ت

 حدًا أدنى مف الربح، أو كاف ليا عالقة أو تأثير بعممية التحويؿ االشتراكي.
 تختص الييئة في مجاؿ الرقابة المالية باألمور التالية: ـ اختصاصات الهيئة:2
سبية والرقابة مراقبة تنفيذ الخطط االقتصادية المادية والمالية مف حيث المشروعية والمحا  - أ

بداء رأييا في الحسابات النيائية وفي تقارير المتابعة المتعمقة بتمؾ الخطط وتقديـ تقرير  االقتصادية، وا 
 بشأنيا إلى رئيس مجمس الوزراء.

مراقبة تنفيذ مختمؼ استثمارات الدولة في مواعيدىا ومدى تحقيقيا لألىداؼ المقررة وبخاصة   - ب
 اعاة توجيو الطاقات التمويمية والمادية إلنجاز المشروعات الحيوية.االقتصادية منيا وكذلؾ مدى مر 

 .مراقبة كفاية النفقات العامة لمحيمولة دوف تبذير أمواؿ الدولة العامة والخاصة  - ت
الكشؼ والتحقيؽ والتفتيش عف المخالفات اإلدارية والمالية والجرائـ الجزائية واالقتصادية التي تقع   - ث

مف العامميف أثناء أدائيـ العمؿ، واقتراح الوسائؿ الكفيمة بتالفييا والحيمولة دوف وقوعيا بالمستقبؿ وفحص 
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مف رئيس مجمس الوزراء والوزراء  الشكاوى والطمبات التي تحاؿ إلييا بشأف ىذه المخالفات والجرائـ
 .والرؤساء المختصيف أو مف أية جية رسمية أخرى

التحقؽ مما إذا كانت ىيئات الرقابة، أيًا كاف نوعيا وأيًا كانت الجيات التي تمارسيا بما في ذلؾ   - ج
، وما إذا الجياز المركزي لمرقابة المالية، تقوـ برقابتيا عمى الوجو الصحيح وتحقؽ األىداؼ المقررة ليا
 كانت القواعد المنظمة بشؤوف الرقابة تتصؼ بالكفاية والدقة المتيف تحققاف رقابة فعالة ناجحة.

وذلؾ يعطي الييئة صالحية ممارسة رقابتيا عمى أجيزة الرقابة. ويخضع لمرقابتيا الجياز المركزي لمرقابة 
 .نفيذية والرقابية في البالدالمالية. فتمارس نوعًا مف الرقابة العميا عمى جميع األجيزة الت

تتشابؾ اختصاصات الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش  ـ اإلزدواجية بين اختصاصات الهيئة والجهاز:3
مع الجياز المركزي لمرقابة المالية، وقد خمؽ ذلؾ نوعًا مف اإلزدواجية بيف اإلدارتيف. وتظير ىذه 

نفيذ الموازنة في قسمي النفقات واإليرادات بالنسبة اإلزدواجية في صالحية كؿ منيما بالرقابة عمى ت
لألجيزة والييئات واإلدارات نفسيا. وىذه الرقابة مف كؿ مف الجياز والييئة مف نوع واحد، فيي رقابة 
مشروعية ورقابة محاسبية ورقابة اقتصادية. كما تبدو ىذه اإلزدواجية مف خالؿ تحقيؽ كؿ مف الييئة 

 لمالية بغية حفظ أمواؿ الدولة مف الضياع ومعاقبة المسؤوليف. والجياز في المخالفات ا
وتـ نتيجة ىذا التنسيؽ تـ تحديد  23وقد قامت الييئة بتنسيؽ عمميا مع الجياز منعًا لإلزدواجية

اختصاصات كٍؿ منيما بدقة لتفادي ىذا االزدواج ومع ذلؾ مازاؿ ىناؾ تشابؾ وخاصة في مجاؿ التفتيش 
 والتحقيؽ.

 

 ػ الرقابة التشريعية:سادسًا 
ال يقتصر دور السمطة التشريعية عمى إقرار الموازنة فقط بؿ يتعدى ذلؾ إلى الرقابة عمى تنفيذىا أيضًا 
حتى تحقؽ اإلجازة باإلنفاؽ والجباية الغاية منيا. وينجـ ىذا النوع مف الرقابة مسؤولية سياسية تترتب 

ص. ويمكف اعتبار الرقابة التشريعية بمثابة رقابة مرافقة عمى أعضاء السمطة التنفيذية والوزراء بشكؿ خا
ورقابة الحقة. فيي مرافقة ألف قسـ منيا يتحقؽ أثناء تنفيذ الموازنة عف طريؽ البيانات والوثائؽ التي 
تقدميا الحكومة لممجالس التشريعية مف جية، وعف التعديالت التي تطرأ عمى الموازنة أثناء مدة تنفيذىا ػ 

                                                        
تنفيذًا لنص المادة السادسة مف قانوف إحداثيا التي تقوؿ: "تقوـ الييئة برقابتيا بتنسيؽ مع باقي ىيئات الرقابة وفقًا  - 23

لى الحيمولة دوف عرقمة سير العمميف لخطة عمؿ تضعيا الييئة بالصورة التي تؤدي إ لى تخفيؼ مف العمؿ الرقابي وا 
 اإلداري واإلنتاجي".
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قرار االعتمادات اإلضافية ػ مف جية أخرى. وىي رقابة الحقة تمارسيا المجالس كنقؿ اال عتمادات وا 
 التشريعية عف طريؽ إقرار الحساب العاـ اإلجمالي أو قطع حساب الموازنة بقانوف.

وأفضؿ أنواع الرقابة التي تقوـ بيا السمطة 
التشريعية ىي الرقابة المرافقة لتنفيذ الموازنة وقد 

اـ الداخمي لمجمس الشعب كيفية القياـ بيف النظ
 :24بيا وأنواعيا فيي كما يمي

وىو أسموب يوجو بمقتضاه أعضاء  * السؤال:
السمطة التشريعية أسئمة إلى الوزراء لالستفسار 
عف واقعة ما، أو االستعالـ عف نية السمطة 
التنفيذية في أمر مف األمور، وتمقي الجواب عنو 

 خالؿ مدة معنية.

  وىو مطالبة السمطة التنفيذية االستجواب:* 

ببياف أسباب تصرفيا في أمر ما والغاية منو، ويعد االستجواب أقوى مف السؤاؿ وأخطر منو في نتائجو 
 ألنو قد ينتيي األمر في حالة عدـ االقتناع بالنتيجة إلى التصويت عمى الثقة قي حدود إجراءات معينة.

مطة التشريعية الحؽ في عرض أي موضوع لممناقشة الستجالء سياسة ألعضاء الس * طمب المناقشات:
 الحكومة وتبادؿ الرأي فيو.

حيث يحؽ لمسمطة التشريعية تشكيؿ لجاف مف بيف أعضائيا، إلجراء تحقيقات  تشكيل لجان التحقيق: *
 العامة.بقصد الوصوؿ إلى معرفة أمور معينة، والكشؼ عف الخمؿ الموجود في إحدى مصالح اإلدارة 

حيث يمكف أف تطمب بعد فشؿ االستجواب مف ُخمس أعضاء المجمس ويتخذ القرار فييا  :* حجب الثقة
 باألكثرية المطمقة ألعضاء المجمس.

وتمارس السمطة التشريعية رقابة الحقة عمى عمميات تنفيذ الموازنة العامة، مف خالؿ اعتماد قانوف قطع 
حسابات موازنة كؿ سنة مالية. وذلؾ عف طريؽ تدقيؽ ومراجعة الحساب العاـ اإلجمالي لمموازنة العامة 

ساب وتبميغو إلى الجياز مف قبؿ السمطة التشريعية، حيث تقوـ وزارة المالية بإعداد مشروع ىذا الح
المركزي لمرقابة المالية خالؿ ستة أشير مف انتياء السنة التي يعود ليا ذلؾ الحساب.. وتعرض 

                                                        
 النظاـ الداخمي لمجمس الشعب. :انظر - 24
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الحسابات النيائية لمسنة المالية عمى مجمس الشعب في مدٍة ال تتجاوز عاميف مف انتياء ىذه السنة، 
يرادات والنفقات التي كاف قد أقرىا في البداية فيقوـ المجمس بتدقيقو ومقارنتو مع التقديرات األصمية لإل

. حيث يقوـ المجمس بإقرار 25لمعرفة مدى تقيد السمطة التنفيذية باإلذف الممنوح ليا في الجباية واإلنفاؽ
 قانوف قطع الحساب ويشكؿ ىذا القانوف آخر مرحمة مف مراحؿ الرقابة وثمرة عمؿ أجيزتيا المختمفة.
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