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 تمهيد

ية تجصما ية كاالقصاادٌقدـ العرب لمحضارة االنسانية العديد مف المساىمات اال
كالعممية اسصفادت منيا الحضارة األكربية  ند بداية نيضصيا في القرنيف السادس  شر 
كالسابع  شر , فعمى سبيؿ المثاؿ صمت صرتجمة كصاب االحكاـ السمطانية لمماكردم كىك 

العامة لعدة لغات أكربية كصـ صدريسو في التجامعات , كصمت صرتجمة كصاب في االدارة 
كصاب الخراج لمقاضي أبي يكسؼ , كىك أكؿ كصاب مالية  امة في الصاريخ إلى المغات 
األكربية , كاسصفادت منو الممالؾ كالحككمات األكربية , ألنو حدد الضرائب الزرا ية , 

 )المكس( كالزكاة كغيرىا. كضريبة الرأس )التجزية( كالضرائب التجمركية
ان لكصاب الخراج صـ صطكير األنظمة الضريبية كظيرت النظريات الضريبية اسصنادك 

 األكربية ككاف أكليا:
الذم صحدث فيو  ف بعض القضايا  6751كصاب تجاف بكداف )التجميكرية(  اـ 

 العامة.كد ا إلى صخفيض النفقات  لمطكارئ,احصياطية  أمكاؿالمالية كضركرة االحصفاظ ب
حيث كضع فيو بعض الصعريفات  6571كصاب مكنصسكيك )ركح القكانيف(  اـ 

 كالقكا د الثابصة في المالية العامة.
الذم ركز فيو  مى العديد مف  6551كصاب آدـ سميث )ثركة األمـ(  اـ 

ككانت بمثابة نظرية مالية  الضريبة,كقكا د  -ايرادات الدكلة كنفقاصيا  -القضايا المالية 
 تجديدة في الضرائب.

بدأت المالية العامة في الصطكر  مى أثر ادكر كثيقة )إ بلف الحقكؽ( الصي 
كأ طت ىذه الكثيقة لمبرلماف الحؽ  6161أ منيا ممؾ بريطانيا كليـ الثالث  اـ 

 بمناقشة فرض الضرائب التجديدة أك زيادة الضرائب القائمة.
العاـ إلى أدنى الحدكد  نفاؽض اإلالكبلسيؾ مبدأ حياد الضريبة كصخفي ا صمادإف 

اسصند إلى دكر الدكلة غير الصدخمية ككانت الدكلة السائدة أياـ الكبلسيؾ )الدكلة 
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الحارسة( الصي صعني بشؤكف األمف كالدفاع كالصربية كالصعميـ كالقضاء كصحقيؽ العدالة 
 كالقياـ بالخدمات العامة.

ية كالسياسية لحاكؿ الكساد تجصما ية كاالقصاادلقد أدت ىذه المعصقدات اال
األمر الذم أثبت قدـ ىذه النظرية ك دـ قدرصيا  مى  6111 - 6161الكبير  اـ 

 إيتجاد الحمكؿ البلزمة لؤلزمات المالية كالنقدية المصبلحقة.
 المالية, مى أثر الكساد الكبير ظيرت أفكار المكرد كينز في معالتجة السمبيات 

)النظرية العامة في الفائدة كالنقكد  6111ر  اـ فنادل في كصابو الشيير الذم نش
العاـ كأداة مالية  نفاؽىا  مى زيادة اإلا صماد( إلى ضركرة صدخؿ الدكلة ك سصخداـكاال

 م.قصاادىامة لمصدخؿ بيدؼ صحقيؽ الصكازف اال
  التجنا في ىذا الكصاب: 

 قضايا نظرية في المالية العامة )دكرىا ككظائفيا كصطكرىا(. -
ية الصي يؤدم قصااداال ثارالعاـ كصطكره ك كامؿ زيادصو كاآل نفاؽاإل قضايا -

 .إلييا
ية تجصما ية كاالقصااداال ثارقضايا الضرائب كخااة كظائفيا كصنظيميا كاآل -

 الكطني. قصاادليا كأداة مالية ىامة في اال
 القركض العامة كدكرىا في صمكيؿ المكازنة العامة كصنظيميا كأداة مالية ىامة -

 الناتجمة  نيا. ثاركضركرية لمدكلة كاآل
 .قصاادالمكازنة العامة: صنظيميا كقكا دىا كدكرىا الرقابي في اال -

إف ىذه المكضك ات الصي  التجيا الكصاب صعد مادة  ممية لمطمبة كالدارسيف 
كما كيسصفيد العاممكف  كدراساصيـ,كالميصميف كالمالييف كالباحثيف صسا دىـ في ابحاثيـ 

 كاهلل المكفؽ دكائر المالية الحككمية مف األفكار المطركحة.في ال
 6262لثاني اكانكف  67المكافؽ  6776تجمادل اآلخر  25

 المؤلؼ
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 العامة المالية إلى المدخل :األولالفصل 
 : المدخؿ إلى المالية العامةعنوان الفصل

Introduction to Public Finance 
 كممات مفتاحية:

 The Moneyالماؿ: 
 Finance Science  مـ المالية:

  Economics  مـ االقصااد:
  Politics  مـ السياسة:
  Objectives Of Public Finance العامة:أىداؼ المالية 

 Tasks Of Public Finance كظائؼ المالية العامة: 
 ممخص الفصل:

و ثـ انصقمنا لدراسة صناكؿ ىذا الفاؿ صعريؼ الماؿ ثـ صعريؼ  مـ المالية العامة كصحديد خاائا
 مى دكر المالية في صكزيع الدخؿ  كالصعرؼشرحنا أىداؼ  مـ المالية  األخرل ثـ كالعمـكالعبلقة بيف  مـ المالية 

 القكمي.
 مخرجات الفصل:

 الماؿ كالمفيـك االقصاادم لمماؿ.الصعرؼ  مى مفيـك  -6
 صذكر مفيـك المالية العامة كخاائص ىذا العمـ. -6
العبلقة بيف  مـ المالية ك مـ االقصااد ك مـ السياسة ك مـ االتجصماع ك مـ الصعرؼ  مى  -1

 القانكف.
 شرح أىداؼ المالية العامة لمدخؿ مخصار ليذا العمـ كأحد العمـك االقصاادية. -7
 شرح كظائؼ المالية العامة ككيؼ صؤثر في صكزيع الدخؿ القكمي. -7

 مخطط الفصل:
 مفيـك الماؿ. -6
 ئاو.مفيـك  مـ المالية كخاا -6
  بلقة  مـ المالية بالعمـك األخرل. -1

 .بلقة  مـ المالية باالقصااد  
 .بلقة  مـ المالية بالقانكف  
 .بلقة  مـ المالية بالسياسة  
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 أىداؼ المالية العامة. -7
 كظائؼ المالية العامة. -7

 :تمييد
يرصبط بكتجكد دكلة قكية, فإذا ضعفت  قصاادالماؿ كالنقد في اال رأمك إف صنظيـ 

 قصاادالعاـ كصنخفض قيمة العممة كيصراتجع حتجـ النمك في اال نفاؽالدكلة يصراتجع دكر اإل
ذا صعاظـ دكر الدكلة صزيد حتجـ االقصطاع الضريبي كصزيد حتجـ اإل العاـ  نفاؽالكطني, كا 

 نصاجر الذم يزيد اإل مى الخدمات الحككمية األم نفاؽبيدؼ إقامة المشاريع العامة كاإل
 كالدخكؿ كيؤدم لصحسيف ظركؼ المعيشة لممكاطنيف. 

العاـ  نفاؽاإليتجابية لئل ثارالصدخمية كاآل فالعبلقة كانت كما زالت قكية بيف الدكلة
 في كؿ  ار مف العاكر.

فما ىك  مـ المالية؟ كماىي أىدافو ككظائفو؟ ككيؼ صصحدد العبلقة بينو كبيف 
 ؼ صطكر ىذا العمـ؟؟ ككيخرلالعمـك األ

 مفيوم المال: -1-1
صيٌعد كممة الماؿ مف أقدـ الكممات  ند العرب ألف الاراع بدأ بالماؿ, ككانت 
القبائؿ كالتجما ات صغزك بعضيا البعض لمحاكؿ  مى الماؿ, كاسصمر الماؿ حصى 

 الكقت الحاضر سببان لمارا ات بيف الدكؿ كاألمـ.
مرة, ككرد  51كرد ذكره في القرآف الكريـ  كنظران ألىمية الماؿ في حياة األمـ فقد

كاإلنتجيؿ في مكاضع كثيرة, لصعبر  ف أىميصو كدكره في حياة  الصكراةذكره في 
 المتجصمعات. يقكؿ الفيركز آبادم ااحب القامكس المحيط:

, كرتجؿ ماؿ كميؿ كمكؿ: كثير الماؿ أمكاؿالماؿ: ما ممكصو مف كؿ شيء كتجمعو 
 .(6)كممصو أ طصو الماؿ

                                  
 .71ص 6111الفيركز آبادم: القامكس المحيط, المكصبة الصكفيقية القاىرة  (6)
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 ي لممال:تقتصادالمفيوم اال -
ييٌعد كؿ ما ينصفع بو  مى أم كتجو مف كتجكه النفع ماالن, كما أنو يعد كؿ ما يقٌكـ 
بثمف ماالن أيان كاف نك و, كأيان كانت قيمصو فمف ممؾ أرضان فيي ماؿ, كمف ممؾ بيصان فيك 

يعرض في السكؽ كصقدر لو قيمة ىك  ءشيماؿ, كمف ممؾ شتجران فيك ماؿ, فكؿ 
 .(6)ماؿ

م: كؿ شيء قابؿ لمصقكيـ ) قار, نقكد, مانع, قصاادالماؿ في المعنى اال
 . كغيرىا(..مزر ة, صتجارة, أغناـ

كيخصمؼ الماؿ  ف رأس الماؿ, فالماؿ ىك كؿ ما ينصفع بو كقابؿ لمصقكيـ, في 
حيف يككف رأس الماؿ اآلالت كالصتجييزات كاألاكؿ الثابصة كالمصداكلة لمقياـ بالعممية 

 ية.نصاتجاإل
 ان لذلؾ, صككف خاائص الماؿ:اسصنادك 
.( أما السمع الصي .بيا )سيارات, مباني, أغناـ, ألبسة االنصفاعكؿ سمعة يمكف  (6)

 ال ينصفع بيا, فبل صعد ماالن كاليكاء كالضكء.
قابمية الماؿ لمصقكيـ بالثمف ميما كاف نك و, فالسيارة يمكف صحديد قيمصيا مف  (6)

يا, أما اليكاء فبل نسصطيع صقييمو ألننا ال نعرؼ إنصاتجخبلؿ المكاد الصي دخمت في 
 صكمفصو كمحصكياصو.

, سصيبلؾية فالحميب يامح لبلسصيبلكية أك االسصعماليحمؿ الماؿ الافة اال (1)
 .اؿسصعمكالبراد يامح لبل

دكران ىامان في  سصثماريتجمع اإلنساف الماؿ بيدؼ صنميصو كصطكيره كىنا يمعب اال (7)
 حياة البشرية  ند اكثار كصطكير الماؿ.

 اصو كدكره في حياة الشعكب.اسصخدامإف ىذه الخاائص صكضح لنا تجكىر الماؿ ك 

                                  
 .66, ص6112الكريـ الخطيب: السياسة المالية في اإلسبلـ, دار المعرفة بيركت   بد (6)
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 :وخصائصوالعامة  مفيوم عمم المالية -1-2
صعريؼ المفكر العربي  ااـ بشكر حيث يكتجد  دة صعاريؼ لممالية العامة منيا 

يقكؿ: "ىك العمـ الذم يبحث في تجممة الكسائؿ المالية الصي صسصخدميا الدكلة لصحقيؽ 
 . (6)ية"تجصما ية كاالقصاادأىدافيا السياسية كاال

 يركز ىذا الصعريؼ  مى الكسائؿ المالية كدكرىا في صحقيؽ أىداؼ الدكلة.
 كيرل آخركف في المالية العامة:

"العمـ الذم ييصـ بدراسة النشاط المالي لمدكلة مف إيرادات كنفقات  امة كمكازنة 
ية, كرفع مسصكل تجصما ية كاالقصاادالسياسة المالية لصحقيؽ األىداؼ اال اسصخداـك 

 .(6)الرفاىية في المتجصمع"
صكسع ىذا الصعريؼ ليدخؿ السياسة المالية إلى تجسـ المالية العامة بيدؼ صحسيف 

 م.قصاادمتجصمع كصحقيؽ الصقدـ االظركؼ ال
 أما متجدم محمكد شياب فيرل في المالية العامة:

"العمـ الذم يبحث في دراسة األسس الصي ينبغي  مييا فرض الضرائب كالحاكؿ 
 مى اإليرادات العامة البلزمة لصأدية الخدمات العامة, كيبحث في كيفية المكازنة بيف 

 .(1)إيرادات الدكلة كنفقاصيا"
ىذا الصعريؼ يركز  مى التجانب السياسي لممالية العامة في كيفية الحاكؿ إف 

 الحاتجات العامة كصحقيؽ الصكازف المالي.  شباع مى اإليرادات إل
فإنني أرل في  مـ  قصاادان لمصعاريؼ السابقة كلدكر المالية العامة في االاسصناد

 المالية:

                                  
 .61, ص6116 ااـ بشكر: المالية العامة كالصشريع المالي, منشكرات تجامعة دمشؽ  (6)
 .65ص 6227سميماف المكزم: المالية العامة, دار زىراف  ماف  – مي خميؿ  (6)
 .61ص 6111لي, الدار التجامعية االسكندرية متجدم محمكد شياب: االقصاادم الما (1)
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 إشباعالصي يمكف مف خبلليا  "ىك العمـ الذم يبحث في متجمكع األدكات المالية
 م".قصاادالحاتجات العامة كصحقيؽ الصكازف كاالسصقرار المالي كزيادة معدؿ النمك اال

, ألف كؿ  مـ قصاادىا في االآثار إف ىذا الصعريؼ يتجمع بيف األدكات المالية ك 
م لصزيد معدؿ قصاادالبد كأف يؤثر في محيطو, فالمالية العامة صؤثر في الكسط اال

 م, يصضمف ىذا الصعريؼ خاائص المالية العامة كما يمي:قصاادك االالنم
 ية الصي صبحث في التجانب المالي, كأابح قصاادييٌعد  مـ المالية احدل العمكـ اال

 ليذا العمـ أدكات كأنظمة لمقياس, كأسس كمعايير  امة يبحث بيا.
 مة, النفقات يبحث  مـ المالية في األدكات المالية كىي الضرائب, القركض العا

 . كغيرىا, ألنيا صشكؿ ىيكؿ كتجسـ المالية العامة..العامة, اإل انات, العتجز المالي
 الحاتجات العامة كىي كثيرة كمصعددة, كىي صصزايد مع  شباعييدؼ  مـ المالية إل

 ية كالسياسية.تجصما ية كاالقصاادالزمف كفي كؿ المتجاالت اال
  كاالسصقرار المالي, كىنا يسعى  مـ المالية لتجباية ييدؼ  مـ المالية لصحقيؽ الصكازف

الحاتجات فالصكازف بيف االيرادات كالنفقات يؤدم  شباعالضرائب كاإليرادات البلزمة إل
لمصكازف المالي, كيؤدم الصكازف المالي بدكره لصحقيؽ الصكازف بيف االسعار كالدخكؿ 

 م.قصاادفيصحقؽ الصكازف اال
 ة العامة في زيادة معدؿ النمك, أم صزداد التجباية يتجب أف صاب إتجراءات المالي

سكؼ  سصثمار, فكمما ازداد حتجـ االسصثماركاال سصيبلؾكاال نصاجبيدؼ صمكيؿ اإل
 ية.اقصاادم, كىك ىدؼ كؿ سياسة قصااديزداد معدؿ النمك اال

إف ىذه الخاائص صكضح لنا طبيعة كتجكىر المالية العامة كدكرىا في الحياة 
 ىا العامة بحيث ينعكس ذلؾ إيتجابان  مى حياة المتجصمع.ار آثية ك قصااداال
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 :خر بالعموم األ العامة عالتقة عمم المالية  -1-3
ية كبعض العمكـ البحصة كالرياضيات تجصما يرصبط  مـ المالية بعددو مف العمكـ اال

حداث  كالمتجصمع, ألف  قصاادإيتجابية في اال آثاركاإلحااء, كذلؾ بيدؼ صفعيؿ أدكاصو كا 
و كيؤثر في دخمو, ك مى صقسيمات الثركة اسصيبلك مـ المالية يؤثر في سمكؾ الفرد ك 

 ىا, لذلؾ نتجد العبلقة كثيقة بينو كىذه العمـك سكؼ نذكرىا باإليتجاز.اسصثمار ك 
 :تقتصادباال العامة عالتقة عمم المالية (1)

شباعيدرس  مـ المالية كما ذكرنا الكسائؿ المالية ك  الحاتجات كصحقيؽ أىداؼ  ا 
السمع  إنصاجآلية  قصاادية كالسياسية, كيدرس  مـ االتجصما ية كاالقصاادالدكلة اال

 كالخدمات كصكزيعيا كآثر ذلؾ  مى حياة المكاطنيف, فيك  مـ الندرة كما يعرفو البعض.
 مف خبلؿ: قصاادكصظير العبلقة بيف المالية كاال

م: كيككف ذلؾ مف خبلؿ صأثير قصاادالصأثير األدكات المالية في الييكؿ ا .أ 
صخفض  سصثمار, فإذا ارادت الدكلة صشتجيع االسصثماركاال دخارالضرائب في اال

ذاالضرائب,  صزيد الضرائب  مى السمع كالخدمات,  سصيبلؾأرادت صخفيض اال كا 
ذا شتجعت المنصتجيف صقدـ ليـ اإل انات اإل كصنخفض  نصاجية فيزداد اإلنصاتجكا 

يـ كما صؤثر القركض اسصيبلكذلؾ إيتجابان في حياة المكاطنيف ك األسعار كيؤثر 
 كصخفيض الصضخـ. نصاجكاإل سصثمارالعامة في اال

 قصاادم في  مـ المالية: كيككف ذلؾ مف خبلؿ فركع االقصاادصأثير الييكؿ اال .ب 
زرا يان صنخفض  قصاادفإذا كاف اال ,الكمي قصاادكحتجـ كؿ فرع إلى اال
ذا كاف اال صتجاريان صزداد القدرة الضريبية لممتجصمع, لذلؾ  قصاادالضرائب, كا 

 اقصاادزرا ي إلى  اقصاادمف  قصاادصبحث الحككمات في صنمية كصطكير اال
 انا ي صتجارم لزيادة المقدرة الصكميفية لممكاطنيف.

ييف يعصبركف قصاادكالمالية لدرتجة أف أكثر اال قصاادصككف العبلقة قكية بيف اال
ية نظران لصأثير ذلؾ  مى سمكؾ األفراد قصاادمف أىـ السياسات االالسياسة المالية 
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بيدؼ صطكير  أخرلمف سمع  نصاجسمع محددة أك صخفيض اإل نصاجكالشركات كدفعيـ إل
 الكطني. قصاادكصنمية اال

 بالقانون:العامة عالتقة عمم المالية  (2)
ألفراد كمنيا ييصـ القانكف باألاكؿ كالقكا د الدسصكرية كاإلدارية لصنظيـ حياة ا
 الظكاىر المالية, فصابح العبلقة كثيقة بيف المالية كالقانكف مف خبلؿ ما يمي:

  ,ال صسصطيع الدكلة فرض األنظمة كاإلتجراءات المالية إال بنص قانكني
العاـ ينظـ بمكتجب  نفاؽفالضريبة كالرسـ كالقرض العاـ يفرض بقانكف, كاإل

 ابط القانكنية لو.كالضك  نفاؽقكانيف ادارية صحدد آلية اإل
 نفاؽصفرض المكازنة العامة لمدكلة بقانكف كىي صصضمف األذف بالتجباية كاإل 

 كصحديد المشاريع الصي ينبغي اقامصيا خبلؿ السنة المالية.
  يؤثر  مـ المالية في القانكف مف حيث يقدـ لو آلية فرض الضريبة كمقدارىا

 ىا بيدؼ فرضيا كالعمؿ  مى صحقيقيا.آثار ك 
صككف العبلقة كثيقة بيف المالية كالقانكف فصظير بذلؾ الصشريعات المالية الصي إذان, 

ية كالقانكنية قصاادىا االآثار كصحدد دكرىا ك  قصاادصنظـ األدكات المالية في اال
 ية, لذلؾ يظير صخاص تجديد ىك الصشريع المالي.تجصما كاال
 عالتقة المالية العامة بالسياسة: (3)

دكلة كأتجيزصيا كمؤسساصيا كالعبلقة بيف األحزاب كشكؿ ينظـ  مـ السياسة أمكر ال
ان اسصنادكىيكؿ نظاـ الحكـ, كآلية  مؿ الحككمة كفريؽ  مؿ في إطار الدكلة الكاحدة ك 
 لذلؾ صككف العبلقة كثيقة بيف  مـ السياسة ك مـ المالية مف خبلؿ الكقائع الصالية:

  المكازنة العامة يككف في البرلماف, فإذا رفض البرلماف المكازنة يؤدم  إقرارإف
 الحككمة كاتجراء االنصخابات المبكرة. السصقالةذلؾ 

  إف فرض الضرائب يككف بقانكف يناقش في البرلماف, فيمكف رفع أك صخفيض
الضرائب الصي صقدميا الحككمة في البرلماف, كقد يرفض البرلماف مقصرح 

 كع الدراسة.الضريبة مكض
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  إف زيادة مديكنية الدكلة الداخمية كالخارتجية يؤثر في الحككمة كيؤدم إلى
 النظر ببرنامتجيا السياسي. إ ادةاسصقالصيا أك 

فالسمطات السياسية صناقش القرارات المالية كصكافؽ  مييا أك صرفضيا, كمف كتجية 
, لذلؾ صككف العبلقة صؤثر األكضاع المالية  مى ىيكؿ الدكلة كسياسصيا العامة أخرل

كثيقة حيث ظير صخاص )السياسة المالية( نصيتجة الصكافؽ بيف العمميف, فالسياسة 
المالية صتجمع بيف  مـ السياسة ك مـ المالية, فيي إتجراءات كصدابير حككمية مالية صيدؼ 

 م.قصاادلصحسيف ظركؼ المعيشة لممكاطنيف كزيادة معدالت النمك اال
 :جتماعبعمم اال امةالع عالتقة عمم المالية (4)

ية تجصما ية ألنو يدرس العبلقات االتجصما مف أىـ العمـك اال تجصماعييعد  مـ اال
, كبما أف األدكات المالية أخرلأم ظاىرة  اصتجاهي تجصما كالعادات كالصقاليد كالسمكؾ اال

)الضرائب كالقركض كاإل انات كالنفقات العامة( صؤثر  مى سمكؾ األفراد كالشركات 
بعمـ المالية كيؤثر  ميو كما  تجصماع بلقاصيا ببعضيا البعض لذلؾ يصأثر  مـ االك مى 
 يمي:

 ية كالعادات كالصقاليد  مى  مـ المالية, فالمتجصمعات تجصما صؤثر العبلقات اال
المصقدمة صدفع الضرائب كصمصـز بالقكا د المالية كىذا ما يؤثر  مى المالية 

ا المتجصمعات المصخمفة ال صمصـز بدفع العامة, كيؤدم لصحقيؽ أىدافيا, بينم
الضرائب, األمر الذم يؤثر  مى كفاءة الحككمة كقدرصيا  مى صنفيذ برامتجيا 

 ية.تجصما ية كاالقصااداال
 كيككف ذلؾ مف  تجصماعصؤثر العبلقات المالية كاألدكات المالية  مى  مـ اال

الضريبي  القكانيف المالية الصي صطبؽ  مى األفراد فصرفع مف مسصكل الك ي
 لصزاـكالمالي فيؤثر ذلؾ  مى سمكؾ األفراد كصصحسف  اداصيـ كصقاليدىـ كيزداد اال

العادات التجديدة, كىذا ما  آثاربصطبيؽ القكانيف فصزكؿ العادات السيئة, كصزداد 
 حاؿ في الدكؿ االسكندنافية.



11 
 

 أىداف المالية العامة: -1-4
, كصرصبط ىذه خرلكلة أل, كمف دخرلصخصمؼ أىداؼ المالية العامة مف فصرة أل

 يالمعمكمات كالصقارب الدكل األىداؼ بدرتجة صطكر كؿ دكلة, لكف العكلمة كصطكر أنظمة
ان اسصنادية قد تجعؿ مف األىداؼ المالية مصقاربة فيما بيف الدكؿ ك قصاادفي السياسات اال

 لذلؾ صسعى المالية العامة لصحقيؽ األىداؼ الصالية:
العامة المصنامية كالمصطكرة مع الصطكر الحااؿ في ية تجصما الحاتجات اال إشباع .6

ية تجصما حقؿ المعرفة كالمعمكماصية, كأابح  مى كؿ دكلة صمكيؿ األنشطة اال
كالاحة كالصعميـ كالثقافة كالرياضة كالخدمات العامة كحماية البيئة كصخفيؼ 

 حتجـ الصمكث بيدؼ الحفاظ  مى سبلمة المتجصمع.
كذلؾ مف خبلؿ إقامة مشاريع البنية  نصاجاإل كصحسيف ظركؼ سصثمارصشتجيع اال .6

ت كالكيرباء كالماء كالمدف صااالالصحصية مف طرقات كتجسكر كسكؾ الحديد كاال
 .سصثمارالانا ية كالمرافئ كالمطارات كغيرىا األمر الذم يزيد مف حتجـ اال

في  ت ألنيا أابحت مف أىـ الخدماتصااالصطكير أنظمة المعمكمات كاال .1
كالخدمات معان, لذلؾ  مى  نصاجية كينعكس أثرىا  مى قطاع اإلالظركؼ الحال

ت صااالكؿ دكلة صمكيؿ ىذه الصقانات لصحسيف ظركؼ المعرفة كاال
 كالمعمكماصية.

زيادة الدخكؿ كصحسيف مسصكل المعيشة: صقكـ المالية العامة بعدد مف اإلتجراءات  .7
الصشغيؿ فصزداد  األمر الذم يزيد حتجـ سصثماركاال نصاجبيدؼ صحسيف ظركؼ اإل

ية األمر نصاتجية كاإلتجصما دخكؿ العامميف, كصقدـ بالمقابؿ بعض اإل انات اال
 الذم يزيد الدخكؿ كينعكس ذلؾ إيتجابان  مى مسصكل المعيشة.

اادم كذلؾ مف خبلؿ صصيدؼ المالية العامة لصحقيؽ الصكازف كاالسصقرار االق .7
 كصزدادالعاـ  نفاؽمة, يزداد اإلالصكازف المالي, أم  ندما صزداد اإليرادات العا

, دخاركاال سصثمارية كيطرأ الصحسف  مى األسعار كالدخكؿ كاالقصاادىما االآثار 
 م.قصاادية فيحاؿ الصكازف كاالسصقرار االقصاادأم  مى تجميع المصغيرات اال
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ية كالرككد كالصضخـ, فاألدكات قصاادالسيئة لؤلمراض اال ثارالصخفيؼ مف اآل .1
العاـ كاال انات  نفاؽصممكيا الدكلة مف الضرائب كالرسكـ كاإلالمالية الصي 

صصدخؿ بيا, ففي أكقات الرككد صخفض الضرائب كصزيد اإل انات لممنصتجيف كصزيد 
العاـ بيدؼ  نفاؽالعاـ, كفي أكقات الصضخـ صزيد الضرائب كصخفض اإل نفاؽاإل

 .(6)األسعار لصيدئةصخفيض كسائؿ الدفع 
ية لممالية العامة صكضح دكرىا ككيؼ أف تجصما ية كاالاادقصإف ىذه األىداؼ اال

 قصاادالحككمات صعصمد  مييا أكثر مف غيرىا مف السياسات بيدؼ الصأثير في اال
الكطني كما قاؿ كينز, ألف الصدخؿ الحككمي ال يظير إال مف خبلؿ األدكات المالية 

 كبشكؿو سريع.

 وظائف المالية العامة: -1-5
صكزيػػػع الػػػدخؿ كزيػػػادة  إ ػػػادةسػػػاىمت الماليػػػة العامػػػة فػػػي الصػػػاريخ بػػػدكرو فا ػػػؿ فػػػي 

يػػة, لكػػف الماليػػة الكبلسػػيكية الصػػي اصتجيػػت لصخفػػيض تجصما كصحسػػيف الظػػركؼ اال نصػػاجاإل
, كػػػػػي ال صنػػػػػافس ماليػػػػػة القطػػػػػاع الخػػػػػاص كخااػػػػػةن قصاػػػػػاددكر الماليػػػػػة العامػػػػػة فػػػػػي اال

 نفػػاؽالكمػػي نصيتجػػة صخفػػيض حتجػػـ اإل نفػػاؽ, لػػذلؾ سػػاىمت بصخفػػيض حتجػػـ اإلسػػصثماراال
ـ, كىػذه األزمػة دفعػت 6111-6161العاـ األمر الذم أدل لحدكث الكساد الكبيػر  ػاـ 

الشػػيير لظيػكر حمػػكؿ كأفكػار تجديػػدة كانػت  مػػى يػد المػػكرد تجػكف مانيػػارد كينػز فػػي كصابػو 
لماليػة , كد ػا فػي ىػذه النظريػة إلػى زيػادة دكر ا6111",  ػاـ سصخداـد كالفائدة كاالالنقك “

العامػػػة بيػػػدؼ الػػػصخمص مػػػػف الركػػػكد الحااػػػؿ, كأدل صنفيػػػذ أفكػػػػار كينػػػز لػػػزكاؿ الكسػػػػاد 
 في حالة الركاج, فما ىي كظائؼ المالية العامة؟ قصاادكدخكؿ اال

                                  
 .651ص 6221-6221المؤلؼ: االقصااد المالي, منشكرات تجامعة دمشؽ  (6)
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 وظيفة التخصيص )االستخدام الكفء لمموارد(. -1-5-1
ية بػػػيف الفػػػركع قصاػػػاد: صكزيػػػع المػػػكارد االقصاػػػادصعنػػػي كظيفػػػة الصخاػػػيص فػػػي اال

كصحسيف  نصاجية كبيف القطاع العاـ كالقطاع الخاص بيدؼ زيادة اإلقصاادالقطا ات االك 
 م.قصاادنك ية السمع كالخدمات كزيادة معدؿ النمك اال

أمػػا كظيفػػة الصخاػػيص فػػي الماليػػة "فصعنػػي صكزيػػع المػػكارد الماليػػة  مػػى قطا ػػات 
 .(6)ية لممتجصمع"الكطني كقطا ات المتجصمع لصحقيؽ أ مى مسصكل مف الرفاى قصااداال

أدكات السياسػػػػصيف الماليػػػػة  اسػػػػصخداـيصطمػػػػب صحقيػػػػؽ الصخاػػػػيص الكػػػػؼء لممػػػػكارد 
كالنقديػػة كبمػػا أننػػا نصحػػدث ىنػػا  ػػف الماليػػة العامػػة لػػذلؾ يصطمػػب الصخاػػيص الكػػؼء مػػف 

 المالية العامة القياـ باإلتجراءات الصالية:
كالػدخكؿ  سػصيبلؾالعاـ  مى كافة القطا ػات بيػدؼ زيػادة اال نفاؽزيادة حتجـ اإل .6

أم زيػادة الطمػػب, فػإذا ازداد الطمػػب ينػدفع المسػػصثمركف كالمنصتجػكف لزيػػادة طمػػبيـ 
 مػػػػى المػػػػكارد )مػػػػكاد أكليػػػػة,  مػػػػاؿ, الطاقػػػػة, اآلالت كالصقانػػػػات, رأس المػػػػاؿ..( 

فصنمػػك القطا ػات ذات الكفػػاءة العاليػة كصصراتجػػع  نصػاجاألمػر الػػذم يػؤدم لزيػػادة اإل
صكزيػع المػكارد بػيف  إ ػادةالعاـ يسػاىـ فػي  نفاؽدنية. فاإلالفركع ذات الكفاءة المص

 كالدخكؿ. سصيبلؾكزيادة اال نصاجكمف ثـ زيادة اإل األكفاءالمنصتجيف 
الضرائب: إف زيادة حتجـ الضرائب  مى المنصتجيف كالانا ات الصي ال يحصاتجيػا  .6

بيػػدؼ زيػػادة  خػػرلالػػكطني صسػػا د المنصتجػػيف األخػػريف كالاػػنا ات األ قصاػػاداال
يػػا, فيطمبػػكف المػػكارد األكليػػة كالعمػػاؿ كرأس المػػاؿ( كبػػذلؾ صعيػػد الضػػرائب صاتجإن

 قصاػػػػادصكزيػػػػع المػػػػكاد بػػػػيف القطا ػػػػات كصكتجيييػػػػا لمقطا ػػػػات الصػػػػي يحصاتجيػػػػا اال
 الكطني.

ية )لمعاطميف  ف العمؿ كالفقراء( سػكؼ تجصما اإل انات: إف صكزيع اإل انات اال .1
األمػػػر الػػػذم يػػػؤدم  نصػػػاجدة اإليػػػؤدم لصكليػػػد دخػػػكؿ كصشػػػتجيع المنصتجػػػيف  مػػػى زيػػػا

                                  
 .71ص 6111 ماف  –سميماف المكزم: المالية العامة, دار زىراف  – مي خميؿ  (6)
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مف السمع كالخدمات كصشغيؿ العػاطميف  ػف العمػؿ كيحاػؿ  نصاجلزيادة حتجـ اإل
 الصخاص الكؼء لممكارد كصزداد رفاىية المتجصمع.

يػػػة لػػػبعض الاػػػنا ات سػػػكؼ نصاتجيػػػة: إف صقػػػديـ اال انػػػات اإلنصاتجاإل انػػػات اإل .7
مػػاؿ كالقػػركض( بيػػدؼ فصطمػػب )المػػكاد األكليػػة كالع نصػػاجيشػػتجعيا  مػػى زيػػادة اإل

صطػػكير  مميػػا كبػػذلؾ صشػػتجع اال انػػات صخاػػيص المػػكارد كصشػػتجيع الاػػنا ات 
 الكطني. قصاادالصي يحصاتجيا اال

الػػػكطني, فقػػػد  قصاػػػادإف سياسػػػة الدكلػػػة الماليػػػة صصحػػػدد حسػػػب الظػػػركؼ كحالػػػة اال
صككف زيادة الضرائب لصحقيؽ الصخايص الكؼء لممكارد  ف طريؽ صخفيض األسعار أك 

بيػػدؼ صمبيػػة طمبػػات المنصتجػػيف, فالماليػػة ىػػي الكسػػيمة األىػػـ كاألسػػرع فػػي  سػػصيراداال زيػػادة
 الصخايص الكؼء لممكارد. إنتجاز

عادة التوزيع: -1-5-2  وظيفة التوزيع وا 
صكزيػع الػدخؿ القػكمي ألف المكازنػة  ا  ادةصعد المالية العامة مف أىـ أدكات صكزيع ك 

% مػػف الػػدخؿ القػػكمي فػػي الػػدكؿ الناميػػة, كحػػكالي 17-67العامػػة صشػػكؿ مػػا نسػػبصو بػػيف 
% مف الدخؿ القكمي لمدكؿ المصقدمة. فالصكزيع يعنػي صقسػيـ الػدخؿ القػكمي بػيف 12-72

ات, يػػػة )األتجػػػكر, األربػػػاح, اإليتجػػػار نصاتجالػػػذيف اشػػػصرككا فػػػي العمميػػػة اإل نصػػػاج نااػػػر اإل
 الفكائد كالعمكالت(.

الصكزيع فيػي مسػاىمة الماليػة فػي االقصطا ػات الضػريبية الصػي صأخػذ مػف  إ ادةأما 
 ية.تجصما الدخكؿ )األرباح كاألتجكر( كغيرىا بيدؼ صحقيؽ العدالة اال

 الصكزيع؟ ا  ادةاؿ المطركح؛ كيؼ صقـك المالية العامة بالصكزيع ك ؤ فالس
ان لقػػرارات كنسػػب صحػػددىا, أم صكػػكف اسػػصنادصػػكزع الدكلػػة الػػدخكؿ  ففييا التوزيييع: .أ 

لية العامة بما صقدمػو مػف ركاصػب كأتجػكر ا, كيظير دكر المامصيازالعممية سياسية ب
يػػػة )الاػػػػحة, الصعمػػػػيـ, الثقافػػػػة, الرياضػػػػة, نصاتجلمعػػػامميف فػػػػي القطا ػػػػات غيػػػػر اإل

عمػػػػؿ كالفقػػػػراء الخػػػػدمات..(. كبمػػػػا صقدمػػػػو مػػػػف إ انػػػػات مباشػػػػرة لمعػػػػاطميف  ػػػػف ال
كالمحصػػاتجيف, فيػػي بمثابػػة دخػػكؿ صقػػدميا الماليػػة العامػػة )المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة( 
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 ليذه الشرائح.
حيػث صشػكؿ الضػرائب  امصيػازفإنيػا مرحمػة ماليػة ب التوزيع: إعادةأما فا مرحمة  .ب 

كالرسكـ كاالقصطا ات مف الدخؿ القكمي المبالغ الصػي صعيػد الدكلػة صكزيعيػا بيػدؼ 
يػػة نصاتجيػػة كغيػػر اإلنصاتجيػػة, كصسػػصفيد تجميػػع القطا ػػات اإلتجصما صحقيػػؽ العدالػػة اال

كالسياسػػػية مػػػف ىػػػذه الضػػػرائب ألنيػػػا صمػػػكؿ القطا ػػػات الخدميػػػة بػػػاألتجكر كالسػػػمع 
كصقػػػػػديـ خػػػػػدمات حككميػػػػػة  باإل انػػػػػاتيػػػػػة نصاتجاإل كالخػػػػػدمات كصمػػػػػكؿ القطا ػػػػػات

 مسا دة لممنصتجيف.
 وظيفة التحفيز االتقتصادي: -1-5-3

بما أف المالية العامة ىي متجمك ة أدكات ككسائؿ ماليػة صحقػؽ الدكلػة مػف خبلليػا 
يػػػػػػػة, فإنيػػػػػػػا صسػػػػػػػصخدميا لصحفيػػػػػػػز كصشػػػػػػػتجيع المػػػػػػػكاطنيف تجصما ية كاالقصاػػػػػػػادأىػػػػػػػدافيا اال

م مما قصاادكزيادة معدؿ النمك اال نصاجعامة كالخااة لزيادة اإلية النصاتجكالمؤسسات اإل
 يؤدم لصحسيف ظركؼ المعيشة لممكاطنيف.

 م؟قصاادفما معنى الصحفيز اال
"ىػػك متجمك ػػة مػػف العبلقػػات الماليػػة الصػػي صنشػػأ بػػيف الخزينػػة  ي:تقتصييادالتحفيييز اال

 نصػاجاإلداريػة لزيػادة اإلالعامة لمدكلة كاألفراد كمؤسسات القطاع العاـ كالخػاص كالييئػات 
 .(6)ية لمدكلة"تجصما ية كاالقصاادكصحسيف الخدمات.. كالكاكؿ إلى األىداؼ اال

إٌف ىػػػذا الصعريػػػػؼ يكضػػػح لنػػػػا بػػػأف الصحفيػػػػز ىػػػك سياسػػػػة ماليػػػة صسػػػػصخدميا الدكلػػػػة 
 كصحسيف الخدمات كصحقيؽ األىداؼ العامة. نصاجلصشتجيع زيادة اإل

 االتجراءات الصالية:صظير  بلقات الصحفيز مف خبلؿ 
إف زيػػػادة الركاصػػػب كاألتجػػػكر مػػػف تجيػػػة كزيػػػادة الحػػػكافز مػػػف تجيػػػة ثانيػػػة, صشػػػتجع  .6

كصحسيف نك ية السمع كالخدمات األمر الذم يػؤدم  نصاجالمكظفيف  مى زيادة اإل

                                  
)بالمغة  71-76ص 6111تجكرتجي كالثكفمسف: ميزانية الدكلة, مطبعة االقصااد, برليف  –يكحنا ككرصس  (6)

 األلمانية(.
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 لصحسيف ظركؼ المعيشة لممكاطنيف.
مػػف خػػبلؿ صخفػػيض الضػػرائب األمػػر الػػذم يػػدفع المسػػصثمريف  سػػصثمارصشػػتجيع اال .6

كمػػف ثػػـ زيػػادة  نصػػاجيفػػات أكبػػر كزيػػادة حتجػػـ الصشػػغيؿ ممػػا يػػؤدم لزيػػادة اإللصكظ
 الكطني. قصاادالدخكؿ في اال

كصخفػػػػػيض  نصػػػػاجيػػػػة لػػػػبعض الاػػػػنا ات يػػػػدفعيا لزيػػػػادة اإلإنصاتجصقػػػػديـ إ انػػػػات  .1
األسػػػػعار األمػػػػر الػػػػذم يػػػػنعكس إيتجابػػػػان  مػػػػى بػػػػاقي الاػػػػنا ات ك مػػػػى أسػػػػعار 

 المسصيمكيف.
بة مئكيػػػػة مػػػػف الاػػػػادرات يػػػػؤدم لزيػػػػادة حتجػػػػـ صقػػػػديـ ا انػػػػات لمماػػػػدريف كنسػػػػ .7

كالصشغيؿ كصزداد حايمة القطع األتجنبي في الببلد  نصاجالصادير فيزداد حتجـ اإل
 ية.قصاادبيدؼ صمكيؿ الصنمية اال

 سػػصيبلؾيػػة ك مػػى االنصاتجزيػػادة أك صخفػػيض الضػػرائب صػػؤثر  مػػى القطا ػػات اإل .7
صخفض الضرائب  مى  نصاجك مى الدخكؿ, فإذا أرادت الدكلة صحسيف ظركؼ اإل

ذا أرادت الحػػػػد مػػػػف صطػػػػكر اػػػػنا ة معينػػػػة صزيػػػػد الضػػػػرائب  مييػػػػا  المنصتجػػػػيف, كا 
يػػا, كىكػػذا صػػؤثر الضػػرائب سػػمبان أك إيتجابػػان  مػػى فػػركع كقطا ػػات إنصاتجفيػػنخفض 

 الكطني. قصااداال
 نصاجإف ىذه االتجراءات المالية في إطار سياسة الصحفيز صؤدم لصحسيف ظركؼ اإل

يػة فإنيػا تجصما نيف, كطالما أف المالية العامة صسعى لصحقيؽ االىداؼ االكالمعيشة لممكاط
 . صبارصأخذ صحسيف الدخكؿ كظركؼ المعيشة بعيف اال
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 :االول أسئمة الفصل
  True / False    صح أو خطأ-1

الر
 تقم

 خطأ صح سؤاللا

     ند العرب.كممة الماؿ مف أقدـ الكممات صعد  6

    الماؿ ىك األشياء القابمة لمصقكيـ. 6

    .يدرس  مـ المالية آلية انصاج السمع كالخدمات 1

    .إف فرض الضرائب يككف يادر مف البرلماف 7

    .ال صؤثر زيادة المديكنية  مى الحالة السياسية لمدكلة 7

    كالمصطكرة.ييدؼ  مـ المالية إلشباع الحاتجات العامة المصنامية  1

    يسعى  مـ المالية لصحسيف مسصكل المعيشة. 5

    يمكف معالتجة األمراض االقصاادية مف خبلؿ المالية العامة. 1

    ال صؤثر المالية العامة في صكزيع الدخؿ القكمي. 1
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 Multiple-Choiceأسئمة خيارات متعددة -2
 الماؿ ىك: -1

A- .اليكاء كالغاز 
B- .السمع الضارة بالاحة 
C- .األشياء القابمة لمصقكيـ 

-D.السمع غير القابمة لمصقكيـ 

 يسعى  مـ المالية: -2
A- إلشباع الحاتجات 
B- .لصحقيؽ االسصقرار كالصكازف المالي 
C- .لزيادة الاادرات 
D- A+B 

 
 صظير  بلقة  مـ المالية باالقصااد مف خبلؿ: -3

A- االتقتصادي. تأثير اإلدارات المالية بالييكل 
B- بلقة المالية بالزرا ة  
C-  الكاردات العامةزيادة 
D- .صشتجيع االسصثمار 

 
 صخفؼ اإلتجراءات المالية مف: -4

A- .ارصفاع األسعار 
B- .اآلثار السيئة لألمراض االتقتصادية 
C- .صخيض األسعار 
D- صحسيف مسصكل المعيشة. 
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 تظير عالتقة التحفيز من خالل: -5
A- .إعانات التصدير 
B- .صدريب العماؿ 
C- صنشيط الخدمات 
D- .الضرائب غير المباشرة 

 
 لممناتقشة:أسئمة تقضايا -3

 اشرح باخصاار مفيـك المالية العامة كخاائاو -6
 -6-دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة 

 اشرح  بلقة  مـ المالية بعمـ القانكف -6
 -1-دقيقة في الفقرة  62مدة اإلتجابة 

 اشرح أىداؼ المالية العامة -1
 -7-دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة 

 ع الدخؿ القكمياشرح دكر المالية في صكزيع كا  ادة صكزي -7
 -7-دقيقة في الفقرة  62مدة اإلتجابة 
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 وطبيعة النفقات العامة رجوى :الفصل الثانا
 تجكىر كطبيعة النفقات العامة عنوان الفصل:

The Essence of Public Expenditures 
  :كممات مفتاحية
   The Public Expenditureالنفقة العامة: 
   The Real Expenditure النفقة الحقيقية:
  :The Transformational Expenditure النفقة الصحكيمية
 The Current Expenditure النفقة التجارية:
 ممخص الفصل:

نشرح في ىذا الفاؿ صعريؼ النفقة العامة كخاائايا ثـ نصعرؼ  مى أىداؼ االنفاؽ العاـ, كبعد ذلؾ 
يشرح النفقات التجارية كالنفقات االسصثمارية  ف  كاال بلـنشرح صقسيـ النفقات العامة كصكزيعاصيا ألف الكصب 

 ؿ.حيا بشكؿ مفار ادكر المكازنة لعامة لمدكلة, لذلؾ صـ صقسيـ النفقات كش
 المخرجات واألىداف:

 الصعرؼ  مى تجكىر النفقة العامة كخاائايا -6
 االطبلع  مى صقسيـ النفقات العامة. -6
الصعرؼ  مى النفقات الصحكيمية المصمثمة باإل انات, كالنفقات الحقيقية المكضحة في شراء  -1

 السمع كالخدمات.
لحقيقية الصي صنفؽ إلقامة الصفريؽ بيف النفقات التجارية )لصسيير الماالح العامة( كالنفقات ا -7

 مشاريع البنية الصحصية.
 بيدؼ الصمييز بيف القطا ات االقصاادية. تدراسة المقارنة بيف أنكاع النفقا -7

 مخطط الفصل:
 مفيـك كخاائص النفقة العامة. -6
 أىداؼ االنفاؽ العاـ. -6
 صبكيب النفقات العامة. -1

 .الصقسيـ الكظيفي 
 .النفقات الحقيقية كالنفقات الصحكيمية 
 .النفقات التجارية كالنفقات الرأسمالية 
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 تمييد:
صمعب النفقات العامة دكران ىامان في حياة الدكؿ, فمف خبلليا يمكف صنفيذ سياسة 

ية, قصاادية, كمف خبلليا صؤثر الدكلة كصصدخؿ في الحياة االتجصما ية كاالقصاادالدكلة اال
دئ السياسية كالمعصقدات كصؤثر في حياة الشعكب, كصخصمؼ أىمية النفقات طبقان لممبا

 ية الصي صؤمف بيا الدكلة.قصااداال

 مفيوم وخصائص النفقة العامة: -2-1
م كآخر, لكف اقصاادكبيف نظاـ  أخرلاخصمؼ مفيكـ النفقة العامة بيف دكلة ك 

تجكىر المالية العامة كمف ثـ تجكىر النفقة العامة, يبقى كاحدان بيف الدكؿ كبيف تجميع 
 فقد  ٌرؼ المفكر العربي  ااـ بشكر النفقة العامة بأنيا: ية,قصاادالمدارس اال

يارؼ مف قبؿ أشخاص القانكف العاـ  ندما يسصعمؿ سمطانو  "مبمغ نقدم
ي تجصما ان لحاتجة  امة, كصحقيقان لصدخؿ الدكلة في المتجاؿ االإشبا اصو, امصياز ك 

 .(6)م"قصاادكاال
الصعريؼ كيركز  مى دكر الدكصكر بشكر  مى الناحية القانكنية في ىذا  يركز

 العاـ. نفاؽالشخص العاـ كمصى يحقؽ شركط اإل
 العاـ: نفاؽأما الدكصكر  بد المطمب  بد الحميد فإنو يرل في اإل

يا في شكؿ كمية معينة مف الماؿ إنفاق"متجمكع الماركفات الصي صقكـ الدكلة ب
ذم صنظمو ىذه حاتجات  امة معينة لممتجصمع ال إشباعخبلؿ فصرة زمنية معينة, بيدؼ 

 .(6)الدكلة"
كيبلحظ مف صعريؼ الدكصكر  بد الحميد بأنو يركز  مى نفقات الدكلة الصي صنفقيا 

 :كنحف بدكرنا نعٌرؼ النفقة العامة بأنيالصحقيؽ أىداؼ معينة في المتجصمع. 

                                  
 .16 ااـ بشكر: المالية العامة كالصشريع المالي, مرتجع سابؽ ص (6)
 .651ص 6227 بد المطمب  بد الحميد: اقصااديات المالية العامة, الدار التجامعية, االسكندرية  (6)
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 إشباعو أحد أشخاص القانكف العاـ. بيدؼ إنفاق"ىي مبمغ مف الماؿ يقـك ب
 م".قصاادالكمي كزيادة معدؿ النمك اال نفاؽفي زيادة حتجـ اإل الحاتجات العامة كيسيـ

إف ىذا الصعريؼ المكسع لمنفقة العامة يتجمع بيف سماصيا كأداة مالية كدكرىا في 
ان لذلؾ يمكف اسصنادم, ك قصاادالكمي كيزيد مف مسصكيات الصطكر اال نفاؽزيادة حتجـ اإل

 صحديد خاائص النفقة العامة بما يمي:
 المال:مبمغ من  (1

ىذا يعني أف الحككمة  ندما صريد شراء السمع أك الخدمات بأنيا صدفع نقكدان ثمنان 
 إنتجاز ند  مكاؿليا, ك ندما صكمؼ أحد المقاكليف صعبيد طريؽ  اـ فإنيا صارؼ لو األ

الطريؽ. إضافة إلى ذلؾ, فإف مفيكـ الماؿ يعني أنو يمكف دفع القيمة  ينان اك نقدان  ند 
 ات لمدكلة.صقديـ الخدم

ففي األنظمة القديمة, لدل الركماف كالفرس كالدكلة االسبلمية, كانت الدكلة صدفع 
, ككانت صدفع لممقاكليف  ندما يؤدكف أخرلثمف مشصرياصيا مف السمع كالخدمات سمعان 

خدمات لمدكلة سمعان مما صممكيا, كالسبب بذلؾ كانت الدكلة صتجبي الضرائب  ينان )سمع, 
ية( أك صكمؼ األفراد بنظاـ السخرة, أم يعمؿ األفراد لدل الدكلة أك كمنصتجات زرا 

--االقطا ي يكمان كاحدان في األسبكع دكف أتجرة, كىذه الخدمة ليس ليا ثمف فصسمى ب
 "السخرة".

كمثاؿ ذلؾ  ندما بنى الفرا نة األىرامات سخركا العماؿ دكف أتجرة, ك ندما بنى 
بناه العماؿ دكف أتجكر, ىذه الخدمات الصي مبراطكر الايف سكر الايف العظيـ, ا

 .(6)قدميا األفراد لمدكلة كانت دكف مقابؿ
ك ندما كانت صدفع لممقاكليف ثمف صنفيذ الطرقات كالتجسكر في صمؾ األياـ كانت 
صدفع لو غبلؿ زرا ية )قمح, شعير, قاب السكر, الصمر, الما ز كاألغناـ( ككاف 

يأخذ القمح كاآلخر يأخذ الما ز لذلؾ أقمعت  المقاكلكف يصعرضكف لمظمـ ألف البعض

                                  
 .675ص 6221ت تجامعة دمشؽ االمؤلؼ: االقصااد المالي, منشكر  (6)
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العيني لعدـ العدالة مف تجية كظمـ العماؿ بالسخرة مف تجية  نفاؽاألنظمة المالية  ف اإل
 .أخرل

 الحككمي نقدان لؤلسباب الصالية: نفاؽأما في األنظمة الحديثة, فأابح اإل
الرأسمالي كأدل ذلؾ لصحديد  قصاادالنقدية في اال البضا ةانصشار العبلقات  .أ 

 االيرادات كالنفقات بدقة في المكازنات الحككمية.
ية, ألف المقاكؿ الذم يحاؿ تجصما العيني مع مبادئ العدالة اال نفاؽيصنافى اإل .ب 

مف الدكلة  مى القمح, قد يككف أفضؿ مف المقاكؿ الذم يحاؿ  مى األغناـ 
 .خرلأك السمع األ

األفضؿ كاألقؿ صكمفة  ند المقارنة  اخصيارالمشاريع ك سيكلة اتجراء المقارنة بيف  .ج 
 بيف  دة مشافي أك  دة تجسكر, كىكذا.

 تقوم الدولة بإنفاتقيا: (2
يشصرط في النفقة العامة أف صنفقيا الدكلة فإذا بنى أحد األفراد مدرسة خااة فإنيا 

ء مدرسة فيذه ال صعد نفقة  امة حصى لك صبرع بيا لمدكلة, أما إذا قامت كزارة الصربية ببنا
 ىك كزارة الصربية. نفاؽالنفقة صعد نفقة  امة, ألف مف قاـ باإل

كيقاد بأشخاص القانكف العاـ كزارات الدكلة كالمديريات العامة كالمحافظة 
كالبمدية كالييئات العامة كالمدارس كالتجامعات ككؿ مؤسسة أك مديرية  امة ألف تجميع 

مكحدة بينيا  نفاؽالعاـ كصككف إتجراءات اإلىذه المديريات كالييئات صخضع لمقانكف 
 ان لمقانكف المالي األساسي لمدكلة.اسصناد

المؤسسات كالشركات العامة  إنفاؽكما كأف العديد مف المفكريف ال يعصبركف 
ان  امان ألنيا صسعى إلى الربح فالشركة العامة لؤلحذية أك األلبسة ال صعد إنفاقالحككمية 

 .(6)أسعارىا لمسا دة الفقراء انخفاضج كصبيع, رغـ نفقاصيا  امة ألنيا صنص
 الحاجات العامة: شباعتيدف النفقة العامة إل (3

                                  
 .677االسكندرية ص 6111 بد الكريـ اادؽ بركات: االقصااد المالي, الدار التجامعية  (6)
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الحاتجات العامة, فبناء مدرسة  شباعالعاـ إل نفاؽصسعى الحككمة مف خبلؿ اإل
ىك لصعميـ األطفاؿ, كبناء مشفى لمعالتجة المرضى, أما بناء مسكف خاص ىك لسكف 

 الفرد كيشبع حاتجة خااة لمسكف.
 لقد صطكرت الحاتجات العامة  بر الصاريخ كحصى الكقت كىي مصعددة مثؿ:

 .(..العامةية )الاحة, الصعميـ, الثقافة, الرياضة, الخدمات تجصما الحاتجات اال -
 ية مثؿ اقامة مشاريع البنية الصحصية.قصاادالحاتجات اال -
 بكافة أنكا يا(. صااؿت كالمعمكماصية )النت كخدمات االصااالحاتجات اال -
 حاتجات الصمصع )حدائؽ  امة كمناظر طبيعية كحماية البيئة مف الصمكث..(. -

اليكـ إف العديد مف ىذه الحاتجات كانت كمالية فأابحت ضركرية في  الـ 
 يا مف الخزينة العامة.إشبا كصقـك الحككمات ب

 ي:تقتصادالكما وزيادة معدل النمو اال نفاقالعام لزيادة اإل  نفاقييدف اإل  (4
الكمي في المتجصمع, فكمما ازداد حتجـ  نفاؽصشكؿ النفقات العامة تجزءان ىامان مف اإل

الكمي, فإذا اسصتجاب العرض )المسصثمركف  نفاؽالنفقات الحككمية يزداد حتجـ اإل
كزيادة الدخكؿ في  سصيبلؾفإف ذلؾ سيؤدم لزيادة اال نصاجكالمنصتجكف( كزادكا اإل

 المتجصمع.
ية قصاادية أك االتجصما الحككمي  مى الخدمات اال نفاؽفالنصيتجة أف زيادة اإل
لمقابؿ إذا م كصحسيف ظركؼ المتجصمع كصطكيره, كباقصاادسكؼ صؤدم لزيادة النمك اال

الكمي  نفاؽحتجـ اإل نخفاضبقيت النفقات العامة نفسيا أك صراتجعت فإف ذلؾ سيؤدم ال
 كصراتجع حتجـ المنصتجات كربما يؤدم ذلؾ إلى الرككد.

 العام: نفاقأىداف اإل  -2-2
العاـ مبالغ صنفقيا الدكلة لصأميف حسف سير الماالح العامة  نفاؽبما أف اإل

لذلؾ صحقؽ الحككمة العديد مف األىداؼ مف خبلؿ ىذا ية, قصاادية كاالتجصما اال
 أىميا: نفاؽاإل
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ية مف الاحة كالصعميـ كالثقافة كالرياضة كالخدمات تجصما الحاتجات اال إشباع .6
كذلؾ لمحفاظ  مى سبلمة كصطكر المتجصمع, ألف ىذه الخدمات صساىـ  خرلاأل

 مى ىذه  فاؽنفي صأىيؿ كصدريب كصطكير رأس الماؿ البشرم, فكمما ازداد اإل
الخدمات, كمما نما كصطكر رأس الماؿ البشر كازدادت كفاءصو كقدرصو  مى 

 .نصاجالعطاء كاإل
الخدمات العامة مف النظافة كصزيف الشكارع كاألرافة كحماية البيئة مف  إشباع .6

الصمكث كاقامة الحدائؽ في أكاسط المدف ك مى أطرافيا بيدؼ حماية الاحة 
 لممكاطنيف. العامة كصحقيؽ الرفاىية

صقديـ اال انات لمعاطميف  ف العمؿ كالفقراء كالمحصاتجيف كذلؾ بيدؼ صأميف  .1
كا الة أسرىـ ألف الدكلة ىي مسؤكلة  ف كافة األفراد  إل الصيـالدخكؿ البلزمة 

في المتجصمع كر ايصيـ, سكاء كانت اسبلمية أك غير اسبلمية ألف الدكلة 
ت الر اية لمفقراء كالمحصاتجيف كالعاطميف االسبلمية ىي أكؿ دكلة في الصاريخ قدم

  ف العمؿ مف كاردات بيت ماؿ المسمميف.
 مى الفقراء كالمحصاتجيف  نفاؽية كذلؾ مف خبلؿ اإلتجصما صحقيؽ العدالة اال .7

كزيادة الركاصب كاألتجكر, فالضرائب صقصطع مف االغنياء لصنفؽ  مى الفقراء 
ية, فكمما انخفض تجصما اال بيدؼ الكاكؿ إلى أ مى درتجة ممكنة مف العدالة

حتجـ اليكة بيف الفقراء كاألغنياء كمما صحققت العدالة, ككمما زادت اليكة كمما 
 ي.تجصما زادت المظالـ كازداد فقر الفقراء, كيحاؿ الاراع اال

: صسعى الدكلة مف خبلؿ سمطانيا كخطصيا نصاجكاإل سصثمارصشتجيع اال .7
 مف خبلؿ:ية لد ـ كصشتجيع المنصتجيف, كذلؾ قصااداال
 .إقامة مشاريع البنية الصحصية البلزمة لمانا ة 
 ية سصثمار اقامة المدف الانا ية كصتجييزاصيا بيدؼ صخفيؼ حتجـ اال باء اال

  ف الانا ييف.
  نصاجية لمانا ييف بيدؼ مسا دصيـ  مى زيادة اإلإنصاتجصقديـ ا انات 

 كصانيع المكاد األكلية المحمية كصشغيؿ العماؿ المحمييف.
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 مى مشاريع البنية الصحصية سكؼ يسا د  نفاؽية كاإلنصاتجإل انات اإلإف ا
كصانيع المكاد األكلية كصشغيؿ الخبرات الكطنية,  سصثمارالمسصثمريف  مى الصكسع في اال

 األمر الذم يزيد مف حتجـ المنصتجات الانا ية كالاادرات الانا ية.
 م: كيصحقؽ ذلؾ مف خبلؿ:قصاادصحقيؽ الصطكر كالصقدـ اال .1

 الحككمي صؤدم لزيادة حتجـ الطمب الكمي األمر الذم  نفاؽزيادة حتجـ اإل
مف السمع كالخدمات فينمك الناصج  نصاجيشتجع المسصثمريف  مى زيادة حتجـ اإل

 (GDP)المحمي اإلتجمالي 
 سصثمارية يشتجع  مى االقصااد مى القطا ات اال نفاؽزيادة حتجـ اإل 

 .نصاجكالصكسع في اإل
ية سكؼ صزيد مف حتجـ قصاادالحككمي في المتجاالت اال نفاؽإف زيادة اإل

 ية.اقصاادم الذم ىك ىدؼ كؿ سياسة قصاادالناصج كيزداد معدؿ النمك اال
. 

 تبويب النفقات العامة: -2-3
كحاالت  قصاادالعاـ حسب حالة اال نفاؽقسمت الدكؿ كاالمبراطكريات القديمة اإل
كانت قد أكتجدت صانيفان تجديدان إلى تجانب  الحرب كالسمـ, لكف االمبراطكرية االسبلمية

م ىك الصقسيـ الدكرم لمنفقات العامة, كيصضمف ىذا الصقسيـ قصاادالصقسيـ الكظيفي كاال
 نفقات دائمة كمسصمرة كنفقات ال صصاؼ بالدكرية )اسصثنائية(.

لقد طكرت المالية البريطانية أكؿ مالية حديثة في الصاريخ المعاار صقسيمات 
لعامة كأخذت بيا أكثر الدكؿ كالحككمات, إضافة إلى ذلؾ فقد اتجصيد الفكر النفقات ا

 ان:اسصنادالمالي كالمحاسبي كأنصتجكا صقسيمات حديثة 
 الكطني كصطكر الكظائؼ الحككمية. قصاادلحالة اال 
 ية.قصاادلصدخؿ الدكلة في الحياة اال 
 .لدكر البرلمانات في مراقبة األ ماؿ الحككمية 
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كاألسباب دفعت الدكؿ إليتجاد صقسيمات مالية صصناسب كحالصيا إف ىذه الظركؼ 
 ان لذلؾ نبلحظ كتجكد الصقسيمات الصالية:اسصنادية ك تجصما ية كاالقصااداال
 التقسيم الوظيفا: -2-3-1

كيعني: "صكزيع النفقات العامة إلى أبكاب محددة حسب الكظائؼ العامة لمدكلة 
كذلؾ بيدؼ صحديد حتجميا في كؿ باب كامكانية ية( قصاادية, االتجصما )االدارية, اال

 ".قصااداتجراء المقارنة بينيا لصحديد دكر الدكلة في اال
إف ىذا المفيكـ يكضح الغاية مف ىذا الصقسيـ كنظران الخصبلؼ الفقياء في صحديد 
الكظائؼ العامة, فقد درج كصاب المالية العامة  مى صقسيميا إلى ثبلث متجمك ات 

 ية.تجصما ية كاالقصاادكصدخميا في الحياة اال صعكس دكر الدكلة
 كما كأف ىذا الصقسيـ يقدـ لمحككمات كالدارسيف المزايا الصالية:

ىك صقسيـ بسيط كسيؿ يسصطيع المكاطف مف خبللو قراءة الميزانية العامة  .أ 
 .(6)كفيميا كالصعرؼ  مى أنكاع النفقات فييا

بيا بيدؼ قراءة دكر الدكلة ية الصي صقكـ قصاادالصعرؼ  مى حتجـ النفقات اال .ب 
 )دكلة صدخمية, دكلة غير صدخمية(. قصاادفي اال

يسا د ىذا الصقسيـ الباحثيف كالدارسيف في المالية مف مقارنة النفقات بيف الدكؿ  .ج 
 ية بيدؼ محاربة الفقر.تجصما كخااة النفقات اال

 ثار, كاآلإف ىذه المزايا لمصقسيـ الكظيفي صكضح لنا دكره كأىميصو في حياة الدكؿ
 ان لذلؾ صقسـ النفقات إلى المتجمك ات الصالية:اسصنادالصي صؤدم إلييا, ك 

 النفقات االدارية: -2-3-1-1
العامة, كصؤكد كتجكد  الماالحكىي النفقات الصي صارفيا الدكلة  مى حسف سير 

 الدكلة في الكاقع العممي, كىي:
  العامة.نفقات االدارات العامة كزارات الدكلة كالييئات 

                                  
 .11ص 6117زينب حسيف  كض اهلل: مبادئ المالية, الدار التجامعية االسكندرية  (6)
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  نفقات حفظ األمف كالدفاع كصضـ نفقات الشرطة كاألمف كالتجيش كالعامميف في
 ىذا القطاع ك ادةن ما صككف كبيرة ألنيا صضـ نفقات التجيش كالصسمح.

 .نفقات العدؿ كالمحاكـ كالعامميف في ىذا القطاع 
  كالخارتجية كالصمثيؿ الدبمكماسي كالسفارات. لؤلحزابالنفقات السياسية 
 ت رئاسة التجميكرية كمتجمس الشعب كرئاسة متجمس الكزراء كالكزارات نفقا

 المركزية.
كصكضح لنا  أخرلإف ىذا الصقسيـ يكضح لنا حتجـ ىذه النفقات لممقارنة بيف دكلة ك 

الكضع السياسي لمدكلة مف خبلؿ النفقات الحربية كالصسمح ألف نفقات التجيش صشكؿ 
 العاـ. نفاؽمف اتجمالي اإلالتجزء األكبر مف النفقات االدارية كحصى 

 ية:جتماعالنفقات اال -2-3-1-2
ية كا الة العاطميف تجصما "كىي النفقات الصي صارفيا الحككمة  مى النشاطات اال

ية بيف أفراد المتجصمع كصحقيؽ الصعاكف تجصما  ف العمؿ كالفقراء بيدؼ صحقيؽ العدالة اال
 ية".تجصما بيف الطبقات اال كاالنستجاـ

المفيكـ يكضح لنا المتجاالت الصي صعنى الدكلة بيا في االنشطة إف ىذا 
 ية كىي:تجصما اال

 مى الصربية كالصعميـ في المدارس كالتجامعات نظران ألىمية ىذا القطاع  نفاؽاإل .6
 في صأىيؿ كا داد الككادر البشرية.

 مى الاحة كالمشافي كالعمميات التجراحية بيدؼ شفاء المرضى لكي  نفاؽاإل .6
 .نصاجيعكدكا إلى مكاقعيـ في العمؿ كاإل

 مى الثقافة كالرياضة بيدؼ صحقيؽ كصحسيف مسصكيات أ مى مف الك ي  نفاؽاإل .1
 ي كصنشيط ىكايات الرياضة.تجصما اال

خااة بسبب ا انة العاطميف  ف العمؿ الذيف فقدكا كظائفيـ العامة أك ال .7
 الصطكر الصقاني كادخاؿ صكنكلكتجيا تجديدة.
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ا انة الفقراء كالمحصاتجيف الذيف ال يممككف ماادر لمدخؿ أك الصي ال صؤىميـ  .7
 ظركفيـ لمعمؿ ألسباب مصعددة.

 ية:تقتصادالنفقات اال -2-3-1-3
 نصاجية الصي صساىـ في زيادة اإلقصااد"كىي النفقات الصي صكتجو لمماالح اال

م كصحسيف ظركؼ المعيشة قصاادعاطميف  ف العمؿ كزيادة معدؿ النمك االكصشغيؿ ال
 لممكاطنيف".

ية سكؼ قصاادالعاـ  مى القطا ات اال نفاؽإف ىذه النفقات ضركرية ألف اإل
كصطكير اآلالت بيدؼ صحسيف نك ية  نصاجكيدفع المنصتجيف إلى زيادة اإل سصثماريشتجع اال

 إلى  دة فئات: ية كىي صقسـنصاتجالسمع كالخدمات اإل
 مى مشاريع البنية الصحصية مف طرقات كتجسكر, سكؾ الحديد,  نفاؽاإل .أ 

 ت, المياه, الارؼ الاحي.صااالالمطارات المرافئ, الكيرباء, اال
كتجذب  سصثمار مى إقامة المدف الانا ية البلزمة لصشتجيع اال نفاؽاإل .ب 

 الانا ييف لمعمؿ ضمف المدينة الكاحدة بيدؼ صخفيض الصكاليؼ.
ية لبعض الانا ات الصي صريد الدكلة صطكيرىا, نصاتج مى اال انات اإل نفاؽاإل .ج 

 ك ادة ما صد ـ الدكلة أسعار بعض المنصتجات لصانيع المكاد األكلية.
اقامة ماانع القطاع العاـ في بعض الدكؿ  مى نفقة الدكلة أك بالمشاركة مع  .د 

ؿ العمالة الفائضة كصشغي نصاجالقطاع الخاص كىذه النفقات صؤدم لزيادة اإل
 المكاد الكطنية. اسصثمارك 

بشكؿ مباشر  نصاجية صؤدم لزيادة اإلقصاادإف ىذه األنكاع مف النفقات اال
كصشغيؿ العمالة الكطنية األمر الذم يؤدم لزيادة الدخكؿ كزيادة معدؿ النمك 

 م.قصااداال

 النفقات الحقيقية والنفقات التحويمية: -2-3-2
ان لمعيار القكة اسصنادنفقات الحقيقية كالنفقات الصحكيمية يمكف الصمييز بيف ال

الشرائية, ألف الدكلة  ندما صشصرم السمع كالخدمات فإنيا صزيد حتجـ الطمب المحمي, 
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كبالمقابؿ  ندما صمنح ا انات لبعض االفراد, فإنيا صزيد في مقدرصيـ الشرائية كيزداد 
 .قصاادالطمب المحمي كصحاؿ حركة ركاج في اال

كضحت الدراسات المالية أىمية ىذا الصقسيـ في الفقو المالي ألنو يحدد لنا صدخؿ أ
ية, كقبؿ صحديد ذلؾ يتجب أف تجصما ية كاالقصاادأك  دـ صدخؿ الدكلة في الحياة اال
 نميز بيف ىذيف النك يف مف النفقات:

 أواًل: النفقات الحقيقية:
الحاكؿ  مى السمع كالخدمات أك "ىي صمؾ النفقات الصي صقكـ بيا الدكلة مقابؿ 

ية, كاألتجكر كأثماف المكاد األكلية كالصكريدات كالميمات البلزمة نصاتجاإل مكاؿرؤكس األ
 .(6)لسير المرافؽ العامة"

 :--ان ليذا الصعريؼ, صصحدد النفقات الحقيقية باسصنادك 
 .األتجكر كالحكافز الصي صدفعيا الحككمة لممكظفيف في المؤسسات العامة 
 .شراء المكاد األكلية كالسمع كالقرطاسية كغيرىا 
 .ايانة السيارات كالصتجييزات الحككمية في الدكائر العامة 
 .ايانة كصكسيع كصطكير مشاريع البنية الصحصية 
 ية.نصاتجشراء آالت كصتجييزات تجديدة لممؤسسات الحككمية االدارية أك اإل 
 مة.صأسيس ماانع القطاع العاـ التجديدة أك صحديث القائ 

 ثانيًا: النفقات التحويمية:
ىي الماركفات الصي صنفقيا الدكلة دكف مقابؿ, أم دكف الحاكؿ  مى أية سمعة 

صكزيع الدخؿ كالثركة, أم صأخذ مف األغنياء لصرده  إ ادةأك خدمة, ككؿ ما صريده الدكلة 
 .(6)ية كغيرىانصاتجية أك اال انات اإلتجصما  مى الفقراء مثؿ اال انات اال
 كصشمؿ ىذه النفقات:

                                  
 .72ص 6227سكزم ناشد  دلي: المالية العامة, الدار التجامعية االسكندرية  (6)
 .77ص 6225اقصااديات المالية العامة, دار المسيرة  ماف ىدل العزاكم:  –محمد طاقة  (6)
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 اال انات لمعاطميف  ف العمؿ كالفقراء كالمحصاتجيف الذيف ال دخكؿ ليـ. .6
ية لمانا ييف كلبعض السمع الغذائية بيدؼ صخفيض قصااداال انات اال .6

 األسعار )الخبر, السكر, األرز(.
ا انات الصادير بيدؼ د ـ الانا ة الكطنية كرفع قدرصيا  مى المنافسة في  .1

 دكلية.األسكاؽ ال
 صسديد أقساط الديكف كالفكائد المصرصبة  مى الدكلة. .7
ا انات الضماف الاحي بيدؼ مسا دة المكاطنيف صتجاه األمراض كالاحة  .7

 العامة.
إف ىذه األنكاع مف النفقات الصحكيمية إنما صيدؼ لصحسيف ظركؼ الفقراء 

 كالعاطميف  ف العمؿ أك لد ـ الانا ة الكطنية.
ان, ماىي أىمية ىذا الصفريؽ كالصمييز بيف النفقات الحقيقية كالسؤاؿ المطركح حالي

 كالنفقات الصحكيمية؟
 العاـ في أكثر  نفاؽأابحت النفقات الصحكيمية صشكؿ تجزءان كبيران مف حتجـ اإل

 ية كصحقيؽ العدالة.تجصما الدكؿ كذلؾ بيدؼ الصدخؿ في الشؤكف اال
  السياسة المالية لصحقيؽ أابحت النفقات الصحكيمية صشكؿ أداة ىامة مف أدكات

 .(6)ية كالسياسيةتجصما ية كاالقصاادأىداؼ الدكلة اال
  صسا د النفقات الصحكيمية الدكلة في د ـ الانا ة الكطنية أك د ـ الاادرات

نظران ألف ارصفاع الصكاليؼ يخفض قدرة الانا ة الكطنية  مى المنافسة في 
 األسكاؽ الدكلية.

اـ الحككمات بالنفقات الصحكيمية الصي صحقؽ إف ىذه األسباب صكضح مدل اىصم
 ية كالسياسية في حياة الدكؿ.تجصما ية كاالقصاادالعديد مف األىداؼ اال

                                  
 .11زينب حسيف  كض اهلل: مبادئ المالية العامة, مرتجع سابؽ ص (6)
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 النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية: -2-3-3 
ية نميز بيف تجصما ية كاالقصااده االآثار العاـ ك  نفاؽإذا أردنا الصعمؽ في دراسة اإل

 نك يف مف النفقات:
 الجارية: النفقات .أ 

كيقاد بالنفقات التجارية الماركفات الصي صنفقيا الحككمة لصسيير الماالح 
العامة كخدمة المكاطنيف كمنيا الركاصب كاألتجكر كنفقات الايانة كاإلابلح كشراء 

 السمع كالخدمات البلزمة لمماالح العامة.
 النفقات الرأسمالية: .ب 

مشرك ات العامة كاقامة الماانع كيقاد بيا المبالغ الصي صنفقيا الحككمة  مى ال
كاابلح أك صكسيع مشاريع البنية الصحصية كذلؾ لصككيف رأس الماؿ العيني لممتجصمع, 
كمثاؿ ذلؾ, الطرقات كالتجسكر كالمرافؽ العامة كسكؾ الحديد كالمطارات كالمرافئ 

اـ ت كالمدف الانا ية كاقامة مشاريع القطاع العصااالالعامة, كالكيرباء كالماء كاال
 )الماانع الحككمية( كغيرىا.

 إف الصمييز بيف ىذيف النك يف مف النفقات العامة يكضح لنا المزايا الصالية:
o  ضركرة صمكيؿ النفقات العامة التجارية مف االيرادات التجارية )الضرائب( كذلؾ

 .(6)الصاافيا باالسصمرارية
o  صمكيؿ االيرادات الرأسمالية مف القركض العامة كالمسا دات أك مف  ةضركر

 خبلؿ زيادة الضرائب أك القركض الداخمية أك مف ايرادات الماانع الحككمية.
o  يظير  تجز المكازنة بشكؿو كاضح مف خبلؿ ىذا الصقسيـ األمر الذم يدفع

 الحككمة إليتجاد آليات تجديدة إلابلح العتجز.
o ية كمساىمصيا في قصاادح مدل صدخؿ الدكلة في الحياة االإف ىذا الصقسيـ يكض

 م.قصاادزيادة الناصج كزيادة الدخكؿ كمف ثـ زيادة معدؿ النمك اال

                                  
 .627سميماف المكزم: المالية العامة, مرتجع سابؽ ص – مي خميؿ  (6)
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العاـ يبيف لنا خطة الدكلة كمساىمصيا في  نفاؽم لئلقصاادإف ىذا الصقسيـ اال
قامة الماانع بيدؼ زيتجصما زيادة رأس الماؿ اال ادة كصيرة ي كصطكير البنية الصحصية كا 
 .(..ية كخااة )الانا ة, الزرا ة, السياحة, الماليةقصاادنمك القطا ات اال

م قصاادلذلؾ صركز الدراسات المالية  مى ىذا الصقسيـ بغرض صكضيح الدكر اال
 كصحقيؽ الصنمية المنشكدة. قصاادلمدكلة كصدخميا في اال
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 6116منشكرات تجامعة دمشؽ  ااـ بشكر: المالية العامة كالصشريع المالي,  -6
 بد المطمب  بد الحميد: اقصااديات المالية العامة, الدار التجامعية, االسكندرية  -6

6227. 
 .6221ت تجامعة دمشؽ االمؤلؼ: االقصااد المالي, منشكر  -1
 اإلسكندرية. 6111 بد الكريـ اادؽ بركات: االقصااد المالي, الدار التجامعية  -7
 .6117زينب حسيف  كض اهلل: مبادئ المالية, الدار التجامعية االسكندرية  -7
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 :الثانا أسئمة الفصل
  True / False    صح أو خطأ-1

الر
 تقم

 خطأ صح السؤال

    نفؽ الدكلة  مى القطا ات االقصاادية كالخدمية بشكؿ كمي.ص 6

    صؤدم النفقة لعامة لصشتجيع االسصثمار. 6

    يؤدم صبكيب النفقات العامة لصكضيح أنكا يا. 1

    صنفؽ الدكلة نفقاصيا االتجصما ية  مى الماانع العامة. 7

    النفقة الصحكيمية صخاص إلقامة مشاريع اسصثمارية. 7

    صخاص النفقة التجارية إلقامة مشاريع البنية الصحصية. 1

 Multiple-Choiceأسئمة خيارات متعددة -1
 يقكـ باإلنفاؽ العاـ -6

A- .الدولة 
B- .حككمة أتجنبية 
C- .مانع خاص 
D-  خاص.مصتجر 
 صخص النفقة االتجصما ية لئلنفاؽ  مى: -6
A- .القطا ات االقصاادية 
B- .ماانع القطاع العاـ 
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C- .القطاعات االجتماعية 
D- .القطا ات الخااة بالصادير 
 صخاص النفقات الصمكيمية: -1

A- .لمعاطميف  ف العمؿ 
B- .لمفقراء كالمحصاتجيف 
C-  A+B 
D- .لماادرات 

 صخاص النفقات الرأسمالية: -7
A- .لمقطا ات االتجصما ية 
B- .لمشاريع البنية التحتية 
C- .لمفقراء كالمحصاتجيف 
D- لد ـ الاادرات. 

 أسئمة تقضايا لممناتقشة:-2
 . رؼ النفقة العامة كاشرح خاائايا -6

 .(6)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة    
 .قارف بيف النفقة الحقيقية كالنفقة الصحكيمية -6

 .((6فقرة ) -1)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة 
 .النفقة التجارية كالنفقة الرأسماليةقارف بيف  -1

 ((.1فقرة ) -1)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة                    
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 العام نفاقاإل  آثار: الفصل الثالث
 عنوان الفصل: آثار االنفاق العام

Effects of Public Expenditures 
 كممات مفتاحية

  Apparent Increasedالزيادة الظاىرية:    Increased Expendituresزيادة النفقات: 
 Real Increasedالزيادة الحقيقية: 

 Public Expenditure and Consumption النفقة العامة كاالسصيبلؾ:    
 Public Expenditure and Savingالنفقة العاـ كاالدخار:      

 Public Expenditures and Investment النفقة العامة كاالسصثمار:    
 

 ممخص الفصل:
صناكنا في ىذا الفاؿ دراسة أسباب صزايد النفقات العامة فكانت ىناؾ زيادة ظاىرية كزيادة حقيقية؛ أدت لصحسيف 

صناكلنا شرح آثار االنفاؽ  مى االسصيبلؾ فكمما ازداد االنفاؽ العاـ يزداد  كما لممكاطنيفظركؼ الحياة 
االسصيبلؾ, كما كيؤثر زيادة االنفاؽ  مى اإلنصاج فصؤدم لزيادة اإلنصاج كصشغيؿ العماؿ كصحسيف ظركؼ الحياة 

 لممكاطنيف.
 

 المخرجات واألىداف:
 صمت دراسة األسباب الظاىرية لزيادة النفقات العامة. -6
قامة منشدراسة األسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة  -6 ت تجديدة آككيؼ صؤدم لزيادة اإلنصاج كا 

 الكطنية. العمالةكصشغيؿ 
؛ فكمما ازداد االنفاؽ العاـ يؤدم ذلؾ لزيادة الدخكؿ كمف ثـ صؤثر النفقات العامة  مى االسصيبلؾ -1

 زيادة حتجـ االسصيبلؾ.
؛ حيث يؤدم االنفاؽ لزيادة الدخكؿ كزيادة الطمب الصي صؤدم صؤثر النفقات العامة  مى اإلنصاج -7

 بدكرىا لزيادة حتجـ المنصتجات في الماانع العامة كالخااة.
 يؤثر االنفاؽ  مى االدخار كيزداد االسصثمار الكطني. -7
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 مخطط الفصل:
 ظاىر صزايد النفقات العامة. -6

  الزيادة الظاىرية لمنفقات العامة (6
 لمنفقات العامة.الزيادة الحقيقية  (6

 آثار النفقات العامة -6
  أثر النفقات العامة في االسصيبلؾ (6
 اإلنصاجأثر النفقات العامة في ( 6
 أثر النفقات العامة في االدخار كاالسصثمار.( 1 
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 تمييد:
الكطني نظران ألف الدكلة  قصاادالعاـ مف أىـ العمميات المالية في اال نفاؽييٌعد اإل

صكزع تجزءان كبيران مف الدخؿ القكمي مف خبللو, كىي بذلؾ صساىـ بزيادة الدخؿ القكمي 
العاـ بمثابة مكلد لمنمك  نفاؽكصكليد الدخكؿ لمعديد مف األفراد كالشركات, كبذلؾ يككف اإل

 م.قصااداال

 ظاىرة تزايد النفقات العامة: -3-1 
ية ظاىرة صزايد النفقات العامة بشكؿ قصاادالمالية كاال أكدت االبحاث كالدراسات

 صااؿمسصمر دكف صراتجع, فالصطكر الحااؿ في السمع كالخدمات كصطكر أنظمة اال
المعامبلت أكدت تجميعيا أسباب  إنتجازكنظـ المعمكمات كصطكر أنظمة االدارة كسر ة 

لذلؾ بدأت الحككمة الحككمي بغض النظر  ف صكفر االيرادات البلزمة,  نفاؽصطكر اإل
 العاـ. نفاؽصقصرض كبكميات كبيرة لصمكيؿ اإل

م األلماني أدكلؼ فاتجنر أكؿ مف صحدث  ف العبلقة بيف صدخؿ قصاادكيعد اال
, كأرتجع ذلؾ لمصانع, أم إذا ازداد حتجـ 6111العاـ في  اـ  نفاؽالدكلة كزيادة اإل

امة كصأىيؿ كصدريب الككادر الصانيع  مى الدكلة الصدخؿ كمضا فة نفقات االدارات الع
 :(6)البشرية بيدؼ د ـ الصانيع, كبحسب رأم فاتجنر

فالصانيع كالصحديث كصطكير األنظمة كالصشريعات, كصطكير الخدمات الحككمية 
سكؼ يؤدم لزيادة حتجـ النفقات العامة, كقد ادقت صنبؤات فاتجنر في القرف العشريف, 

ـ الصانيع, ألف الانا ة األلمانية صأخرت ككاف فاتجنر مف المؤيديف لصدخؿ الدكلة ك د
 .خرل ف الانا ة األكربية كصطمبت د مان حككميان بيدؼ المحاؽ بالانا ات األ

العاـ, سكؼ ندرسيا مف الناحية الظاىرية  نفاؽكلدراسة أسباب ظاىرة صزايد اإل
 كمف الناحية الحقيقية كما يمي:

                                  
 .7كليد  ايب: سياسة اإلنفاؽ الحككمي, مرتجع سابؽ ص (6)
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 الزيادة الظاىرية لمنفقات العامة: -3-1-1
 العاـ: نفاؽالزيادة الظاىرية في اإل صعني

"زيادة حتجـ النفقات العامة مقارنة مع السنكات السابقة دكف أف يؤدم ذلؾ لصحسف 
مميار دينار  622الخدمات الصي صقدميا الدكلة لممكاطنيف", أم قد صككف النفقات العامة 

نك ية السمع مميار دينار كصبقى  672 ربي لمسصكل معيف مف الخدمات, كصزداد إلى 
كالخدمات نفسيا أم ال يطرأ أم صحسف في السمع كالخدمات, فما ىي أسباب ىذه 

 الزيادة؟
 تقيمة النقد: انخفاض -3-1-1-1

 دد كحدات السمع كالخدمات الصي صشصرييا  انخفاضقيمة النقكد " انخفاضيقاد ب
 .(6)كحدة النقد المحمية"

قيمة النقكد بسبب زيادة االادار النقدم, أك ارصفاع األسعار نظران  انخفاضإف 
النظر بحتجـ النفقات العامة, أم ما كانت صشصريو النفقات  ةإل ادلزيادة الصكاليؼ, يؤدم 

العامة في السنكات السابقة ال صسصطيع صحقيقو ليذا العاـ, األمر الذم يضطر الحككمة 
 722%, ككانت النفقات العامة 67اف الصضخـ , أم إذا كنفاؽلزيادة مخااات اإل

مميار دينار  ربي, يصكتجب  مى الحككمة لممحافظة  مى نفس المسصكل مف السمع 
 كالخدمات لمعاـ القادـ زيادة النفقات إلى:

 722  مميار دينار. 57% = 67× مميار د 
  مميار دينار 757مميار دينار =  57مميار دينار +  722اإلتجمالي التجديد 

مميار  57كصككف الحككمة قد حافظت  مى نفس المسصكل السابؽ, كىذه الزيادة )
كصٌعد ىذه الظاىرة  امة في أكثر الدكؿ  العاـ. نفاؽدينار( صسمى زيادة ظاىرية في اإل

 ألنيا صعاني مف الصضخـ.

                                  
 .11-51, ص6266كالسياسة النقدية دار المنيؿ المبناني بيركت المؤلؼ: النقكد كالايرفة  (6)
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 تطور الفن المالا: -3-1-1-2
ة المكازنة الاافية أك مف المبادئ األساسية في ا داد المكازنة العامة, األخذ بفكر 

المكازنة اإلتجمالية, فإذا ا صمدت الدكلة المكازنة اإلتجمالية سكؼ صستجؿ تجميع اإليرادات 
كالنفقات لكؿ مؤسسة, فمؤسسة الياصؼ  مى سبيؿ المثاؿ لدييا ايرادات ك ندىا نفقات 

ذا  ام مصيا فإذا  اممصيا كزارة المالية بالمكازنة الاافية صأخذ الفائض أك العتجز, كا 
بالمكازنة اإلتجمالية صأخذ تجميع االيرادات كتجميع النفقات كصدرتجيا في المكازنة العامة, 

 ك ندىا صزداد االيرادات كصزداد النفقات, كصككف الزيادة ظاىرية.
, كمف نظاـ محاسبي إلى آخر, لذلؾ خرلإف ىذا الفف المالي يخصمؼ مف دكلة أل
 .(6)يفال يعكس صطكر الخدمات أك صحسنيا لممكاطن

 توسع رتقعة الدولة: -3-1-1-3
إف صبدؿ الخبلفات كالحركب بيف الدكؿ كالحككمات كانت صؤدم في السابؽ 
لخسارة الدكلة تجزء مف أراضييا, أك زيادة مساحصيا بسبب ضـ اقميـ تجديد, كىذه الزيادة 

النفقات العامة, فإذا ضمت الدكلة اقميمان  ضانخفا أك أك الخسارة كاف يعقبيا زيادة
صحسف الخدمات  ةالزيادتجديدان,  مييا صخايص نفقات تجديدة لو, كال صعكس ىذه 

 61العامة, بؿ لخدمة االقميـ التجديد, كفي العار الحديث صقسـ االصحاد السكفيصي إلى 
مت دكؿ دكلة بعد أف كانت دكلة كاحدة, كما كانقسمت يكغسبلفيا إلى سصة دكؿ, كض

في الشرؽ األكسط تجزءان مف دكؿ  ربية لمساحصيا, ىذا الصبدؿ أك الخسارة صؤدم  أخرل
 لصأثر النفقات العامة بيذه الصطكرات.

 الزيادة الحقيقية فا النفقات العامة: -3-1-2
 صعني الزيادة الحقيقية بالنفقات العامة:

كالخدمات الصي صقدميا  العاـ الصي صؤدم لصحسيف نك ية السمع نفاؽ"الزيادة في اإل
 المؤسسات كالييئات العامة لممكاطنيف بحيث يؤدم ذلؾ لصحسيف ظركؼ الحياة العامة".

                                  
 .11سالـ محمد الشكابكة: المالية العامة كالصشريعات الضريبية, مرتجع سابؽ ص (6)
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إف زيادة حتجـ النفقات العامة مع ثبات المسصكل العاـ لؤلسعار سكؼ يؤدم 
ية الصي صقكـ بيا الحككمة كسكؼ يطرأ الصحسف تجصما ية كاالقصاادلصحسيف الخدمات اال

الطرؽ كالتجسكر كصعبيد الطرقات كالنظافة كخدمات الصعميـ  فإقامة, اطنيفالمك  مى حياة 
 الكطني. قصاادكالاحة كالثقافة سكؼ صؤدم لصحسيف مسصكل المعيشة كصطكر اال

 العاـ؟ نفاؽفكيؼ صحاؿ الزيادة الحقيقية في اإل

 ية:تقتصاداألسباب اال -3-1-2-1
العاـ,  نفاؽية لزيادة حتجـ اإلتجصما ية كاالقصاادأدل صدخؿ الدكلة في الحياة اال

كالمسصثمريف كصنمية كصطكير  سصثماركقياـ الدكلة بعدد مف المشاريع بيدؼ خدمة اال
 الكطني كذلؾ مف خبلؿ: قصاادفي اال نصاجالانا ة كاإل

إقامة مشاريع البنية الصحصية مف طرقات كتجسكر كمطارات كمرافئ, سكؾ  (6
ارؼ الاحي, الحدائؽ العامة كغيرىا ت, الصااالالحديد, الكيرباء, الماء, اال

 .(6)كزيادة أرباح المسصثمريف نصاجمما يؤدم إلى صخفيض صكاليؼ اإل
اقامة المدف الانا ية كايااؿ الخدمات إلييا بحيث يؤدم ذلؾ لصشتجيع  (6

الكطني مف السمع  نصاجكزيادة حتجـ المشرك ات الانا ية فيزداد اإل سصثماراال
 كالخدمات, األمر الذم ينعكس إيتجابيان  مى حياة المكاطنيف كالشركات كاألفراد.

اقامة المشاريع الانا ية أك الزرا ية الصي ال يقدـ  مييا األفراد, أك ماانع  (1
بالسمع  قصاادكصانيع المكاد الخاـ كصزكيد اال نصاجالقطاع العاـ كذلؾ لد ـ اإل

 عماؿ العاطميف  ف العمؿ.الضركرية كصشغيؿ ال
ية أك ا انات الصادير لمسمع الكطنية بيدؼ رفع قدرصيا نصاتجصقديـ اال انات اإل (7

 مى المنافسة في األسكاؽ الدكلية, أك صخفيض سعرىا في الدخؿ بيدؼ صشتجيع 
 .(6)سصيبلؾاال

                                  
 .675المؤلؼ: االقصااد المالي, مرتجع سابؽ ص (6)
 .671المؤلؼ: اقصااديات الماؿ, مرتجع سابؽ ص (6)
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الكطني  قصاادد ـ الصطكر الصكنكلكتجي, كمراكز البحكث الصي صقدـ لبل (7
مكصشفات العممية, كىي صيٌعد  الميان محرؾ النمك أك مادر االخصرا ات كال

 ات الصانيع كصطكير الخدمات.اصتجاىالصطكر الصقاني الذم يد ـ 
ية الصي صقدميا الحككمة سكؼ صؤدم لصشتجيع قصاادإف ىذه الخدمات اال

بأسعار أقؿ, كصؤدم إلى  لممكاطنيف, كصقديـ السمع كالخدمات نصاجكزيادة اإل سصثماراال
يؿ العاطميف  ف العمؿ فيؤدم ذلؾ لزيادة الدخكؿ, كيؤدم د ـ الاادرات إلى رفع صشغ

قدرة السمع الكطنية  مى المنافسة في األسكاؽ الدكلية, فيزداد القطع األتجنبي البلـز 
 ية.قصاادلصمكيؿ الصنمية اال

 ا:جتماعتطور مستويات الرفاه اال -3-1-2-2
 ي:تجصما يقاد بالرفاه اال

ية كزيادة الدخكؿ بحيث يؤدم قصاادية كاالتجصما كصطكير الخدمات اال"صحسيف 
 ذلؾ لصحسيف مسصكل المعيشة لممكاطنيف".

ي, ألف تجصما العاـ مف أىـ األدكات المالية لمكاكؿ إلى الرفاه اال نفاؽكيٌعد اإل
ية قصاادالرأسمالية  ندما قدمت ىذه الخدمات كحققت الرفاه كانت أفضؿ األنظمة اال

 ية.صما تجكاال
 ي, أىميا:تجصما صقدـ الحككمة  دد مف الخدمات كاال انات لصحسيف المسصكل اال

ية كالاحة كالصعميـ كالثقافة كالرياضة كالنظافة تجصما صمكيؿ قطاع الخدمات اال (6
 .(6)نصاجكحماية البيئة كذلؾ لصأىيؿ كصككيف رأس الماؿ البشرم البلـز لمعمؿ كاإل

لعمؿ الذيف فقدكا كظائفيـ بيدؼ حمايصيـ مف صقديـ اال انات لمعاطميف  ف ا (6
الفقر كزيادة طمبيـ  مى السمع كالخدمات مما يسا دىـ  مى صحسيف ظركؼ 

 حياصيـ.

                                  
 .671سابؽ صالمؤلؼ: اقصااديات الماؿ, مرتجع  (6)
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صقديـ اال انات لمفقراء كالمحصاتجيف الذيف ال يسصطيعكف العمؿ كذكم االحصياتجات  (1
 الخااة كغيرىـ بيدؼ صمكينيـ مف العيش بكرامة دكف الحاتجة لآلخريف.

قطاع السكف بأسعار رخياة كمناسبة لممكاطنيف كخااة األسر التجديدة  صمكيؿ (7
 بحيث يؤدم ذلؾ لمسا دصيـ في صككيف حياة تجديدة.

صأميف خدمات النظافة كحماية البيئة مف الصمكث الذم بات قضية  المية كيؤثر  (7
  مى احة المكاطنيف.

مسصكل  ية كزيادةتجصما إف ىذا الصمكيؿ سكؼ يساىـ في صحسيف الظركؼ اال
 الرفاه الذم صنشده كؿ دكلة في الظركؼ الراىنة.

 تطور مستو  الحياة السياسية: -3-1-2-3
 يقاد بالحياة السياسية أك النظاـ السياسي:

"ىك متجمك ة صفا بلت كشبكة معقدة مف العبلقات اإلنسانية صصضمف  ناار 
 .(6)القكة أك السمطة أك الحكـ"

الحكـ كآلية العمؿ السياسي كاالحزاب إف ىذا المفيكـ يكضح شكؿ كطبيعة 
ان لذلؾ اسصنادكاالنصخابات كدكر السمطة الصشريعية كالصنفيذية في إدارة شؤكف الببلد, ك 

  مى الحككمة أك كزارة المالية صقديـ الد ـ المالي أك الصمكيؿ لميياكؿ السياسية كما يمي:
  مادر السمطات في صمكيؿ األحزاب السياسية الكبيرة في الببلد ألنيا صشكؿ

االنصخابات العامة, كمنيا صظير المتجالس )البرلماف, المحاكـ, االدارة 
 .(..المحمية

 (..صمكيؿ المتجالس العامة مثؿ )البرلماف, االدارة المحمية, اإل بلـ. 
  صمكيؿ البعثات الدبمكماسية الصي صمثؿ الببلد في الدكؿ األتجنبية كفي المحافؿ

 .(6)الدكلية

                                  
 .67, ص6227ثامر كامؿ محمد الخرزتجي: النظاـ السياسية الحديثة, دار متجدالكم,  ماف  (6)
 .612المؤلؼ: اقصااديات الماؿ, مرتجع سابؽ ص (6)
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 في المنظمات الدكلية الصابعة لؤلمـ المصحدة الصي صساىـ في د ـ  شصراؾاال
ية العالمية, مثؿ منظمة الاحة العالمية, تجصما ية كاالقصاادالقطا ات اال

منظمة الزرا ة, منظمة الانا ة, البنؾ الدكلي, اندكؽ النقد الدكلي, منظمة 
ع كصسا د الصتجارة العالمية كغيرىا مف المنظمات الصي صنظـ شؤكف كؿ قطا

 الدكؿ في صنظيـ قطا اصيا العامة كصطكيرىا كاالسصفادة مف صتجارب اآلخريف.
 ات صقكـ الخزينة ضطرابصمكيؿ التجيكش كالدفاع, كفي حاؿ حدكث الحرب أك اال

العامة بصمكيؿ الحرب كدفع صعكيضات أك اابلح ما دمرصو الحرب فقد كمفت 
 يحكالالحرب العالمية الثانية  مميار دكالر ككمفت 1621الحرب العالمية األكلى 

مميكف قصيؿ, أما الحركب الحديثة فقد ازدادت  72مميار دكالر كحكالي  17721
 صكاليفيا كثيران نظران لزيادة صكمفة المعدات الحربية كزيادة القكة الصدمرية لمحركب.

العاـ في كؿ دكلة, فالدكؿ الصي ال  نفاؽإف ىذه النفقات صشكؿ نسبة كبيرة مف اإل
% مف حتجـ الناصج أما الدكؿ الصي صنشأ 62صيصـ بالحركب صاؿ نفقاصيا الدفا ية إلى 

% مف ناصتجيا, كبشكؿ  اـ 67بينيا كبيف التجكار المشاكؿ فصاؿ نفقاصيا الحربية إلى 
 يا العاـ.إنفاق% مف حتجـ 67-67صصراكح النفقات السياسية كالحربية بيف 

 كومية:التوسع االداري فا الييئات الح -3-1-2-4
يات قصاادإف صطكر أنظمة الحكـ قد أدل لصطكر اليياكؿ االدارية في اال

مديريات كىيئات تجديدة لـ صكف معركفة سابقان  إلحداثالمصقدمة, كقد اسصد ى ذلؾ 
 نفاؽاألمر الذم زاد مف أ داد المكظفيف كالنفقات االدارية مما شكؿ ضغطان  مى اإل

العاـ, كأدل لصحسيف الخدمات لممكطنيف كصحسيف ظركؼ المعيشة, فالصطكر اإلدارم 
 شمؿ العديد مف الخدمات أىميا:

  إطارإحداث متجالس ادارية تجديدة في المدف كالبمدات إلدارة شؤكف البمدة في 
 االدارة المحمية, حيث صكلت ىذه المتجالس صطكير كصحديث الخدمات لممكاطنيف.

 دارية تجديدة صابعة لمتجمس الكزراء صنظـ قطاع معيف, مثؿ ىيئة إحداث ىيئات ا
الزالزؿ كالبراكيف, ىيئة األرااد التجكية, ىيئة المحاسبة كالرقابة المالية, ىيئة 
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. كغيرىا مف .شؤكف المكظفيف, ىيئة الطاقة الذرية, ىيئة المعرفة كالصقانة
 نفاؽف حتجـ اإلالييئات المركزية األمر الذم زاد مف حتجـ الخدمات كزاد م

 العاـ.
  إحداث مركز الحككمة االلكصركنية في كؿ دائرة أك ىيئة  امة لمصابعة شؤكف

المراتجعيف الكصركنيان دكف أف يحضركا إلى مقر االدارة العامة كصزكيد ىذا 
 المركز باألتجيزة البلزمة الصي صكفر الخدمة.

  ات كقرطاسية زيادة نفقات االدارات العامة مف صتجييزات كسيارات ككمبيكصر
 كأ ماؿ الايانة لؤلتجيزة أك لممباني الحككمية كغيرىا.

  إحداث مراكز صأىيؿ كصدريب في بعض الدكؿ لصأىيؿ كصدريب المكظفيف  مى
األ ماؿ الحديثة, ك مى آلية صطكير األنظمة كالقرارات اليامة, أك قد صكفد 

رات الصدريبية بالدك  ؾلبلشصراإلى التجامعات كمراكز الصدريب  مكظفيياالحككمة 
 األمر الذم يزيد مف حتجـ النفقات العامة.

العاـ,  نفاؽإف ىذه األ ماؿ كاالتجراءات االدارية صساىـ في زيادة حتجـ اإل
 كخااة النفقات اإلدارية الصي صصطمبيا األ ماؿ الحككمية.

 نفقات خدمة الدين العام: -3-1-2-5
 قاد بخدمة الديف العاـ:يي 

مع األقساط السنكية المحددة بيدؼ الكفاء بشركط "دفع الفكائد المسصحقة 
 .(6)القركض العامة"

لقد أتجازت الحككمة لنفسيا االقصراض مف المكاطنيف كالشركات لصمكيؿ  تجز 
المكازنة العامة, كأدت ىذه القركض إلى الرفاىية كصمكيؿ الخدمات كالحاتجات المصزايدة, 

 مكازنة سمي خدمة الديف.لكف ذلؾ رصب  مى الحككمات صحديد بند خاص في ال
  

                                  
 .617-612المؤلؼ: االقصااد المالي, مرتجع سابؽ ص (6)
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 صسصديف الحككمات لصمكيؿ:
 .نفقات الحركب أك صتجييز التجيكش باألسمحة كالعصاد 
  ,إقامة مشاريع كبيرة صفكؽ طاقة المكارد المحمية, مثؿ ماافي النفط, تجسكر

 مطارات, مرافئ, سكؾ الحديد.
 حتجـ المكارد المحمية. نخفاضصمكيؿ  تجز المكازنة المسصمر كالمزمف نظران ال 

% 622لقد صزايدت القركض العامة في أكثر الدكؿ بحيث أنيا أابحت صشكؿ 
% حصى أف أدنى الدكؿ مديكنية أابحت صشكؿ الديكف 72مف حتجـ الناصج كفي بعضيا 

 % مف ناصتجيا المحمي.67
إف ىذا األمر يرصب  مى الخزينة العامة أ باء تجديدة لـ صكف مكتجكدة سابقان كىي 

ألقساط السنكية, الفكائد,  بلكات االادار كالتجكائز الصي صقدميا الدكلة لصشتجيع ا
 .(6)المكاطنيف  مى االقصراض

العاـ  مى األقؿ في  نفاؽ% مف حتجـ اإل62إف خدمة الديف أابحت صشكؿ 
العاـ, األمر  نفاؽ% مف حتجـ اإل12أكثر الدكؿ كفي أ بلىا كامت خدمة الديف إلى 

قرارىذه الدكؿ ك  إلفبلسالذم أدل  برنامج صقشؼ لسداد الديكف في الدكؿ النامية,  ا 
أمثاؿ األردف, مار, المغرب, صكنس, كفي أكربا, مثؿ اليكناف الصي خضعت لمصقشؼ 

 لسداد ديكنيا. 6266 – 6262في  اـ 
كلكي صصخمص الحككمات مف أزمة الديكف  مييا زيادة الضرائب كخااةن 

ىيكمة المالية العامة حصى  ا  ادةطاؿ الدخكؿ المرصفعة, ك الضرائب غير المباشرة الصي ص
 في الدكؿ المصقدمة.

  

                                  
 .16زينت حسيف  كض اهلل, المالية العامة, مرتجع سابؽ ص (6)
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 :النفقات العامة آثار -3-2 
كصدخميا في الشؤكف  قصااديؤدم لزيادة حتجـ الدكلة في اال نفاؽإف زيادة حتجـ اإل

العاـ,  نفاؽاإل آثارية, لذلؾ صركز الدراسات المالية  مى اظيار تجصما ية كاالقصااداال
اإليتجابية  ثارك مى الحككمة االسصفادة مف ىذه الدراسات بحيث صعمؿ  مى صعظيـ اآل

 السمبية. ثارلمنفقات العامة كصخفيض اآل
كما كأف اصساع حتجـ الدكلة كصدخميا يصطمب الصدخؿ المصبلؾ االدكات المالية 

ية دقصاااليامة, كبذلؾ فيي صسعى لزيادة الضرائب بيدؼ صمكيؿ برامتجيا اال
ية, أك االقصراض األمر الذم يرصب  مى الحككمة أ باء مالية تجديدة سكؼ تجصما كاال

 صسدد مف خبلؿ الضرائب غير المباشرة الحقان.
 نفاؽإف صأكيد المدرسة الكبلسيكية  مى  دـ صدخؿ الدكلة كانت بحتجة حار اإل

 سصثمارر  مى االالعاـ في أضيؽ الحدكد, ألف اقصساـ المدخرات بيف الدكلة كاالفراد يؤث
 .نصاجاإل نخفاضكيعرقؿ صككيف رأس الماؿ كيؤدم ال

فقد  6111 – 6161أما المدرسة الكينزية الصي تجاءت  مى أثر الكساد الكبير 
الكطني  قصاادالعاـ بيدؼ صطكير اال نفاؽركزت  مى صدخؿ الدكلة كزيادة حتجـ اإل

 لطمب الكمي.ية الصي صؤدم بدكرىا لزيادة اتجصما كصقديـ اال انات اال
العاـ شريطة  دـ  نفاؽم الحديث, فيك يركز  مى زيادة اإلقصاادأما الفكر اال

زيادة الضرائب كىذا األمر اسصد ى زيادة حتجـ القركض العامة, لذلؾ نمحظ في 
الظركؼ الراىنة زيادة سنكية كاضحة في الديكف العامة إلى أف كامت في المصكسط 

العاـ لسداد  نفاؽلي, كىذا ما أدل لزيادة حتجـ اإلإلى مسصكل الناصج المحمي اإلتجما
ية مصكررة الحقان, أك إلى اقصاادنفقات الديكف كاألقساط, كسكؼ يؤدم إلى أزمات 
 يات.قصاادانييار األنظمة النقدية نصيتجة الصضخـ الذم سيايب اال

 العاـ  مى كافة األكتجو كما يمي: نفاؽاإل آثاركسكؼ ندرس 
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 :ستيالكالنفقات العامة فا اال آثار -3-2-1 
 :سصيبلؾقاد بااليي 

يا خبلؿ فصرة اسصيبلكالعائمي التجارم  مى السمع كالخدمات الصي يصـ  نفاؽ"اإل
 .(6)قايرة كالطعاـ كالمباس كاالسصتجماـ كالنفقات الطبية كالنفقات النثرية كغيرىا"

 الحككمي فيقاد بو: سصيبلؾأما اال
الحككمة لشراء السمع كالخدمات البلزمة لسير المرافؽ "النفقات الصي صخاايا 

العامة, مثؿ ايانة األبنية كالطرؽ كالسيارات كاألتجيزة كالركاصب لممكظفيف كشراء 
 .(6)التجارية" خرلالقرطاسية, كالنفقات األ

ذا أردنا الصعرؼ  مى  الكمي, نكزع آثر  سصيبلؾالعاـ  مى اال نفاؽاإل آثاركا 
 النفقات إلى األقساـ الصالية:

 سصيبلؾصؤدم الركاصب كاألتجكر الصي صدفعيا الدكلة لممكظفيف لزيادة حتجـ اال (6)
 يـ ليشمؿ كؿ الدخؿ.اسصيبلكألف المكظفيف  ادةن ما يزداد 

صؤدم اإل انات الصي صكز يا الدكلة لمعاطميف  ف العمؿ أك الفقراء كالمحصاتجيف  (6)
 يا بدالن مف صراتجعو.اسصيبلكخكؿ ليذه الشريحة فيزداد حتجـ إلى صكليد الد

السمع كالخدمات مف المسصثمريف لزيادة أرباح المنظميف كزيادة  ءشرايؤدم  (1)
 ىـ.ادخار يـ أك اسصيبلك

                                  
ريتجارد اسصركب: االقصااد الكمي, صرتجمة  بد الفصاح  بد الرحمف  بد العظيـ محمد,  –يني تجيمس تجكراص (6)

 .615, ص6111دار المريخ, الرياض 
 .57ص 6221سكزم ناشد: المالية العامة, منشكرات الحمب الحقكقية, بيركت  (6)
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 فا زيادة الناتج والدخول ستيالكيوضح دور زيادة اال (2)الشكل رتقم 

 ( ما يمي:6يكضح لنا الشكؿ رقـ )
o مع العرض الكمي في النقطة  سصيبلؾيصكازف االF1  حيث صحدد لنا حتجـ الدخؿ

 .Y1كالعمالة  ند 
o فيابح منحنى الطمب ىك  سصيبلؾالعاـ يزداد اال نفاؽإذا زادت الدكلة اإل

C+I+G2  بدالن مفC+I+G1  كمف ثـ ينصقؿ الصكازف إلىF2  لزيادة الناصج مف  صشيرالصي
Y1  إلىY2 كزاد  مى األثر الدخؿ كالعمالة. سصيبلؾقد زادت اال نفاؽفصككف زيادة اإل 

o العاـ لمسنة الثانية أك الثالثة ككاف العرض مرنان فإف  نفاؽإذا زادت الدكلة اإل
 .Y3إلى  Y2الصي صشير إلى زيادة  F3ذلؾ سيزيد الطمب الكمي, كصابح نقطة الصكازف 
 كزيادة الطمب الكمي. سصيبلؾكىكذا صؤثر النفقات العامة في زيادة اال

 العمالة -الدخل 

Y1 Y2 Y3 Y4 

Sa االنفاق الكما 

C1+I+G 

C2+I+G 

C3+I+G 

C4+I+G 
F4 

F3 

F2 

F1 
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 :نتاجثر النفقات العامة فا اإل أ -3-2-2
م, فالنفقات التجارية سصثمار اال نفاؽالتجارم كاإل نفاؽالعاـ مف اإل نفاؽيصألؼ اإل

ية كشراء بعض المسصمزمات تجصما صخاص كما ذكرنا لمركاصب كاألتجكر كاال انات اال
قامة مشاريع سصثمار كالايانة, أما النفقات اال ية فصخاص لشراء اآلالت كالصتجييزات كا 

 كالمدف الانا ية كغيرىا.كاقامة ماانع القطاع العاـ  ,البنية الصحصية
 طمب,م يكتجو إلى السكؽ أم يصحكؿ إلى سصثمار العاـ بشقيو التجارم كاال نفاؽفاإل

% في أكثر 67ثـ يشكؿ الطمب الحككمي تجزءان ميمان مف الطمب الكمي يصتجاكز  كمف
 نصاجالحككمي يؤثر ذلؾ إيتجابان ك بر المضا ؼ قد يزداد اإل نفاؽفكمما ازداد اإل الدكؿ,
 ؿ بعدة مرات مف زيادة النفقات العامة.كالدخ

 كسكؼ نكضح ذلؾ بالمثاؿ الصالي:
مميار دينار  ربي  77احدل الدكؿ العربية  اقصاادبمغ حتجـ الناصج المحمي في  -

مميار دينار, كبمغ حتجـ  1 دخارمميار دينار كحتجـ اال 77كبمغ حتجـ الطمب الكمي 
مرات كبمغ حتجـ الزيادة في  7ك1مميار دينار, كحتجـ المضا ؼ  66العاـ  نفاؽاإل
 مميكف دكالر. 122العاـ  نفاؽاإل

 العاـ  مى الناصج؟ نفاؽاإل آثاراحسب  -
 إلى الناصج  نفاؽنسبة اإل  

  
  =6626.% 

 العاـ لمطمب الكمي  نفاؽنسبة اإل  

  
  =6121.% 

  مميار دينار. 12772=  721× مميار دينار  122أثر المضا ؼ 
 127مميكف دينار سكؼ صزيد الناصج بمقدار  122العاـ بمقدار  نفاؽإف زيادة اإل

 مميار دينار, كذلؾ كما في الشكؿ الصالي:
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 عمى الناتج نفاق( يوضح أثر اإل 3الشكل البيانا رتقم )

 ( ما يمي:1البياني رقـ )ييبلحظ مف الشكؿ 
  إف نقطة صقاطع منحىC1 + I1 + G1  مع خط العرضAs  صحدد نقطة

 .Y1حيث يصكازف العرض مع الطمب  ند مسصكل الدخؿ  قصاادالصكازف في اال
 منحنى الطمب الكمي إلى  نصقاؿالحككمي قد أدت ال نفاؽإف زيادة اإلC1 + i1 
+ G2  كأابحت نقطة الصكازفF2  بدالن مفF1  كازداد الدخؿ مفY1  إلىY2. 
 12772مميكف دينار, أدت لزيادة الناصج بمقدار  122بمقدار  نفاؽإف زيادة اإل 

 %.127مميار دينار أم ازداد الناصج بنسبة 
ليكضح زيادة  Y2إلى  Y1كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ البياني حيث انصقؿ 

 الناصج كزيادة مسصكل الصشغيؿ مف العماؿ.
العاـ بشكؿو مباشر في الناصج كيؤدم لزيادة الناصج, كصككف  نفاؽيؤثر اإل النتيجة:

كحالة العرض  نصاجالزيادة مقصرنة بنسبة المضا ؼ الذم يحدد كمية الزيادة في اإل

 AS االنفاق الكما

F2 

F1 

AD2=C2+I2+G2 

AD1=C1+I1+G1 

Y1 Y2 

 العمالة -الدخل 
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اإليتجابية  ثاركالطمب, فكمما كانت مركنة العرض كبيرة, كمما أدل ذلؾ لزيادة اآل
 العاـ. نفاؽلئل
 :ستثمارواال دخارالعامة فا االثر النفقات أ -3-2-3 

: ىك "الفرؽ بيف الدخؿ التجارم الممكف الصارؼ بو, كالقدر المنفؽ  مى دخاراال
 .(6)"سصيبلؾالسمع كالخدمات التجارية, أم ىك التجزء مف الدخؿ الذم ال ينفؽ  مى اال

 مى األاكؿ المعمرة الصي صعمؿ  مى  نفاؽ, فإنو يعني: "صدفؽ اإلسصثمارأما اال
ية في اسصيبلكالسمع في المسصقبؿ أك إلى خمؽ منافع  إنصاجة المقدرة  مى زياد

 .(6)المسصقبؿ"
 مى بناء الماانع كشراء اآلالت  نفاؽ: ىك اإلسصثمارأك بصعبير أدؽ, اال
 السمع كالخدمات. نصاجكالصتجييزات كالمكاد األكلية إل
 كيقصرض, سصثمارالمخااة لبل مكاؿصزداد األ دخارفكمما ازداد حتجـ اال

المنظمكف لبناء الماانع كصشغيؿ اآلالت كشراء المكاد األكلية بيدؼ الحاكؿ  مى 
 األرباح.

 ؟سصثماركاال دخارالحككمي في اال نفاؽكالسؤاؿ الميـ اآلف, كيؼ يؤثر اإل
 كما يمي: دخارالحككمي في اال نفاؽيؤثر اإل (6
 زءان منيا العاـ لصكليد الدخكؿ لممكظفيف كالعماؿ فيذىب تج نفاؽيؤدم اإل
 .دخارلبل

 دخارالعاـ لزيادة أرباح المنظميف فيزداد لدييـ اال نفاؽيؤدم اإل. 
 دخار% يككف قد رفع نسبة اال7بمقدار  دخارالعاـ بزيادة اال نفاؽفإذا ساىـ اإل

يـ في الماارؼ, أك في سكؽ الماؿ, كيزداد أمكال اسصثماركشتجع المدخريف  مى 
 .مارسصث رض المدخرات الصي سصشتجع اال

                                  
 .615ريكارد اسصركب: االقصااد الكمي, مرتجع سابؽ ص –تجيمس تجكراصبني  (6)
 .676نفس المادر: ص (6)
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 مف خبلؿ: سصثمارالحككمي في اال نفاؽيؤثر اإل (6
 .صشصرم الحككمة المكاد كالسمع الصي صحصاتجيا المؤسسات الحككمية مف السكؽ 
 .صشصرم الحككمة اآلالت كالصتجييزات الصي صحصاتجيا الدكائر الحككمية 
 إلقامة الماانع العامة, فصحصاج لمكاد البناء كاآلالت كالصتجييزات  مكاؿصنفؽ األ

 في السكؽ. سصثماركالمكاد األكلية, األمر الذم يزيد الطمب  مى اال
 ية  ند إقامة المدف الانا ية بيدؼ تجذب الانا ييف سصثمار اال مكاؿصنفؽ األ

 .سصثمارفي ىذه المناطؽ مما يشتجع  مى زيادة اال سصثمارلمعمؿ كاال
م الحككمي سكؼ يشتجع, بؿ يزيد الطمب سصثمار اال نفاؽإف زيادة حتجـ اإل

, كيؤثر ذلؾ في زيادة حتجـ الناصج كالدخكؿ, كما في قصاادم الكمي في االسصثمار اال
 الشكؿ البياني الصالي:

 
 ستثمارواال دخارالعام عمى اال نفاق( يوضح أثر اإل 4رتقم )الشكل 

 ( ما يمي:7ييبلحظ مف الشكؿ البياف رقـ )

S 

Y1 Y2 Y3 

I1 

I2 

I3 

F1 
F2 

F3 

 االنفاق الكما

 العمالة -الدخل 
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 الحككمي سكؼ صساىـ في زيادة حتجـ المدخرات الكطنية  نفاؽإف زيادة حتجـ اإل
 .مكاؿفصشتجع  مى زيادة طمب المسصثمريف  مى األ سصثماركالصي صكتجو لبل

 م كسكؼ يزيد سصثمار الحككمي سكؼ صزيد الطمب اال نفاؽإف زيادة حتجـ اإل
اآلالت, األمر الذم ينقؿ  إنصاجالسمع كالخدمات كبشكؿو خاص  نصاجالمسصثمركف اإل

الصي صكضح حدكث زيادة  F2كصابح نقطة الصكازف  I2إلى  I1مف  سصثمارمنحنى اال
 اإليتجابية. ثارفصزداد اآل Y2إلى  Y1في الدخؿ مف 

  م مف سصثمار يا العاـ فإف ذلؾ سينقؿ الطمب االإنفاقإذا اسصمرت الحككمة بزياد
I2  إلىI3  كصابح نقطة الصكازفF3 كىذا األمر ال يصحقؽ إال إذا كاف العرض يصاؼ ,

م يؤدم ذلؾ لزيادة الدخؿ كصشغيؿ  ماؿ تجدد سصثمار بالمركنة, فكمما ازداد الطمب اال
 يؿ الكامؿ.إلى حاؿ الصشغ قصاادحصى ياؿ اال

م, فإذا كاف سصثمار العاـ صؤدم لصحسيف الطمب اال نفاؽاإل آثارإف  النتيجة:
كالدخكؿ  نصاجالعاـ سصؤدم لزيادة اإل نفاؽاإل آثارالعرض يصاؼ بالمركنة فإف 

 لمكاكؿ إلى حالة الصشغيؿ الكامؿ. قصاادكصكظيؼ  ماؿ تجدد األمر الذم يؤدم باال
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 المراجع:
اإلنفاؽ الحككمي كأداة لصحقيؽ االسصقرار االقصاادم الكمي كليد  ايب: سياسة  -6

 .6221تجامعة دمشؽ  –)التجزائر( إشراؼ د.  مي كنعاف 

 .6266المؤلؼ: النقكد كالايرفة كالسياسة النقدية دار المنيؿ المبناني بيركت  -6
سالـ محمد الشكابكة: المالية العامة كالصشريع الضريبي, دار رند لمصكزيع كالنشر,  -1

 .6222 ماف 
 . 6221-6221المؤلؼ: االقصااد المالي, منشكرات تجامعة دمشؽ  -7
 6115المؤلؼ: اقصااديات الماؿ كالسياسصيف المالية كالنقدية, دار الحسنيف دمشؽ  -7

ثامر كامؿ محمد الخرزتجي: النظاـ السياسية الحديثة, دار متجدالكم,  ماف  -1
6227. 

 .6117التجامعية االسكندرية زينب حسيف  كض اهلل: مبادئ المالية, الدار  -5
ريتجارد اسصركب: االقصااد الكمي, صرتجمة  بد الفصاح  بد  –تجيمس تجكراصيني  -1

 .6111الرحمف  بد العظيـ محمد, دار المريخ, الرياض 
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 :الثالث أسئمة الفصل
  True / False    صح أو خطأ-1

الر
 تقم

 خطأ صح السؤال

    لزيادة حتجـ النفقات ظاىرياى.يؤدم انخفاض قيمة النقد الكطني  6

    يؤدم صقديـ اإل انات لممنصتجيف لزيادة حقيقية في االنفاؽ العاـ. 6

    إف صقديـ اإل انات لمقطا ات االتجصما ية ال يزيد االنفاؽ العاـ. 1

    إف خدمة الديف العاـ ال صؤثر في االنفاؽ العاـ. 7

    االسصيبلؾ.ال صؤدم زيادة األتجكر لزيادة حتجـ  7

    يؤثر االنفاؽ العاـ بشكؿ مباشر في الناصج. 1

    صؤدم زيادة االنفاؽ لزيادة االدخار. 5

    ال صؤدم زيادة االنفاؽ إلى زيادة كاضحة في االسصثمار. 1
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 Multiple-Choiceأسئمة خيارات متعددة -2
 ؤدم الصضخـ ؿي -6

A- .زيادة قيمة النقد 
B- .تخفيض تقيمة االنفاق العام 
C- .صحسيف حتجـ االنفاؽ العاـ 
D- .زيادة حتجـ الاادرات 

 
 صؤدم اإل انات اإلنصاتجية لزيادة -6
A- القيمة الحقيقية لماادرات 
B- .حجم االنفاق العام 
C- .صخفيض قيمة المنصتجات 
D- .زيادة مسصكل األسعار 

 
 صؤدم زيادة االدخار ؿ: -1

A- لزيادة حتجـ االسصثمار 
B- .لزيادة حتجـ االنفاؽ العاـ 
C- لصخفيض اإلنصاج 
D- A+B 
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 صؤدم اإل انات االتجصما ية لصحسيف ظركؼ: -7
A- الحياة لمموطنين 
B- المنصتجيف 
C- الاادرات 
D- الكاردات 
 
 أسئمة تقضايا لممناتقشة -3
صؤدم زيادة النفقات االقصاادية لزيادة اإلنصاج كصشغيؿ العماؿ كزيادة  -6

 الاادرات؟
 (6( صعداد 6)الفقرة  -6)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة                 

 النفقات العامة في االسصيبلؾ, ناقش ىذا القكؿصؤثر  -6

 (6صعداد  -6)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة                 

 زيادة حتجـ االسصثمار صصأثر باإلنفاؽ العاـ, كضح ذلؾإف  -1

 (.1صعداد  -6)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة             
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 الضرائب والرسوم الفصل الرابع
 الفصل: الضرائب والرسومعنوان 

Taxes and Fees 
 كممات مفتاحية:

 :  Tax targetأىداؼ الضرائب: , Taxesالضرائب:  ,Feesالرسـك
 Tax Rulesقكا د الضرائب:  ,Tax benefit الضرائب:منفعة 

 The base of Social Solidarity االتجصما ي:قا دة الصضامف       
 ممخص الفصل:

صحاؿ  ميو الدكلة كما يعالج مفيـك كخاائص  إليراديعالج ىذا الفاؿ مفيـك الرسـك كخاائايا 
الضرائب ىؿ صسصند لمبدأ الضرائب كدكرىا في الحياة االقصاادية, كما كيصـ صحديد األسس القانكنية لتجباية 

 المنفعة اـ الصضامف االتجصما ي؟
 :المخرجات واألىداف

 كخاائاو كخااة أف الرسـك صرصبط بالمنفعة.الصعرؼ  مى مفيـك الرسـ  -6
 الصعرؼ  مى مفيـك الضريبة كخاائايا, خااة كأف الضريبة فريضة إلزامية. -6
 صسصند الضرائب إلى قا دة الصضامف االتجصما ي كليس المنفعة. -1
 يخضع فرض الضرائب لقا دة العدالة االتجصما ية حسب كضع كؿ مكمؼ. -7
 ل كدرتجة الك ي الضريبي.كضكح الصشريعات كاألنظمة يحدد مسصك  -7
 انخفاض نفقات التجباية لكؿ ضريبة يزيد مف حتجـ الحايمة. -1

 مخطط الفصل
 مفيـك كخاائص الرسـك -6
 مفيـك كخاائص الضريبة -6
 آلية صحديد قيمة الرسـ -1
 األىداؼ العامة لمضرائب -7
 الطبيعة القانكنية لمضريبة -7

 نظرية المنفعة 
 نظرية الصضامف االتجصما ي 

 لمضريبةالقكا د األساسية  -1
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 تمييد:
صعبر االيرادات العامة  ف كتجكد الدكلة كسيادصيا, كميما اخصمؼ شكؿ الدكلة مف 

ية إلى رأسمالية, فتجميعيا كانت صفرض اشصراكدكلة حارسة إلى دكلة را ية, كمف دكلة 
ان لسمطصيا كسمطانيا, لذلؾ أطمؽ  مماء المالية  مى الضرائب, اسصنادالضرائب 
 السيادية.االيرادات 

فالدكلة ال صحاؿ فقط  مى الضرائب, بؿ صفرض الرسكـ كصسصثمر األمبلؾ 
العامة, كصسصثمر ماانعيا العامة الصي صمصمكيا, كفي حاؿ  دـ كفاية االيرادات العامة, 
صمتجأ إلى القركض العامة الصي أابحت في الكقت الحاضر إحدل أىـ المكارد المالية 

 الثابصة.
م, فمف خبلؿ الضريبة أك قصاادلعامة أداة ىامة لمصدخؿ االأابحت االيرادات ا

 ية كالسياسية:تجصما ية كاالقصاادالرسـ أك القطاع العاـ صحقؽ بعض األىداؼ اال
  فيي صعبر  ف صكتجو الدكلة المسصقبمي )الصدخؿ أك  دـ الصدخؿ( المبالغة في

 .6112الصدخؿ أك الخاخاة كما حاؿ في أكربا كأمريكا  اـ 
 الكطني فكمما ازداد دكر  قصاادم في االقصاادحالة النشاط اال صعبر  ف

يعبر  ف الصكتجيات  انخفضية, ككمما شصراكالقطاع العاـ, كمما  بر  ف الصكتجيات اال
 الرأسمالية الحرة.

 مصخمؼ, مصقدـ, ناـ( ألف زيادة الضرائب أك  قصاادصعبر  ف كضع اال(
االيرادات يدؿ  مى  دـ  انخفاضم, ك قصاادبشكؿو  اـ, صعني الصقدـ اال تاإليرادا
 االمكانيات المصاحة, دكؿ نامية أك مصخمفة. اسصخداـ

كأخيران, ال يمكف ألم دكلة ميما كاف صكتجييا كدكرىا أف صنمك كصصطكر بدكف 
االيرادات العامة, ألف االيرادات العامة صسا د الدكلة  مى صحقيؽ أىدافيا كصكتجياصيا في 

 ي.صما تجم كاالقصاادالصطكر اال
 كالسؤاؿ المطركح حاليان: ماىي أنكاع االيرادات كأىدافيا؟

 م المنشكد؟قصاادكىؿ صحقؽ أىداؼ الدكلة في صحقيؽ الصطكر اال
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 :Tax Feesالرسوم  -4-1 
ىي أقدـ ايرادات الدكلة, فرضيا الحكاـ منذ فتجر الصاريخ كخااةن  ند دخكؿ أك 
خركج البضا ة إلى الممالؾ القديمة, كفرضصيا الحضارة البابمية  مى الفبلحيف  ند 

األراضي الزرا ية أك  ند بيع المحاايؿ الزرا ية, حصى أف الممالؾ األكادية  اسصخداـ
 ر األمبلؾ الخااة أمبلكان  امة في حاالت الحركب.كالسكمرية كالبابمية كانت صعصب

ىتجرية(, كحصى سقكط الدكلة  6ـ.(, ) 166أما في الدكلة اإلسبلمية منذ  اـ )
ق, فإنيا لـ صفرض سكل الرسـك التجمركية  مى دخكؿ كخركج  171العباسية  اـ 

 .(6)%  مى قيمة البضائع627البضائع مف الدكلة, ككانت بنسب ال صصتجاكز 
% في صمؾ الفصرة. أما في زمف الدكلة 62الصتجار غير المسمميف صاؿ إلى  ك مى

االقطا ية في أكربا, فقد زادت الرسكـ كثيران ألف األمير االقطا ي ال يحصاج لقانكف لكي 
, بؿ بقرار منو يحدد مبمغ الرسـ الذم ينبغي  مى الفبلحيف سداده لمخزينة.  يحدد الرسـك

ة الانا ية, فقد صراتجعت الرسكـ مقابؿ اعكد با في  ار النيضك أما في أكر 
دكر الضرائب, ألف صنظيـ الرسـ أك الضريبة أابح يخضع لمقانكف, أم صادر القرارات 

 المالية بقانكف مف قبؿ البرلمانات )السمطة الصشريعية(.
  صمادكفي الظركؼ الراىنة, أابحت الرسكـ ايرادان حككميان قميؿ األىمية نظران لبل

% مف االيرادات 12ئب الصاا دية كالضرائب غير المباشرة الصي صشكؿ  مى الضرا
 العامة في أكثر الدكؿ في العار الحديث.

 فما ىي الرسكـ؟ ككيؼ صفرضيا الحككمات؟

 مفيوم وخصائص الرسم: -4-1-1
نظران ألف الرسكـ صرصبط بمنفعة معينة صؤدييا الدكلة لؤلفراد, فقد  ٌرؼ  مماء 

 المالية الرسـ:

                                  
 .611ص 6267المؤلؼ: المالية العامة اإلسبلمية, دار النكادر بيركت  (6)
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مغ مف الماؿ يؤديو المنصفع لمدكلة مقابؿ منفعة خااة كمعينة ليا افة "مب
ية قصاادالخدمة العامة كيعصبر الرسـ كسيمة مالية بيد الدكلة لمصدخؿ في الشؤكف اال

 .(6)ية"تجصما كاال
و مف قبؿ الدكلة. اسصخداميكضح ىذا الصعريؼ مفيكـ الرسـ كآلية فرضو ككيفية 

 نو:كنحف بدكرنا نعرؼ الرسـ بأ
"مبمغ مف الماؿ يدفعو المكمؼ لمدكلة بافة إلزامية مقابؿ صقديـ منفعة خااة لو 

 ية".تجصما ية كاالقصاادكيساىـ في صمكيؿ الخزينة العامة كصحقيؽ األىداؼ اال
ان لذلؾ يصضمف ىذا الصعريؼ اسصنادإف ىذا الصعريؼ يشرح كافة تجكانب الرسـ ك 

 الخاائص الصالية:
 مبمغ من المال: (1)

الرسـ يدفع قديمان باكرة  ينية مف الحبكب كالحيكانات كالثمار حسب طبيعة كاف 
كؿ منطقة, كلكف مع الصطكر النقدم الحااؿ كشيكع العبلقات البضا ية النقدية, 
أابحت قيمة الرسـ كحسابو كدفعو صصـ نقدان, ألف النفقات العامة أابحت نقدية في 

 6722دينار, رسـ التجامعة  122ظافة الظركؼ الراىنة, لذلؾ صحدد الدكلة رسـ الن
 ..دينار, كىكذا 672دينار, رسـ تجكاز السفر 

 يدفع الرسم بصفة إلزامية: (2)
ال يسصطيع المكمؼ أف يعصذر  ف دفع الرسـك ألنو إذا أراد الحاكؿ  مى الخدمة 
 ميو دفع الرسـ المطمكب, لذلؾ يدفع المكمفكف الرسكـ بافة الزامية كالسؤاؿ المطركح: 

 :(6)اإلتجبار في الرسكـ قانكنيان أك معنكيان؟ بالطبع يككف اإلتجبارىؿ 
  قانكنيان, إذا كاف الرسـ مفركضان  مى التجميع مثؿ رسـ الحاكؿ  مى اليكية

الشخاية أك تجكاز السفر أك رسكـ صعبيد الطرقات كاألرافة كغيرىا, كال يسصطيع 
 المكمؼ  دـ الدفع.

                                  
 .661 ااـ بشكر: المالية العامة, مرتجع سابؽ ص (6)
 .17, ص6225 ادؿ فميح العمي: المالية العامة, دار الحامد,  ماف  (6)
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 يممؾ  كؿ  مى الصستجيؿ العقارم ألنو المعنكيان, إذا لـ يرغب الفرد في الحا
إلى التجامعة, فالفرد الذم ال يسصطيع الحاكؿ  نصسابالأم شيء, أك إذا لـ يسصطع ا

  مى ىذه الخدمة ليس ممزمان بدفع الرسـ.
 :يدفع الرسم لمدولة أو إحد  ىيئاتيا العامة (3)

كلكؿ مؤسسة  امة أك دائرة حككمية رسكـ محددة ك مى كؿ مراتجع يريد أف 
فالفبلح الذم يطمب مكافحة الحشرات  يحاؿ  مى الخدمة أف يدفع الرسـ المطمكب,

مف كزارة الزرا ة,  ميو دفع الرسـ قبؿ صقديـ الخدمة, كطالب التجامعة يدفع رسكمو 
لمتجامعة, كطالب الصستجيؿ العقارم يدفع الرسكـ لدائرة الستجبلت العقارية, كىكذا صيدفع 

ال يحؽ لمدائرة الحككمية صحديد أم رسـ دكف الحاكؿ الرسكـ إلى التجية الحككمية, ك 
الكقائع المالية  إقرار مى مكافقة السمطة الصشريعية مسبقان ألنيا ااحب السمطة في 

 ميما كاف نك يا.
 يدفع الرسم مقابل الخدمة: (4)

يشصرط لدفع الرسـ حاكؿ المكمؼ  مى الخدمة, حيث صقكـ الييئات العامة 
عة, المحكمة, الشرطة, بصقديـ الخدمات لممكاطنيف الذيف البمدية, المحافظة, التجام

يطمبكف ىذه الخدمة, مثؿ صستجيؿ  قار, الحاكؿ  مى تجكاز السفر, الدراسة في 
. كغيرىا, كبيذه الخااية يخصمؼ الرسـ  ف .(6)التجامعة, النظر في المناز ات القضائية

 ة خااة.الضريبة الصي صدفع بدكف مقابؿ, بينما الرسـ يدفع مقابؿ خدم
 ية:جتماعية واالتقتصاديحقق الرسم األىداف اال (5)

إذا قدمت الدكلة الخدمة لمشخص طالب الخدمة, فإنيا صحقؽ منفعة خااة لو, 
كمنفعة  امة صعكد  مى المتجصمع ككؿ, فالطبلب الذيف يدرسكف يحامكف  مى منفعة 

أكثر مصعمميف خااة  ند صخرتجيـ, لكف المتجصمع يسصفيد ىك اآلخر بأف أفراده يابحكا 
كمؤىميف لمعمؿ, ك ندما صستجؿ الدكلة العقارات لؤلفراد صقدـ ليـ منفعة خااة, كلكف 

 ..المتجصمع كالدكلة صسصفيد مف  دـ حاكؿ نزا ات بيف المالكيف, كىكذا

                                  
 .627سكزم  دلي ناشر: المالية العامة, مرتجع سابؽ ص (6)
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ية فإف دفع رسـ تجمركي  مى السمع المسصكردة يقدـ الحماية قصاادأما المنافع اال
 الكطني. قصاادالكطني, كصد ـ الدكلة بذلؾ اال نصاجلمسمع الكطنية كيشتجع اإل

ية الصي يحاؿ  مييا المتجصمع ال صقؿ أىمية  ف تجصما ية كاالقصاادفالمنافع اال
 المنافع الخااة, أم صحقؽ الدكلة ىدفيف معان:

 .خدمة األفراد الراغبيف في الحاكؿ  مى الخدمات 
 مكاؿالكطني بالصنظيـ كالصرصيب كصزكيد الخزينة العامة باأل قصاادخدمة اال 

 البلزمة.
إف ىذه الخاائص صكضح الطبيعة الخااة لمرسـ, الصي صفامو  ف االيرادات 
العامة, ك ف الضريبة كالقركض العامة, فالرسـ لو ميزة خااة, فيك مف تجية ضريبة 

صفيد  مى خدمات مقابؿ ىذا يمصـز الفرد بدفعيا لمدكلة, كمف تجية ثانية يحاؿ المس
 المبمغ المحدد.

 آلية تحديد تقيمة الرسم: -4-1-2
الرسـ كما ذكرنا ىك مبمغ مف الماؿ يدفع نقدان لمدكلة مقابؿ الحاكؿ  مى خدمة 
معينة, كالسؤؿ المطركح: كيؼ صحدد التجية الحككمية قيمة الرسـ؟ كىؿ صرصبط القيمة 

 بالخدمة المؤداة؟ أـ كيؼ؟
الرسـ في متجمس الشعب )البرلماف( صصـ مناقشة المبمغ الذم يمصـز  إقرار ند 

المكاطف بدفعو كالخدمة الصي سيحاؿ  مييا, كمف خبلؿ الحكار كالنقاش يصـ الكاكؿ 
إلى الرسـ الكمي الذم صقرره السمطات العامة, لكف الحككمات  ند صحديد قيمة الرسـ 

اسان لفرض الرسـ, ألف الدكلة ليست صاتجران صرا ي  ددان مف الشركط, كال صعصبر الصكمفة أس
 أك بائعان لمخدمات, أك لتجكازات السفر كالكثائؽ, فما ىي آلية صحديد قيمة الرسـ؟

 الطريقة األولى: يكون الرسم أتقل من المنفعة المقدمة: - أ
أم صخفض الدكلة قيمة الرسـ لصشتجيع األفراد  مى الحاكؿ  مى الخدمة نظران 

ية كالعائد  مى المتجصمع  ندما يحاؿ التجميع  مى مثؿ قصاادكاالية تجصما ألىميصيا اال
 ىذه الخدمات. 
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مثاؿ ذلؾ, رسكـ التجامعات, الرسكـ الاحية, رسكـ النظافة, فيي منخفضة ال 
صقابؿ صكمفة الخدمة المقدمة, كذلؾ لصشتجيع األفراد  مى الصعميـ, كالضماف الاحي 

 بؿ رسـ بسيط مف المكاطف المسصفيد.فالدكلة صصحمؿ القسـ األ ظـ مف الصكمفة مقا
 الطريقة الثانية: الرسم أكبر من الخدمة: - ب

أم صرفع الدكلة الرسكـ بحيث صككف أكبر مف صكمفة الخدمة المقدمة, كصككف في 
الخدمات الصي يحاؿ  مييا المبلكيف مثؿ رسكـ الصستجيؿ العقارم, رسكـ صراخيص 

. ألف ىذه الخدمات صقدـ (6)السصتجماـالبناء, رسكـ الدخكؿ إلى المنصزىات كمراكز ا
ية غنية أك ميسكرة, كصيدؼ الدكلة مف كراء ىذا الرسـ زيادة حتجـ التجباية اتجصما لفئات 

شباعك   الحاتجة المالية المصزايدة لمدكلة. ا 
 الطريقة الثالثة: تعادل الرسم مع تكمفة الخدمة المقدمة: - ت

صحقيؽ األرباح لمدكلة, كيككف اليدؼ مف ىذه الخدمة الصكافؽ مع الرسـ ك دـ 
مثؿ رسـ الحاكؿ  مى البطاقة الشخاية رسـ زيارة المصاحؼ, كاألماكف األثرية, 

 . كغيرىا.., رسـ مكافحة الحشرات الضارة في الزرا ةالقناميةالرسـك 
 6722ان لذلؾ, نبلحظ بأف المؤسسات الحككمية صحدد  مى سبيؿ المثاؿ: اسصناد

دينار رسكـ تجكاز  672دينار رسـ النظافة,  122 دينار رسكـ الدراسة التجامعية,
دينار رسـ الضماف الاحي  672دينار رسـ صستجيؿ العقار الاغير,  122السفر, 

 كلكؿ نكع مف الخدمات صحدد المؤسسات مبالغ معينة.

 :Taxesالضرائب  -4-2 
ي صيٌعد الضرائب مف أقدـ كأىـ ماادر االيرادات العامة, ألنيا صمعب دكران ىامان ف

صمكيؿ الخزينة العامة لمدكلة, كصثير العديد مف المشاكؿ كالاعكبات  ند فرضيا 
كصحايميا. لذلؾ ظيرت دراسات  ديدة خااة بالضرائب صناكلت أسس الفرض 

 آثارالمالي بدراسة  قصاادالناتجمة  ف الضرائب, كصخاص اال ثاركالصحقؽ كاآل
                                  

 .625م  الي ناشد: المالية العامة, مرتجع سابؽ صسكز  (6)
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ية كسياسية, فيي صرصبط بالمسصثمر داقصااية ك اتجصما  آثارالضرائب نظران لما صحدثو مف 
ية سصيبلكمف السمع كالخدمات, كصرصبط بالمسصيمؾ  ندما صفرض  مى السمع اال نصاجكاإل

 كصؤثر  مى دخكؿ المكاطنيف.
صمعب الضرائب دكران ىامان في صمكيؿ الخزينة العامة لمدكلة, كال يكتجد كسيمة مالية 

 ة:لمدكلة سكل الضريبة, فمف خبلليا صحقؽ الدكل
 ية الصي صسعى تجميع األنظمة لصحقيقيا.تجصما العدالة اال 
 ات الضريبية. فاءلبعض الانا ات مف خبلؿ اإل نصاجزيادة اإل 
 .الصكازف المالي كاالسصقرار في األسعار 
 .)الحماية لمانا ة الكطنية  ندما صفرض  مى السمع المسصكردة )رسكـ تجمركية 

المالية لصمكيؿ المشاريع العامة كاألداة  إف ىذه األىداؼ صتجعؿ مف الضريبة األداة
ية قصاادالفقراء, كاالداة اال إ فاءية  ندما صأخذ مبالغ كبيرة مف األغنياء مقابؿ تجصما اال

, إنيا أخرل ندما صصدخؿ الدكلة مف خبلليا لصشتجيع قطا ات كالحد مف صطكر قطا ات 
ات الصي صرغب الحككمة بالكاكؿ إلييا, صتجاىإلى اال قصاادصكتجو المسصثمريف كصكتجو اال

 ىا؟إقرار فما ىي الضريبة, كماىي القكا د الصي صحكـ  ممية 
 أسئمة كثيرة صثيرىا الدراسات الضريبية.

 مفيوم وخصائص الضريبة: -4-2-1
, بؿ ىي كليدة العديد مف األبحاث قصاادلـ صظير الضرائب دفعة كاحدة في اال

لبشرم منذ ظيكر الدكلة السكمرية كاألكادية كالبابمية  اـ كالدراسات, كىي نصاج لمصطكر ا
 ؽ. ـ كحصى كقصنا الحاضر, كالعمماء يعدلكف كيطكركف نظريات الضريبة. 6722

بو يضربو, كضربو  رى ضربت الطير خرتجت صبصغي الرزؽ.  –الضريبة لغةن: ضى
 .(6)حكىاكضارب لو: أصتجر في مالو كىي القراض, كالضريبة: الصي صؤخذ في التجزية كن

                                  
 .666الفيركز آبادم: القامكس المحيط, مرتجع سابؽ ص (6)
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 شباعالدكلة مف األفراد إل صقصطعيالـ يصكسع العرب في شرح معنى الضريبة الصي 
 الحاتجة المالية المصزايدة, ألنيـ لـ يفرضكىا سابقان.

  ٌرؼ المفكر المارم  اطؼ ادقي الضريبة بأنيا:
الدكلة تجبران مف األشخاص بافة نيائية كدكف أف يككف  صصقاضاه"مبمغ مف النقكد 

 .(6)ليا مقابؿ معيف كذلؾ مف أتجؿ صغطية نفقات الدكلة"
يرٌكز ىذا الصعريؼ  مى السمات األساسية لمضرائب دكف أف يحدد األىداؼ الصي 

 صريدىا الدكلة مف الضرائب.
 أما المفكر السكرم  ااـ بشكر, فإنو يرل في الضريبة:

الية صضامنية, صقصطعيا الدكلة باكرة نيائية كمباشرة, كصسصخدميا "فريضة م
 .(6)كسيمة لصحقيؽ أىدافيا العامة"

 يتجمع ىذا الصعريؼ أكثر خاائص الضريبة.
 :الضريبةكيرل الدكصكر يكسؼ شباط في 

"فرضية مالية أك صأدية نقدية إلزامية صضامنية صقصطعيا الدكلة أك إحدل التجيات 
 .(1)نيائية كمباشرة دكف مقابؿ, كصسصخدميا كسيمة لصحقيؽ أىدافيا العامة"اليامة باكرة 

 كمف تجيصنا نحف نرل في الضريبة:
"مبمغ مف الماؿ صتجبيو الدكلة مف األفراد كالشركات بافة إلزامية كنيائية كبدكف 

ية تجصما ية كاالقصاادالصكازف كاالسصقرار المالي كصحقيؽ األىداؼ اال نتجازمقابؿ إل
 اسية العامة".كالسي

  

                                  
 .617ص 6116 اطؼ ادقي: دركس في المالية العامة, مطبعة النيضة المارية القاىرة,  (6)
 .616 ااـ بشكر: المالية العامة, مرتجع سابؽ ص (6)
 .617, ص6262يكسؼ شباط: المالية العامة كالصشريع المالي, منشكرات تجامعة دمشؽ,  (1)
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 يصضمف ىذا الصعريؼ كافة خاائص الضريبة كما يمي:

 الضريبة مبمغ من المال: (1)
صفرض الضريبة في الظركؼ الراىنة باكرة نقدية, بينما كانت في العاكر 
السابقة صفرض بايغة  ينية, أم صأخذ مف الفبلحيف ما ينصتجكف مف الحبكب كالبقكليات 

يفرض  مى األشخاص الذيف ال يممككف نظاـ السخرة, أم كالحيكانات, ككاف اإلقطا ي 
يعمؿ الفبلح في مزر ة االقطا ي لمدة يكـ كاحد في األسبكع بدكف أتجرة, كىي بمثابة 
ضريبة  ينية لكف التجباية العينية صعرضت لمعديد مف الاعكبات: مثؿ اعكبات النقؿ 

 كالصخزيف كصعرض المحاايؿ لمصمؼ, كاعكبات الصقدير.
 معت أكثر األنظمة الضريبية  ف الضرائب العينية لؤلسباب الصالية:لذلؾ أق

مف نظاـ المقايضة كالمبادلة  نصقاؿشيكع العبلقات البضا ية النقدية, كاال - أ
 , )نقد, بضا ة, نقد(.(6)ف( السمعية إلى الحسابات النقدية )ف, ب,

و الحبكب ال صحقؽ الضرائب العينية العدالة بيف المكمفية, ألف البعض صأخذ من - ب
كاآلخر صأخذ منو البقكليات كآخريف صأخذ منيـ الحيكانات كصخصمؼ األسعار بيف سمعة 

 .أخرلك 
اعكبة الصقدير كالارؼ, فمف صارؼ لو الحبكب يخصمؼ  مف صارؼ لو  - ت

 العاـ. نفاؽالحيكانات لذلؾ صكاتجو اعكبة في صقدير اإل
إلى الدفع  نصقاؿإف ىذه األسباب دفعت الحككمات في العار الحديث لبل - ث

 النقدم لقيمة الضريبة.
  

                                  
 .52 بد الكريـ اادؽ بركات: االقصااد المالي, مرتجع سابؽ ص (6)



73 
 

 تفرض الضرائب وتجبى من تقبل الدولة: (2)
قرار أكدت الدراسات القانكنية بأف سمطة دراسة الضرائب ك  ىا يككف مف قبؿ ا 

السمطة الصشريعية )البرلماف( كال يتجكز ألم تجية حككمية ميما كاف نك يا فرض أم 
السمبية أك اإليتجابية,  ثار مييا  دد مف اآلرسـ أك ضريبة, ألف القكانيف المالية يصرصب 

ىا كىذا يحاؿ  ند دراسة إقرار أم يتجب أف صأخذ حقيا في الدراسة كالصدقيؽ قبؿ 
الضرائب في البرلمانات, كبعد اقررىا  مى شكؿ قانكف صكزع لمتجيات المالية كادارة 

 البمديات كالمحافظات لصحايميا.
 تفرض الضريبة بصفة إلزامية: (3)

بيف الدفع أك  خصيارالدكلة الضرائب تجبران  مى المكمفيف كال يحؽ ليـ االصفرض 
 دـ الدفع, ألف  نار االكراه يعد مف أىـ خاائص الضريبة, كىذا ما يميزىا  ف 

م لمممؾ أك اخصيار , ففي السابؽ كاف المكمفكف يدفعكف الضرائب بشكؿو خرلااليرادات األ
يف فقد أابحت الزامية, يناقشيا ممثمك الشعب في األمير, أما بعد صطكر األنظمة كالقكان

صابح الضريبة فريضة إلزامية  مى المكمفيف دفعيا  قرارالبرلمانات كيقرركنيا, كبعد اإل
تجبران لمدكلة ككؿ صخمؼ يسصكتجب فرض غرامات إضافية, أك المعاقبة بالستجف في حاؿ 

 االمصناع  ف الدفع.
 :تدفع الضريبة بصفٍة نيائية وبدون مقابل (4)

يدفع المكمؼ الضريبة باكرةو نيائية, فبل يحؽ لو اسصردادىا, فيي مشاركة منو 
 في األ باء العامة, كال يمكف المطالبة بيا في المسصقبؿ.

كما كصدفع الضريبة بدكف مقابؿ, ففي حالة دفع الرسكـ يحاؿ المكمؼ  مى 
بشؽ طريؽ أك  خدمة مقابؿ الرسـ, أما في حاالت الضرائب فبل يحؽ لممكمؼ المطالبة

مف المكمؼ لمدكلة كالمتجصمع, أم ال يحؽ  ةصضامنيبناء مدرسة مقابؿ الضريبة, فيي 
ألم مكمؼ ميما كانت ضريبصو أف يطمب مقابؿ الكفاء, ألف ايغة الضريبة كتجكىرىا 
يقـك  مى  دـ طمب المقابؿ  ند دفع الضريبة, فيي صدخؿ الخزينة العامة بافة نيائية 

 أك طمب خدمات معينة  ند الصسديد. اسصردادىاكال يحؽ لممكمؼ 
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 تحقق الضرائب التوازن واالستقرار المالا: (5)
إف زيادة حتجـ االسصقطاع الضريبي سكؼ يخفض  تجز المكازنة, كيحقؽ  

 الصكازف المالي, كيخفض حتجـ القركض العامة كحتجـ المديكنية كاأل باء الناتجمة  نيا.
م مف خبلؿ قصاادحقيؽ االسصقرار االإف صحقيؽ الصكازف المالي سكؼ يؤدم لص

كصزداد  نصاج, كيزداد اإلسصيبلؾصكزيع الدخؿ سكؼ صزيد اال إ ادةاسصقرار األسعار أم 
الدخكؿ كيطرأ صحسف  مى مسصكل المعيشة, فكمما ازداد حتجـ الكاردات الضريبية يرصفع 

كيصحقؽ مسصكل الصكازف المالي, كينعكس ذلؾ إيتجابان  مى المسصكل العاـ لؤلسعار 
العاـ ككؿ مف العرض كالطمب في  نفاؽم بيف األتجكر كاألسعار كاإلقصاادالصكازف اال

 .قصااداال
 تحقق الضرائب األىداف التالية: (6)
الحاتجة المالية المصزايدة لمدكلة, ألف  شباعاألىداؼ المالية: صؤدم الضرائب إل - أ

امة نظران لصكسع اليدؼ المالي ىك أقدـ األىداؼ الضريبية كسيبقى مف األىداؼ الي
 ية.تجصما ية كاالقصاادخدمات الدكلة كصدخميا في الحياة اال

ية: صسصطيع الدكلة مف خبلؿ الضرائب صخفيض حتجـ الصراكـ تجصما األىداؼ اال - ب
في الثركات لدل فئة معينة )األغنياء( كصخفؼ مف حدة الفكارؽ بيف الطبقات كما 

الضارة بالاحة العامة كالصبغ  السمع اسصيبلؾكصسصخدـ الدكلة الضريبة لمحد مف 
 كالكحكؿ فصرفع سعرىا بزيادة الضرائب  مييا.

ية, قصاادية: صسصخدـ الدكلة الضرائب لمصدخؿ في الحياة االقصااداألىداؼ اال - ت
فيي صزيدىا  مى بعض الانا ات لمحد مف صطكرىا كصخفضيا  مى انا ات ىامة 

كية  مى السمع المسصكردة بيدؼ الحد يا, كما كصزيد الرسكـ التجمر إنصاتجلصطكيرىا كزيادة 
 الكطني. نصاجىا لحماية الانا ة الكطنية كصشتجيع اإلاسصيرادمف 
األفراد بدفع الضرائب يعني القبكؿ بالنظاـ  الصزاـاألىداؼ السياسية: إف  - ث

, أما إذا ازداد الصيرب يعني  دـ القبكؿ ك دـ الرضا كيككف كمؤازرصوالسياسي كصأييده 
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الضريبي مف ارصفاع مسصكل  لصزاـحالة صذمر, لذلؾ يعصبر السياسيكف االالمكاطنكف في 
 الك ي السياسي كالقبكؿ بالسياسات العامة لمدكلة.

 األىداف العامة لمضرائب: -4-2-2
 صؤدم الضرائب لصحقيؽ األىداؼ العامة الصالية:

 البلزمة لمخزينة العامة لمدكلة كىك أقدـ ىدؼ مف أىداؼ  مكاؿصكفير األ
رائب نشأ كصطكر مع الضريبة, كلـ يخصفي ىذا اليدؼ, كما زاؿ ىك األكؿ بيف الض

 األىداؼ الصي صحققيا الضريبة )كفرة الحايمة(.
 ية.تجصما بيف الطبقات اال الفكارؽصكزيع الدخؿ القكمي لصخفيؼ حدة  إ ادة 
 الشعبي الكاسع أك قد صعفي  سصيبلؾصفرض بمعدالت مصدنية  مى السمع ذات اال

 ية.تجصما الكثير منيا بيدؼ صحقيؽ العدالة اال
  السمع الصي صضر بالاحة العامة كالصبغ كالكحكؿ  اسصيبلؾصمنع أك صخفؼ مف

مف خبلؿ زيادة حتجـ الضرائب  مييا, كقد فرضت أكثر الدكؿ ضرائب  مى ىاصيف 
 السمعصيف.
 ات سصثمار اال إ فاءمف خبلؿ  سصثمارصسصخدـ الدكلة الضريبة لصشتجيع اال

 ات اليامة لمدة خمس أك  شر سنكات.سصثمار التجديدة كاال
 ية, كصحقيؽ الصمايز الضريبي بيف القطا ات قصاادأداة لمصدخؿ في الحياة اال

 قصاادية لمحد مف صطكر قطاع كصسريع النمك في القطا ات اليامة لبلقصااداال
 الكطني.
 ة السمع األتجنبية كذلؾ مف خبلؿ زيادة حتجـ حماية الانا ة الكطنية مف منافس

السمع  سصيبلؾالرسكـ التجمركية  مى السمع المسصكردة فيرصفع ثمنيا كيصحكؿ األفراد ال
 الكطنية.
  األفراد بدفع الضرائب يعني المؤازرة كالصأييد لمنظاـ السياسي القائـ  الصزاـإف

أم كالمكافقة  مى اتجراءات كد مان لو, كقد يعصبره السياسيكف بمثابة اسصطبل ات الر 
 النظاـ.
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 ية كصكتجيييا مف أتجؿ قصاادصسعى الضريبة في الدكؿ النامية لصعبئة المكارد اال
خدمة أىداؼ الصنمية فكمما ازدادت الضرائب صزداد ايرادات الدكلة كصسصطيع صنفيذ 

 .(6)ية كصحقيؽ الصنمية المنشكدةتجصما ية كاالقصاادالمشاريع اال
ية كالسياسية صكضح دكر كأىمية الضرائب تجصما ية كاالقصاادالإف ىذه األىداؼ ا

الصكزيع كصخفيؼ حدة الصفاكت بيف الطبقات صٌعد مف  إ ادةية ألف قصاادفي الحياة اال
أىـ ىذه األىداؼ, كأكثرىا  دالة, ألف السياسييف يسعكف بشكؿو دائـ لكسب الصأييد 
التجماىيرم, كبما أف الضرائب المرصفعة صحقؽ العدالة, لذلؾ صزداد ثقة األفراد بالنظاـ 

دنافية, كفي كؿ مف ألمانيا السياسي كيحاؿ الصأييد, كما ىك الحاؿ في الدكؿ االسكن
كفرانسا كبعدىا الياباف الصي كثيران ما صؤيد شعكبيا األحزاب اليسارية الصي صسعى لصحقيؽ 

ية كانااؼ الفقراء, ككذلؾ أحزابيا اليمينية صسعى لذات اليدؼ رغـ تجصما العدالة اال
 ليسارية.م أكثر مف األحزاب اقصاادالنمك اال إنتجازإيمانيا بدكر القطاع الخاص في 

 الطبيعة القانونية لمضريبة: -4-2-3
ييقاد بالطبيعة القانكنية لمضريبة: "األساس المكضك ي لفرض الضريبة, القانكف 

 كالمتجصمع". قصاادكالسمطة أـ المنفعة, أـ دكر الدكلة في ادارة اال
كثيران ما ركزت النظريات  مى كتجكد  قد بيف الدكلة كالمكمفيف, يدفع بمكتجو 

لمدكلة مقابؿ قياـ الدكلة بصقديـ الخدمات العامة لممكاطنيف, لكف ىذه  مكاؿف األالمكمفي
يا مف دكلة حارسة إلى انصقال, ك قصاادالنظرية صطكرت مع صطكر دكر الدكلة كصطكر اال

 دكلة را ية. فما ىي نظريات فرض الضريبة؟
 نظرية المنفعة: -4-2-3-1

 مى المنفعة, كفي حاؿ  دـ  يدفع األفراد الضريبة لمدكلة مقابؿ الحاكؿ
الحاكؿ  مى المنفعة ال يدفعكف الضرائب, كقد أيد ىذه الفكرة  دد مف الفبلسفة في 

 القرنيف الثامف كالصاسع  شر, كىـ: 

                                  
 .661زينب حسيف  كض اهلل: المالية العامة, مرتجع سابؽ, ص (6)
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في كصابو ثركة األمـ  6551يقكؿ آدـ سميث ااحب المدرسة الكبلسيكية  اـ  (6)
لة الخدمات لممكاطنيف كيدفع بأف: دفع الضريبة يسصند إلى  قد إيتجار صقدـ بمكتجبو الدك 

 األفراد الضريبة.
أما تجاف تجاؾ ركسك الفيمسكؼ الفرنسي فإنو يرتجع فكرة الضريبة إلى نظرية  (6)

ي, حيث يمصـز األفراد بمكتجب ىذا العقد بدفع الضريبة لمدكلة, كصقـك تجصما العقد اال
 .(6)ية كالحاكؿ  مى المنافع المخصمفةتجصما الدكلة بصقديـ الخدمات اال

 ات الصالية:نصقادإف ىذه األفكار الصي صسصند تجميعيا إلى فكرة العقد قد صعرضت لبل
 ية تجصما ال يمكف صقكيـ الخدمات الصي يحاؿ  مييا األفراد كالخدمات اال

 كالثقافية بالماؿ.
  صحار ىذه النظريات كظائؼ الدكلة بصقديـ الخدمات لممكاطنيف, في حيف

 مف الخدمات العامة.صككف كظائؼ الدكلة كمياميا أكبر 
  يسصفيد مف خدمات الدكلة بعض األفراد كال يدفعكف الضرائب لمدكلة كىـ الفقراء

 فكيؼ ال صحاؿ الضريبة مف ىؤالء مقابؿ العقد؟
ي أفكار غير كاقعية, ألنيا صحار دكر تجصما إف نظرية المنفعة كنظرية العقد اال

ية بنص قانكني اغير تجصما ية كاالدقصااالدكلة كقكصيا السياسية كصدخميا في الحياة اال
ال يصناسب مع ىذا الحتجـ, ثـ في حاؿ حاكؿ النقص في الصمكيؿ ىؿ صصكقؼ الدكلة 

 األفراد حاصيـ؟  ف صقديـ خدمات الصعميـ كالاحة لمعاـ القادـ, أك لحيف يدفع
 ا:جتماعنظرية التضامن اال -4-2-3-2 

يسمـ األفراد بكتجكد الدكلة كسمطة صقكـ ىذه النظرية  مى فكرة تجكىرية كىامة "أف 
شباعية صسعى لصحقيؽ ماالح األفراد, ك اتجصما سياسية ك  حاتجاصيـ, كيحؽ ليا فرض  ا 

                                  
 .666سكزم  دلي ناشد, المالية العامة, مرتجع سابؽ ص (6)
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ية مف أتجؿ تجصما الضرائب بمكتجب ىذه السمطة أك السيادة بالايغة الصضامنية اال
 .(6)صمكيف الدكلة مف صمكيؿ نفقاصيا العامة"

رائب حسب المقدرة الصكميفية لممكاطنيف, ان ليذه الفكرة صفرض الدكلة الضاسصنادك 
أم بايغة صضامنية بيف األفراد حصى صصمكف الدكلة مف القياـ بالكاتجبات الكبرل في 

يان لؤلفراد, بؿ يحؽ لمدكلة بمكتجب اخصيار المتجصمع كما كأف فرض الضرائب ال يككف 
 سمطصيا كنفكذىا فرض الضريبة بافة إلزامية حسب المقدرة الصكميفية.

ان ليذه النظرية يسصفيد مف الخدمات العامة بعض األفراد الذيف ال يدفعكف ناداسصك 
ية كاإل انات تجصما الضريبة, فالفقراء أكثر اسصفادة مف الخدمات العامة كالخدمات اال

 كىـ ال يدفعكف الضرائب نظران لعدـ كتجكد المقدرة الصكميفية لدييـ.
ان إلى العامؿ اسصناداألفراد ي يقـك بيف تجصما إضافة إلى ذلؾ فالصضامف اال

يان في أداء اتجصما القكمي كرابطة التجنسية, كمف ثـ فإف مكاطني أم دكلة يصضامنكف 
ي كالصضامف الضريبي تجصما الضرائب الصي صكفؿ صمكيؿ النفقات العامة, فالصضامف اال

ىك الذم يؤسس لفرض الضرائب بغض النظر  ف التجنسية كالصبعية, لذلؾ يمصـز األفراد 
المقيمكف مف الر ايا األتجانب بدفع الضرائب لمدكلة الصي يقيمكف فييا بغض النظر  ف 

ي كالعيش المشصرؾ ضمف ىذه تجصما انصمائيـ ليذه الدكلة أك صمؾ, بؿ لفكرة الصضامف اال
 المنظكمة السياسية.

 لقد أكدت ىذه النظرية قكصيا كتجدارصيا في التجذب كالصعاكف بيف الدكلة كاألفراد.
 القواعد األساسية لمضريبة: -4-2-4 

 يقاد بالقكا د األساسية لمضريبة:
"متجمك ة األسس كالمبادئ الصي يصعيف  مى المشرع المالي االسصرشاد بيا 

 م".اقصااد ندما يضع بنكد كفقرات النظاـ الضريبي في أم نظاـ  اكمرا اصي

                                  
 .17د الشكابكة: المالية العامة كالصشريع الضريبي, مرتجع سابؽ صسالـ محم (6)
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 مى الصكفيؽ بيف كىذه القكا د كما يقكؿ المفكر المارم  بد المنعـ فكزم صركز 
 ثبلثة ماالح:

o  مامحة الخزينة: صركز الخزينة العامة  مى زيادة الصحايبلت الضريبية بيدؼ
 صمكيؿ الحاتجات العامة لممتجصمع.

o  مامحة المكمؼ: صركز  مى ضركرة العدالة في الصكميؼ أك إلى صخفيض
 الضرائب, ألف المكمؼ يريد  دـ الدفع, كفي حاؿ حاكلو في أدنى الحدكد.

o العاـ كصحقيؽ الصقدـ  نفاؽامحة المتجصمع: زيادة التجباية بيدؼ صمكيؿ اإلم
 .(6)يةتجصما ي كصحقيؽ العدالة االتجصما م كاالقصااداال

 أواًل: تقاعدة العدالة:
ان لحالة المكمؼ ككضعو اسصنادصعني ىذه القا دة "فرض الضرائب  مى المكمفيف 

كالمساكاة في صكزيع األ باء العامة بيف ي بيدؼ صحقيؽ العدالة تجصما المادم كاال
ان لذلؾ صككف الضريبة النسبية غير  ادلة, بينما الضرائب الصاا دية اسصنادالمكمفيف", ك 

 صككف  ادلة كصأخذ مف كؿ مكمؼ حسب دخمو.
نادل آدـ سميث بفرض ضرائب نسبية قدر اإلمكاف لكي يساىـ كافة الر ايا 

ال صحقؽ الضريبة النسبية العدالة ألنيا صأخذ مف الغني ان لذلؾ اسصنادباأل باء العامة, ك 
دنانير لمفقير ىي أكبر بكثير  62كما صأخذ مف الفقير, بؿ صأخذ مف الفقير أكثر ألف 

 ألؼ دينار لمغني. 622مف 
أخذت األنظمة المالية الحديثة بفكرة الضرائب الصاا دية لزيادة الحايمة 

ية بالدرتجة الثانية, ثـ انصقمت الخبلفات بيف تجصما بالدرتجة األكلى, كصحقيؽ العدالة اال
 .(6)الكصاب كالمفكريف إلى حالة مصقدمة: )الضرائب المباشرة كالضرائب غير المباشرة(

                                  
  بد المنعـ فكزم: المالية العامة كالسياسة المالية. (6)
 .666, ص6116برىاف الديف تجمؿ: المالية العامة, دار طبلس لمنشر, دمشؽ  (6)
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"إذا فرضنا ضرائب مباشرة ككانت صاا دية كحققت العدالة ماذا سنفعؿ 
لؾ  ادت المظالـ ان لذاسصنادبالضرائب غير المباشرة الصي ال صميز بيف الغني كالفقير, ك 

 ية مف تجديد".تجصما اال
ية في الصكميؼ تجصما فماذا سيفعؿ الفكر المالي الحديث حصى يحقؽ العدالة اال

الضريبي؟ حصى صصحقؽ العدالة الضريبية أخذت األنظمة الضريبية الحديثة باألسس 
 الصالية:
 صطبؽ األنظمة الضريبية الحديثة نظاـ الضرائب الصاا دية. (6)
الحد األدنى البلـز لمسصكل المعيشة, كيعفى مف الضرائب, كىك  صحدد كؿ دكلة (6)

 الفقراء مف الضرائب.إل فاء  ادةن ما يككف حدد الكفاؼ, كذلؾ 
, مثؿ حتجـ اإل انة ك دد  صباري لممكمؼ بعيف االتجصما صأخذ الكضع اال (1)

 األكالد كالمعاليف بحيث كمما ازدادت اإل انات صنخفض الضرائب.
مف خبلؿ فرض ضرائب مباشرة كغير مباشرة كرسكـ مصعددة  الحايمةزيادة  (7)

 العاـ. نفاؽلصمكيؿ اإل مكاؿبيدؼ تجمع أكبر كمية ممكنة مف األ
 فرض ضرائب  مى متجمؿ الدخؿ لمحد مف حتجـ الصيرب الضريبي. (7)

ية كالمساكاة, فصزداد الضرائب تجصما إف ىذه األسس صحقؽ قدر اإلمكاف العدالة اال
مالييف كصنخفض  مى ذكم الدخؿ المحدد كالفقراء, حصى أف الفقراء  مى المبلكيف كالرأس

 الذيف ال يممككف النااب ال يدفعكف الضرائب.
 ثانيًا: تقاعدة اليقين:

 كصعني قا دة اليقيف:
"أف يكٌضح المشرع الضريبي الفقرات كالناكص الضريبية لصككف مفيكمة 

كالك اء كطريقة الحساب  ككاضحة يسصطيع المكمؼ أف يفيميا, كيحدد سعر الضريبة
كمك د الدفع, بحيث يسصطيع الصعرؼ  مى الضريبة الصي يمكف أف صقع  ميو األمر الذم 
يخفؼ مف الصفسير كالصأكيؿ كيبعد شبح الفساد ككثرة الصفاسير كصعدد اتجراءات الصكميؼ 

 مف قبؿ الدكائر الضريبية". 
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 مى  اصؽ المشٌرع الذم  إف ىذا المفيكـ لقا دة اليقيف يعني أف المسؤكلية صقع
ياكغ القكانيف بالدرتجة األكلى ك مى المنفذ كزارة المالية بالدرتجة الثانية, ألنيا صحدد 
قامة الدكرات الصدريبية لممكظفيف لكي ينفذكا بشكؿو  االتجراءات كحسابات الضرائب كا 

 احيح.
 كلكي يصحقؽ اليقيف يتجب  مى الدكلة صكفير الشركط الصالية:

 (6)الضريبية بحيث يفيمو التجميع دكف  ناء كضكح األنظمة. 
  أف صقيـ كزارة المالية دكرات صأىيؿ كصدريب مسصمرة لممكظفيف صشرح ليـ طرؽ

 الصكميؼ كالحساب كالتجباية. 
  كصفسيره كمثاؿ صطبيقي  مى حساب  الضريبيأف صعطي المكمؼ نص القانكف

 الضريبة بحيث يسصطيع صقدير ضريبصو بمفرده.
  المكظفيف في المالية لكي ال يصتجيكا إلى المحاباة كالفساد كىدر زيادة ركاصب

 الماؿ العاـ مقابؿ مبالغ خااة يحامكف  مييا )الفساد(.
إف ىذه الشركط الصي صكفرىا الدكلة سكؼ صزيد الحايمة كصسا د المكظفيف  مى 

 عاـ.فيـ القكانيف كصنفيذىا كيحد مف اليدر كالفساد كاغناء البعض  مى حساب الماؿ ال
 ثالثًا: تقاعدة المالءمة فا الدفع:

 كصعني ىذه القا دة:
"ضركرة صنظيـ أحكاـ الضريبة باكرة صبلئـ ظركؼ المكمؼ بيا, كصيسير دفعيا 

 .(6)كخااةن فيما يصعمؽ بميعاد الصحايؿ كطريقصو كاتجراءاصو"
كباكرةو أدٌؽ,  مى اإلدارة الضريبية صحديد مك د أك زمف دفع الضريبة في 

ان ليذه القا دة يتجب اسصنادت الصي يككف المكمؼ في أفضؿ حاؿ لسداد الضريبة, ك األكقا
  مى كزارة المالية صحديد مكا يد التجباية كما يمي:

                                  
 .667زينب حسيف  كض اهلل: المالية العامة, مرتجع سابؽ ص (6)
 .661شد: المالية العامة, مرتجع سابؽ صسكزم  دلي نا (6)
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 .(6)صتجبى ضريبة األرباح الصتجارية كالانا ية في نياية السنة المالية - أ
صتجبى ضريبة ريع العقارات  ند اسصبلـ إيتجار العقار لصسييؿ الدفع  مى  - ب
 ما زالت بيده كلـ يصارؼ بيا. مكاؿؼ كصككف األالمكم
صتجبى ضريبة الركاصب كاألتجكر حسب طريقة )الحتجز  ند المبيع(  ند اسصبلـ  - ت

 الراصب.
صتجبى ضريبة القيمة المضافة في أكربا كالكاليات المصحدة األمريكية  ند بيع  - ث

المسصيمؾ دفعيا السمعة كدفع ثمنيا, ال يمكف االنصظار حصى نياية السنة لصحايميا ألف 
 لمبائع  ند الشراء.

إف ىذه المكا يد كغيرىا كما صرل اإلدارة الضريبية في كؿ دكلة صسا د المكمؼ 
  مى حسف أداء الضريبة كصخفؼ مف صكتجيات الصيرب الضريبي أك الصعثر الضريبي.

 :تقتصادتقاعدة االرابعًا: 
ريبة بأسيؿ كأيسر كصعني ىذه القا دة: "أف صقكـ الدكائر الضريبية بصحايؿ الض

الطرؽ بحيث يؤدم ذلؾ لصخفيض نفقات الصحايؿ كزيادة الحايمة". بعد أف صقـك 
الدكائر المالية بحساب الضريبة كصحققيا, يقكـ التجباة بزيارة مكاقع العمؿ لصحايؿ 
الضرائب ك ادةن ما صككف نفقات الصحايؿ أقؿ بكثير مف قيمة الضريبة نفسيا, فإذا 

الضريبة أكبر مف قيمصيا يفضؿ إلغاء ىذه الضريبة كحصى يصحقؽ كانت نفقات صحايؿ 
 في النفقات صقـك الدكائر المالية بما يمي: قصااداال

طريقة الحتجز  ند المنبع في  دة ضرائب كذلؾ لصخفيض صكاليؼ  اسصخداـ .6
 التجباية.
إلى الخزينة  مكاؿالحسابات المارفية في الدفع بدالن مف حمؿ األ اسصخداـ .6

 العامة.
 إللزاـ المكمفيف  مى الدفع. خرلالسصعانة بالدكائر الحككمية األا .1

                                  
 .617سميماف المكزم: المالية العامة, مرتجع سابؽ ص – مي خميؿ  (6)
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كضع اناديؽ لدل دكائر البمديات كالمحافظات كمراكز المدف لمصحايؿ إذا  .7
 اضطر المكمؼ لمحاكؿ  مى براءة الذمة.

إف ىذه الطرؽ صخفؼ مف نفقات التجباية كالصحايؿ كصزيد مف الحايمة األمر 
 المحامة كصخفيض حتجـ اليدر. مكاؿالذم يزيد مف منفعة األ

  



84 
 

 المراجع:
 .6267: المالية العامة اإلسبلمية, دار النكادر بيركت المؤلؼ -6

 ااـ بشكر: المالية العامة كالصشريع المالي, منشكرات تجامعة دمشؽ  -6
6116. 

 .6225 ادؿ فميح العمي: المالية العامة, دار الحامد,  ماف  -6

 .6227الدار التجامعية االسكندرية سكزم ناشد  دلي: المالية العامة,  -6
 .6111الفيركز آبادم: القامكس المحيط, المكصبة الصكفيقية القاىرة  -1

 اطؼ ادقي: دركس في المالية العامة, مطبعة النيضة المارية  -7
 .6116القاىرة, 

منشكرات تجامعة دمشؽ  ااـ بشكر: المالية العامة كالصشريع المالي,  -7
6116 

منشكرات  العامة, المالي, المكازنةيكسؼ شباط: المالية العامة كالصشريح  -1
 .6262تجامعة دمشؽ 

 بد الكريـ اادؽ بركات: االقصااد المالي, الدار التجامعية, اإلسكندرية  -5
6111. 

زينب حسيف  كض اهلل: مبادئ المالية, الدار التجامعية االسكندرية  -1
6117. 

امة كالصشريع الضريبي, دار رند لمصكزيع سالـ محمد الشكابكة: المالية الع -1
 .6222كالنشر,  ماف 

دار النيضة  – بد المنعـ فكزم: المالية العامة كالسياسة المالية  -62
 .6156بيركت  –العربية 

 .6116برىاف الديف تجمؿ: المالية العامة, دار طبلس لمنشر, دمشؽ   -66
 .6227 ماف سميماف المكزم: المالية العامة, دار زىراف  – مي خميؿ  -66



85 
 

 :الرابع أسئمة الفصل
  True / False    صح أو خطأ-1

الر
 خطأ صح السؤال تقم

    صرصبط الرسكـ بالمنفعة 6

    صرصبط الضريبة بالمنفعة 6

    يسصند فرض الضريبة إلى قا دة الصضامف االتجصما ي 1

    صحقؽ الضرائب العدالة االتجصما ية 7

    لممكمؼ ال صحقؽ العدالةالضرائب حسب المقدرة الصكميفية  7

    كضكح صشريعات الضرائب يزيد الك ي الضريبي 1

    تجباية الضرائب في الكقت المناسب يزيد الحايمة 5

    صساىـ الضرائب في صشتجيع االسصثمار 1

 

 Multiple-Choiceأسئمة خيارات متعددة -2
 يدفع الرسـ مف: -1

A- يربح اليانايب 
B- يحصل عمى المنفعة 
C-  المنفعةال يحاؿ  مى 
D- يمحؽ بالكظيفة العامة 
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 صرصبط الضريبة -2
A- بالمنفعة 
B- بمبدأ عدم المنفعة 
C- باإل انات االتجصما ية 
D- بمسصكل اإلنصاج 
 يدفع المكمؼ الضريبة -3

A- اسصنادا لعممو 
B- لحتجـ اادراصو 
C- لحجم المقدرة التكميفية 
D- اسصنادا لثقافصو 
 يؤدم كضكح صشريعات الضرائب -4

A- لفيـ كصطبيؽ الضريبة 
B-  الضريبةلسيكلة حساب 
C- لمصيرب الضريبي 
D- A+ B 

 أسئمة تقضايا لممناتقشة-3
 ما ىي األىداؼ العامة لمضرائب؟ -6

 (.7)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة                 
 نظرية المنفعة في الضرائب -6

 ((.6فقرة ) -1)في الفقرة  دقائؽ 62مدة اإلتجابة                 

 ناقش ىذا القكؿ -الضريبةصعد قا دة العدالة مف أىـ قكا د  -1

 ((.6فقرة ) -5)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة             
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 التنظيم الفنا لمضرائب الفصل الخامس
 عنوان الفصل: التنظيم الفنا لمضرائب

Technical Organization of the Taxes 
 كممات مفتاحية:
  Taxes On People الضرائب  مى األشخاص:   Source Taxationك اء الضريبة: 

 Indirect Taxesالضرائب غير المباشرة:     Direct Taxesالضرائب المباشرة: 
 Multiple Taxes المصعددة:الضرائب     The Only Tax الضريبة الكحيدة:
 ممخص الفصل:

ثػـ صناكؿ ىػذا الفاػؿ صحديػد ك ػاء الضػريبة كىػك المكػاف الػذم صفػرض  ميػو الضػريبة  مػى الػدخؿ أك السػمع, 
درسػنا متجمك ػػات الضػرائب مثػػؿ الضػرائب  مػػى األشػػخاص كالضػرائب  مػػى المػكاؿ ثػػـ الضػرائب المباشػػرة كالضػػرائب 

 غير المباشرة ككيؼ يمكف الصمييز بينيا, ثـ مزايا كمساكئ كؿ منيا.
ذلؾ صعػد الضػػرائب المباشػػرة كغيػػر المباشػػرة الصػػي صطبقيػػا الػدكؿ سػػكاء فػػي الػػدكؿ المصقدمػػة أك الػػدكؿ الناميػػة, لػػ

 كاف االىصماـ بيا في ىذا الفاؿ.
 المخرجات واألىداف:

 السمع( -صفرض  مييا الضرائب )الدخؿصحديد مفيـك األشياء الصي  -6
 الصفريؽ بيف الضرائب  مى األشخاص كالضرائب  مى األمكاؿ. -6
 الصفريؽ بيف الضرائب المباشرة كالضرائب غير المباشرة. -1
 دراسة مزايا كمساكئ الضرائب المباشرة. -7
 دراسة مزايا كمساكئ الضرائب غير المباشرة. -7

 مخطط الفصل:
 ك اء الضريبة -6
 الضرائب  مى األشخاص كالضرائب  مى األمكاؿ. -6
 الضرائب المباشرة كالضرائب غير المباشرة. -1
 معايير الصفريؽ بيف الضرائب المباشرة كالضرائب غير المباشرة. -7
 مزايا كمساكئ الضرائب المباشرة. -7
 مزايا كمساكئ الضرائب غير المباشرة.  -1
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 تمييد:
صكزيػػػع الػػػدخؿ كصحقيػػػؽ  إ ػػػادةصيٌعػػػد الضػػػرائب كمػػػا ذكرنػػػا األداة الماليػػػة اليامػػػة فػػػي 

البلزمػػة لصمكيػػؿ الخزينػػة العامػػة, فػػإذا  مػػكاؿيػػة, كمػػا كصػػكفر الضػػرائب األتجصما العدالػػة اال
كانت الضريبة أداة مالية ىامة كفعالػة فػي إطػار السياسػة الماليػة, فكيػؼ يػصـ صنظػيـ ىػذه 

 األداة؟ ككيؼ صحددىا الدكلة؟ كماىي أنكاع الضرائب؟
 ييقاد بالصنظيـ الفني لمضرائب:

الصػػي صناسػػب  "كافػة االتجػػراءات كالصػػدابير الصػػي صصخػػذىا الدكلػة  نػػد فػػرض الضػػرائب
ية مػػف فػػرض كحسػػاب كصػػدقيؽ كتجبايػػة بيػػدؼ صحقيػػؽ أىػػداؼ السياسػػة قصاػػادسياسػػصيا اال

 ية لمدكلة".قصااداال
ان ليػذا الصعريػؼ نبلحػظ بػأف األمػكر الفنيػة ىػي الغالبػة ك مػى الػدكائر الماليػة اسصناد

 الضرائب المناسبة كطرؽ صحايميا. اخصيار
 كسكؼ نعالج في ىذا الفاؿ:

 ك اء الضريبة. 
 .سعر الضريبة 
 ربط الضريبة كصحايميا 

  Source Taxationوعاء الضريبة -5-1
صحدثت النظريات المالية  ف األساس الػذم صفػرض  ميػو الضػرائب, ككػاف أكثرىػا 

كػػاف ربحػػان أـ  يفضػػؿ الػػدخؿ ألنػػو أاػػبح مػػادة مسػػصمرة كىػػك فػػي حالػػة صزايػػد مسػػصمر سػػكاءن 
 لمالية العامة ك اء الضريبة:ان لذلؾ ييٌعرؼ كصاب  مماء ااسصنادأتجران, ك 

. (6)"المكضكع الذم صفرض  ميو الضريبة, أم المادة الصي صفرض  مييا الضريبة"
يكٌضح ىذا الصعريؼ المادة الصي صخضع لمضريبة دكف الحديث  ف نك يا كصطكرىا كىػؿ 

 صؤدم لحايمة مصميزة كغيرىا.

                                  
 .11ص 6225ىدل العزاكم: اقصااديات المالية العامة, دار المسيرة  ماف  –محمد طاقة  (6)
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 كنحف مف تجيصنا نيٌعرؼ ك اء الضريبة بأنيا:
المػػػادم أك المعنػػػكم الػػذم صفػػػرض  ميػػػو الضػػريبة كيصمثػػػؿ فػػػي الػػػدخؿ, "المكضػػكع 

السػػمع كالخػػدمات كالكقػػائع كالصاػػرفات, الخػػدمات الصػػي يصػػداكليا األفػػراد كذلػػؾ  --الثػػركة 
 لصأميف ماادر دخؿ لمدكلة".

نبلحػػػظ مػػػف ىػػػذا الصعريػػػؼ الشػػػامؿ صحديػػػد تجػػػكىر الك ػػػاء كأنكا ػػػو ككيػػػؼ صحاػػػؿ 
 الضرائب المخصمفة  مى ىذه األك ية المالية.الدكلة  مى الدخؿ  ندما صفرض 

 ان لذلؾ, يمكف صقسيـ الضرائب إلى األنكاع الصالية:اسصنادك 
 .مكاؿالضرائب  مى األشخاص كالضرائب  مى األ - أ
 الضريبة الكحيدة كالضرائب المصعددة. - ب
 الضرائب المباشرة كالضرائب غير المباشرة. - ت

 كسكؼ نشرحيا بشكؿو مفاؿ:
 ى األشخاص والضرائب عمى األموال:الضرائب عم -5-1-1

   ُيقصد بالضرائب عمى األشخاص: -
أف يكػػػػكف اإلنسػػػػاف ذاصػػػػو ىػػػػك محػػػػؿ الضػػػػريبة أك ك ػػػػاء الضػػػػريبة, فصفػػػػرض  مػػػػى 

 .(6)األشخاص بحكـ كتجكدىـ في اقميـ الدكلة بغض النظر  ف امصبلكيـ لمثركة"
 Lump-sum taxesكيطمػؽ  مػػى ىػػذا النػكع مػػف الضػػرائب, ضػرائب الػػرؤكس 

كالصػػي يمصػػـز كػػؿ فػػرد مػػف أفػػراد المتجصمػػع بػػدفع ىػػذه الضػػريبة خػػبلؿ فصػػرة معينػػة, كأىػػـ مػػا 
يميز ىذه الضريبة أنيا ال صعصمد  مى مقدار ما يكصسبو المكمؼ مف دخؿ أك ما ينفقو أك 

 .(6)ما يدخره

                                  
 .617سكزم  دلي ناشد: المالية العامة, مرتجع سابؽ, ص (6)
اإلسكندرية  –شكرم رتجب العشماكم: اقصااديات الضرائب, الدار التجامعية  – ثماف سعيد  بد العزيز  (6)

 .11ص 6225
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ظيػػرت ىػػػذه الضػػػريبة فػػي الحضػػػارات القديمػػػة كصػػػدرج صطبيقيػػا حصػػػى نيايػػػة القػػػرف 
 ديد مف الدكؿ كأىـ صطبيقاصيا:الصاسع  شر في الع

فرضػػيا الركمػػاف فػػي القػػرف األكؿ المػػيبلدم مػػف قبػػؿ االمبراطػػكر أغسػػطس  ػػاـ  -6
درىمػان ككػاف  62درىمان ثـ ارصفعت إلى  61ـ حيث فرضت الدكلة  مى كؿ شخص  16

 امػػػػان, كقػػػػد أ فػػػػي منيػػػػا األطفػػػػاؿ كالكينػػػػة ككبػػػػار  12 – 67يػػػػدفعيا األفػػػػراد مػػػػف سػػػػف 
 .(6)المبلكيف كالتجند

ـ 772طبقيا الفرس في الحضارة الساسانية فػي  يػد كسػرل )أنػك شػركاف(  ػاـ  -6
 71 –درىمػان  67 –درىمػان  66سنة  مى ثبلث مراصػب  72 – 62 مى األفراد مف سف 

درىمان كأ في منيا )العظماء, المقاصمكف, الكصاب, التجيش, مكظفي الديكاف كحاشية الممؾ 
 .(6)اتمصياز االكأاحاب 

اإلسبلمية في زمف الخميفة  مر بف الخطاب  مى غير المسمميف  طبقصيا الدكلة -1
درىمػان  66)الييكد, الناار, المتجكس, كمف بقي  مى دينو(, ككانت  مى ثػبلث مراصػب 

درىمػػان لؤلغنيػػاء, كقػػد أ فػػي منيػػا األطفػػاؿ  71درىمػػان لمحػػرفيف كالمصكسػػطيف  67لمعمػػاؿ 
 .(1)كالنساء كالرىباف كالشيكخ كالفقراء

لػػػػدكؿ كاإلمبراطكريػػػػات صطبقيػػػػا فػػػػي العاػػػػكر الكسػػػػطى كحصػػػػى القػػػػرف اسػػػػصمرت ا -7
فقػػػػد طبقيػػػػا القياػػػػر الركسػػػػي  مػػػػى األفػػػػراد كقسػػػػميا إلػػػػى أربػػػػع طبقػػػػات   شػػػػر,الصاسػػػػع 

 )الفبلحكف, الحرفيكف, البرتجكازية, بقية الطبقات(.
فئػػة فرضػػت  مػػى  66كقسػػمت األفػػراد إلػػى  6117كمػػا طبقصيػػا فرانسػػا أيضػػان  ػػاـ 

 6122ددة. كمػػا كطبقصيػػا ماػػر أيػػاـ حكػػـ محمػػد  مػػي باشػػا  ػػاـ كػػؿ فئػػة ضػػريبية محػػ

                                  
 .11ص 6226العراؽ  – بد األمير كاظـ: الضرائب الثابصة في اإلسبلـ, رسالة دكصكراه  (6)
-51ص 6117محمد ضياء الديف الديس: الخراج كالنظـ المالية لمدكلة اإلسبلمية, دار الصراث, القاىرة  (6)

55. 
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صقسػيـ األفػراد إلػى ثػبلث طبقػات, يػدفع كػؿ فػرد  6157كاسصمرت بصطبيقيا حيث صـ  ػاـ 
 .(6)درىمان كذلؾ حسب الصطبيؽ الركماني 62

كنظران ألف ىذه الضريبة قميمة الحايمة كصنافي قكا ػد السػمكؾ اإلنسػاني, كال صأخػذ 
, لذلؾ أقمعت  نيا تجميػع الػدكؿ فػي نيايػة الحػرب العالميػة  صبارعيف االكضع المكمؼ ب

 الثانية كأابحت في ذمة الصاريخ.
 :موالأما الضرائب عمى األ -

كصفػرض  مػى   صبػارفيي أكثر حايمة ك ادلة ألنيا صأخذ كضع المكمؼ بعيف اال
مادر ثابت أك يصاؼ باالسػصقرار كالثبػات, فقػد انصقمػت الػدكؿ مػف الضػرائب الشخاػية 

 , كا صمدت مادريف:مكاؿإلى الضريبة  مى األ
o  ية اسػػػػػصعمالالفػػػػػرد قػػػػػيـ  يممكػػػػػواألكؿ: رأس المػػػػػاؿ )الثػػػػػركة(, كىػػػػػي متجمػػػػػكع مػػػػػا

 كغيرىا. ية كاألكراؽ الماليةسصيبلكية كاالنصاتجكاألراضي كالمباني كالسمع اإل
o  الثػػػػاني: الػػػػدخؿ, كىػػػػك كػػػػؿ مػػػػا يحاػػػػؿ  ميػػػػو الفػػػػرد اسػػػػبك يان أك شػػػػيريان باػػػػكرة

 كالصتجارة كالخدمات, باكرة نقدية أك  ينية. سصثمارمنصظمة نصيتجة  ممو أك قيامو باال
كنظران لصراتجع أىمية الثركة في مكاتجية الدخؿ فقػد انصقمػت أكثػر األنظمػة الضػريبية 

 الػػػػدخؿ,الضػػػػرائب  مػػػػى الػػػػدخؿ, كأاػػػػبحت ضػػػػرائب مػػػػف الضػػػػرائب  مػػػػى الثػػػػركة إلػػػػى 
 الضريبة األساسية في األنظمة الضريبية الحديثة كذلؾ لؤلسباب الصالية:

يات األكركبية كصزايد أىميػة الػدخؿ نظػران لصطػكر قصاادصراتجع أىمية الثركة في اال -6
 كدخكؿ الصقانات الحديثة األمر الذم أدل لزيادة األرباح كاألتجكر. نصاجكسائؿ اإل

إلػػػى العبلقػػػات البضػػػا ية النقديػػػة, فأاػػػبحت  نصقػػػاؿالعينػػػي كاال قصاػػػادزكاؿ اال -6
السػػمع كالخػػدمات صقىػػيـ بػػالنقكد, كبػػذلؾ أاػػبح مػػف السػػيكلة بمكػػاف صقيػػيـ الػػدخكؿ كفػػرض 

 الضرائب  مييا.

                                  
 .611-617سكزم  دلي ناشد: المالية العامة, مرتجع سابؽ, ص (6)
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يات المصقدمػػة أكثػػر مػػف زيػػادة الثػػركة األمػػر قصاػػادزيػػادة األربػػاح كاألتجػػكر فػػي اال -1
ضػػريبة األربػػاح كضػػريبة األتجػػكر, كصخفػػيض أىميػػة ضػػرائب الثػػركة  قػػرارالػػذم دفعيػػـ إل

 ألنيا مسصقرة كال صصزايد.
إلػى  نصقػاؿإف ىذه األسباب دفعت الحككمات إلػى اإلقػبلع  ػف ضػرائب الثػركة كاال

 ضرائب الدخؿ الصي صدر دخبلن كبيران لمدكلة.

 الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة: -5-1-2
لكحيػػدة أف صقصاػػر الضػػرائب المفركضػػة فػػي دكلػػة معينػػة يقاػػد بنظػػاـ الضػػريبة ا

لػػى تجكارىػػا بعػػض الضػػرائب قميمػػة   مػػى ضػػريبة كاحػػدة فقػػط, أك  مػػى ضػػريبة رئيسػػية كا 
 األىمية".

أمػػػا الضػػػرائب المصعػػػددة: فصعنػػػي فػػػرض  ػػػدد مػػػف الضػػػرائب  مػػػى ماػػػادر الػػػدخؿ 
يػػة مػػف تجصما بحيػػث صشػػمؿ تجميػػع القطا ػػات بيػػدؼ صحقيػػؽ العدالػػة اال نفػػاؽكالثػػركة كاإل

 تجية كزيادة الحايمة الضريبية مف تجية ثانية لصمكيؿ حاتجات الدكلة المصنامية".
 يف: صبار نظاـ الضريبة المكحدة أك نظاـ الضرائب المصعددة يخضع ال ا صمادإف 

يػػػػة: حيػػػػث صسػػػػعى كػػػػؿ دكلػػػػة  نػػػػد فػػػػرض الضػػػػرائب تجصما ات العدالػػػػة االا صبػػػػار  - أ
 الفقراء كصكميؼ األغنياء. اءإ فية مف خبلؿ تجصما لصحقيؽ العدالة اال

ات الحايمة: صسعى كؿ دكلة لزيادة الحايمة الضػريبية لمكاتجيػة األ بػاء ا صبار  - ب
العامػػة فكممػػا ازدادت الحاػػيمة صسػػصطيع الدكلػػة صمكيػػؿ الحاتجػػات المصزايػػدة كاقامػػة مشػػاريع 

 ية.تجصما ية كاالقصاادالصنمية اال
تجػػات المصزايػػدة كاقامػػة مشػػاريع فكممػػا ازدادت الحاػػيمة صسػػصطيع الدكلػػة صمكيػػؿ الحا

 ية.تجصما ية كاالقصاادالصنمية اال
 صعدد الضرائب. اصتجاهفكمما ازدادت الحاتجات كصنك ت المشاريع صذىب الدكلة ب

فالضػريبة الكحيػدة ىػي ضػريبة صاريخيػة فرضػصيا الحضػارات القديمػة  مػى الزرا ػػة 
 أقؿ أىمية. أخرلإلى تجانب ضرائب 
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 أك أكثػػػػر  مػػػػى 62لحضػػػػارة الفارسػػػػية نسػػػػبة فرضػػػػت الحضػػػػارة الركمانيػػػػة كا %
 .(6)%62% أك أحيانان 67 المحاااةالزرا ي كفرضت نظاـ  نصاجاإل
  األرض ككانت الضريبة األساسػية فػي  إنصاجفرض اإلسبلـ ضريبة الخراج  مى

 .(6)األراضي الزرا ية إنصاج% مف 62 – 62الحضارة اإلسبلمية ككانت صصراكح بيف 
  بفػػػػرض ضػػػػريبة العشػػػػكر  مػػػػى  6125نػػػػادل فكبػػػػاف الكاصػػػػب البريطػػػػاني,  ػػػػاـ

ان لمضػػػػػرائب اإلسػػػػػبلمية فػػػػػي القػػػػػرف األكؿ اليتجػػػػػرم )السػػػػػابع اسػػػػػصناداألراضػػػػػي الزرا يػػػػػة 
يػػػا العػػػاـ, كاقصػػػرح كمػػػا ىػػػك إنفاقالمػػػيبلدم( كأف صتجبػػػى  ينػػػان لكػػػي صسػػػصطيع الدكلػػػة صمكيػػػؿ 

 .(1)ضرائب  مى الممح كالمشركباتالحاؿ في الضرائب السابقة كتجكد ضرائب تجمركية ك 
 الزرا ػػي نظػػران ألف ماػػدر الثػػركة  نصػػاجاقصػرح الفيزيػػكقراط ضػػريبة كحيػػدة  مػػى اإل

كا أف النػػػاصج الزرا ػػػي يكػػػكف مػػػف الطبيعػػػة كال دخػػػؿ ا صبػػػر لػػػدييـ كانػػػت الزرا ػػػة, ألنيػػػـ 
ذا فرضػػػػت الدكلػػػػة ضػػػػرائب  مػػػػى  لئلنسػػػػاف فيػػػػو, أم ينمػػػػك بفعػػػػؿ العكامػػػػؿ الطبيعيػػػػة, كا 

ييف كالحػػرفييف كالصتجػػار فػػإنيـ سػػيزيدكف األسػػعار  مػػى المػػزار يف كيصحمػػؿ  بؤىػػا الاػػنا 
المنصتجػػػكف الزرا يػػػكف, لػػػذلؾ ال دا ػػػي لصكػػػرار الضػػػرائب, فالضػػػريبة  مػػػى الزرا ػػػة ىػػػي 

 أفضؿ مف صعدد الضرائب.
  أخػػػذ الكاصػػػب االمريكػػػي ىنػػػرم تجػػػكرج بنظريػػػة الضػػػريبة الكحيػػػدة كطالػػػب بفػػػرض

ألف قيمة األرض صرصفع بفضؿ الصطكر العمراني, كال  بلقة  ضريبة  مى الثركة العقارية,
لممالؾ بيذه الزيادة كلذلؾ يتجب  مػى الػدكؿ أخػذ تجػزء مػف ىػذه القيمػة  ػف طريقػة فػرض 

 ضريبة  قارية  مى الزيادة في قيمة األرض.
كىػػػػػذه الصطػػػػػكرات النظريػػػػػة لمضػػػػػرائب أاػػػػػبحت فػػػػػي ذمػػػػػة الصػػػػػاريخ  راءإف ىػػػػػذه اآل
 لؤلسباب الصالية:

                                  
 .52 – 77محمد ضياء الديف الريس: الخراج كالنظـ المالية لمدكلة اإلسبلمية, مرتجع سابؽ ص (6)
 .675سابؽ صالمؤلؼ: المالية العامة اإلسبلمية, مرتجع  (6)
 .675سكزم  دلي ناشد: المالية العامة اإلسبلمية, مرتجع سابؽ ص (1)
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 مى ضريبة كاحدة في الظػركؼ الراىنػة ألنيػا   صمادمف غير الممكف االأابح  (6
 ال صحقؽ الحايمة المطمكبة.

الزرا ة أابحت مف األنشطة المعفاة في أكثر دكؿ العالـ, فكيؼ نفرض  مييا  (6
 ضريبة ىذه األياـ.

ات العدالػة الضػريبة صقصضػي فػرض ضػرائب  مػى الػدخؿ لكػي يصسػاكل ا صبار إف  (1
 لقانكف كيساىمكا في األ باء العامة بقدر امكانياصيـ.المكمفكف أماـ ا

لذلؾ أابحت الضرائب المصعددة السمة األساسية لمعار الػراىف كالضػرائب  مػى 
 ية.تجصما ىي الصي صحقؽ كفرة الحايمة كالعدالة اال نفاؽالدخؿ كالثركة كاإل

 الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: -5-1-3
قد أدل لصراكـ الثركات  أخرلكصبايف الصكمفة بيف مؤسسة ك  نصاجإف صطكر كسائؿ اإل

الرأسػمالي, أدل لظيػكر  سػصثماربأيدم فئة قميمة, كصبايف الدخكؿ بيف العمػؿ المػأتجكر كاال
طبقصيف في المتجصمػع )الفقػراء كاألغنيػاء( كىػذا األمػر فػرض  مػى الحككمػات فػي العاػر 

ئب  مى الثركة إلى الضرائب المباشرة  مى مف الضريبة الكحيدة كالضرا نصقاؿالحديث اال
 .نفاؽالدخؿ كالضرائب غير المباشرة  مى اإل

الضرائب المباشرة: ىي مبالغ صفرضيا الدكلة  مػى دخػؿ المكمػؼ أك ثركصػو كيػصـ  (6)
 .(6)صحايميا بمكتجب تجداكؿ اسمية صحدد مطرح الضريبة كنسبصيا كزماف صحايميا

صفرضيا الدكلة  مى كقػائع كصاػرفات معينػة الضرائب غير المباشرة: ىي مبالغ  (6)
يقػػػـك بيػػػا األفػػػراد أك  مػػػى السػػػمع كالخػػػدمات يػػػدفعيا المسػػػصيمؾ لمدكلػػػة  نػػػد القيػػػاـ بيػػػذه 

 اإلتجراءات أك شراء السمع".
ظيػػرت الضػػرائب المباشػػرة قػػديمان كقبػػؿ الضػػرائب غيػػر المباشػػرة, ك نػػدما احصاتجػػت 

مع كالخػػدمات بيػػدؼ صمكيػػؿ اضػػطرت إلػػى فػػرض ضػػرائب  مػػى السػػ مػػكاؿالحككمػػات لؤل
 المكازنة العامة لمدكلة.

                                  
 .15المؤلؼ: اقصااديات الماؿ كالسياسصيف المالية كالنقدية, مرتجع سابؽ ص (6)
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 معايير التفريق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة: -5-1-3-1
نظران لصعدد الضرائب المباشرة كغير المباشرة فقد اخصمطت مع بعضيا كأاػبح مػف 
 الاعكبة بمكػاف الصفريػؽ بينيػا لػذلؾ ظيػرت  ػدة معػايير لمصمييػز بػيف الضػرائب المباشػرة

 كالضرائب غير المباشرة, أىميا:
 أواًل: المعيار اإلداري:

صعد الضريبة مباشرة إذا كانت صتجبى بكاسطة تجداكؿ أسمية يبيف فييا اسـ المكمؼ 
كالمػػاؿ الخاضػػع لمضػػريبة لديػػو كمبمػػغ الضػػريبة بكاسػػطة ادارة مكحػػدة, كصعصبػػر الضػػػريبة 

ا األفػػراد أك  مػػى السػػمع غيػػر مباشػػرة إذا كانػػت صتجبػػى بمكتجػػب كقػػائع كصاػػرفات يقػػـك بيػػ
كالخدمات الصي يشصرييا المسصيمككف مف المحبلت الصتجارية, أك  ند دخػكؿ البضػائع مػف 

 دكؿ أتجنبية في منطقة التجمارؾ.
ات ألنػػو ال يأخػػذ معنػػى الضػػريبة كالمطػػرح الػػذم نصقػػادلقػػد صعػػرض ىػػذا المعيػػار ال

ارم قػػانكني, كمػػا اد أسػػمكبالشػػكمي )التجػػداكؿ( فيػػك  سػػمكبصفػػرض  ميػػو, بػػؿ ا صمػػد األ
كياػػػعب بمكتجػػػب ىػػػذا القػػػانكف الصمييػػػز بػػػيف بعػػػض الضػػػرائب مثػػػؿ ضػػػريبة بيػػػع األكراؽ 
الماليػػة حيػػث صسػػتجؿ فػػي البكراػػة كصسػػدد لمخزينػػة, فيػػي مباشػػرة, لكػػف تجبايصيػػا بالشػػكؿ 
اإلتجمػػػالي يتجعميػػػا ضػػػريبة غيػػػر مباشػػػرة, ككػػػذلؾ الضػػػريبة المفركضػػػة  مػػػى ريػػػع رؤكس 

 مػػى الفائػدة( الصػي يصقاضػاىا المكد ػػكف, فيػي مباشػرة, لكػػف  المصداكلػة )الضػريبة مػكاؿاأل
 المارؼ يتجبييا بشكؿو إتجمالي كيسددىا لمخزينة العامة, فيي غير مباشرة.

 ي:تقتصادثانيًا: المعيار اال
م "صفا ػػؿ العػػػرض كالطمػػب لبيػػاف مػػػف سػػيدفع الضػػػريبة قصاػػػادكيعنػػي المعيػػار اال

ان لكػػػػؿ مػػػف مركنػػػػة العػػػػرض اسػػػصنادمات, المكمػػػؼ القػػػػانكني أـ المسػػػصيمككف لمسػػػػمع كالخػػػػد
 كالطمب كالدخكؿ الصي يحاؿ  مييا األفراد في المتجصمع".

ية فػػػي صحديػػػد العػػػبء الضػػػريبي قصاػػػادإف ىػػػذا المفيػػػـك يكضػػػح دكر العكامػػػؿ اال
كصحديد مف سيصحمؿ ىذا العبء, ألننا كثيران ما نبلحظ بأف الضريبة صفػرض  مػى مكمػؼ 

يػػذا المعيػػار, إذا قػػاـ المكمػػؼ القػػانكني بالضػػريبة بػػدفعيا ان لاسػػصنادكيػػدفعيا مكمػػؼ آخػػر. ك 
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ذا اسػصطاع المكمػؼ نقػؿ  كلـ يسصطع نقؿ  بؤىا إلى مكمؼ آخر كانت ضريبة مباشػرة, كا 
  بء الضريبة إلى مكمؼ آخر كانت الضريبة غير مباشرة.

 كما يؤخذ  مى ىذا المعيار أنو:
  التجػزء اآلخػر فصكػكف قد يسصطيع المكمؼ نقؿ تجػزء مػف العػبء الضػريبي كصحمػؿ

 الضريبة مباشرة كغير مباشرة بأفو كاحد.
 األسػػعار,  نخفػػاضقػػد ال يسػػصطيع المكمػػؼ نقػػؿ  ػػبء الرسػػكـ التجمركيػػة نظػػران ال

 فيؿ صككف الضرائب التجمركية ضرائب مباشرة كىي في فمسفصيا ضريبة غير مباشرة؟
شػػػرة نظػػػران لػػػـ يسػػػصطيع ىػػػذا المعيػػػار الصفريػػػؽ بػػػيف الضػػػرائب المباشػػػرة كغيػػػر المبا

 الكطني. قصاادلمركنة كؿ مف العرض كالطمب كالدخكؿ كحالة اال
 ثالثًا: معيار ثبات المادة الخاضعة لمضريبة:

ييقاػػد بيػػذا المعيػػار "إذا كػػاف ك ػػاء الضػػريبة يصاػػؼ بالصتجػػدد كاالسػػصقرار كالثبػػات 
ذا كاف الك اء ال يصاػؼ باالسػصمرار كال كقػائع كانت الضريبة المفركضة  ميو مباشرة, كا 

 , فإف الضرائب المفركضة  ميو صككف غير مباشرة".سصيبلؾكالصارفات المصقطعة أك اال
 ان ليذا الصعريؼ نبلحظ:اسصنادك 
  بػػأف الضػػرائب المفركضػػة  مػػى الػػدخؿ الصتجػػارم أك الاػػنا ي أك األتجػػكر بشػػكؿو

  اـ فيي ضرائب مباشرة, فاالسصمرار في مادر الدخؿ يؤدم لدفع ضرائب مباشرة.
  أك صاػرفات األفػراد فػي نقػؿ  سػصيبلؾإذا فرضت الضرائب  مػى الصػداكؿ كاالأما

 سػػػصيبلؾفصكػػكف غيػػػر مباشػػرة, ك ػػدـ االسػػصمرار كالصقطػػع كاال خػػرلالممكيػػة كالخػػدمات األ
 كغيرىا يؤدم لدفع ضرائب غير مباشرة.

كال يخمػػك ىػػذا المعيػػار مػػف العيػػكب, لكنػػو أفضػػؿ مػػف المعػػايير السػػابقة فػػي صحديػػد 
 ان لذلؾ صـ صقسيـ الضرائب إلى:اسصنادؿ, ك مادر الدخ

 .ضرائب  مى الدخؿ 
 .ضرائب  مى الثركة 
 سصيبلؾضرائب  مى اال. 
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 .ضرائب  مى الصداكؿ 
 .الضرائب التجمركية, كغيرىا 
 مزايا ومساوئ الضرائب المباشرة: -5-1-3-2

كالعمػػكد الفقػػرم ليػػذا  الضػػريبيصيٌعػػد الضػػرائب المباشػػرة أىػػـ الضػػرائب فػػي النظػػاـ 
م فكممػػػػا ازدادت الػػػػدخكؿ صػػػػػزداد قصاػػػػادنظػػػػاـ نظػػػػران ألنيػػػػا صػػػػرصبط بػػػػالنمك كالصطػػػػكر االال

 ان لذلؾ: اسصنادالحايمة كصزداد اإليرادات العامة لمدكلة ك 
 صصاؼ الضرائب المباشرة بالمزايا الصالية:

 :صفػػرض الضػػرائب المباشػػرة  مػػى  نااػػر صصمصػػع بالثبػػات  الثبييات فييا الحصيييمة
, لػػػذلؾ  نػػػدما سػػػصيبلؾمثػػػؿ الػػػدخكؿ كالثػػػركة, كمػػػف ثػػػـ ال صكػػػكف سػػػريعة الصغيػػػر مثػػػؿ اال

صفػػػرض الضػػػرائب  مػػػى الػػػدخكؿ سػػػكؼ صػػػدر حاػػػيمة شػػػبو ثابصػػػة لمخزينػػػة العامػػػة صػػػرصبط 
 .(6)بمسصكيات الدخكؿ

  :صعػرؼ  مػى أكضػاع المكمفػػيف صسػػصطيع اإلدارة الضػريبية الالعدالية فيا التكمييف
ية, كحتجػـ العػائبلت كاألسػر الصػي يعيمكنيػا, كمػف ثػـ يصقػرر حػد معػيف تجصما كحاالصيـ اال

يعفى مف الضريبة كالباقي يخضع لمصكميؼ, فيدفع كؿ مكمؼ حسب دخمو كحالصػو كبػذلؾ 
مبليػػيف دينػػار  ربػػي  62صصحقػػؽ العدالػػة الضػػريبية بػػيف المكمفػػيف, فالصػػاتجر الػػذم يكسػػب 

مميكف دينار في حيف يدفع الصػاتجر الاػغير الػذم يكسػب مميػكف دينػار حػكالي  627 يدفع
 ألؼ دينار كبذلؾ صصحقؽ العدالة في الصكميؼ. 672 – 622
 :مػػى الضػػرائب المباشػػرة يػػؤدم   صمػػادإف اال زيييادة مسييتو  الييوعا الضييريبا 

بة بشػػكؿ مسػػصمر إلػػى زيػػادة مسػػصكل الػػك ي الضػػريبي, ألف المكمػػؼ يشػػعر بعػػبء الضػػري
 شػػباعالعػػاـ الػػذم يػػؤدم إل نفػػاؽكيػػزداد الشػػعكر بالمسػػؤكلية الكطنيػػة كضػػركرة صمكيػػؿ اإل

 نفػاؽالحاتجات العامة الصي يسصفيد منيا الفقراء, كيابح المكاطنكف أداة رقابيػة لمراقبػة اإل

                                  
 .16 بد الكريـ اادؽ بركات: االقصااد المالي, مرتجع سابؽ ص (6)
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يصو, ألف دافع الضرائب ىك حريص  مى الماؿ العاـ أكثر مف مكظفي إنصاتجالعاـ كزيادة 
 .(6)المالية الدكلة ككزارة

 صحصػػػاج الضػػػرائب المباشػػػرة لعػػػدد قميػػػؿ مػػػف المػػػكظفيف  فيييا الجبايييية: تقتصييياداال
كالسػػػػيارات ألف مراقػػػػب الػػػػدخؿ يسػػػػصطيع أف يػػػػدرس  ػػػػدد مػػػػف المكمفػػػػيف كيفػػػػرض  مػػػػييـ 
الضػػػريبة كيمػػػزميـ بالػػػدفع  ػػػف طريػػػؽ الماػػػرؼ دكف الحاتجػػػة لمشػػػاركة مػػػكظفيف آخػػػريف 

قؽ كالتجباية, في حػيف صحصػاج الضػريبة غيػر األمر الذم يخفض مف نفقات الدراسة كالصح
المباشرة لعدة اتجراءات كزيارات ميدانية كسيارات لمصابعػة العمػؿ, فصرصفػع صكػاليؼ حسػابيا 

 كتجبايصيا.
 أما سمبيات الضرائب غير المباشرة, فيي:

  الشػػػعكر بثقػػػؿ ك ػػػبء الضػػػريبة: ألف المكمػػػؼ يػػػدفع مبمغػػػان كبيػػػران دفعػػػةن كاحػػػدة أك
ؾ خكفان مف الغرامػات أك العقكبػات, بعكػس المكمػؼ بالضػريبة غيػر  مى  دة دفعات كذل

المباشرة يدفعيا  مى  دة دفعات أك طكاؿ العاـ فػبل يشػعر أنػو دفػع ضػريبة ألنيػا صشػكؿ 
تجػػزءان مػػف الػػثمف. لػػذلؾ يحػػاكؿ مكمػػؼ الضػػرائب المباشػػرة الصيػػرب بػػأم طريقػػة مػػف دفػػع 

 الضريبة حصى لك أدل ذلؾ لفرض غرامات  ميو.
  حتجـ ك دد المصيربيف مف الضرائب المباشرة لكف األنظمة الحديثة كاآلالت زيادة

كالصقانات أابحت صخفض مف حتجـ الصيرب الضريبي إال في الدكؿ النامية, حيث يككف 
 .مكاؿالمصيربكف شركاء مع المسؤكليف أك مع الدكائر المالية في اقصساـ األ

  الضريبية ألنيػا صحصػاج لصعػديؿ غير مرنة: ال صسصطيع الدكلة زيادة نسب الشرائح
القػػػانكف كصحصػػػاج لفصػػػرة سػػػنصيف مػػػف سػػػرياف القػػػانكف التجديػػػد, فػػػي حػػػيف صطبػػػؽ الزيػػػادة فػػػي 
الضػػرائب غيػػر المباشػػرة  نػػد اػػدكر الزيػػادة, لػػذلؾ صصاػػؼ الضػػرائب المباشػػرة بقمػػة أك 

 انعداـ المركنة ألنيا نسب ثابصة كمحددة مف األرباح.

                                  
 .11قدية, مرتجع سابؽ صالمؤلؼ: اقصااديات الماؿ كالسياسيصيف المالية كالن (6)
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 غير المباشرة: مزايا ومساوئ الضرائب-5-1-3-3 
صصعػػػدد كصصنػػػكع الضػػػرائب غيػػػر المباشػػػرة خااػػػةن فػػػي الظػػػركؼ الراىنػػػة نظػػػران لصعػػػدد 
الميف كالحػرؼ كالسػمع كالخػدمات كأشػكاؿ الصػداكؿ, لػذلؾ صػزداد حاػيمصيا بشػكؿو صػدريتجي 

 مقابؿ الضرائب المباشرة, كصصاؼ بالمزايا الصالية:
 :صفػػاع حاػػيمصيا نظػػران ألنيػػا صصميػػز ىػػذه الضػػرائب بار  المرونيية وارتفيياع الحصيييمة

كالصاػدير كغيرىػا, كيػدفعيا  سػصيرادكاال نصػاجالثػركة كاإل انصقاؿكالصداكؿ ك  سصيبلؾصشمؿ اال
كافة األفراد )األغنياء كالفقراء( الػذيف يسػصيمككف السػمع المفركضػة  مييػا, ككػؿ مػف يقػـك 

كمػػػا كأف  صصمصػػػع بزيػػػادة الحاػػػيمة. لػػػذلؾبػػػاإلتجراءات المفركضػػػة  مييػػػا ىػػػذه الضػػػرائب, 
سػػيكلة زيػػادة أسػػعارىا فػػي أم كقػػت صتجعميػػا مرنػػة بحيػػث ال صنصظػػر الحككمػػة لمعػػاـ القػػادـ 

قرار حصى صزيد ضرائب الصبغ أك ضرائب السمع الكمالية فبمتجرد اتجراء الدراسػة ك  ىػا صاػبح ا 
 البلزمة. مكاؿقابمة لمصطبيؽ كالتجباية كصرفد الخزينة باأل

 :المباشػػرة متجػػرد الحاػػكؿ  مػػى  يػػصـ صحاػػيؿ الضػػرائب غيػػر سييرعة التحصيييل
الخدمػػة أك السػػمعة أك  نػػد دخػػكؿ المسػػصكردات الحػػـر التجمركػػي لمدكلػػة, كال صنصظػػر اإلدارة 
الضػػػػريبية لمعػػػػاـ القػػػػادـ أك حصػػػػى يػػػػصـ حسػػػػاب الػػػػدخؿ, بػػػػؿ صتجبػػػػى متجػػػػرد ثبػػػػكت الكاقعػػػػة 
كحسػابيا, فقػػد صاػػؿ البضػػا ة المسػػصكردة اليػػـك كصسػػدد الرسػػـك التجمركيػػة كصاػػؿ الخزينػػة 

 امة كصنفقيا الحككمة في نفس اليكـ, لذلؾ صصاؼ ىذه الضرائب بسر ة الصحايؿ.الع
 :صفرض الضريبة غير المباشرة  مى السمع كالخػدمات  ال يشعر المكمف بوطأتيا

كالصػػداكؿ ك بػػكر البضػػائع لمحػػدكد, كمػػف ثػػـ يعصبرىػػا المػػكاطف تجػػزءان مػػف السػػعر كال يشػػعر 
ي حػاؿ معرفصػو بػذلؾ ال يعصبرىػا مػؤثرة  مػى فػ أخػرلبأنو يدفع ضريبة لمدكلة, كمف تجية 

ليػرة ال صتجعمػو يصػذمر مثممػا  12ليػرات  ػف كػؿ  مبػة سػتجائر قيمصيػا  62دخمو, ألف دفع 
 مميكف ليرة  ف دخمو خبلؿ العاـ. 627ألؼ أك أحيانان  622يدفع 

 أما مساكئ الضرائب غير المباشرة فيي:
 :ة ألنيػػا ال صرا ػػي كضػػع صيٌعػػد الضػػرائب غيػػر المباشػػرة غيػػر  ادلػػ غييير عادليية

المكمػؼ كال صميػػز بػيف المكمفػػيف األغنيػاء كالفقػػراء, فكػؿ مػػف يسػصيمؾ  مبػػة السػتجائر يػػدفع 
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ليػػرات لمغنػػي لػيس ليػػا أىميػػة مثػػؿ  62ليػػرات, ألف  62الضػريبة المفركضػػة  مييػػا كىػي 
 ليرات مف دخؿ الفقير. 62

 :صحصاج الضرائب غير المباشرة لتجياز ضريبي كسيارات  ارتفاع تكاليف الجباية
كأحيانان مكاصب كصقانات حصى يصـ حساب كصحايؿ الضػريبة, فالضػرائب التجمركيػة صكمػؼ 

% مػػف قيمػػة الضػػرائب المحاػػمة, بينمػػا ضػػرائب األتجػػكر قػػد ال 12مبػػالغ قػػد صاػػؿ إلػػى 
ي الدكلػػػة أك صكمػػػؼ إال ثمػػػف األكراؽ المطبك ػػػة  مييػػػا ك ػػػدد مػػػف المػػػكظفيف, ألف مػػػكظف

 القطاع الخاص يحسبكنيا كيسددكنيا لممالية فكران.
  إف فػػرض ضػػريبة  مػػى بعػػض السػػمع سػػكؼ يرفػػع األسػػعار : نتيياجتييؤثر عمييى اإل

كيخفػػض مػػػف حػػػدة المنافسػػػة بػػػيف السػػػمع الكطنيػػػة كالسػػػمع األتجنبيػػػة, كقػػػد يضػػػطر المنػػػصج 
مالية صخفيض قيمة و, بدالن مف زيادصو, لذلؾ يفضؿ أكثر  مماء الإنصاتجالكطني لصخفيض 

 انخفػاضالضرائب المباشرة  مػى السػمع الكطنيػة خااػةن إذا كانػت الصكػاليؼ مرصفعػة ألف 
   قد يؤدم إلى الرككد كالبطالة. نصاجاإل
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 :الخامس الفصلأسئمة 
  True / False    صح أو خطأ-1

الر
 خطأ صح السؤال تقم

    ك اء الضريبة يحدد األشياء الصي نفرض  مييا الضرائب 6

    صناؿ الضرائب الشخاية )الفرد( كأساس لفرض الضريبة 6

    صفرض ضرائب األمكاؿ  مى الشخص نفسو 1

    صتجبى الضرائب المباشرة بمكتجب تجداكؿ رسمية 7

    صتجبى الضرائب غير المباشرة بمكتجب تجداكؿ اسمية لممكمفيف 7

    اإلنصاجصؤدم الضرائب غير المباشرة لزيادة  1

    الضرائب غير المباشرة كافرة الحايمة 5

    الضرائب غير المباشرة ضرائب  ادلة 1

 

 Multiple-Choiceأسئمة خيارات متعددة -2
 ك اء الضريبة ىك -6

A- الاادرات 
B- الكاردات 
C- األشياء التا تفرض عمييا الضريبة 
D-  في الماانع كالخدماتالسمع 
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 يككف مطرح الضريبة في الضرائب الشخاية -6
A- الشخص 
B- الاادرات 
C- اإلنصاج 
D- األرباح 
 يككف مطرح الضرائب غير المباشرة -1

A- اإلنصاج الكطني 
B- انصقاؿ السمع 
C- الخدمات 
D- C+B 
 ىي ضرائب الضرائب المباشرة -7
A- غير عادلة 
B- ضرائب  ادلة 
C- مصميزة 
D-  سنكيةناؼ 
 أسئمة تقضايا لممناتقشة-3
 قارف بيف الضرائب  مى األشخاص كالضرائب  مى األمكاؿ -6

 (.6)الفقرة  فيدقائؽ  62مدة اإلتجابة                 
 ماىي مزايا كمساكئ الضرائب المباشرة؟ -6

 (.1)في الفقرة  دقائؽ 62مدة اإلتجابة                 

 ماىي مزايا كمساكئ الضرائب المباشرة؟ -1

 (.5)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة             
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 أنواع الضرائب الفصل السادس
 عنوان الفصل: أنواع الضرائب

 Types of taxes 

 
 كلمات مفتاحية:

 

 Wealth Taxes: عيى اىثزٗة اىضزائب       Income Taxesاىضزائب عيى اىذخو: 
 Added Value Taxesضزٌبت اىقٍَت اىَضافت:             Custom Taxاىضزائب اىجَزمٍت: 
 Consumption Taxesضزٌبت االستٖالك: 

 ملخص الفصل:

ٌتْاٗه ٕذا اىفصو أّ٘اع اىضزائب اىَباشزة ٗغٍز اىَباشزة، فاىضزائب اىَباشزة تضٌ ضزٌبت اىذخو ًٕٗ اىَباىغ 

تب، أٍا ضزائب اىثزٗة فتفزض عيى اىتً تفزض عيى دخو اىتاجز اٗ اىشزمت اٗ عيى دخو اىعَو ٍِ األج٘ر ٗاىزٗا

 .األص٘ه اىثابتت ٗاىعقاراث اىتً ٌَتينٖا اىفزد أٗ اىَستثَز

أٍا اىضزائب غٍز اىَباشزة فتضٌ ضزائب االستٖالك ٗاىضزائب اىجَزمٍت ٗضزٌبت اىقٍَت اىَضافت، فاىضزائب 

اىجَزمٍت تفزض عئٍ اىضزائب  ٍِ اىبائع إىى اىَشتزي، بٍَْا اىضزائبع عيى االستٖالك تفزض عيى اّتقاه اىسي

 عْذ دخ٘ه اىبضائع إىى داخو اىذٗىت.

أٍا ضزٌبت اىقٍَت اىَضافت فتفزض عيى جٍَع اىسيع ٗاىخذٍاث عْذ اّتقاىٖا ٍِ اىَْتج إىى اىبائع ٗإىى اىَستٖيل، 

 .ٗتفزضٖا جٍَع اىذٗه ًٕٗ ٗافزة اىحصٍيت

 

 المخرجات واألهداف:

اىضزائب اىتً تزٌذ اىحصٍيت اىضزٌبٍت ٗعادة ٍا تنُ٘ ٕذٓ اىضزائب تعذ اىضزائب عيى اىذخو ٍِ إٌٔ  -1

 عادىت.
 األص٘ه اىثابتت ٗغٍزٕا( -اىعقاراث -األراضً)اىَينٍت اىتعزف عيى اىضزائب عيى  -2
 عْذ اّتقاه اىسيعت ٍِ اىتاجز إىى اىَستٖيل. ضٍا تفزشزح ٍفًٖ٘ اىضزائب عيى االستٖالك ٗعادة  -3
ىبضائع اىَست٘ردة اىتً تذخو إىى اىذٗه ٍِ دٗه أجْبٍت ٌٗضٍفٖا اىتاجز تفزض اىزسً٘ اىجَزمٍت عيى ا -4

 إىى اىسعز ٌٗتحَيٖا اىَستٖيل.
اىتعزف عيى ضزٌبت اىقٍَت اىَضافت ًٕٗ رسً٘ تفزض عيى اىسيع عْذ اّتقاىٖا ٍِ اىتاجز إىى اىَستٖيل  -5

 ٗعيى عًَ٘ اىسيع، فًٖ ٗافزة اىحصٍيت.
 مخطط الفصل:

 اىضزائب اىَباشزة  -1
 زائب عيى اىذخواىض 

o ٍفًٖ٘ اىذخو 

o أّ٘اع اىضزائب عيى اىذخو 

 اىضزٌبت اىْ٘عٍت عيى فزٗع اىذخو -1

 اىضزٌبت اىعاٍت عيى اىذخو -2

 اىضزائب عيى اىثزٗة 

o ٍفًٖ٘ اىثزٗة 

o أّ٘اع اىضزائب عيى اىثزٗة 

 اىضزائب غٍز اىَباشزة -2

 اىضزائب عيى االستٖالك 

 اىضزائب اىجَزمٍت 

 ضزٌبت اىقٍَت اىَضافت 
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 تمييد
الضرائب أحد أىـ أدكات السياسة المالية الصي صحقؽ اإليرادات لخزينة الدكلة, بيدؼ  صعد

نشاء مشاريع البنية الصحصية,  صمكيؿ النفقات العامة لمدكلة مف د ـ لمسمع الصمكينية, كا 
 .كصكتجد ىناؾ  دة أنكاع لمضرائب صخصمؼ مف دكلة ألخرل

 أنواع الضرائب: -6-1
 ذكرنا نك اف مف الضرائب:  رفت األنظمة الضريبية كما

 الضرائب المباشرة, كصضـ: (6)
 .الضرائب  مى الدخؿ 
 .الضرائب  مى الثركة 

 الضرائب غير المباشرة, كصضـ: (6)
 سصيبلؾالضرائب  مى اال. 
 .الضرائب التجمركية 
 .ضريبة القيمة المضافة 

 كسكؼ نبحث ىذه األنكاع بشكؿو مفاؿ كما يمي:

 :الضرائب المباشرةأواًل: 
 Income Taxesرائب عمى الدخل الض -6-1-1

أابحت الضرائب  مى الدخؿ بالغة األىمية في النظـ الضريبية الحديثة, نظران 
لصطكر العمؿ الانا ي كالصتجارم, كظيكر ميف تجديدة صعنى بالايانة كالخدمات, 
كصطكر المضاربة في األسكاؽ المالية, كىذا الصطكر قد أنصج ميف لـ صكف معركفة سابقان, 

الذم فرض  مى الحككمات البحث في صحسيف كصطكير الضريبة  مى الدخؿ األمر 
 بيدؼ:

 صحقيؽ الزيادة المسصمرة في زيادة اإليرادات الضريبية لمخزينة العامة. - أ
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صحقيؽ العدالة الضريبية ألف ضريبة الدخؿ أكثر  دالة مف الضرائب  مى  - ب
 السمع.
م السصقرار اإليرادات صصاؼ الضرائب  مى الدخؿ بالدكرية كاالنصظاـ مما يؤد - ت

 العاـ. نفاؽالعامة كسيكلة صخطيط اإل
صساىـ ضرائب الدخؿ في زيادة مسصكل الك ي الضريبي مف تجية, كاندفاع  - ث

المكمفيف لمراقبة األ ماؿ الحككمية خكفان مف اليدر كالصبذير في الماؿ العاـ مف تجية 
 , )رقابة تجديدة  مى الحككمة(.أخرل

ية كرقابية اقصاادلضريبة  مى الدخؿ أداة مالية ك إف ىذه األىداؼ صتجعؿ مف ا
الصكزيع العادؿ لمدخؿ الذم صنشده الحككمات الديمقراطية. فما   ادةبآفو كاحد, كصؤدم إل

 معنى الدخؿ؟ ككيؼ صفرض ىذه الضريبة؟

 مفيوم الدخل: -6-1-1-1
ية لصحديد معنى الدخؿ, كركزت في قصاادصعرضت العديد مف النظريات اال

 كما يمي: كاالنصظاـ مى الدكرية  متجمك يا
"ىك كؿ ناصج نقدم, أك قابؿ لمصقدير بالنقكد, يحاؿ  ميو ااحبو, بافة دكرية, 

 .(6)أك قابمة لمدكرية, مف مادر مسصمر, أك قابؿ لبلسصمرار"
 يكٌضح ىذا الصعريؼ مفيكـ الدخؿ كماادره, أما نحف فنعٌرؼ الدخؿ بأنو:

ية أك نصاتجاصو اإلاسصثمار "المبالغ النقدية الصي يحاؿ  مييا الفرد مف  ممو أك 
ية كصحقيؽ سصيبلكالخدمية بافة مسصمرة, بحيث يؤدم ذلؾ لصأميف الحاتجات اال

 ".دخاراال
ي, كصكافؽ الدخؿ نصاتجإف ىذا المفيكـ لمدخؿ يكضح التجانب المالي كالتجانب اإل

 خاائص الصالية:مع حاتجات األفراد, كلذلؾ يصضمف ال

                                  
 .616ص 6111محمد كديع بدكم: دراسات في المالية العامة, دار المعارؼ بمار  (6)
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الدخؿ ىك مبالغ نقدية يحاؿ  مييا األفراد بافة مسصمرة كالراصب الشيرم  (6)
الذم يحاؿ  ميو المكظؼ آخر الشير, كاألرباح الصي يحاؿ  مييا الصاتجر أك 

اصو, كاإل انات كالمسا دات الصي يحاؿ  مييا اسصثمار الانا ي شيريان أك سنكيان مف 
 ة كصقدر بالنقكد.العامؿ مف ااحب العمؿ أك الدكل

أك  سصثمارية مف العمؿ أك االقصااديصحدد مادر الدخؿ في األدبيات اال (6)
 الحرفة أك العمؿ كرأس الماؿ معان.

يصاؼ الدخؿ باالسصمرارية, فبل يكؼ لمعامؿ أف يعمؿ شيران كاحدان حصى نعصبره  (1)
عصبره افقة كاحدة حصى ن نتجازمكظفان, بؿ يتجب االسصمرار, ككذلؾ الصاتجر ال يكؼ إل

كالصادير( حصى يحاؿ الصاتجر  مى  سصيرادصاتجران, بؿ يتجب االسصمرار بالصتجارة )اال
 الدخؿ الصتجارم.

, أك لدل العماؿ دخارية كاالسصيبلكيكفر الدخؿ لااحبو صأميف الحاتجات اال (7)
ية البلزمة لممعيشة, فإذا كاف الدخؿ مصدنيان ال يكفر الحاتجات سصيبلكالحاتجات اال

الدكائر المالية ال صخضعو لمضريبة ألف الضرائب صفرض  مى الدخكؿ األساسية, فإف 
 العالية.
يصاؼ الدخؿ بالثبات مف العمؿ أك رأس الماؿ أك العمؿ كرأس الماؿ معان,  (7)

فعندما يككف بشكؿ مصقطع ال يمكف أف يكاؼ بالثبات, كال يخضع لضريبة الدخؿ, 
نما ض رائب صناسب حتجمو كمادره, فالدكائر المالية ال صفرض  ميو ضريبة دخؿ, كا 

 .أخرلمثؿ ضريبة الصداكؿ أك أنكاع 
ان ليذا الصحديد لمعنى الدخؿ كماادره كاسصمراريصو فإف الدخؿ يقسـ إلى اسصناد

 ثبلثة ماادر:
  دخؿ العمؿ: كيحاؿ  ميو اإلنساف شيريان بيدؼ صأميف المعيشة البلزمة, كال

فكبلىما ييٌعد مادران لمدخؿ, يخصمؼ دخؿ العمؿ بيف  مؿ  ضمي أك  مؿ ذىني 
 كصخضع دخكؿ العمؿ لضريبة الركاصب كاالتجكر الصي صحددىا كؿ دكلة.

 ات الصي يقـك بيا سصثمار دخؿ رأس الماؿ: يحاؿ اإلنساف  مى الدخؿ نصيتجة اال
ات انا ية, زرا ية, صتجارية, أك غيرىا, كلكي يحاؿ  مى ىذا اسصثمار سكاء كانت 
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أك ذلؾ. فقد يكمؼ  سصثمارالبلزمة إلقامة ىذا اال مكاؿؼ األالدخؿ )األرباح(  ميو صكظي
% سنكيان, 72مميكف دكالر كال يعطي دخبلن لممسصثمر أكثر مف  72مانع بصرككيمياء 

% 622مبلييف دكالر كصدر دخبلن بحدكد  7بينما يكمؼ مكصب سياحي أك شركة سياحية 
م ككضع قصاادط االسنكيان. فاألرباح صخصمؼ بيف قطاع كآخر حسب درتجة النشا

 الكطني. قصااداال
  اصو اسصثمار دخؿ العمؿ كرأس الماؿ: كيككف ىذا الدخؿ ناصتجان  ف  مؿ اإلنساف ك

.( كفي ىذه الميف .مثؿ الميف الحرة )الحداد, النتجار, الدىاف, المحاـ, الخباز, السماف
ات كيعمؿ بيده مع بعض المسا ديف فيحاؿ  مى سصثمار يكظؼ اإلنساف بعض اال

 .(6)اصو(اسصثمار دخؿ مف مادريف ) ممو, ال
فإما أف يخضع لضريبصيف معان )ضريبة األتجكر, ضريبة رأس الماؿ( أك لضريبة 

 كاحدة صسمى ضرائب الميف الحرة )صتجمع االتجر كاألرباح كصخضعيما لمضريبة(.
 أنواع الضرائب عمى الدخل: -6-1-1-2

ان لمحالة اسصناددرتجت األنظمة الضريبية  مى صحديد ضريبصيف  مى الدخؿ 
 ية, كىما:تجصما ية كاالقصااداال

 الضريبة النك ية  مى فركع الدخؿ. (6)
 الضريبة العامة  مى الدخؿ. (6)
 الضريبة النوعية عمى فروع الدخل: -6-1-1-2-1

 ييقاد بالضريبة النك ية  مى الدخؿ:
اادر الدخؿ ضريبة محددة بغض النظر  ف "أف يفرض  مى كؿ مادر مف م

, كبذلؾ يخضع  صباري لممكمؼ بعيف االتجصما , ال صأخذ الكضع االخرلالماادر األ
المكمؼ لعدة ضرائب بآفو كاحد, كذلؾ بيدؼ زيادة حتجـ اإليرادات الضريبية لصمكيؿ 

 الخزينة العامة".

                                  
 .71المؤلؼ: اقصااديات الماؿ كالسياسصيف المالية كالنقدية, مرتجع سابؽ ص (6)
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الضريبة النك ية  مى إف ىذا الصعريؼ يكٌضح بأف النظاـ الضريبي الذم يعصمد 
فركع الدخؿ ييدؼ لزيادة الحايمة الضريبية, فإذا كاف لدل المكمؼ  دة ماادر 
 لمدخؿ يدفع لكؿ مادر ضريبة مسصقمة فالمسصثمر الذم يعمؿ في  دة متجاالت, مثبلن:

 .يممؾ منشأة انا ية صدر دخبلن انا يان 
 كالصادير. سصيرادشركة صتجارية صعمؿ في اال 
  ك قارات.صتجارة بناء 
 .المضاربة باألكراؽ المالية 

ان اسصنادفالمكمؼ يدفع لكؿ مادر مف ىذه الماادر الضرائب المفركضة  ميو, ك 
 لذلؾ يرل كصاب المالية العامة بأف ىذه الضرائب صحقؽ المزايا الصالية:

  كافرة الحايمة ألنيا صفرض  مى كؿ مادر مف ماادر الدخؿ, كال يسصطيع
 خفاء بعض الماادر مف الضريبة.المكمؼ الصيرب, أك إ

  صزيد حتجـ الصخاص الضريبي لدل الدكائر المالية, كصسيؿ  مى المكظفيف
 كالمكمفيف الحسابات كالتجباية.

 ات الصي صعرضت ليا ىذه الضرائب فيي:نصقادأما اال
 ألف كؿ  صباري بعيف االتجصما ال صرا ي ظركؼ المكمؼ كال صأخذه كضعو اال ,

 .(6)ة الخااة بومادر صحدد لو الضريب
  يبقى الصاا د الضريبي في أدنى الحدكد, ألنو كمما ازداد الدخؿ يزداد

الصاا د ففي الضريبة النك ية ال يمكف الكاكؿ إلى معدالت  الية مف الصاا د 
 % مثبلن.52%, أك 12الضريبي 

 الضريبة العامة عمى الدخل: -6-1-1-2-2
 يقاد بالضريبة العامة  مى الدخؿ:

                                  
 .666سعيد  بد العزيز  ثماف, شكرم رتجب العشماكم: اقصااديات الضرائب, مرتجع سابؽ ص (6)
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الصي صفرض  مى متجمؿ الدخؿ بعد تجمع ماادره المصعددة لصابح  "الضريبة
دخبلن كاحدان لممكمؼ صؤدم لزيادة مسصكل الك ي الضريبي كصخفيض حتجـ الصيرب 

 الضريبي كصمكيؿ الخزينة العامة".
إف ىذا المفيكـ لمضريبة العامة يكٌضح بأف الدكائر المالية  ندما صعصمد الضريبة 

ى المكمؼ صقديـ بيانات مصعددة يكٌضح في كؿ منيا  مى متجمؿ الدخؿ صفرض  م
مادر معيف مف ماادر الدخؿ, لصقكـ اإلدارة المالية بصكميؼ مكظؼ مخصص لدراسة 
ىذه البيانات كصدقيقيا لمصعرؼ  مى متجمؿ الدخؿ, ثـ صفرض  ميو الضريبة, ك ادة ما 

 صككف صاا دية.
راؽ مالية, دخؿ فإذا كاف لدل المكمؼ )دخؿ زر ي, دخؿ انا ي, دخؿ أك 

..( صتجمع مف خبلؿ البيانات المصعددة لكؿ مادر لصابح بعد ذلؾ دخبلن . قارم
 إتجماليان لممكمؼ, صحقؽ ىذه الضريبة المزايا الصالية:

 صبارية ألنيا صأخذ كضع المكمؼ بعيف االتجصما صحقؽ ىذه الضريبة العدالة اال  
كما في القانكف البريطاني كالقانكف .( . ند الصكميؼ )مصزكج, لديو أكالد, يعيؿ آخريف

 (6)..األردني
  صخفض صكاليؼ الصحقؽ كالتجباية ألف المكمؼ سكؼ يقدـ البيانات لمكظؼ كاحد

 كيسصطيع دراسصيا كفرض الضريبة  مييا, األمر الذم يزيد مف حتجـ الحايمة.
  صزيد حتجـ الصاا د الضريبي ألف تجمع ماادر الدخؿ سكؼ يدفع اإلدارة

الصاا د الضريبي, فصزداد الحايمة, ألف الشرائح الكبيرة قد  أسمكب سصخداـالضريبية ال
 % كما في األنظمة الضريبية المصقدمة.52% أك أحيانان 12صدفع 

 الصزاـإف ىذه المزايا صسا د كما ىك كاضح  مى زيادة مسصكل الك ي الضريبي ك 
المكمؼ باألنظمة كالقكانيف, كخااةن قكا د الصكميؼ الضريبي كالمساىمة باأل باء 

 العامة.

                                  
 .665شكرم رتجب العشماكم, اقصااديات الضرائب, مرتجع سابؽ  – بد العزيز  ثماف  سعيد (6)
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 ات فيي:نصقادأما اال
o  ,محاكلة المكمؼ صيريب أك إخفاء أحد فركع الدخؿ خكفان مف الصاا د الضريبي

 لذلؾ صحفز أك صشتجع المكمفيف  مى الصيرب الضريبي.
o ز الضريبي ألحد ماادر الدخؿ, فقد الصميي اسصخداـال صسمح ىذه الضريبة ب

ات أك صخفيضات ضريبية, إ فاءيككف دخؿ العمؿ أك الدخؿ الزرا ي يحاؿ  مى 
 ات. فاءفعندما صتجمع ماادر الدخؿ صمغى ىذه اإل

o  صصطمب ىذه الضريبة كفاءات  الية ال صصكفر في الدكؿ النامية نظران لصخمؼ
 ة كالمالية.يقصااداألنظمة كالقكانيف كصعدد اإلتجراءات اال

رغـ زيادة السمبيات كصعددىا يبقى  مى الدكؿ النامية أف صبدأ بصطبيؽ الضريبة 
المكحدة  مى متجمؿ الدخؿ كذلؾ بيدؼ صطكير الكفاءات كا داد ككادر لممسصقبؿ 

 .أخرلصسصطيع صطكير الصشريعات مف تجية كزيادة الحايمة مف تجية 
 :مثال 

الانا ة كىك في األاؿ مدقؽ حسابات يعمؿ السيد حمزة الحمزاكم في الصتجارة ك 
 لمشركات الصتجارية, حاؿ  مى اإليرادات الصالية:

 دينار  ربي. 57222أتجكر مف صدقيؽ الحسابات شيريان كبمقدار سنكم بمغ  (6
 دينار  ربي. 667222ايرادات سنكية مف مانع األحذية بمغت  (6
 دينار  ربي. 77222ايرادات سنكية مف المحبلت الصتجارية بمغت  (1

دينار  67222بحدكد   فاء% كاإل62ذا  ممت أف الضرائب  مى دخؿ العمؿ فإ
 كأف الشرائح الضريبية لؤلرباح المطبقة كما يمي:

 1222 – 57222  =62% 
 57226 – 672222  =67% 
 672226 – 122222  =62% 
 122226 – 722222  =67% 
 722226 –  = 12فما فكؽ% 
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 احسب الضرائب النك ية لممكمؼ: -
 الضريبة  مى متجمؿ الدخؿ إذا كانت الدكلة صعمؿ بيذه الضريبة:احسب  -

 أواًل: الضرائب النوعية عمى الدخل:
 .72222( = إ فاء) 67222 – 57222المبمغ الخاضع لمضريبة =  دخؿ العمؿ:
 7222% = 62×  72222الضريبة 

دينار كيكمؼ  1222صحسب الضريبة حسب الشرائح كيعفى  الدخؿ الانا ي:
 ما يمي:الباقي ك
 56222  ×62 = %5622 .دينار 
 57222  ×67 = %66672 .دينار 
 57222  ×62 = %67222 .دينار 

 دينار. 11772=  67222+  66672+  5622إتجمالي الضريبة: 
 الدخؿ الصتجارم مف المحبلت الصتجارية:

 56222  ×62 = %5622 .دينار 
 57222  ×67 = %66672 .دينار 
 672222  ×62 = %12222 دينار 
 622222  ×67 = %72222 .دينار 
 72222  ×12 = %67222 .دينار 

 66672=  67222+  72222+  12222+  5672+  5622اإلتجمالي = 
 دينار 

=  661772+  11772+  7222إتجمالي الضرائب النك ية لممكمؼ = 
676122. 

 ثانيًا: الضريبة العامة عمى الدخل:
 نتجمع كافة ماادر الدخؿ فيككف:

 دينار. 172222=  772222+  667222+  57222
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ذا كانت لديو إ انات بحدكد  1222فقط  إ فاء فيككف الدخؿ  72222دينار, كا 
 دينار. 515222=  71222 – 172222الخاضع لمضريبة 

 صدفع الشرائح الصالية:
 57222 – 71222  =66222 .دينار 
 66222  ×62 = %6622 .دينار 
 57222  ×67 = %66672 .دينار 
 672222  ×62 = %12222 .دينار 
 622222  ×67 = %72222 .دينار 
 172222  ×12 = %627222 .دينار 

=  627222+  72222+  12222+  66672+  6622اإلتجمالي: 
611772 

 نيبلحظ مف خبلؿ الضريبصيف ما يمي:
 دينار. 676122بمغت متجمكع الضرائب النك ية  مى الدخؿ  (6)
 دينار. 611772بمغت الضريبة العامة  مى الدخؿ  (6)

بصقديـ  قرارإذا اسصطا ت الدكلة منع الصيرب الضريبي كحارت المكمفيف باإل
, بينما إذا طبقت 611772البيانات  ف ماادر الدخؿ فإف الضريبة صاؿ إلى 

% كيككف المكمؼ قد 5127أم بكاقع  676122الضرائب النك ية صصراتجع الضريبة إلى 
%, لذلؾ يقصرح أكثر كصاب 6127ر نظامي مف قبؿ الدكلة بمقدا إ فاءحاؿ  مى 

 المالية العامة صطبيؽ الضريبة العامة  مى الدخؿ, ألنيا كما ذكرنا صحقؽ المزايا الصالية:
  صحقيؽ العدالة الضريبية بيف المكمفيف كالحاكؿ  مى الضرائب مف أاحاب

 الدخكؿ كالثركات.
 العامة. زيادة الحايمة الضريبية الصي صحصاتجيا الحككمة لصمكيؿ المشاريع 
 .زيادة مسصكل الك ي الضريبي الذم صنشده الدكؿ النامية 
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 Wealth Taxesالضرائب عمى الثروة  -6-1-2

 مفيوم الثروة: -6-1-2-1
"تجميع األاكؿ المادية الثابصة )كالعقارات كاألراضي كالمحبلت( كاألاكؿ المالية 

 خرلكالمدخرات األكاألسيـ كالسندات كالمشصقات المالية كالحسابات المارفية 
كالمتجكىرات كالقطع األتجنبي خبلؿ فصرة زمنية معينة قابمة لمصقييـ بالنقكد كقابمة 

 ية".نصاتجبحيث صدر إلاحابيا دخبلن  ند دخكليا في العممية اإل سصثمارلبل
 ان ليذا الصعريؼ صصحدد خاائص الثركة بما يمي:اسصناد

i.  األفراد كالعقارات كاألرض  يمصمكياصصألؼ الثركة مف األاكؿ المادية الصي
 المعدة لمبناء كالمساكف كالفيبلت كالقاكر, كالمحبلت الصتجارية المؤتجرة كغيرىا.

ii.  صصضمف الثركة األاكؿ المالية كاألسيـ كالسندات كالحسابات المارفية
كالمشصقات المالية الصي يضارب بيا األفراد بيدؼ الحاكؿ  مى األرباح كغالبان ما 

 ى أرباحيا  ند بيعيا أك صداكليا.صقرض الضرائب  م
iii.  قابمية الثركة لمصقييـ بالنقكد كتجميع ىذه األاكؿ قابمة لمصقييـ حصى المكحات الفنية

 القديمة يمكف صقييميا بيدؼ الكاكؿ إلى ماىيصيا.
iv.  ات أف صككف سصثمار ىا أك صحكيميا الاسصثمار يتجب  مى مالؾ الثركة في حاؿ

أف يبني  مييا مانعان أك شركة صتجارية, كيمكف بيع تجاىزة لذلؾ, فالمالؾ لؤلرض يمكف 
 السندات كاألسيـ إلقامة مصاتجر أك ماانع أك ما شابو ذلؾ.

 يمي: إف ىذه الخاائص صكٌضح لنا ما
 كؿ فرد كأحيانان المتجصمع ككؿ. يممكياحتجـ الثركة الصي   -6
 إمكانية اخضاع ىذه الثركات لمضرائب بيدؼ صمكيؿ الخزينة العامة. -6
اسصغبلؿ ىذه الثركة بدالن مف صعطيميا, ألف اإلسبلـ أمر باسصغبلؿ إمكانية  -1

ذا  طمت األرض ثبلث سنكات صعكد ممكيصيا لمدكلة.  األراضي كا 
 ان لما سبؽ, صخضع الثركة لعدد مف الضرائب سكؼ ندرسيا كما يمي:اسصنادك 
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 أنواع الضرائب عمى الثروة: -6-1-2-2
لحاتجصيا المالية فقد صزيد ىذه الضرائب  ان اسصنادصفرض الدكؿ ضرائب  مى الثركة 

% 1أك صخفضيا, حسب حالصيا المادية, ففي بريطانيا صبمغ ضريبة المنازؿ كالعقارات 
سنة يشصرم منزلو مرة ثانية, كصفرض فرانسا  6121مف قيمصيا ىذا يعني أف المكاطف كؿ 

كذلؾ % مف قيمة أرباح العقار في حاؿ بيعو قبؿ خمس سنكات 72ضريبة صعادؿ 
 لمصخفيؼ مف حتجـ المضاربة العقارية.

 الضريبة الصقميدية  مى الثركة: -1-6-6-6-6
صفرض أكثر دكؿ العالـ ضريبة  مى الثركات بمعدالت مصدنية لكيبل صأكؿ 

% في أكثر الدكؿ كالبعض 7 – 1 – 6الضريبة مطرحيا, ك ادةن ما صككف نسبصيا بيف 
  يفرض

  
بيدؼ  دـ دفع المكمفيف لبيع العقارات غير المنصتجة % مف قيمة الثركة العقارية 

 في أاكؿ ثابصة. مكاؿلمدخؿ أك صتجميد األ
 صفرض بمعدالت مصدنية ال صدفع األفراد لبيع ممصمكاصيـ بأسعار رخياة. - أ
الزرا ي إذا كانت  سصثمارالعقارات المعطمة سكاء باال سصثمارصدفع األفراد ال - ب

 ي معدة لمبناء.زرا ية, أك بالبناء, إذا كانت أراض
صسصخدميا الدكلة إليتجاد معاممة صمييزية بيف األفراد, فالمالؾ يدفع ضريبة  ف  - ت

 .(6)أمبلكو لمدكلة, كالفقير ال يدفع ألنو ال يممؾ
ية, ألف مساىمة األغنياء في األ باء العامة سكؼ تجصما صحقيؽ العدالة اال - ث

 ية كصزيد الدخكؿ لغير العامميف.تجصما صحسف الخدمات اال
اسصخدمصيا أكربا لدفع األفراد  ف متجاؿ المضاربات العقارية إلى المشاركة  - ج

في االسكاؽ المالية كصشتجيع  سصثمارباألسيـ كحققت نصائج إيتجابية في زيادة حتجـ اال
 األكربي كاألمريكي. قصاادإقامة الشركات المساىمة الصي صيعد  ماد اال

                                  
 .16شكرم رتجب العشماكم: اقصااديات الضرائب, مرتجع سابؽ ص – بد العزيز  ثماف  (6)
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إف ىذه المزايا لمضرائب الصقميدية  مى الثركة تجعمت أكثر الدكؿ صفضميا كصقدـ 
يا في الدكؿ النامية كبمعدالت مصدنية بيدؼ زيادة اسصخدام ةضركر  مييا, كلذلؾ نرل 

صكزيع الدخؿ كمنع صراكـ الثركات مف تجية  ا  ادةاإليرادات الضريبية لمدكلة مف تجية, ك 
 .أخرل
 :مثال 

مميار دكالر, فإذا كانت العقارات  12بمقدار  6262كرية لعاـ قدر الناصج في س
المتجمدة كالمساكف بمخصمؼ أنكا يا لؤلغنياء صعادؿ ثبلثة أضعاؼ الناصج, ىذا يعني أف 

 مميار دكالر. 612% = 122 مميار$ 12قيمة الناصج = 
ىك  % فما ىك حتجـ ىذه الضريبة؟ كما6% أك 227فإذا فرضت الدكلة ضريبة 

 أثرىا؟
  مميكف دكالر. 122% = 7, 2× مميار دكالر  612% = 227الضريبة 
  مميار دكالر. 621% = 6× مميار دكالر  612% = 6الضريبة 

العقارية بمعدؿ مصدني تجدان سكؼ يؤدم  مكاؿىذا يعني أف فرض ضريبة  مى األ
% 6% مف حتجـ الكاردات الضريبية السكرية, كأف فرضيا بمعدؿ 62إلى صحايؿ 
% فمماذا ال صقدـ الدكلة  مى ىذه الضريبة, كأيضان الدكؿ 62 لمخزينةسكؼ يحقؽ 

مف أتجؿ  مكاؿالعربية لماذا ال صفرض الضريبة الصقميدية  مى الثركة رغـ حاتجصيا لؤل
 ية.تجصما ية كاالقصاادالصنمية اال
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 الضريبة  مى الزيادة في قيمة الثركة: -1-6-6-6-6
 الثركة:يقاد بالضريبة  مى الزيادة في قيمة 

"نسبة معينة صفرضيا الدكلة  مى الزيادة الحاامة في قيمة الثركة نصيتجة األ ماؿ 
الصنظيمية الصي قامت بيا الدكائر المحمية, أك نصيتجة الصطكر العمراني كصكسيع مخططات 

 ي".تجصما م كاالقصاادالمدف أك نصيتجة الصطكر اال
ثركة, فإذا كانت قيمة العقار كيككف ك اء الضريبة ىك الزيادة الحاامة في قيمة ال

مميكف دكالر, ىذا  12مميكف دكالر كحامت صحسينات  قارية فأابحت قيمصو  72
 يعني أف ك اء الضريبة ىك:

 12  مميكف دكالر. 12مميكف دكالر =  72 –مميكف دكالر 
 % مف قيمة الزيادة فصككف الضريبة:6فإذا كانت الضريبة 

 12  ر.دكال 122222% = 6× مميكف دكالر 
 صحقؽ ضريبة الزيادة في قيمة الثركة المزايا الصالية:

 .(6)صؤدم لزيادة الحايمة الضريبية إذا كانت بمعدالت مرصفعة (6)
صصسـ بالمبلءة ألف المكمؼ يقبؿ بيا نظران ألف الصحسينات الصي قامت بيا الدكائر  (6)

 البمدية كالمحافظات أدت ليذه الزيادة الكبيرة الصي ال دخؿ لممالؾ فييا.
ية نصاتجإلى األ ماؿ اإل مكاؿصخفض حتجـ المضاربات العقارية كصكتجو األ (1)

 الكطني. نصاجية أك خدمية فيؤدم ذلؾ لزيادة اإلإنصاتجكصأسيس شركات تجديدة 
صخفض مف حدة الصفاكت بيف الفقراء كاألغنياء كصراكـ الثركات بأيدم فئة قميمة  (7)

 ي كالسياسي.تجصما مف المكاطنيف األمر الذم يزيد مف حتجـ الصذمر اال
يان كسياسيان كصشتجع اقصااديان ك اتجصما إف ىذه المزايا صتجعؿ منيا ضريبة مقبكلة 

 الحقيقي بدالن مف المضاربات العقارية الصي صزيد الصضخـ فقط. نصاجزيادة اإل
 
 

                                  
 .17شكرم رتجب العشماكم: اقصااديات الضرائب, مرتجع سابؽ ص –سعيد  بد العزيز  ثماف  (6)
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 الضريبة االسصثنائية  مى الثركة: -1-6-6-6-1
في أكقات األزمات  صفرض الحككمات ضرائب اسصثنائية  مى الثركات خااةن 

ية كبشكؿو خاص في أكقات الحركب نظران لصضخـ كصزايد ثركات تجصما ية أك االقصااداال
بعض األفراد  مى حساب الفقراء, أك اسصغبلؿ حاتجات معينة, كما كصصزايد ثركات صتجار 
المكاد الغذائية نصيتجة مضا فة األسعار, لذلؾ يصتجيكف لشراء  قارات أك مساكف بيدؼ 

, ك دـ صركيا بالشكؿ السائؿ األمر الذم يعرضيا لمخطر. كيككف مكاؿىذه األ اسصثمار
 .(6)الظركؼ مف العدؿ فرض ضريبة  مى ىذه الثركات الصي صككنت في ظؿ ىذه

إف اسصمرار صراكـ الثركات بدكف ضرائب سكؼ يقكد المتجصمعات إلحداث 
ي تجصما م كاالادقصاية كسياسية تجديدة صؤثر  مى االسصقرار االاتجصما ات اضطراب

 ية(.اتجصما كصدخؿ الببلد في دكامة العنؼ كاالقصصاؿ بيف الفقراء كاألغنياء )ثكرة 
% كذلؾ 67% مثبلن اك أحيانان 62صفرض الحككمات ىذه الضرائب بنسبة مرصفعة 

 مف ىذه الشريحة الصي حققت الثراء السريع. مكاؿلصحايؿ األ
 :مثال 

ي إحدل الدكؿ العربية الصي صعاني مف بمغ حتجـ السمع الغذائية كالضركرية ف
مميار  72% مف حتجـ الناصج البالغ 67ية حكالي تجصما ات السياسية كاالضطراباال

% ىذا يعني أف حتجـ الثراء الفاحش سيككف 722دكالر, فإذا صضا فت األسعار بحدكد 
 كما يمي:
  = مميار دكالر. 6627% = 67× مميار دكالر  72حتجـ الصبادؿ الغذائي 
 مميار دكالر. 1627سنكات =  7× مميار دكالر  6627مدة األزمة =  حسب 

 %, ما ىك مقدارىا؟67% أك 62إذا كانت الضريبة 
  :مميار دكالر. 1267% = 62× مميار دكالر  1627قيمة الضريبة 
  :مميار دكالر. 672167% = 67× مميار دكالر  1627قيمة الضريبة الكبيرة 

                                  
 .671اقصااديات المالية العامة, مرتجع سابؽ صزينت حسيف  كض اهلل,  (6)
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دنية بأنيا صحقؽ طمكحات الدكلة كصمكيؿ مشاريعيا, ييبلحظ مف قيمة الضريبة المص
مميار دكالر كىي مبالغ  6721% فإنيا سصتجني 67فكيؼ إذا طبقت الضريبة األكبر 

ية كالسياسية, تجصما ية كاالقصاادصساىـ بشكؿو مباشر في العديد مف اإلابلحات اال
 ات.ات السياسية كاالقصصاؿ كخااةن  مى صراكـ الثرك ضطرابكصخفض حتجـ اال

 صحقؽ الضريبة االسصثنائية  مى الثركة المزايا الصالية:
  صفرض بمعدالت مرصفعة, األمر الذم يزيد حايمصيا كيساىـ في صمكيؿ النفقات

 ية لمحركب.تجصما اإل مار كالنفقات اال  ادةالعامة إل
  ال يعارض المكمفكف بيذه الضريبة فرضيا ألنيـ يعممكف أنيـ حققكا الثركات

 بكؿ الرضا كدكف معارضة صذكر. يدفعكنيا مى حساب الفقراء كنصيتجة الحركب, لذلؾ 
  الحرب. انصياءاإل مار الصي سصبدأ الدكلة بيا بعد  إ ادةصساىـ في 
 كصعيد  االسصثنائيةت ية ألنيا صأخذ مف أاحاب الثركاتجصما صحقؽ العدالة اال

 ية الفقيرة.تجصما صكزيعيا  مى الطبقات اال
 لكف بعض الكصاب يعارض ىذه الضريبة لؤلسباب الصالية:

 الخااة كيخشكف أف صطاؿ  مكاؿيعصبرىا بعض الكصاب بأنيا ماادرة لؤل
 أاحاب الثركات الحقيقية الذيف لـ يحققكا الثراء الفاحش في أكقات الحرب.

  مى ثركة كبيرة  ف طريؽ اإلرث, كال  بلقة لو قد صطاؿ مف حاؿ 
 .(6)بالحركب
  صسا د المصبل بيف  مى بيع ثركاصيـ كمغادرة الببلد خكفان مف ىذه الضريبة

 .سصيبلؾكاال نصاجخارج الحدكد الكطنية مما يؤثر  مى اإل مكاؿفيؤدم ذلؾ ليركب األ
إف ىذه األسباب ال صقمؿ مف أىمية الضريبة االسصثنائية, فقد طبقصيا بريطانيا في 

% مف ثركات األفراد 62% كصطبقيا مار العربية بكاقع 7الحركب ككانت بمعدؿ 

                                  
 .11شكرم رتجب العشماكم: اقصااديات الضرائب, مرتجع سابؽ, ص –محمد  بد العزيز  ثماف  (6)
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الذيف حققكا الثراء في الفصرة السابقة كخاات لتجنة الغرض اندكقان سمي )اندكؽ 
 صحيا مار(.

اليمف كسكرية كصكنس كأكثر الدكؿ العربية, ألف  كنرل ضركرة صطبيقيا في كؿ مف
الصي لـ صخضع لمحركب ظير فييا الصضخـ كازدادت ثركات األفراد, لذلؾ صساىـ في 

 ية المطمكبة.تجصما صكزيع الدخكؿ كصحقيؽ العدالة اال إ ادة
 ضريبة الصركات: -1-6-6-6-7

كصككف الصركة  الصركة مف المكرث إلى الكرثة انصقاؿصفرض ضريبة الصركات  ند 
المنصقمة  ف  مكاؿكاممة محؿ الضريبة, أم صفرض الدكلة نسبة معينة  مى ىذه األ

 مماء المالية الدكلة شريكة مع الكرثة, كما كأف  ا صبررث إلى الكرثة, كقد طريؽ اإل
أحد كصاب المالية اقصرح  مى المشر يف أف يحددكا حاة لمدكلة صعادؿ حاة أحد 

 الكرثة.
 لذلؾ, يمكف صعريؼ ضريبة الصركات بأنيا:ان اسصنادك 

الصي صنصقؿ  ف طريؽ االرث إلى  مكاؿ"مبمغ مف الماؿ صفرضو الدكلة  مى األ
الكرثة لحظة الكفاة؛ بيدؼ زيادة الحايمة العامة كصخفيض حتجـ الصراكـ في الثركات 

 العاـ". نفاؽكصمكيؿ اإل
ممة, ككمما ازدادت الضريبة ان ليذا الصعريؼ, صككف الصركة ك اء الضريبة كااسصناد

 مى الصركات كمما انخفض حتجـ الصراكـ بالثركات, لذلؾ صرفع بعض الدكؿ نسبة ىذه 
قامة الماانع  سصثمارالضريبة بيدؼ صفصيت الثركة, كبعضيا يخفضيا لصشتجيع اال كا 

 .نصاجبيدؼ زيادة اإل
 يف:أسمكبصفرض ضريبة الصركات ب

قيمة الصركة كصسدد منيا الديكف, كالمبمغ الضريبة  مى متجمكع الصركة: أم صحدد  . أ
المصبقي صفرض  ميو ضريبة ثابصة أك صاا دية, صحقؽ إيرادات مالية كبيرة لمدكلة ألنيا 

 . صبارال صأخذ كضع الكرثة بعيف اال
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الضريبة  مى حاة كؿ كريث: صتجمع الصركة كصكزع  مى الكرثة حسب األنابة  . ب
 حاصو.كيطالب الكريث بالضريبة الصي صفرض  مى 

 
 :مثال 

مميكف ليرة سكرية, كقد صرؾ أربع بنات كاثنيف مف  617بمغت صركة  بد الرحمف 
 %. احسب قيمة الضريبة.62الابياف, فإذا  ممت أف نسبة الضريبة كانت 

  :مميكف. 112572حاص =  7÷  617حاة كؿ كريث 
  :مميكف. 612157=  6÷  112572حاة البنت 
  مميكف  612722% = 62× مميكف  617اإلتجمالية: الضريبة حسب الطريقة
 ليرة.
  :مميكف ليرة. 12157% = 62×  11,572ضريبة الكريث 
  :مميكف ليرة. 62115% = 62×  612157ضريبة البنت 

ات نحرافنظران الرصفاع قيمة ىذه الضريبة في بعض الدكؿ فقد أدت لبعض اال
حايمة تجيدة, لذلؾ صصمصع ضريبة ية, مع أنيا صكفر لمدكلة تجصما ية كاالقصااداال

 الصركات بالمزايا الصالية:
صزيد الحايمة الضريبية ألنيا صفرض  مى كامؿ الصركة بغض النظر  ف كضع  .6

 المكمؼ.
 و.أمكالصحقؽ الصرابط كالصضامف بيف أفراد المتجصمع, لذلؾ صشاركو الدكلة  .6
تجية, ككضع  ية مف خبلؿ صفصيت الثركة بيف الكرثة مفتجصما صحقيؽ العدالة اال .1

 حاة الدكلة )الضريبة( مف تجية ثانية.
 أما المساكئ فيي كثيرة:
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كصككيف الثركات كىذا ما يؤدم  دخارصخفض رغبات األفراد في زيادة حتجـ اال - أ
 .(6)سصثمارلصخفيض حتجـ اال

 بيع تجزء مف الصركة لسداد قيمة الضريبة نظران الرصفاع قيمصيا. - ب
لآلخريف في حياة المكركث األمر الذم نقؿ الصركة  ف طريؽ اليبة أك الكاية  - ت

 ية بيف الكرثة أك مع المكرث نفسو.اتجصما يؤدم لظيكر مشاكؿ 
 في المتجكىرات بيدؼ إخفاء الصركة أك الصيرب مف الضريبة. دخاراال - ث

إف ىذه المساكئ دفعت العديد مف الحككمات لصخفيض ضريبة الصركة بيدؼ 
ألنيا صشكؿ ثركة لمفرد كلممتجصمع بآفو كاحد, كصككيف الثركات  سصثماركاال دخارصشتجيع اال

 األفضؿ. اصتجاهفكمما ازدادت ثركات األفراد, صزداد ثركات المتجصمع كينمك كيصطكر ب

 :الضرائب غير المباشرةثانيًا: 
 :ستيالكالضرائب عمى اال-6-2-1 

ية مف ضركرية إلى شبو سصيبلككصنكع الحاتجات اال سصيبلؾنظران لصطكر حتجـ اال
إلى الكمالية, فقد كتجدت األنظمة الضريبية ضالصيا في ىذا الصطكر, ككتجدت ضركرية 

ية كلك بمعدالت مصدنية سكؼ يزيد حتجـ سصيبلكأف فرض الضرائب  مى السمع اال
العاـ, لكف فرض الضرائب  مى  نفاؽالحايمة الضريبية كصسصطيع الحككمة صمكيؿ اإل

مف ًقبؿ المسصيمكيف, كسكؼ يؤدم إلى الصذمر  سصغرابية سكؼ يثير االسصيبلكالسمع اال
ي كالكقكؼ في كتجو الدكلة كقكانينيا, لذلؾ اضطرت األنظمة الضريبية تجصما اال
سمع محددة, كخااةن السمع الكمالية, أك الحاتجات الصي يسصيمكيا األغنياء,  خصيارال

ية تجصما بحيث صخفؼ مف الضغكط المالية  مى الفقراء فيؤدم ذلؾ لصخفيؼ الضغكط اال
 .سصيبلؾكالسياسية الصي يثيرىا فرض الضرائب  مى اال

ية الصي سصيبلك؟ ككيؼ صخصار الدكلة السمع االسصيبلؾفما ىي الضرائب  مى اال
 سصفرض  مييا الضرائب؟

                                  
 .677زينب حسيف  كض اهلل: مبادئ المالية العامة, مرتجع سابؽ, ص (6)



123 
 

 :سصيبلؾييقاد بالضريبة  مى اال
ي سكاء صعمؽ األمر بسمع أك سصيبلكاال نفاؽ"فرض ضريبة  مى أنكاع اإل

 .(6)ية المخصمفة لمدخؿ"سصيبلكت االسصعماالالضريبة صفرض  مى سمع االخدمات, فيذه 
ييحدد ىذا المفيكـ بشكؿو كاضح آلية كنكع السمع الصي صفرض  مييا ضرائب 

 بأنيا: سصيبلؾكمف تجيصي فقد  رفت ضرائب اال سصيبلؾاال
يا انصقال"مبالغ محددة أك نسبة معينة صفرض  مى السمع كالخدمات  ند 

صكزيع  إ ادةية بتجصما ف بيدؼ زيادة الحايمة الضريبية كصحقيؽ العدالة االلممسصيمكي
 الكطني". قصاادالدخؿ القكمي في اال

 متجمك ات: ثبلثإلى  السمعصيقسـ 
 أواًل: الضرائب عمى السمع الضرورية:
الشعبي الكاسع كصشمؿ المكاد الغذائية  سصيبلؾالسمع الضركرية ىي سمع اال

كاأللبسة الشعبية كالحاتجات الضركرية الصي يحصاتجيا اإلنساف, كال يسصطيع اإلنساف 
ذا أخذنا الطبقات اال ية, نبلحظ بأف الفقراء يخااكف مبالغ تجصما العيش بدكنيا, كا 

ير ليذه ىذه الحاتجات, أك بصعبير أدؽ ييخاص كؿ دخؿ الفق شباعكبيرة مف دخكليـ إل
% مف دخكليـ أك أقؿ ليذه 62السمع كقد ال يكؼ لذلؾ, أما األغنياء فيخااكف 

السمع الضركرية, فكيؼ سصفرض  مييا الدكلة الضرائب طالما أف الفقراء يسصيمككنيا 
 بكمياتو كبيرة؟

ات الخزينة العامة ككفرة الحايمة يتجب  مينا فرض الضرائب ا صبار فإذا أخذنا 
ية(, فيحب تجصما ات العدالة االا صبار اإلنساني )  صبارما إذا أخذنا اال مى ىذه السمع, أ

 .(6) دـ فرض الضرائب  مى ىذه السمع

                                  
سبلمي, مرتجع سابؽ أحمد فريد ماطفى: االقصااد المالي الكضعي كاإل –محمد  بد المنعـ  فر  (6)

 .671ص
 .671زينب حسيف  كض اهلل: مبادئ المالية العامة, مرتجع سابؽ ص (6)
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الكاسع  سصيبلؾبؿ كصقكـ الدكؿ بصقديـ اإل انات لمسمع الغذائية األساسية ذات اال
تجباف كاأللباف كالمحكـ كالزيت كالسمف كالبطاطا كالخبز كالسكر كاألرز كالشام كاأل

 . كغيرىا..كالدقيؽ كالمعكركنة
 لذلؾ نخمص إلى مقصرحيف:

 ية.تجصما العدالة اال ا صبارىذه السمع مف الضرائب صحت  إ فاء .6
صقديـ اإل انات ليذه السمع لكي صبقى أسعارىا رخياة كيسصطيع الفقراء  .6

 يا نظران لعبلقصيا بمسصكل المعيشة.اسصيبلك
 ثانيًا: السمع الكمالية:
صيمكيا األغنياء كىي غير ضركرية لحياة اإلنساف, كيسصطيع ىي السمع الصي يس

العيش بدكنيا مثؿ العطكر, الثياب الفاخرة, التجمكد بكافة أنكا يا, السيارات, المكيفات, 
. .األدكات المنزلية الفاخرة, السياحة كالسفر, الكحكؿ, الصبغ, الحمكيات كالشكككال

 كغيرىا.
 يف:بار ا صك ند فرض أم ضريبة البد مف أخذ 

 الحايمة كالحاتجة المالية لمدكلة كىذه الضريبة غير كافرة الحايمة ألف  ا صبار
 األغنياء ىـ المسصيمككف ليذه السمع.

 ية: أم فرض ضرائب مرصفعة  مى ىذه السمع يحقؽ تجصما العدالة اال ا صبار
 ية نظران ألف المسصيمكيف ىـ األغنياء ذكم الدخكؿ المرصفعة.تجصما العدالة اال

 ية.تجصما لذلؾ كمما زادت الضريبة  مى ىذه السمع, كمما حققت العدالة اال
 :ستعمالثالثًا: السمع شائعة اال

كىي السمع الصي يسصيمكيا التجميع كصقع في المنطقة الكسطى بيف السمع الكمالية 
أدكات كالسمع الشعبية مثؿ )مكاد البناء كالديككرات, األلبسة, األحذية, األدكات المنزلية, 

 . كغيرىا(..تصااالالزينة, خدمات المطا ـ كالفنادؽ, السياحة كالسفر, الياصؼ كاال
مف ًقبؿ  سصيبلؾصيعد ىذه السمع المطرح األساسي لمضرائب نظران لككنيا قابمة لبل

التجميع كغير ضركرية لحياة اإلنساف )لمفقراء( لذلؾ صفرض أكثر الحككمات ضرائب 
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% مف قيمصيا حسب حاتجة كؿ دكلة لمماؿ, ألف 62-6معصدلة  مييا صصراكح بيف 
الكطني كالطمب  مييا, لذلؾ  مى الدكائر  نصاجالمبالغة بالضريبة  مييا قد يضر باإل

 بمعدالت منخفضة مف الضرائب بيدؼ صحقيؽ القبكؿ العاـ لمضريبة. كصفاءالمالية اال
 

 آلية الفرض والتحصيل: -6-2-1-1
ية الصي صخضع لمضريبة, صقـك بعد ذلؾ صيبلكس ندما صحدد الدكلة السمع اال
 62. كىكذا, أك صحدد مبمغان مقطك ان .%7 -% 6بصحديد قيمة الضريبة المفركضة 

ليرة, كصحدد المكمؼ بالضريبة ك ادةن ما يككف الصاتجر نفسو ألف السمعة  72 –ليرات 
 سصككف  نده, كصنصقؿ بالشراء لممسصيمؾ.

 مثال:
 السمع الصالية:فرضت الدكلة ضريبة  مى 

 % مف قيمة بيع كغ مف البف لممسصيمكيف.7 -
 % مف قيمة بيع كغ مف الشكككال لممسصيمكيف.5 -
 ت لممسصفيديف مف الخدمة.صااالاال ةفاصكر % مف قيمة 1 -
 % مف قيمة مبيع طف اإلسمنت.62 -

 622طف مف الشكككال,  12طف مف البف,  72إذا  ممت أف المبيعات بمغت 
المحمية كالدكلية, احسب الضريبة  تاالصااالمميكف قيمة  6622طف مف اإلسمنت, 

 غير المباشرة المسصحقة.
 %:7ضريبة البف  (6

  ليرة. 76722222سعر كغ =  172× كغ  72222قيمة البف المباع 
  :ليرة يسددىا صاتجر البف  6667222% = 7×  76722222الضريبة

 لمديرية المالية في المدينة.
 %:7ضريبة الشكككال  (6
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  15722222ليرة لمطف =  6672222× طف  12قيمة الشكككال المباع 
 ليرة.

  :ليرة يسددىا صاتجر الشكككال  6157222% = 7×  15722222الضريبة
 )المسٌكؽ( لمدكلة.

 %:1ت صااالضريبة اال (1
 6622  ت لمدكلة.صااالليرة صسددىا شركة اال 11222222% = 1× مميكف 
 %:62ضريبة اإلسمنت  (7

  = 67222222ليرة لمطف =  5222× طف  6222قيمة اإلسمنت المباع 
 ليرة.

  ليرة. 6722222% = 62×  67222222% = 62الضريبة 
 ية:سصيبلكإتجمالي الضرائب غير المباشرة  مى السمع اال

 ليرة. 56722222=  6722222+  11222222+  6157222+  6667222
فكمما ازداد  سصيبلؾصيعد ىذه الضرائب كافرة الحايمة ألنيا صفرض  مى اال

 , صزداد الضريبة, لكنيا غير  ادلة ألف الفقراء يدفعكنيا مثؿ األغنياء.سصيبلؾاال
 :Custom Taxالضرائب الجمركية  -6-2-2

ألنيا صفرض  مى  سصيبلؾكاال نفاؽصيٌعد الضرائب التجمركية إحدل ضرائب اإل
السمع الصي صدخؿ أك صعبر الحدكد الكطنية, كىي مف أقدـ الضرائب حيث فرضيا 

ؽ. ـ كفرضيا الركماف كفرضيا الفرس  مى البضائع الداخمة أك  6722الفرا نة  اـ 
الخارتجة كفرضيا المسممكف في  يد  مر بف الخطاب ك رفت بضريبة المكس, فكاف 

 خرل% كصتجار الدكؿ األ7%, كغير المسمميف يدفعكف 627الصتجار المسممكف يدفعكف 
 .(6)%62يدفعكف 

                                  
 .627ص 6111حامد  بد المتجيد دارز: مبادئ المالية العامة, الدار التجامعية, االسكندرية  (6)
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ىذا النكع مف الضرائب, كما زالت مسصمرة حصى  اسصخداـكاسصمرت تجميع الدكؿ ب
 يا.اسصخدامالكقت الحاضر, لكف الدكؿ أ طصيا فمسفة خااة كمزايا معينة  ند 

كاف بيدؼ صكحيد الرسـك  6117كما كأف صأسيس منظمة الصتجارة العالمية  اـ 
حركة رأس الماؿ  انصقاؿالتجمركية بيف الدكؿ لصشتجيع دخكؿ كخركج البضائع كصشتجيع 

بيف الدكؿ بيدؼ إشا ة كصحقيؽ صكتجيات العكلمة الصي صصبناىا الدكؿ المصقدمة. فما ىي 
 صحاميا الدكلة؟ الرسـك التجمركية؟ كماىي نسبصيا؟ ككيؼ

 فالرسـك التجمركية:
"ىي ضرائب صفرض  مى السمع كالخدمات الصي صمر بحدكد الدكلة سكاء صعمؽ 

 .(6)"سصيراداألمر بالصادير أك اال
يكٌضح ىذا الصعريؼ بأف الرسكـ التجمركية صفرض  مى السمع كالخدمات الصي 

أىداؼ ىذه الضريبة. صدخؿ أك صخرج مف الحدكد الكطنية, لكف ىذا الصعريؼ لـ يكضح 
 فإنني أرل في الرسـك التجمركية:ان لذلؾ اسصنادك 

"ىي مبالغ محددة أك نسبة مف قيمة السمع صفرض  مى البضائع كالخدمات الصي 
صدخؿ أك صخرج مف الحدكد الكطنية بيدؼ حماية الانا ة الكطنية كصمكيؿ الخزينة 

 العامة لمدكلة".
ركية كأىدافيا كيحدد خاائايا بما يصضمف ىذا الصعريؼ تجكىر الرسـك التجم

 يمي:
% 7صفرض الرسكـ التجمركية بمبالغ محددة أك بنسبة معينة مف قيمة البضا ة  (6)

 %.62أك أحيانان 
صفرض الرسكـ التجمركية  مى السمع كالخدمات الصي صعبر الحدكد الكطنية  (6)

 فالسمع الداخمة أك الخارتجة صخضع ليذه الرسكـ.

                                  
سة شباب سيير محمد السيد حسف: االقصااد المالي بيف النظرية كالصطبيؽ, مؤس –أحمد فريد ماطفى  (6)

 .611ص 6111التجامعة االسكندرية 
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لحماية الانا ة الكطنية مف المنافسة األتجنبية صيدؼ الرسكـ التجمركية  (1)
 .مكاؿكصسصخدميا الدكلة لصمكيؿ الخزينة العامة نظران لحاتجة الدكلة لؤل

ان لذلؾ صصحدد اسصنادإف ىذه الخاائص صشرح تجكىر الرسكـ التجمركية كأىدافيا ك 
 أىداؼ الرسـك التجمركية بما يمي:

ك ادةن ما صككف ىذه الرسـك  اليدؼ المالي: صكفير ماادر مالية ىامة لمدكلة - أ
 % مف مكارد الخزينة العامة لمدكلة.12-62مرصفعة فصزداد حايمصيا كصكفر 

م: حماية الانا ة الكطنية مف المنافسة األتجنبية ألف الرسـ قصااداليدؼ اال - ب
 أسعار السمع الكطنية. انخفاضيرفع أسعار المنصتجات األتجنبية مقابؿ 

السمع المسصكردة كالصي صضر بالاحة  بلؾاسصيي: الحد مف تجصما اليدؼ اال - ت
ىا نظران اسصيرادالعامة مثؿ المشركبات الركحية كالدخاف, بؿ يفضؿ البعض منع 

 لضررىا الظاىر.
المحمي: إف ارصفاع أسعار السمع األتجنبية صدفع المسصثمريف  سصثمارصشتجيع اال - ث

تجنبية أك الحاكؿ ىذه السمع سكاء بالمشاركة مع شركات أ نصاجإلقامة ماانع محمية إل
 يا محميان.نصاتجإل امصياز مى 

إف ىذه األىداؼ المصعددة لمرسـك التجمركية صتجعؿ منيا أداة ىامة لصشتجيع 
 كرفع األسعار كما ىك محدد. سصيرادبدالن مف اال سصثماراال

 أنكاع الرسـك التجمركية: -1-6-6-6
 :أواًل: الضرائب النوعية 

. أم صحدد الدكلة (6)السمع المسصكردةىي مبمغ معيف يفرض  مى كؿ سمعة مف 
قيمة السمع المسصكردة كصفرض مبمغ معيف  مييا, فمثبلن صحدد قيمة البراد أك الثبلتجة 

ألؼ ليرة ضريبة نك ية, كصقـك التجية  67ألؼ ليرة كصفرض  مييا  622بحدكد 
 المسصكردة بدفع الضريبة  ند صخميص البضائع مف التجمارؾ.

                                  
 .665 بد الكريـ اادؽ بركات: االقصااد المالي, مرتجع سابؽ ص (6)
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 مزايا الصالية:صصميز ىذه الضريبة بال
 (6)البساطة كالسيكلة النسبية في الربط كالصحايؿ. 
  صحقؽ الحماية لمانا ة الكطنية, فكمما أرادت الدكلة زيادة الحماية صرفع السعر

 كبالمقابؿ كمما أرادت االنفصاح خفضت الضريبة النك ية.
  اعكبة الصيرب منيا ألنيا صفرض  مى  دد السمع المسصكردة, كلذلؾ صزداد
 يمصيا.حا

 ات الصي صعرضت ليا فيي:نصقادأما اال
o  أنيا ضريبة غير  ادلة ألنيا صفرض  مى كافة السمع كبمبالغ قد صككف أكبر

أحيانان مف قيمة السمعة, لذلؾ أقمعت أكثر األنظمة التجمركية  ف ىذا النكع مف 
 الضرائب.

o د لذلؾ إذ صفرض في فصرة الركاج مثؿ فصرة الركك  قصاادال صصناسب مع ظركؼ اال
 قد صزيد الصكاليؼ في فصرة الرككد كصؤثر  مى الصانيع الكطني.

إف أكثر األنظمة التجمركية أقمعت  ف ىذا النكع مف الضرائب إال في الدكؿ 
 النامية.
 :ثانيًا: الضرائب القيمية 

ىي ضرائب تجمركية صفرض  مى المسصكردات كنسبة معينة مف قيمة البضائع 
 زيادة المساىمة في األ باء العامة كحماية الانا ة الكطنية.الداخمة إلى الدكلة بيدؼ 

ان لذلؾ صحدد الدكلة نسبصيا لكؿ متجمك ة مف السمع, فمثبلن المكاد الغذائية اسصنادك 
-62% السمع الكيميائية بيف 67-62% السمع اليندسية بيف 7-6صككف نسبصيا بيف 

% السمع الكمالية 622 -% 72% السيارات 62% المكاد االكلية البلزمة لمانا ة 67
 %.622-622% الدخاف بيف 672 – 622بيف 

صقـك إدارة التجمارؾ بإتجراء المطابقة بيف الفاصكرة ك دد الكحدات المسصكردة كفي 
 حاؿ المطابقة يصـ الحساب حسب الفاصكرة:

                                  
 .617شكرم رتجب العشماكم: اقصااديات الضرائب مرتجع سابؽ ص –سعيد  بد العزيز  ثماف  (6)
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  نسبة الرسـ.× قيمة الرسـك التجمركية = قيمة البضا ة 
  = مميكف ليرة. 622% = 72× ف سيارات مميك  722قيمة الرسـك التجمركية 

 صحقؽ ىذه الضريبة المزايا الصالية:
كفرة الحايمة نظران لصحديد قيمصيا كنسبة مف قيمة البضا ة فكمما انخفض  - أ

 الرسـ صزداد المسصكردات كصزداد الحايمة.
يصـ  نصاجفي حاؿ حماية الانا ة الكطنية يصـ رفع الرسـ, كفي حاؿ صشتجيع اإل - ب

  مى المكاد األكلية.صخفيض الرسكـ 
صعصمدىا أكثر الدكؿ كصعصمدىا منظمة الصتجارة العالمية, ألنيا رأت ضركرة  - ت

 صكحيدىا بيف الدكؿ بيدؼ صشتجيع الصبادؿ الدكلي.
 أما الاعكبات فيي:

  اعكبة صقدير قيمة البضا ة المسصكردة ألف الفاصكرة صككف محددة بالدكالر أك
 االخصبلؼ بيف السعر المحدد كالسعر الحقيقي.العمبلت األتجنبية, كقد يحاؿ 

  622فالبراد يككف في بمد معيف  أخرلاخصبلؼ أسعار البضائع بيف دكلة ك 
دكالر, كىذا األمر يؤدم إلرباؾ إدارة التجمارؾ, لذلؾ حددت  722دكالر كفي بمد آخر 

 األنظمة التجمركية أسعاران  المية لمسمع يصـ دفع الرسكـ  مى أساسيا.
الاعكبات إال أف إدارة التجمارؾ بالصنسيؽ مع إدارة التجمارؾ األكربية  رغـ ىذه

كمنظمة الصتجارة العالمية كحدت النظـ التجمركية كالرسكـ كاألسعار بحيث يخفؼ ذلؾ 
 مف الاعكبات الصي صحدثنا  نيا.

 The Value Added Taxضريبة القيمة المضافة:  -6-2-3
الفضؿ بإيتجادىا إلى الحككمة األلمانية ىي إحدل أنكاع ضريبة المبيعات, كيعكد 

ضريبة تجديدة بدالن مف  Siemens, حيث فرضت  مى شركة سمينس 6116 اـ 
الضريبة  مى رقـ األ ماؿ, أما بقية دكؿ أكربا فقد طبقت ىذه الضريبة بعد الحرب 
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كالدانمارؾ  6111كطبقصيا ألمانيا  اـ  6177العالمية الثانية حيث طبقصيا فرانسا  اـ 
 .(6)6111كالسكيد  اـ  6115اـ  

أما في الظركؼ الراىنة فيرتجع الفضؿ في صطبيقيا كاسصمرارىا إلى منظمة الصتجارة 
العالمية الصي قامت بصكحيد الرسكـ التجمركية, كصخفيضيا لمدكؿ النامية, ككانت 
المقصرحات  مى حككمات الدكؿ النامية صطبيؽ ضرائب داخمية  مى المسصكردات, ليست 

نما ضريبة المبي  عات الصي صسمى ضريبة القيمة المضافة. كالرسكـ التجمركية كا 
كالكاليات المصحدة الد ـ الزرا ي, مقابؿ قياـ الدكؿ  ةاألكربيلقد خفضت الدكؿ 

 .(6)خرلالنامية بصخفيض الد ـ  ف القطف كالسمع األ
ان ليذا الصكتجو أنشأت الدكؿ النامية ضريبة تجديدة ىي ضريبة القيمة اسصنادك 

 ىا؟آثار مة المضافة؟ كماىي مزاياىا ك المضافة فما معنى ضريبة القي

 مفيوم ضريبة القيمة المضافة: -6-2-3-1
ألف الصاتجر الذم يدفعيا يضيفيا إلى  سصيبلؾىي إحدل أنكاع الضرائب  مى اال
ان لذلؾ, يرل البعض في ضريبة القيمة اسصنادالسعر فيرصفع السعر بمقدار الضريبة ك 

 المضافة:
ي لمسمع كالخدمات في المراحؿ كافة, كيككف سصيبلكاال نفاؽ"ىي ضريبة  مى اإل

ك اء الضريبة القيمة المضافة كليس قيمة السمعة في نياية المرحمة, كأف سعر الضريبة 
 .(1)يككف مكحدان في تجميع المراحؿ كلكافة السمع كالخدمات"

الناتجمة  ثاريكٌضح ىذا الصعريؼ مفيكـ الضريبة كآلية فرضيا, لكنو لـ يشرح اآل
 يا كاألىداؼ الصي صحققيا. ن

                                  
 .662صشكرم رتجب العشماكم: اقصااديات الضرائب, مرتجع سابؽ  –سعيد  بد العزيز  ثماف  (6)
 .611 – 612ص 6262محمد دياب: الصتجارة الدكلية في  ار العكلمة, دار المنيؿ المبناني بيركت,  (6)
 .671 مي خميؿ, سميماف المكزم: المالية العامة, مرتجع سابؽ ص (1)
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كنحف نعٌرؼ الضريبة  مى القيمة المضافة بأنيا: نسبة مئكية مف القيمة الصي 
السمع كالخدمات  إنصاجيحققيا المانع أك الصاتجر كصفرض  مى كؿ مرحمة مف مراحؿ 

كصسكيقيا صؤدم لزيادة السعر بمقدار الضريبة يسددىا الصاتجر  ف مرحمصو لمدائرة المالية 
 اة, صيدؼ لصمكيؿ الخزينة العامة لمدكلة".المخص

 بما يمي: المصمثمةيكٌضح ىذا الصعريؼ خاائص ضريبة القيمة المضافة 
  7صفرض الدكلة ىذه الضريبة كنسبة مئكية مف حتجـ القيمة المضافة %- 
 % حسب رغبات كؿ دكلة.62

  السمعة كالخدمة كصسكيقيا, ففي كؿ مرحمة يبلحظ  إنصاجصفرض  مى مراحؿ
 كتجكد صكمفة ثـ قيمة مضافة, فالقيمة المضافة صككف ك اء الضريبة.

  يسدد كؿ صاتجر الضريبة الصي صخص مرحمصو أك الصي صفرض  ميو, فقد يككف
 ليرات يسددىا لمخزينة. 7% فصككف الضريبة 62ليرة كالضريبة  72ربح الصاتجر 

 بة في كؿ مرحمة القيمة المضافة الصي أضافيا الصاتجر ليذه يككف ك اء الضري
 السمعة أك الخدمة.

 .صزداد األسعار بمقدار الضريبة في كؿ مرحمة 
  ىي ضريبة كافرة الحايمة صغذم الخزينة العامة بيدؼ صحقيؽ األىداؼ المالية
 ية لمدكلة.تجصما ية كاالقصاادكاال

الناتجمة  ثاريا كحسابيا كاآلصكٌضح ىذه الخاائص قيمة الضريبة كآلية فرض
  نيا.

 حساب ضريبة القيمة المضافة: -6-2-3-2
 حصى نسصطيع الصعرؼ  مى ىذه الضريبة نصبع الخطكات الصالية:

 النيائي خبلؿ سنة )لمسمع كالخدمات(. نصاجقيمة اإل 
 خبلؿ سنة. نصاجقيمة مسصمزمات اإل 
  ,الريع(.القيمة المضافة ىي )األرباح, األتجكر, الفكائد 

 حسب القانكف الصالي:
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  نصاجمسصمزمات اإل –القيمة المضافة اإلتجمالية = قيمة الناصج الكمي 
 القيمة المضافة اإلتجمالية = األتجكر + األرباح + الريع + الفكائد 

ىذه القيمة صخضع لمضريبة, كقد شتجعت بعض الدكؿ حسـ اىصبلؾ اآلالت 
 أقساط االىصبلؾ. –مضافة اإلتجمالية فصككف القيمة المضافة الاافية = القيمة ال

 :مثال 
ليرة  6722222سيارة بقيمة الكاحدة منيا  6222با ت إحدل شركات السيارات 

كأف األتجكر قد بمغت  6572222222بمغت  نصاجفإذا  ممت أف مسصمزمات اإل
يتجار المعمؿ كاإلدارة كاألراضي مبمغ  615711111 كأف الفكائد  مى  12222222كا 

 ليرة. 722222222, كأف األرباح قد بمغت 16722222لمقصرض بمغت رأس الماؿ ا
 .احسب القيمة المضافة 
  مف القيمة المضافة.62احسب قيمة الضريبة إذا كانت % 

=  6572222222 – 6722222222القيمة المضافة اإلتجمالية = 
 ليرة. 572222222

=  16722222+  12222222+  722222222+  615722222 :أك
 ليرة. 572222222

ليرة صدفعيا شركة السيارات  57222222% = 62×  57222222الضريبة = 
 لمدائرة المالية المخصاة.

ان إلى مفيـك القيمة المضافة الاافية, يمكف إتجراء  دة أنكاع مف ضريبة اسصناد
 القيمة المضافة كما يمي:

 طريقة الجمع:أواًل: 
صقـك الدكائر المالية كفؽ ىذه الطريقة بتجمع القيمة المضافة المصحققة في الشركة, 

ليرة كالفكائد  12222222ليرة كاألتجكر صعادؿ  672222222فإذا كانت األرباح صعادؿ 
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ليرة. كـ ىي القيمة  61222222كاإليتجارات السنكية صعادؿ  67222222صعادؿ 
 ة كفؽ ىذه الطريقة؟المضافة, ككـ ىي الضريب

 .القيمة المضافة = األرباح + األتجكر + الريع + الفكائد 
  = 61222222+  12222222+  672222222القيمة المضافة  +

67222222  =611222222 
  :ليرة. 61122222% = 62×  611222222الضريبة 

 ثانيًا: طريقة الخصم المباشر:
ع, كحصى صابح تجاىزة يا  دة ماانإنصاتجنفصرض أف السمعة يشصرؾ في 

النيائي البد مف كتجكد  دة أنكع مف القيمة المضافة, كفي كؿ مرحمة يكتجد  سصيبلؾلبل
فييا أتجكر كريع كأرباح كفكائد ك مكالت, كأف كؿ مرحمة مف المراحؿ صدفع المنشأة 

 ضريبة القيمة المضافة كحدىا.
 :مثال 

يا إلى صتجار التجممة, ثـ السيارات كبيع إنصاجالسيارات ب إنصاجقامت إحدل شركات 
قاـ صتجار التجممة ببيعيا إلى ااالت البيع بالصتجزئة حصى كامت إلى المسصيمؾ فإذا 

 نصاج% في كؿ مرحمة كأف مسصمزمات اإل62 ممت أف ضريبة القيمة المضافة بمغت 
ليرة حديد كالمحرؾ بقيمة  722222األكلية الحديد كالمحرؾ بمغت  مى الصكالي 

ليرة كأف  777222بمغت  نصاجة المضافة لمسيارة في شركة اإلكأف القيم 722222
ليرة كأف القيمة المضافة لصتجارة الصتجزئة  617222القيمة المضافة لصتجارة التجممة بمغت 

ليرة. احسب قيمة السيارة لممسصيمؾ, كاحسب ضريبة القيمة المضافة  152722بمغت 
 في تجميع المراحؿ.
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 المضافة والضريبةجدول حساب التكمفة والقيمة 

 نتاجتقيمة اإل  البيان
القيمة 
 المضافة

المستمزمات 
 األولية

 الضريبة
تقيمة 

 الضريبة
 سعر المبيع

 712222 12222 %62 622222 122222 722222 الحديد

 767222 67222 %62 672222 672222 722222 المحرؾ

شركة 
 6777722 77722 %62 177222 777222 6722222 السيارات

 صتجارة
التجممة 
 لمسيارات

6172722 617222 6777722 62% 61722 6112222 

صتجارة 
 الصتجزئة

6122222 152722 6112222 62% 15272 6115272 

  615272 %62  6152722  اإلتجمالي

 
 ييبلحظ مف التجدكؿ الصالي:

ليرة كأف الضريبة بمغت  617222إف مقدار القيمة المضافة في المرحمة الرابعة بمغت  (6)
 فإذا أردنا معرفة الضريبة في المرحمة الثالثة, نقكؿ: ,61722
  القيمة المضافة =  –= األرباح اإلتجمالية  نصاجمسصمزمات اإل –سعر المبيع

 ضريبة المرحمة.
 6112222 – 6777722  =167722 – 617222  =61722 .ليرة 

 في المرحمة الثالثة = 
 6777722 – 177222  =162722 – 777222  =77722  .ليرة 

كىكذا, فمف خبلؿ طرح المبيع لممسصيمؾ مف المرحمة السابقة ناؿ إلى القيمة 
 المضافة كالضريبة.
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 إذا تجمعنا القيمة المضافة في تجميع المراحؿ نتجدىا كما يمي: (6)
 122222  +672222  +777222  +617222  +1527222  =

 ليرة. 6152722
  15272+  61722+  77722+  67222+  12222لضريبة ا  =

 ليرة. 615272
 % الضريبة.62× أك مف خبلؿ القانكف الصالي = القيمة المضافة 

 ليرة. %615272 = 62×  6152722= 
صعادؿ الطريقة اإلتجمالية لكف في ىذه المرحمة كؿ شركة صدفع حاصيا لمدكلة  ند 

 يد.بيع السمعة لمطرؼ اآلخر المنصج التجد
إف طريقة حساب الضريبة كصحديدىا, كصحديد التجية المسؤكلة  ف صسديدىا 
لمخزينة ىي كاضحة كسيمة كما يبلحظ مف التجدكؿ, لكف ىذا األمر يصطمب صحقيؽ 

 المصطمبات األساسية الصالية: 
 كالصسكيؽ, فكؿ مرحمة  نصاجيصـ صكزيع العبء الضريبي  مى كافة مراحؿ اإل

 . (6)صدفع الضريبة الصي صناسب قيمصيا المضافة
 كالصسكيؽ,  نصاجصعد ضريبة القيمة المضافة أداة مراتجعة كصدقيؽ بيف مراحؿ اإل

ية, ألنو احصكار كال يسصطيع المانع أك الصاتجر أف يحصكر كيرفع األسعار بمعدالت 
 كالصسكيؽ. نصاجبيف مراحؿ اإلسيدفع ضريبة أكبر, لذلؾ صنصظـ األرباح كاألتجكر 

 فالمنشأة الصي صتجمع لعدة مراحؿ لدييا أخرلة ك أال صميز الضريبة بيف منش ,
ان لمقدار القيمة المضافة, كالمنشأة الصي صعمؿ بمرحمة اسصنادسكؼ صدفع ضريبة أكبر 

 كاحدة صدفع ضريبة المرحمة فقط كىي أقؿ.
  المسصحقة كباقي مفردات الدخؿ صربط ضريبة القيمة المضافة الضريبة باألرباح

األمر الذم يدفع الشركات لصخفيض الصكاليؼ كصخفيض القيمة المضافة بيدؼ صخفيض 
 الضريبة كينعكس ذلؾ إيتجابان  مى صخفيض األسعار.

                                  
 .661شكرم رتجب العشماكم: اقصااديات الضرائب, مرتجع سابؽ ص –سعيد  بد العزيز  ثماف  (6)
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 حيث صكتجو المسصثمريف  قصاادصمارس ضريبة القيمة المضافة دكران صمييزان في اال
ىا مف خبلؿ صخفيض نسبة الضريبة لبعض إلى القطا ات الصي صرغب الدكلة بصطكير 

% لمسمع المحمية كصرفعيا إلى 7, فقد صخفضيا إلى أخرلالقطا ات كرفعيا لقطا ات 
 السمع الغذائية كصرفعيا لمسمع الكمالية. نصاج% لمسمع المسصكردة, أك قد صخفضيا إل67
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 المراجع:
ار محمد كديع بدكم: دراسات في المالية العامة, دار المعارؼ بم -6

6111. 
المؤلؼ: اقصااديات الماؿ كالسياسصيف المالية كالنقدية, دار الحسنيف دمشؽ  -6
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شكرم رتجب العشماكم: اقصااديات الضرائب,  –سعيد  بد العزيز  ثماف  -1
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 .6111النظرية كالصطبيؽ, مؤسسة شباب التجامعة االسكندرية 
 بد الكريـ اادؽ بركات: االقصااد المالي, الدار التجامعية, اإلسكندرية  -1

6111. 
محمد دياب: الصتجارة الدكلية في  ار العكلمة, دار المنيؿ المبناني  -1

 .6262بيركت, 
 .6227 ماف سميماف المكزم: المالية العامة, دار زىراف  – مي خميؿ  -62
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 :السادس أسئمة الفصل
  True / False    صح أو خطأ-1

الر
 خطأ صح السؤال تقم

    الدخؿ ىك ناصج نقدم أك قابؿ لمصقدير بالنقكد كمسصمر 6

    الضريبة النك ية صفرض  مى متجمؿ الدخؿ 6

1 
الضريبة  مى متجمؿ الدخؿ صفرض  مى كؿ فرع مف فركع 

 الدخؿ
   

    األاكؿ المادية الثابصة كاألاكؿ الماليةالثركة ىي تجميع  7

    صفرض  مى الثركة ضريبة اسصثنائية في أكقات الحركب 7

1 
صفرض الضرائب االسصيبلكية  مى السمع  ند انصقاليا مف البائع 

 إلى المشصرم
   

5 
صفرض الضرائب التجمركية  مى البضائع  ند خركتجيا مف 

 الدكلة
   

    ضريبة قديمةضريبة القيمة المضافة  1
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 Multiple-Choiceأسئمة خيارات متعددة -2
 الضرائب  مى الدخؿ ضرائب -1
A- عادلة 
B- غير  ادلة 
C- صطاؿ الفقر 
D- مصحيزة 
 الضرائب  مى الثركة ضرائب -2
A- عادلة 
B- غير  ادلة 
C- قميمة الحايمة 
D- صطاؿ الفقر 
 صدفع الضرائب التجمركية  ف -3
A- خركج البضائع  مى الخارج 
B- معاينة البضائع 
C-  إلى الدولةدخول البضائع 
D- ند بيع البضا ة  
 ضرائب االسصيبلؾ ضرائب -4
A- غير  ادلة 
B- صطاؿ األغنياء 
C- ادلة  
D- وافرة الحصيمة 
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 صفرض ضريبة القيمة المضافة  ند -5
A- إنصاج السمعة 
B- انصقاؿ السمعة بيف البائعيف 
C- كاكليا إلى المسصيمؾ 
D- عمى جميع المراحل 
 أسئمة تقضايا لممناتقشة-3
 اشرح مضمكف الضريبة  مى متجمؿ الدخؿ -6

 .(6 -6-6 -6)في الفقرة  دقائؽ 62مدة اإلتجابة                 
 الضرائب  مى االسصيبلؾ ضريبة كافرة الحايمة -6

 .((6) -6)في الفقرة  دقيقة 67مدة اإلتجابة                 

 ما ىك مضمكف ضريبة القيمة المضافة؟ -1

 (.(1) فقرة 6)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة             
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 الصعوبات والمشاكل الضريبية عالسابالفصل 
 عنوان الفصل: الصعوبات والمشاكل الضريبية

Tax Difficulties and Problems 
 الكممات المفتاحية:

 Progressive Taxالضرائب الصاا دية:      Check of the Taxسعر الضريبة)الصحقؽ(: 
  Double Taxation الضريبي: االزدكاج      Collection of the Taxصحايؿ الضريبة: 
 Tax Evasionالصيرب الضريبي: 
 ممخص الفصل:

صناكلنا في ىذا الفاؿ دراسة صحديد قيمة الضريبة كطريقة حسابيا كقد أخذت الدكؿ بالضرائب 
ثـ صناكلنا بعض المشاكؿ الضريبية مثؿ االزدكاج الضريبي, ككضحنا , الصاا دية لكي صحقؽ العدالة الضريبية

يخضع المكمؼ لضريبصيف مصشابيصيف كخبلؿ نفس الفصرة, كصكامنا إلى صحديد كيفية صبلفي االزدكاج كيؼ 
ثـ  التجنا أىـ المشاكؿ الضريبية كىي الصيرب الضريبي كدرنا األسباب الصي صدفع , الضريبي الداخمي كالدكلي

 المكمؼ لمصيرب كطرؽ  بلج الصيرب الضريبي.
 المخرجات واألىداف:

 , كاال صماد  مى الضرائب الصاا دية.احصساب الضريبة كتجبايصياصكضيح طرؽ  -6
 دراسة االزدكاج الضريبي الذم يثقؿ كاىؿ المكمؼ بضريبصيف مصشابيصيف. -6
 أسباب االزدكاج الضريبي كاآلثار الناتجمة  نو كطرؽ صتجنبو. -1
 أسباب الصيرب الضريبي كطرؽ صفاديو. -7

 مخطط الفصل:
 صحديد سعر الضريبة )الصحقؽ( -6
 ئب النسبية كالضرائب الصاا ديةالضرا -6

 الضرائب النسبية 
 الضرائب الصاا دية 

 صحايؿ الضريبة -1
 االزدكاج الضريبي -7
 الصيرب الضريبي -7
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 تمييد:
ية اعكبةن كصعقيدان نظران لاعكبة قصاادصيعد الضرائب مف أكثر المصغيرات اال

, إنني أشبو الحساب أخرلحسابيا كصقديرىا مف تجية, كامكانية صحايميا مف تجيةو 
كالتجباية كالصحايؿ بمثابة معركة  سكرية بكؿ أبعادىا, صككف فييا الدكائر المالية 

 أمكاؿكالييئات الحككمية طرفان, كالمكمفكف يشكمكف الطرؼ اآلخر, كيككف الضحايا مف 
فبلس بعض  المكمفيف كالمكمفيف أنفسيـ, ألف الضريبة قد صؤدم إلفبلس البعض, كا 

الحايمة لمعتجز المالي, فصككف الدكلة ىي  انخفاضصؤدم بالمقابؿ  ند الشركات, ك 
ذا لـ صسصطع الحككمة معالتجة العتجز المالي فصككف لبلسصدانةالضحية, ألنيا صضطر  , كا 

, 6266, ك اـ 6266الحككمة ىي الضحية, كما حاؿ مع الحككمة اليكنانية  اـ 
 ثارك تجزىا  ف معالتجة اآلكحككمات  ديدة سقطت بسبب صراكـ الديكف الحككمية 

 المالية.

 تحديد سعر الضريبة: )التحقق(: -7-1
ييقاد بسعر الضريبة: العبلقة أك النسبة بيف مبمغ الضريبة كالمادة الخاضعة 

 .(6)ليا"
صعريؼ بسيط كسيؿ لمفيكـ سعر الضريبة, لكنو ال يصضمف اآللية كاألىداؼ الصي 

 فإنني أرل في مفيـك سعر الضريبة: ان لذلؾ,اسصنادصسعى الضرائب لصحقيقيا, ك 
"العبلقة أك اآللية الصي صحدد بمكتجبيا الدكلة فرض الضرائب  مى الدخكؿ أك 
الثركات, ضرائب ثابصة أـ صاا دية لزيادة الحايمة العامة كصحقيؽ العدالة الضريبية 

 بيف المكمفيف بيدؼ صمكيؿ الحاتجات العامة".
الضريبي مف تجية كاألىداؼ الصي إف ىذا الصعريؼ يصضمف خاائص الصحقؽ 

 صريدىا الدكلة مف كراء فرض الضرائب كما يمي:

                                  
 .615شد: المالية العامة, مرتجع سابؽ, صسكزم  دلي نا (6)
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إف  ممية فرض الضرائب صعبر  ف آلية أك  بلقة صظير بقانكف الضريبة  (6)
 كاإلتجراءات الصنفيذية لمحساب كالتجباية.

الدكلة ىي ااحبة السمطة في فرض الضرائب كال يحؽ ألم تجية ميما كانت  (6)
 الرسـك إال بقانكف.أف صفرض الضرائب أك 

%, أك 12 -% 62% = 62إما أف صفرض الحككمات الضرائب بنسب ثابصة  (1)
 أف صفرضيا بنسب صاا دية حسب الشرائح.

صيدؼ الضرائب إلى العدالة بيف المكمفيف شريطة زيادة الحايمة ألف أم قانكف  (7)
 ضريبي يسعى لزيادة الحايمة.

 أتجميا.صمكيؿ الحاتجات العامة, الصي صخاص الضرائب مف  (7)
ان ليذه الخاائص, نيبلحظ بأف الفقو المالي  ند فرض الضرائب يرا ي اسصناد

 ات الصالية: صبار اال
 العاـ. نفاؽالصي صحصاتجيا الدكلة لكي صمكؿ اإل مكاؿصحديد حتجـ األ - أ
 .(6)حتجـ العبء الضريبي الذم يقع  مى كؿ مكمؼ - ب
الظمـ لمبعض أـ  مرا اة قكا د العدالة الضريبية بيف المكمفيف, حصى ال يحاؿ - ت

 لمفقراء الذيف ال يممككف.
إمكانية صكزيع األ باء العامة  مى أكبر  دد مف المكاطنيف ليشمؿ التجميع, مع  - ث

 مرا اة الصكميؼ حسب اإلمكانيات المادية لكؿ مكمؼ.
 سمكباأل خصيارات دفعت الحككمات سابقان كفي الكقت الحاضر ال صبار إف ىذه اال

 .ي الحايمة كالعدالة في الصكميؼاألفضؿ الذم يحقؽ كفرة ف

                                  
محمد  بد المنعـ  فر: االقصااد المالي الكضعي كاإلسبلمي, مرتجع سابؽ,  –أحمد فريد ماطفى  (6)

 .657ص



145 
 

 الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية: -7-2
صيٌعد الضرائب النسبية كالضرائب الصاا دية صطبيقات لمضرائب القياسية الصي كما 
ذكرنا صحدد الدكلة فييا سعر الضريبة  مى الدخكؿ كاألمبلؾ كالثركات كالصركات, كصقـك 

ية, كلمصعرؼ  مى ىذه الصطبيقات, سكؼ نشرحيا بشكؿو قصاادبالتجباية حسب الحالة اال
 مفٌاؿ:

  Proportional Taxالضرائب النسبية  -7-2-1
كبمكتجب ىذه الايغة يصـ فرض الضريبة بسعرو ثابت ميما صغير حتجـ الك اء أك 

 .(6)اخصمفت ظركؼ دافعي الضريبة"
لبساطصيا, كسيكلة لقد فٌضؿ الكصٌاب في القرف الصاسع  شر الضرائب النسبية 

كا العدالة في الفرض المصساكم بيف ا صبر لئلدارة الضريبة أك لممكمفيف, ك  حسابيا سكاءن 
كا الضرائب حيادية لذلؾ صحقؽ الضرائب النسبية ىذا اليدؼ, ا صبر المكمفيف, كبما أنيـ 

 .أخرلكال صميز قطاع  ف آخر, أك متجمك ة انا ات  ف انا ات 
 :مثال 

%  مى تجميع 62العربية )لبناف( ىذه الضريبة بمقدار طٌبقت إحدل الدكؿ 
 المكمفيف, فكـ يدفع كؿ مكمؼ, كىؿ صصحقؽ العدالة الضريبية؟

 572مميكف ليرة لبنانية, كدخؿ الصاتجر  672إذا فرضنا أف دخؿ الانا ي 
 مميكف ليرة لبنانية. 627مميكف ليرة لبنانية, كأف دخؿ المكظؼ 

  :ليرة. 672222% = 62× ف مميك  627الضريبة  مى المكظؼ 
  ليرة. 67222222% = 62× مميكف  672الضريبة  مى الانا ي 
  ليرة. 57222222% = 62× مميكف  572الضريبة  مى الصاتجر 

 ييبلحظ مف المثاؿ ما يمي:

                                  
 .616سميماف المكزم: المالية العامة, مرتجع سابؽ, ص – مي خميؿ  (6)
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o .العدالة الضريبية بيف المكمفيف, فكؿه يدفع حسب دخمو 
o .الصساكم في األ باء العامة بيف المكمفيف 

 ية لمضريبة النسبية, نيبلحظ ما يمي:تجصما ية كاالقصااداال ثارؿ اآلأما  ند صحمي
مميكف  57222222ليرة لمعامؿ ىي ذات منفعة أكبر مف  672222إف  - أ

لمصاتجر ألف المكظؼ لـ يشبع حاتجاصو األساسية بعد, بينما الصاتجر أشبع رغباصو كىذه 
 .دخارسصذىب لبل

نما الصساكم أك المساىمة في األ باء العامة ال ي - ب ككف بالصساكم بالضريبة, كا 
 بمسصكل دخؿ المكمؼ كحسب المقدرة المالية لممكمؼ.

 لذلؾ ال صطبقيا الكثير مف الدكؿ إال القميؿ في الظركؼ الراىنة لؤلسباب الصالية:
  ىي ضريبة غير  ادلة ألنيا صأخذ مف دخؿ الفقير أكثر مما صأخذ مف دخؿ
 الغني.
  فرضيا بمعدالت مصدنية حصى صزداد الحايمة غير كافرة الحايمة ألنو يتجب

 % في أفضؿ األحياف.67-62كبذلؾ صقضي  مى دخكؿ الفقراء فصصراكح بيف 
  ية لصشتجيع قصااديا كأداة مالية لمصدخؿ في القطا ات االاسصخدامال يمكف

 م.قصاادقطاع, كالحد مف صطكر قطاع آخر, بؿ صفقد دكرىا اال

 Progressive Taxالضرائب التصاعدية  -7-2-2
ييقاد بالضريبة الصاا دية: "الضريبة الصي صفرض بمعدالت صاا دية  مى 
المادة الخاضعة لمضريبة )ك اء الضريبة( كذلؾ لصحقيؽ العدالة الضريبية بيف المكمفيف 

 كزيادة حتجـ الحايمة الضريبية بيدؼ صمكيؿ الحاتجات العامة".
ض بمعدالت مصدرتجة نحك يصضح مف ىذا الصعريؼ بأف الضرائب الصاا دية صفر 
 األ مى بيدؼ زيادة الحايمة كبذلؾ فيي صصمصع بالمزايا الصالية:

 ية.تجصما صحقؽ العدالة الضريبية بيف المكمفيف كمف ثـ صحقؽ العدالة اال (6
صكزيع الدخؿ بشكؿو  ادؿ كصخفؼ مف حدة الصفاكت بيف  إ ادةصساىـ في  (6

 ية.تجصما الطبقات اال
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فئة قميمة األمر الذم يؤدم إلى صفصيت الثركة كزيادة صمنع صركز الثركة في أيدم  (1
 . سصيبلؾاال

صسصخدميا الدكلة لصحقيؽ الصمايز بيف القطا ات, كصشتجيع قطاع  مى حساب  (7
 .أخرلقطاع آخر, أك لمحد مف صطكر بعض القطا ات كصشتجيع قطا ات 

ية صحقيؽ مبدأ المنفعة الحدية لمدخؿ, فكمما ازداد الدخؿ صنخفض المنفعة الحد (7
لو, كبذلؾ صككف المنفعة الحدية لدخؿ الفقير أكبر مف المنفعة الحدية لدخؿ الغني كأف 

 ىي أكبر بكثير مف األغنياء. مكاؿحاتجة الفقراء لؤل
البلزمة  مكاؿالضرائب الصاا دية يحقؽ العديد مف المزايا كيكفر األ اسصخداـإف 

 اسية لمدكلة.ية كالسيتجصما ية كاالقصاادلمخزينة لصحقيؽ األىداؼ اال
 ثانيًا: التصاعد بالشرائح:

كيعني أف صقكـ الدكائر المالية بصقسيـ الدخؿ إلى شرائح, كصخضع كؿ شريحة 
لسعرو محدد, كصصاا د المعدالت بصاا د الدخؿ, كيصـ حساب الضريبة لكؿ شريحة 

 بمفردىا, ثـ صتجمع مع بعضيا لصحديد مقدار الضريبة.
 التصاعد بالشرائح

 سعر الضريبة الشريحة )بالميرات السورية( تقيمة الشريحة

 معفاة 72222مف ليرة إلى  األكلى

 %7 672222إلى  72226مف  الثانية

 %62 122222إلى  672226مف  الثالثة

 %67 722222إلى  122226مف  الرابعة

 %62 6222222إلى  722226مف  الخامسة

 %67 1222222إلى  6222226مف  السادسة

 %12 7222222إلى  1222226مف  السابعة

 %17 1222222إلى  7222226مف  الثامنة
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 %72 62222222إلى  1222226مف  الصاسعة

 %77 فما فكؽ 6222226مف  العاشرة

 
 ليرة, فكيؼ صيحسب الضريبة؟ 1222222فإذا افصرضنا أف دخؿ أحمد ىك 

 صيحسب الضريبة حسب الشرائح كما يمي:
6. 622222  ×7 = %7222  
6. 672222 × 62 = %67222 
1. 622222  ×67 = %12222 
7. 722222  ×62 = %622222 
7. 6222222  ×67 = %722222 
1. 6222222  ×12 = %122222 
5. 1222222  ×17 = %6272222 

ليرة, فيككف العبء الضريبي  6122222فيككف إتجمالي ضريبة المكمؼ أحمد 
 %.6125لممكمؼ أحمد ىك 

 الصالية:صحقؽ طريقة الصاا د بالشرائح المزايا 
o .صحقيؽ العدالة بيف المكمفيف 
o  مساكاة المكاطنيف في صحمؿ األ باء العامة حيث يدفع كؿ مكمؼ ما يناسب
 دخمو.
o  كافرة الحايمة ألنيا صزداد  مى الشرائح العميا فكمما ازدادت الدخكؿ صزداد

 الضرائب.
o  ة االسصفادة منيا في إيتجاد بعض الصمايز بيف القطا ات, فقد صخفضيا لمزرا

 الكطني. نصاجكصرفعيا لمصتجارة, أك صخفضيا لمانا ة كصرفعيا لمصتجارة, بيدؼ صشتجيع اإل
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 تحصيل الضريبة: -7-3
ييقاد بصحايؿ الضريبة: قياـ المكمؼ أك مف ينكب  نو بدفع الضريبة إلى 
الخزينة العامة أك في حسابيا في الماارؼ, أك صسديدىا لمتجباة الذيف صرسميـ ادارة 

 حايؿ إلى أماكف  مؿ المكمفيف, بيدؼ الصحايؿ, كصبرئة ذمة المكمفيف".التجباية كالص
لقد شكمت كزارة المالية دكائر صحايؿ في المحافظات كمراكز المدف كالبمدات 
سميت دائرة التجباية كالصحايؿ, يعيد إلييا دراسة ممفات الزبائف المكمفيف كصحايؿ 

الصحايؿ بيف مكمؼ كآخر, كقد أ دت الضريبة المقررة في كؿ ممؼ, كيخصمؼ مكضكع 
 الدكائر المالية  ددان مف الطرؽ كاألساليب لصحايؿ الضرائب, كىي:

 أواًل: طريقة الحجز عند المنبع:
كيقاد بيذه الطريقة قياـ شخص معيف أك تجية  امة بصحايؿ الضريبة مف 

 .(6)المكمفيف كصسديدىا إلى الخزينة العامة"
 بتجميع الضرائب, بؿ بضرائب محددة مثؿ: كبسمىذا األ اسصخداـكال يمكف 

 ضريبة الركاصب كاألتجكر لمؤسسات الدكلة. .6
ضريبة الركاصب كاألتجكر لمؤسسات كشركات القطاع الخاص كالشركات  .6

 المساىمة.
ضريبة أ ماؿ المقاكالت كالصعيدات الحككمية, حيث يقصطع المحاسب الضريبة  .1

 كصسدد لمخزينة العامة.
لمصتجار أك المقاكليف يطمب منيـ براءة ذمة مف المالية  ند صسميـ مسصحقات  .7

 فيسددكف ضرائبيـ بيدؼ الحاكؿ  مى مسصحقاصيـ.
 
 

                                  
 .615حامد  بد المتجيد دارز: مبادئ المالية العامة, مرتجع سابؽ ص (6)
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 الوفاء المباشر: أسموبثانيًا: 
بعد دراسة ممؼ المكمؼ كصحديد قيمة الضريبة المسصحقة  مى المكمؼ, يادر 

في مصف القرار قرار الصكميؼ مف مديرية الدخؿ أك دائرة الصكميؼ المخصاة, كيصحدد 
 زماف كمكاف الصسديد.

يقـك المكمؼ باال صراض  مى القرار كصتجرم بعض الصدقيقات التجديدة, ثـ يادر 
 القرار النيائي بالصكميؼ ك مى المكمؼ صسديد الضريبة إما:

 .بالدفع المباشر لمخزينة العامة 
 .الصسديد باألقساط إذا نص القرار  مى ذلؾ 
 ية كالمكمؼ  مى طريقة الصسديد.بيف الدائرة المال باالصفاؽ 

ككثيران ما يصأخر المكمؼ بالسداد إذا كانت قيمة الضريبة كبيرة, كذلؾ بيدؼ 
صأميف المبمغ, أك بيع أشياء معينة أك صحايؿ ديكنو خااةن في أكقات الرككد, لذلؾ 
صعاني الدكائر المالية مف ضرائب الصتجار كالانا ييف كالشركات الكبيرة, ألنيا مبالغ 

 كبيرة كياعب صحايميا نظران لظركؼ السكؽ أك  بلقات المديكنية القائمة.
 األتقساط المقدمة: أسموبثالثًا: 

صقدير ضريبصو كصسديدىا  مى شكؿ أقساط  سمكبيسصطيع المكمؼ بمكتجب ىذا األ
شيرية أك ربعية بحيث ياؿ إلى نياية السنة كقد سدد الضريبة بالكامؿ, فصقكـ اإلدارة 
الضريبية في نياية العاـ بحساب الضريبة كالمقارنة بيف األقساط المسددة كالضريبة 

ذ تجراء الصقاص, فإذا بقي تجزء لـ ييسدد ييعطى إشعاران لمصسديد, كا  ا سدد أكثر مف كا 
 الضريبة يسصطيع اسصعادصو.

صسصخدـ ىذه الطريقة في الدكؿ الصي ينخفض الك ي الضريبي لدييا, فصسمح 
 ر بثقؿ الضريبة  ميو, أك يصيرب منيا.بل يشعلممكمؼ بالسداد الصدريتجي لكي
 صمصاز ىذه الطريقة:

 أنيا صسمح لممكمؼ بالسداد الصدريتجي لكيبل يشعر بكطأة الضريبة  ميو. 
 .صكفر مبالغ شيرية لمخزينة العامة 
 .صخفض حتجـ الصيرب الضريبي, طالما أف المكمؼ يسددىا شيريان 
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 رابعًا: السداد بطريقة الطوابع:
 مى العقكد كالككاالت,  إللااقياكصعني ىذه الطريقة قياـ المكمؼ بشراء الطكابع 

لطمبات الحككمية, كاألكراؽ الثبكصية, كضرائب السيارات, ك قكد الرىف العقارم, كا
كرسكـ المحاكـ كرسكـ اإلدارات القنامية, كغيرىا. كصعصبر تجميع ىذه اإلتجراءات 
الحككمية خاضعة لمضريبة, كال ينصظر المكمؼ حصى نياية السنة لدفعيا, بؿ صدفع 

 مباشرة لمتجيات الحككمية المخصاة الصي صقـك بدكرىا بالسداد لمخزينة العامة.
 كصمصاز ىذه الطريقة:

 سر ة كسيكلة حساب الضريبة كسدادىا.ب 
  صخفؼ, بؿ ال يكتجد  مييا صيرب ضريبي, ألف المسصفيد سكؼ يدفع الرسـك

 لمحاكؿ  مى الخدمة فكران.

 Double Axation الضريبا: زدواجاال  -7-4 
الضريبي مف أىـ الاعكبات الصي صكاتجو صطبيؽ األنظمة الضريبية  زدكاجييٌعد اال

في الكاقع العممي, فقد صسعى الدكلة لزيادة الحايمة فنتجدىا كقد كقعت في مشكمة 
أك ثبلثة فصتجد نفسيا  بضريبصيف, أك قد صخفؼ الضرائب  مى المكمفيف كصكصفي االزدكاج

الضريبي, أك قد صفرض  مى المسصثمريف المحمييف ضرائب  االزدكاجكقد كقعت في 
 .أخرلتجديدة, كيككف المكمؼ قد خضع لمضريبة ذاصيا في دكلة 

الناتجمة  نو؟  ثارالضريبي؟ كماىي  نااره؟ كماىي اآل زدكاجفما معنى اال
 اسئمة كثيرة سكؼ نتجيب  مييا في ىذه الفقرة.
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 الضريبا: زدواجمفيوم اال  -7-4-1 
 الضريبي فيقكؿ: زدكاجالمفكر العربي  ااـ بشكر االيعرؼ 

"ىك فرض ضريبصيف مف نكعو كاحد  مى المطرح نفسو خبلؿ فصرة زمنية كاحدة, 
 .(6)كاقصطا يما مف ماؿ مكمؼ كاحد"

 الضريبي: زدكاجأما المحامي األردني سالـ محمد الشكابكة, فإنو يرل في اال
أكثر,  ف نفس الك اء, أك المادة "صعرض المكمؼ لدفع الضريبة مرصيف أك 
 .(6)الخاضعة لمضريبة ألكثر مف سمطة مالية كاحدة"

كعممية فنية, لكنيا لـ صبحث  زدكاجييبلحظ بأف الصعاريؼ صحدثت  ف تجكىر اال
 الكطني. قصااد مى الخزينة, ك مى اال ثارفي اآل

 الضريبي بأنو: االزدكاجكمف تجيصي أ ٌرؼ 
مكتجبيا خضكع المكمؼ لضريبصيف أك أكثر مف نكع " ممية ضريبية فنية يحاؿ ب

كاحد خبلؿ السنة المالية كاقصطا يما مف ماؿ المكمؼ, صؤدم لزيادة العبء الضريبي 
  ميو كصدفعو لمصذمر كالبحث في سبيؿ الصيرب الضريبي".

 الضريبي كىي: زدكاجإف ىذا الصعريؼ الشامؿ يصضمف خاائص ك ناار اال
صظير نصيتجة الصعارض أك الصضارب بيف القكانيف   ممية ضريبية فنية خاطئة (6)

 كاألنظمة الضريبية, كقد يككف خطأن في صفسير القكانيف الضريبية كصطبيقيا.
خضكع المكمؼ لضربصيف أك أكثر مثؿ ضريبة دخؿ صدفع لمالية المحافظة  (6)

كضريبة دخؿ صدفع لكزارة المالية, أك ضريبة صركات صدفع لمبمدية كضريبة صركات صدفع 
 كزارة المالية.ل

خضكع المطرح ذاصو )الدخؿ( لنفس الضريبصيف, الثركة كذلؾ يمكف أف صخضع  (1)
 لضريبصيف  مى الصركات.

                                  
 .611ص ؽ ااـ بشكر: المالية العامة كالصشريع المالي, مرتجع ساب (6)
 .616سالـ محمد الشكابكة: المالية العامة كالصشريعات الضريبية, مرتجع سابؽ ص (6)



153 
 

خبلؿ السنة المالية, أك خبلؿ نفس الفصرة  فضريبصيصفرض  مى نفس المطرح  (7)
 ت لضريبصيف مف القيمة المضافة.صااالمثؿ خضكع فاصكرة اال

 الماؿ الذم خضع لمضريبصيف.يككف المكمؼ بالضرائب ذاصو ااحب  (7)
صؤدم الضرائب المصعددة لمصذمر كصدفع المكمؼ لمبحث في أساليب الصيرب  (1)

كيضطر لمرشاكم كالفساد بيدؼ الصخمص مف ضريبة كاحدة, أك الصخمص مف تجميع 
 الضرائب دفعةن كاحدةن.

ككيؼ صدفع المكمؼ إلصباع  زدكاجلبلالسمبية  ثارإف ىذه الخاائص صكضح اآل
أك الصخمص مف الضرائب  زدكاجكطرؽ غير مشرك ة لمصخمص مف ىذا االأساليب 

كاممةن مف خبلؿ الصعامؿ بالرشكة كالفساد, إليتجاد طريقة معينة لميرب مف العبء 
 الضريبي. 

 الضريبا: االزدواجشروط  -7-4-2
 البد مف صحقؽ الشركط الصالية: زدكاجحصى يصحقؽ اال

 :كصعني أف يصعرض المكمؼ نفسو لضريبصيف  وحدة الشخص الخاضع لمضريبة
أك أكثر كمف نفس النكع, كإف يصعرض المكمؼ لضريبة المتجيكد الحربي أك رسـ 

. كما صدفع أخرلالنظافة في البمدية ثـ صطمب منو المحافظة دفع نفس الضريبصيف مرة 
باح الشركة المساىمة ضريبة األرباح  ف األرباح السنكية, ك ند اتجراء صكزيعات األر 

بيف  االخصبلؼ مى المساىميف, صطمب المالية ضريبة  مى الصكزيعات, كىنا حاؿ 
شخاية الشركة كشخاية المساىـ, لكف المساىـ الذم دفع الضريبة  ند الصكزيع, ىك 
نفسو المالؾ في الشركة المساىمة الصي دفعت األرباح  نيا, فالمالؾ صغير قانكنان كلكف 

 .(6)ي الشركة المساىمة, كفي الصكزيعيان بقي نفس المالؾ فاقصااد
 :كصعني أف يخضع الدخؿ أك الثركة لضريبصيف  وحدة المادة الخاضعة لمضريبة

في آفو كاحد, فالدخؿ الصتجارم قد يخضع لضريبة األرباح في الكالية )المحافظة( ثـ 

                                  
 .661 ادؿ فميح العمي: المالية العامة, مرتجع سابؽ, ص (6)



154 
 

قد  صطالبو الحككمة المركزية )كزارة المالية( بضريبة األرباح, فيككف الدخؿ )األرباح(
خضع لضريبصيف, كىذا ما يخالؼ األنظمة كالقكانيف, ألف الدخؿ يدفع ضريبة دخؿ 
كاحدة سكاء كاف ذلؾ في المحافظة أك الكزارة أك أم تجية مالية ضمف أراضي الدكلة, 

 ان.ازدكاتجكبذلؾ يعصبر 
 :كييقاد بذلؾ أف يدفع  أن يخضع نفس المطرح لضريبتين من نوٍع واحد

 .(6)ضريبصيف أك أكثر المكمؼ  ف الماؿ نفسو
فإذا صعرض المكمؼ لدفع ضريبة  مى العقار )ضريبة رأس الماؿ( كضريبة  مى 

 ان, ألف األكلى  مى رأس الماؿ كالثانية  مى الدخؿ.ازدكاتجريع العقار, فيذا ال يعصبر 
أما إذا فرضت ضريبة نك ية  مى الدخؿ الصتجارم كضريبة  امة  مى متجمؿ 
الدخؿ, فدخؿ ىنا في الحساب الدخؿ الصتجارم, فيككف المطرح قد خضع لضريبصيف مف 
نكعو كاحد, ضريبة دخؿ نك ية كضريبة دخؿ إتجمالية, كما كقد يدفع المكمؼ ضريبة 

ان ازدكاتجسنكية, فيذا ال يعصبر  مى أرباح السيـ ال أخرل مى ممكية السيـ كضريبة 
 المادر. الخصبلؼ
يعني ضريبصيف مف نكعو كاحد )ضريبة دخؿ  مى األرباح الانا ية,  زدكاجفاال

كضريبة دخؿ  مى إتجمالي الدخؿ كقد دخؿ الربح الانا ي في اإلتجمالي(, فيذا ييعصبر 
  ان.ازدكاتج
 :فصرة زمنية محددة, كييقاد بذلؾ خضكع الك اء لضريبصيف خبلؿ  الفترة الزمنية

, فإذ خضع المكمؼ لضريبة دخؿ مصكررة خبلؿ السنة مثبلن, (6)أم خبلؿ السنة المالية
مثبلن,  6267ضريبة دخؿ  مى األرباح الانا ية, كضريبة إتجمالية  مى الدخؿ كالعاـ

ان, ازدكاتج, فيذا ال يعصبر 6261 – 6267أما إذا اخصمفت الفصرة الزمنية بيف األ كاـ 
, كدفعت الشركة المساىمة ضريبة 6265ا دفع المساىـ أرباح األسيـ  ف  اـ كذلؾ إذ

, دفعت 6267ان, أما إذا صبايف الفصرة في  اـ ازدكاتج, فيعصبر 6265األرباح  ف  اـ 
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لـ صدفع األرباح, بؿ دفعت  ف الصكزيعات  6261الشركة ضريبة األرباح, كفي  اـ 
 ان.ازدكاتجفيذا ال يعصبر 

 الضريبا: االزدواجأنواع  -7-4-3
 الضريبي, أىميا: االزدكاجيكتجد  دة أنكاع مف 

 الضريبا المقصود وغير المقصود: زدواجأواًل: اال 
ان, فيؿ ييٌعد صعدد الضرائب ازدكاتجبما أف خضكع المكمؼ ألكثر مف ضريبة ييعصبر 

  مى المكمؼ  ممية مقاكدة أـ غير مقاكدة؟
 الضريبي مقاكدان  ندما يصعمد المشرع إخضاع المكمؼ ألكثر  زدكاجيككف اال

 مف ضريبة بيدؼ زيادة الحايمة كصمكيؿ الحاتجات العامة.
 المقاكد لصحقيؽ األىداؼ الصالية: زدكاجكيسعى اال

 العاـ مثؿ )الضرائب  نفاؽزيادة الحايمة لمكاتجية الزيادة المسصمرة في اإل
 .(6)ة(اإلضافية  بلكةن  مى الضرائب األامي

 ية.تجصما زيادة العبء الضريبي  مى األغنياء بيدؼ صحقيؽ العدالة اال 
 الضريبي, فقد صككف الضرائب النك ية مصدنية أك يسصطيع  نحراؼصاحيح اال

المكمؼ الصيرب منيا, فصأصي الضريبة  مى متجمؿ الدخؿ لصزيد التجباية أك صاحح 
 بيدؼ الكاكؿ إلى العبء الضريبي الحقيقي. نحراؼاال

  الحاكؿ  مى إيرادات معينة لمكاتجية ظركؼ اسصثنائية مثؿ ضريبة المتجيكد
الحربي لمكاتجية النفقات العسكرية, كضريبة اإلدارة المحمية لصمكيؿ اإلدارات الحككمية 

 المحمية بيدؼ إحداث صنمية في األقاليـ كالكاليات.
 مية صأميف ماادر دخؿ لمسمطات المحمية, فصفرض ضريبة دخؿ لئلدارة المح

 .زدكاجكضريبة دخؿ لمحككمة المركزية, فيحاؿ اال
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إف ىذه األىداؼ الصي يقادىا المشرع ىي كاقعية, كصحقؽ الماالح العامة, لكف 
 المكمفيف يصذمركف مف الضريبة حصى كلك كانت قميمة, فكيؼ إذا كانت مصعددة.

 غير المقاكد أف يفرض المشرع  دة ضرائب  مى مطرح  زدكاجكييقاد باال
في الصطبيؽ العممي, كال يسصطيع إيقاؼ ىذه  زدكاجد دكف  مـو بذلؾ, كيظير االكاح

الحالة إال بصعديؿ األنظمة كالقكانيف, مثؿ فرض ضريبة  مى الدخؿ الصتجارم )ضريبة 
 نك ية(, كفرض ضريبة  مى متجمؿ الدخؿ, كيدخؿ الربح الصتجارم فيو.

 الضريبا الداخما والدولا: زدواجثانيًا: اال 
الضريبي الداخمي نصيتجة صعدد السمطات المالية الصي صفرض  زدكاجاليحاؿ ا

يا المحمي, كصككف باألاؿ إنفاقالضرائب, فقد صفرض السمطات المحمية ضرائب لصمكيؿ 
السمطات المركزية قد فرضت ضرائب دخؿ شاممة كثابصة, فيخضع المكمؼ بيذه الحالة 

دية,  ندما صفرض السمطة اإلصحادية في الدكلة اإلصحا زدكاج, كما كيحاؿ االزدكاجلبل
الضرائب  مى تجميع المكمفيف, كصقكـ حككمة محمية بفرض ضريبة تجديدة لاالحيا كما 
ىك الحاؿ في ألمانيا اإلصحادية, كالكاليات المصحدة األمريكية, حيث يكتجد ضرائب محمية 

 كضرائب حككمية  مى نفس الدخكؿ الصي يحققيا المكمفكف.
لي فيعني خضكع الدخؿ الذم يحققو المكمؼ في بمدو ما إلى الدك  زدكاجأما اال

لى ضرائب الدخؿ في بمده األامي, كذلؾ لطمب  سصثمارضرائب الدخؿ في بمد اال كا 
خضاع ر اياىا لمضرائب كالمساىمة في األ باء  كؿ دكلة في زيادة إيراداصيا الضريبية كا 

 العامة.
 الدكلي لؤلسباب الصالية: زدكاجكيرتجع اال

كؿ دكلة في إخضاع ر اياىا لمضرائب بارؼ النظر  ف مكطنيـ أك حؽ  
 .(6)محؿ اقامصيـ
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تجبار المكمؼ   صعدد االتجراءات الضريبية في كؿ دكلة قد يؤدم إلى الصنازع كا 
  مى صسديد ضريبة كاحدة لمبمديف.

اخصبلؼ الصفسيرات الفنية لكؿ ضريبة بيف البمداف, فقد صككف في ىذه الدكلة  
صيسمى في بمدو آخر ضريبة, مثؿ رسكـ اإلدارة المحمية, كرسكـ المساىمة رسمان في حيف 

 في الدفاع كغيرىا, فقد يدفعيا المكمؼ في البمديف.
باألنظمة كالقكانيف,  لصزاـإف ىذه األسباب, كما ىك كاضح صرغـ المكمؼ  مى اال

 الضريبي الدكلي. زدكاجكمف ثـ الخضكع لبل
 الضريبا: زدواجتفادي اال  -7-4-4 

الضريبي داخميان أك دكليان, فيمكف إيتجاد  زدكاجإذا كانت الدكلة راغبة بصفادم اال
الحمكؿ لذلؾ, أما إذا كانت غير راغبة كصعصبره مقاكدان فبل يمكف إيتجاد الحمكؿ لو, 

 كيسصمر فصرة طكيمة مف الزمف.
 زدكاجكييقاد بو  كدة المشرع  ف صنفيذ اال الداخما: زدواجأساليب تفادي اال  (6

 مف خبلؿ اتجراء الصقاص بيف الضرائب كاخضاع المكمؼ لضريبة كاحدة فقط.
 كيحاؿ ذلؾ مف خبلؿ االتجراءات الصالية:

  تالعقارامف ايراد: إذا خضع المكمؼ لمضريبة النك ية  مى ريع  دإيراخاـ 
ات( في اإلتجمالي فيمكف بيذه كخضع لمضريبة في متجمؿ الدخؿ, كدخمت )ريع العقار 

 الحالة خاـ مقدار إيراد ريع العقارات مف اإليرادات اإلتجمالية لممكمؼ.
  إتجراء الصقاص بيف الضرائب: إذا خضع المكمؼ لمضريبة النك ية  مى ريع

% مف ريع العقارات, كخضع لمضريبة  مى متجمؿ الدخؿ بكاقع 62ككانت  العقارات
مف الضريبة اإلتجمالية ضريبة ريع العقارات  %, فعند حساب الضرائب يخفض62

 الداخمي. زدكاجكصعاد لممكمؼ بيدؼ صفادم اال
كييقاد بو اصفاؽ الدكؿ فيما بينيا  مى صحديد  الدولا: زدواجأساليب تفادي اال  (6

أنكاع الدخؿ الصي صخضع لمضريبة في ىذا البمد كاألنكاع الصي صخضع لمضريبة في البمد 
 اآلخر. 
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 خبلؿ:كيحاؿ ذلؾ مف 
  الصنسيؽ بيف الدكؿ حكؿ األنظمة الضريبية كصحديد ضريبة كؿ بمد  ند معالتجة

 حاالت المسصثمريف الذيف يعممكف في البمديف.
  لصحديد ضريبة كؿ بمد كنك يا ككيؼ يصـ  أخرلإتجراء اصفاقات دكلية بيف دكلة ك

 فرضيا كصحايميا.
الدكلي  زدكاجااللصفادم  6166لقد كاامت األمـ المصحدة تجيكدىا منذ  اـ 

لتجنة المالية العامة لصباشر نشاطيا بيدؼ صقديـ الحمكؿ بشأف  6175كأنشأت  اـ 
الدكلي, حيث صكلت المتجنة المالية نشر االصفاقيات كصقديـ المسا دات لمدكؿ  زدكاجاال

المنشكرة  زدكاجبمغت اصفاقيات اال 6151الدكلي ففي  اـ  زدكاجالراغبة في صفادم اال
 .(6)اصفاقية دكلية, كما زالت مسصمرة في الزيادة 172حكالي 

 

 Tax Evasionالتيرب الضريبا -7-5 
م قصاادمشكمة الصيرب الضريبي إحدل مظاىر االنحبلؿ السياسي كاال صيٌعد

حايمة الضرائب  انخفاضمف ناحية  ي, الصي يصرصب  مييا نصائج سيئة, سكاءن تجصما كاال
كحرماف الخزينة العامة مف المكارد المالية الصي يمكف مف خبلليا صحقيؽ  دة أىداؼ 

ية كسياسية معان, كما كيؤدم الصيرب إلى اإلخبلؿ بأىـ القكا د اتجصما ية ك اقصااد
الضريبية كىي قا دة العدالة, نصيتجة صيرب البعض األمر الذم يؤدم إلى إشا ة الفرقة 

مع  بالصكاطؤلمتجصمع كبيف الطبقات, فالصيرب الذم يظير كيككف مد كمان بيف أفراد ا
ية تجصما مكظفيف حككمييف سكؼ يؤدم إلى اإلخبلؿ بالكحدة الكطنية كبالعبلقات اال

, كأحيانان صخريب الممصمكات العامة, فالصيرب آفة أخرلكيدفع اآلخريف لمفساد بأشكاؿ 
 ياسي القائـ.ية قد صفصؾ بالنظاـ الساتجصما ية ك اقصااد

 فما معنى الصيرب الضريبي؟
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 مفيوم وخصائص التيرب الضريبا: -7-5-1
كردت لدل كصٌاب المالية العامة العديد مف الصعريفات الصي صركز  مى تجكىر 

 الصيرب كأسبابو مف أىميا:
 يرل الدكصكر ميبلد مناكر يكنس في الصيرب الضريبي:

و القانكني بدفع الضريبة الصزام"سعي المكمؼ لمصخمص الكمي أك التجزئي مف 
 .(6)الطرؽ المشرك ة كغير المشرك ة" اسصخداـالمسصحقة  ميو, كذلؾ ب

يرٌكز ىذا الصعريؼ  مى تجكىر الصيرب كأسبابو القانكنية )مشركع كغير مشركع(. 
 أما الكصٌاب السكريكف فيركف في الصيرب الضريبي:

مف خبلؿ صقديـ  رصبة  ميو سكاءن المكمؼ لكاتجبو بدفع الضريبة المص إقرار"ىك  دـ 
كسائؿ مشرك ة أك غير مشرك ة  اسصخداـبيانات مضممة لمدكائر المالية, أـ مف خبلؿ 

 .(6)لئلفبلت مف دفع الضريبة"
الناتجمة  نو  ثاريرٌكز ىذا الصعريؼ  مى آلية حدكث الصيرب لكنو ال يكضح اآل

 يبي:فإنني أرل في الصيرب الضر  ان لمصعاريؼ السابقة,اسصناد
الضريبي الصي يقكـ المكمؼ مف خبلليا بإخفاء تجزء مف دخمو  نحراؼ" ممية اال

أك الدخؿ بالكامؿ أك اسصغبللو لبعض الثغرات القانكنية بيدؼ الصخمص مف دفع 
البلزمة الصي صخاص لصمكؿ  مكاؿالضرائب كميان أك تجزئيان, كفقداف الخزينة العامة لؤل

 ية".تجصما ية كاالقصاادالمشاريع اال
 يصضمف ىذا الصعريؼ المكسع أكثر خاائص الصيرب كىي:

  ف القياـ بالكاتجبات العامة. نحراؼالصيرب الضريبي: ىك اال (6)
 اخفاء تجزء مف الدخؿ أك اخفاء الدخؿ بالكامؿ  ف السمطات الضريبية. (6)
 االسصفادة مف الثغرات القانكنية بعدـ دفع الضرائب لمحككمة. (1)
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 العامة. مكاؿمما يؤثر  مى حتجـ األ يككف الصيرب تجزئيان أك كميان  (7)
قدرصيا  مى صمكيؿ  نخفاضصخسر الخزينة العامة مكاردىا, كيؤدم ذلؾ ال (7)

 ية.تجصما ية كاالقصاادالمشاريع اال
الناتجمة  نو,  ثارإف ىذه الخاائص صكضح كيؼ يحاؿ الصيرب كماىي اآل
 كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو اآلف: ماىي أسباب الصيرب الضريبي؟

 أسباب التيرب الضريبا: -7-5-2 
ه البد مف شرح األسباب الصي صؤدم آثار قبؿ دراسة أنكاع الصيرب الضريبي ك 

 لمصيرب الضريبي, كىي مصعددة:
  صخمؼ الصشريعات الضريبية كصعقدىا كزيادة حتجـ الشركحات كالصفاسير لصحديد

القدرة  مى ضريبة ما, فكمما ازدادت الناكص كالشركحات كمما دفع المكمؼ إلى  دـ 
 إلى الصيرب الضريبي. صتجاهالفيـ كاال
 (6)مسصكل الصأىيؿ الميني لمعامميف في الدكائر المالية انخفاض. 
 مسصكل الركاصب كاألتجكر مما يدفع المكمفيف لدفع رشكة لممكظفيف  انخفاض

 لمسا دصيـ في صحسيف أكضا يـ المعيشية, فصنخفض الحايمة.
 الماؿ  إنفاؽمكمؼ بكتجكد اليدر كالصسيب في العاـ: فإذا شعر ال نفاؽاإل آثار
نفقات مظيرية فإنو يعارض الضريبة كيفضؿ  دـ دفعيا, ألنيا سصذىب  ا صمادالعاـ ك 

 .خرلىدران مثؿ الضرائب األ
  نقص األتجيزة المسصخدمة في الدكائر المالية مف سيارات, كمبيكصرات, أنظمة

ؾ معمكمات  ف المكمفيف, معمكمات, األرشيؼ, طرؽ الحاكؿ  مى المعمكمات, بن
.. كغيرىا, كميا  كامؿ .األسعار كطرؽ ا دادىا, الصعاكف بيف الكزارات كالييئات العامة

 الصيرب. اصتجاهفنية صدفع المكظؼ كالمكمؼ لمصعاكف ب

                                  
 .617صيكنس أحمد البطريؽ: اقصااديات المالية العامة, مرتجع سابؽ  (6)
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  ضعؼ مسصكل االنصماء الكطني كالقكمي, كالصركيز  مى األنا, ك مى تجمع
, الصي قد صككف دافعان لزيادة قصاادلدكلة كاالالثركات الخااة دكف الصفكير بالكطف كقكة ا

 .(6)األرباح في المسصقبؿ
إف ىذه األسباب المذككرة صكضح كيؼ يسصطيع المكمؼ حسـ أمره كالمتجكء إلى 

 بدفع الكاتجبات العامة. لصزاـالصيرب بدالن مف اال

 أنواع التيرب الضريبا: -7-5-3 
 يمكف الصمييز بيف نك يف مف الصيرب الضريبي:

 التيرب الضريبا المشروع: -7-5-3-1
كىك اسصغبلؿ المكمؼ لبعض الثغرات القانكنية بغية  دـ صحقؽ الضريبة  ميو 

 .(6)بدفعيا لصزاـباكرة احيحة, ك دـ اال
كىذا الشكؿ لمصيرب ال يصضمف أية مخالفة يعاقب  مييا القانكف, األمثمة  مى 

 ذلؾ:
  طريؽ  قد بيع خبلؿ حياصو, و إلى كرثصو  ف أمكالقياـ شخص بنقؿ ممكية

 إلى ضريبة الصركات بعد كفاصو. مكاؿصيربان مف خضكع األ
  أكالده أك  بأسماءقياـ مالؾ الشركة بصقسيـ الشركة إلى  دة شركات اغيرة

شركائو لمصيرب مف الضرائب الصاا دية فصصكزع األرباح  مى الشركات كصدفع ضرائب 
 مصدنية بدالن مف دفع ضرائب مرصفعة.

 دة حتجـ مااريؼ االىصبلؾ بيدؼ صخفيض األرباح كصنخفض بذلؾ زيا
 الضرائب.

  زيادة حتجـ النفقات كاألتجكر بحيث يؤدم ذلؾ لربح مصدني صنخفض  ميو
 الضرائب.

                                  
 .71, ص6221المؤلؼ: المالية العامة كاإلابلح المالي في سكرية, دار الرضا لمنشر, دمشؽ,  (6)
 .776يكسؼ شباط: المالية العامة كالصشريع المالي, مرتجع سابؽ, ص (6)
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  زيادة نفقات السفر كالكالئـ كالندكات بقاد صطكير العمؿ ككميا نفقات صخفض
 األرباح كمف ثـ صنخفض الضرائب المسصحقة.

ة صكضح بأف المصيرب يسصطيع اسصغبلؿ األنظمة كالقكانيف, لكف إف ىذه األمثم
المكظؼ يتجب  ميو الصنبو, لذلؾ يتجب أف يصمصع بالمؤىبلت البلزمة لصؤىمو اكصشاؼ 

 ات كصحديد األرباح الحقيقية بدقة.نحرافاألخطاء كاال

 لتيرب غير المشروع:ا -7-5-3-2
مكمؼ الصباع بعض أساليب كيقاد بو مخالفة األنظمة كالقكانيف, حيث يعمد ال

ف (6)الضرائب لذلؾ يطمؽ  ميو ااطبلح الغش الضريبي إلخفاءالغش كالخداع  . كا 
سكؼ يكقع المكمؼ بالخطأ كيصعرض لممسألة القانكنية إذا  سمكب مى ىذا األ  صماداال

 ثبت ذلؾ, كيسصخدـ المكمؼ  دة أساليب لمغش الضريبي, كىي:
  دـ صقديـ المكمؼ صاريحان ضريبيان  ف النشاط الخاضع لمضريبة كيعصمد في 

 .(6)أخرلذلؾ  مى  دـ كتجكد مقر لنشاطو أك ينقؿ نشاطو مف تجية إلى 
  إخفاء السمع  ف الرقابة كالصخميص التجمركي, فقد يضع في فاصكرة الصخميص

ت( فيي أكبر رسمان قطع صبديؿ صمفزيكنات في حيف صككف البضا ة المسصكردة )صمفزيكنا
 مف قطع الصبديؿ.

  قد يقدـ المكمؼ بيانات بأنو يمارس ايانة األدكات المنزلية في حيف نتجده
 يممؾ مانعان كبيران لصانيع األدكات المنزلية.

  قد يقدـ صاريحان بأنو قد أغمؽ محمو كسافر بسبب الخسائر المصصالية أك نقص
 ضريبصو بالكامؿ. قطع الصبديؿ كيمارس نشاطو كالمعصاد, كصمغى

لمصيرب الضريبي غير المشركع, كحصى يصحقؽ ىذا اليدؼ كينتجح  أمثمة كثيرة
المكمؼ في الصخمص مف الضريبة, نبلحظ كتجكد صكاطؤ خفي بيف المكمؼ كمكظفي 

                                  
 .661ىدل العزاكم: اقصااديات المالية العامة, مرتجع سابؽ ص –محمد طاقة  (6)
خالد الخطيب, اقصااديات المالية العامة, مرتجع سابؽ  –خالد الميايني  محمد –محمد خالد الحريرم  (6)

 .661ص
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المالية كالسمطات العامة, صسا ده  مى ذلؾ مثؿ البمدية أك المحافظة في إ بلف إغبلؽ 
 المحؿ أك مركز الشركة.

 ل:مثا 
مميكف  672قياـ المكمؼ سامر الذىبي الذم يممؾ فيبل سكنية في الابكرة بقيمة 

مميكف ليرة.  672بقيمة  أخرلمميكف ليرة, ك قارات  672ليرة كمحبلت صتجارية بمقدار 
مميكف ليرة.  722كيممؾ مانعان لصانيع األدكات المنزلية كيدر لو دخبلن سنكيان بمقدار 

 قاـ باإلتجراءات الصالية:
 نقؿ الفيبل كالعقارات ألكالده بعقد بيع صتجارم خبلؿ حياصو. -
 أ مف إغبلؽ المحبلت الصتجارية. -
حكؿ المانع إلى مركز لمايانة فيخضع لضريبة الدخؿ المحدكد أم بحدكد  -
 ألؼ ليرة سنكيان. 672

 ىك حتجـ الصيرب غير المشركع؟ ىك حتجـ الصيرب المشركع, كما احسب ما
 الضريبا:مكافحة التيرب  -7-5-4

إف االسصمرار بالصيرب الضريبي يؤدم إلى فقداف تجزءو ميـو مف الكاردات الضريبية 
كصخسر الخزينة العامة, كال صمكؿ ما كانت قد خططت لو, لذلؾ ال يمكف لمحككمة 

 األدكات الصالية: اسصخداـكاإلدارة المالية الصكقؼ  ف معالتجة الصيرب الضريبي, ك مييا 
 ألنظمة الضريبية لصابح سيمة كبسيطة يفيميا المكمفكف صطكير الصشريعات كا

بالضرائب دكف كسيط, كصابح سيمة  مى المكظفيف  ند صطبيقيا, كصخفيؼ اإلتجراءات 
 كالصعدد في الضرائب.

  مساكاة تجميع المكمفيف بالصطبيؽ, كخااةن كبار المكمفيف الذيف ليـ  بلقات
 )كاسطة(. (,داخمية كخارتجية مع األنظمة السياسية )شراكات

  صحقيؽ العدالة الضريبية  ند صطبيؽ القكانيف الضريبية, كىذا األمر يسصمـز زيادة
الفقراء  ا  فاءالضرائب  مى كبار المكمفيف كصخفيضيا  مى ذكم الدخؿ المحدكد, ك 

 بدفع الضرائب. لصزاـنيائيان مف الضريبة األمر الذم يشتجع  مى اال
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 ب, مصزكج, يعيؿ, يدفع الزكاة كيساىـ ية لممكمؼ أ ز تجصما مرا اة الحالة اال
 ..في األ ماؿ الخيرية

 اإليتجابية لمنفقات العامة  ثارالعاـ بحيث صظير اآل نفاؽالرقابة الشديدة  مى اإل
السمبية, كخااةن الخدمات المظيرية, ليظير لممكاطف بأف الحككمة  ثاركصخفي اآل
 ية.اقصاادبعناية ك  مكاؿصكظؼ األ
  كركاصب مكظفي المالية بحيث صككف ىذه األتجكر كافية  مكافآتزيادة حكافز ك

 لصحقيؽ مسصكل معيشي مرصفع كالئؽ كمحصـر كي ال يمتجؤكا إلى الرشكة.
 .ا داد دكرات صأىيؿ كصدريب لمعامميف في الدكائر المالية كمراقبي الدخؿ 
  الصعاكف كالصنسيؽ بيف الدكائر المالية كالكزارات كالييئات الحككمية كالمحافظة

البمدية بشأف المكمفيف كالصراخيص كاألنشطة الصتجارية كالانا ية كالخدمية الصي يمارسيا ك 
 األفراد بيدؼ صكميفيـ بالضرائب.

إف ىذه االتجراءات مع غيرىا مف االتجراءات القانكنية صخفؼ مف حدة كصطكر 
 الصيرب الضريبي.

 االجراءات الرادعة لمتيرب: -7-5-5
يصطمب األمر اصخاذ اتجراءات راد ة صمنع المكمؼ  حصى صنتجح االتجراءات الكقائية

 مف اإلقداـ  مى الصيرب كأىـ ىذه االتجراءات:
اتجراءات قانكنية راد ة مثؿ الستجف لمف يثبت أنو قاـ بالصيرب  اسصخداـ - أ

 الضريبي كحـر الخزينة العامة مف مكاردىا المالية.
لدكائر فرض غرامات مالية صاؿ إلى مضا فة الضريبة في حاؿ اسصطا ت ا - ب

 حسابو, بحيث يدفع المكمؼ الضريبة مرصيف. ا  ادةالمالية اكصشاؼ الصيرب ك 
ماادرة البضا ة المسصكردة في حاؿ صبيف أف أسعارىا مصدنية كال صاؿ إلى  - ت

 شر القيمة, كصشصرييا الدكلة بالسعر المارح بو, فالذم اسصكرد أسبلؾ كيربائية 
يحؽ لمدكلة شراؤىا كدفع قيمصيا لممكمؼ كأحضر فاصكرة نظامية بأنيا أسبلؾ حديدية, 

 بنفس السعر.
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لزاـماادرة البضا ة المسصكردة  - ث المكمؼ بدفع غرامة صعادؿ قيمة البضا ة  كا 
 في حاؿ ثبكت الصبل ب باألسعار أك إخفاء بعض الكميات.

 إف ىذه االتجراءات صخفؼ كقد صحد مف صطكر كانصشار الصيرب الضريبي.

 التيرب الضريبا: آثار -7-5-6
 سمبية صؤثر  مى كافة أفراد المتجصمع كىي: ثاريؤدم الصيرب الضريبي آل

ية قصاادحرماف الخزينة العامة مف المكارد المالية البلزمة إلقامة المشاريع اال (6
 م.قصاادية األمر الذم يؤدم إل اقة صنفيذ الخطط كصراتجع مسصكل النمك االتجصما كاال
لطبقات فصزداد ثركة المصيربيف مف الضريبة كصنخفض يزيد حتجـ الصفاكت بيف ا (6

 أم يحاؿ الغنى الفاحش كيقابمو الفقر المدقع. ---دخكؿ الفقراء 
انصشار ظاىرة البلمباالة كمحاربة الصنظيـ الحككمي كانصشار الفكضى كالرشكة  (1

 ي كالسياسي القائـ فصؤدم إلى انيياره كماتجصما م كاالقصاادمما يؤثر  مى النظاـ اال
حاؿ في دكؿ أمريكا البلصينية في ثمانينات القرف الماضي  مى أثر أزمة المديكنية 

 , كأدل ذلؾ النييار األنظمة آنذاؾ.6116 اـ 
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 :السابع أسئمة الفصل
  True / False    صح أو خطأ-1

الر
 خطأ صح السؤال تقم

    % مثبلن 62الضرائب النسبية ىي ذات نسبة ثابصة  6

    صحدد لكؿ شريحة نسبة معينة الضرائب الصاا دية 6

    أىـ طرؽ صحايؿ الضريبة دفعيا بعد سنصيف 1

    االزدكاج الضريبي خضكع المكمؼ لضريبصيف مخصمفصيف 7

    االزدكاج المقاكد ال صريده الدكلة 7

    صحدد االصفاقيات الدكلية مف يدفع الضريبة لصفادم االزدكاج 1

    بدفع تجميع ضرائبوالصيرب الضريبي قياـ المكمؼ  5

    ارصفاع مسصكل الك ي الضريبي يؤدم لمصيرب 1

 Multiple-Choiceأسئمة خيارات متعددة -2
 الضرائب النسبية ىي: -1

A- دة نسب مئكية  
B- نسبة ثابتة 
C- نسبة  مى كؿ شريحة 
D- نسب مصعددة لكؿ شريحة 
 أفضؿ طرؽ الصحايؿ الضريبي -2
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A- الحجز عند المنبع 
B- في نياية العاـ 
C- بعد سنصيف 
D-  شيركؿ 
 االزدكاج الضريبي ىك -3

A- خضكع المكمؼ لضريبة كاحدة 
B- دـ دفع الضرائب  
C- ضريبتين متشابيتين عمى نفس المكمف 
D- الصحايؿ  ند المنبع 
 الصيرب الضريبي يؤدم -4

A- لنقص الحصيمة 
B- زيادة الحايمة 
C- زيادة الاادرات 
D- زيادة حتجـ االنفاؽ العاـ 
 أسئمة تقضايا لممناتقشة-3
 كالضرائب الصاا ديةقارف بيف الضرائب النسبية  -6

 (.6)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة                 
 ماىي طرؽ صحايؿ الضريبة؟ -6

 (.1)في الفقرة  دقيقة 67مدة اإلتجابة                 

 ماىي أساليب صفادم االزدكاج الضريبي -1

 (.(7)-7)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة             

 ريبي؟ما ىي أسباب الصيرب الض -7

 .(7)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة             
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 اآلثار االتقتصادية لمضرائب الفصل الثامن
 االتقتصادية لمضرائب رعنوان الفصل: اآلثا

Economic effect of taxes 
 الكممات المفتاحية:

  Tax effectأثر الضريبة: 
 Product and taxالضريبة كاإلنصاج 

  Consumption and taxالضريبة كاالسصيبلؾ: 
 Investment and taxالضريبة كاالسصثمار: 
 Saving and taxالضريبة كاالدخار: 

 ممخص الفصل:
يصناكؿ ىذا الفاؿ دراسة اآلثار االقصاادية لمضرائب قي االقصااد الكطني, فقد درسنا أثر الضريبة  مى 

 اإلنصاج ككيؼ صؤدم لصخفيض اإلنصاج كالحد مف صطكره.
اكؿ ىذا الفاؿ دراسة أثر الضريبة  مى االسصيبلؾ فيي صخفض حتجـ االسصيبلؾ ألنيا صؤثر  مى الدخؿ كما صن 

 كصؤدم لصخفيض حتجـ االسصيبلؾ.
كما كنؤثر الضرائب سمبيان  مى االدخار ألنيا صخفض االدخار أك صأكمو بالكامؿ كصصرؾ الفرد دكف ادخار, كيصأثر مف 

 مكاؿ المخااة لبلسصثماركراء ذلؾ االسصثمار حيث صنخفض األ
 .كما صسصطيع الدكلة معالتجة الصضخـ مف خبلؿ زيادة الضرائب, أك صخفيضيا لمعالتجة حالة الرككد

 المخرجات واألىداف:
 دراسة العبلقة بيف الضريبة كاإلنصاج بحيث أنو كمما ازدادت الضرائب ينخفض حتجـ اإلنصاج. -6
 الدكلة الضرائب يصراتجع حتجـ االسصيبلؾ.صؤثر الضرائب سمبان  مى االسصيبلؾ فكمما زادت  -6
 صؤثر الضرائب سمبان  مى االدخار كينخفض حتجـ المدخرات المعدة لبلسصثمار. -1
 إف زيادة حتجـ الضرائب صؤثر سمبان  مى االسصثمار, بينما صخفيض الضرائب يؤثر ايتجابان  مى االسصثمار. -7
 صخفض االسصيبلؾ ك ندىا صنخفض األسعار.صسصطيع الدكلة مف خبلؿ الضرائب معالتجة حالة الصضخـ ألنيا  -7

 
 مخطط الفصل:

 أثر الضريبة في اإلنصاج -6
 أثر الضريبة في االسصيبلؾ  -6
 أثر الضريبة في االدخار كاالسصثمار -1
 أثر الضريبة في الرككد كالصضخـ -7
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صؤثر الضريبة ككاقعة مالية في كافة المصغيرات االقصاادية الكمية, كصؤثر في أفراد 
ء كالفقراء, فإذا كانت ىذه المقدرة االتجصما ية, األغنياالمتجصمع, كصؤثر في الطبقات 

 الصأثيرية لمضرائب, فمماذا صسصخدميا الحككمات؟

 ية لمضرائب:تقتصاداال ثاراآل -8-1
 ية لمضرائب:قصااداال ثارييقاد باآل

ية الكمية مف خبلؿ قصااد"اآللية الصي صحدثيا الضرائب في المصغيرات اال
االقصطا ات المباشرة كغير المباشرة, كصأثير ذلؾ في الصكازف كاالسصقرار المالي كفي 

 م".قصاادمعدالت النمك اال
 م يؤثر:اقصااديكٌضح ىذا الصعريؼ بأف الضرائب كمصغير 

 ية, ألف الضريبة نصاتجمب كالعامميف في القطا ات اإلكالعرض كالط نصاجفي اإل
 الصي صفرض  مييـ صخؿ بالصكازف القائـ.

 كالدخكؿ ألف المسصيمؾ  ندما صرصفع األسعار يعيد حساباصو  سصيبلؾفي اال
 .دخاركاال سصيبلؾية كصكزيع دخمو بيف االسصيبلكاال

 كيصأثر  دخار, ألف زيادة الضرائب سكؼ صؤثر  مى االسصثماركاال دخارفي اال
 الكطني. قصاادكالصشغيؿ في اال نصاج, األمر الذم يخفض حتجـ اإلسصثمارفكران اال
  صكزيع الدخؿ بيف األغنياء كالفقراء, كبيف الطبقات, كىؿ صسصطيع  إ ادةفي

 ية.تجصما صحقيؽ العدالة اال
 ية مف الرككد كالصضخـ, كىؿ صسصطيع الضريبة قصاادفي معالتجة األمراض اال
 م؟قصاادالصكازف إلى ما كاف  ميو, كىؿ يزداد النمك اال إ ادة

 الضرائب النقاط الصالية: آثارسكؼ نعالج في 
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 :نتاجأثر الضريبة فا اإل  -8-1-1
 :نصاجييقاد بأثر الضريبة في اإل

كانعكاس ذلؾ  مى مسصكل الصشغيؿ ك مى  نصاج"دكرىا في زيادة أك صخفيض اإل
 م".قصااد مى النمك االدخكؿ العامميف في ىذا المتجاؿ ك 

ية نصاتجإف ىذا الصعريؼ يكٌضح بأف الضرائب الصي صفرض  مى القطا ات اإل
 انصقاؿسكؼ صؤثر بيا بشكؿو مباشر مف خبلؿ صأثيرىا في دخكؿ المنصتجيف كالعامميف, ك 

أف  نصاجإلى المسصيمكيف, لذلؾ  مى الحككمات قبؿ زيادة الضرائب  مى اإل ثاراآل
 السمبية كصعمؿ  مى صتجاكزىا, كما يمي: ثاراإليتجابية كصزيدىا, كصدرس اآل ثارصدرس اآل

 اإليجابية: ثاراآل . أ
 مف خبلؿ: نصاجىا أداة مالية ىامة في صحفيز كزيادة اإلا صبار صساىـ الضريبة ب

 ات التجديدة, كلبعض سصثمار ات الضريبية الصي صقدميا الدكلة لبل فاءاإل
 مف السمع كالخدمات. نصاجة اإلالقطا ات اليامة بيدؼ صشتجيع زياد

  زيادة الرسكـ التجمركية  مى السمع المسصكردة, األمر الذم يرفع أسعارىا فيزداد
 السمع المحمية. اسصيبلؾك  إنصاجالسمع الكطنية, كصككف بذلؾ قد شتجعت الدكلة  اسصيبلؾ
 حيث  ندما صفرض نصاجصساىـ الضرائب المنخفضة  مى صخفيض صكاليؼ اإل ,

ئب مصدنية صدفع المنصتجيف إلى البحث في صخفيض الصكاليؼ بيدؼ الصخمص الدكلة ضرا
 .(6)كصخفيض األسعار نصاجمف  بء الضريبة فيؤدم ذلؾ إلى زيادة اإل

 ية )لمعماؿ كاآلالت( فالمانع الذم ينصج نصاتجقد صساىـ الضرائب في زيادة اإل
األمر الذم يخفض قطعة بنفس الصكمفة,  6622قطعة باليكـ قد يزيدىا إلى  6222

 األسعار لصعكيض النقص الذم حاؿ  ند فرض الضريبة.
  

                                  
 .671 ادؿ فيمح العمي: المالية العامة, مرتجع سابؽ, ص (6)
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 السمبية: ثاراآل . ب
إف فرض ضرائب  مى السمع سكؼ يؤدم لزيادة األسعار بمقدار الضريبة, كبما 

ال  نصاجليرة لكؿ قطعة منصتجة(, فإف زيادة اإل 67أف الضريبة مفركضة  مى السمعة )
, صزداد الضرائب المصحققة, نصاجة, بؿ إذا ازداد اإليمكف أف صعكض ما اسصقطعصو الضريب

 قطعة: 6222 نصاجفإذا كاف اإل
 ليرة يكميان. 67222ليرة =  67×  6222صككف الضريبة  -
 ليرة. 5722222=  67× يكـ  مؿ  122×  6222سنكيان:  -

 قطعة باليكـ صزيد الضريبة إلى: 6622فالزيادة إلى 
 ليرة. 1222222=  67× يكـ  مؿ  122×  6622سنكيان:  -

يعقبيا زيادة الضرائب, لذلؾ صابح الضريبة  امؿ مثبط  مى  نصاجإف زيادة اإل
الحالي دكف زيادة, بؿ  مى العكس قد صؤدم  نصاج, كصكصفي الشركات باإلنصاجزيادة اإل

 122إلى  نصاجزيادة السعر بمقدار الضريبة إلى صخفيض الطمب, كمف ثـ صخفيض اإل
 طعة.ق 6222قطعة بدالن مف 

 الصالية: ثارلآل نصاجيؤدم فرض الضرائب  مى اإل
 نصاجصخفيض دخكؿ المنصتجيف كالمسصثمريف األمر الذم ال يشتجع  مى زيادة اإل (6)

 الذم صسعى إليو تجميع الدكؿ. سصثمارأك صشتجيع اال
ألف زيادة األسعار بمقدار الضريبة سكؼ صخفض حتجـ  نصاجصخفيض حتجـ اإل (6)
 ذه السمعة أك صمؾ., كحتجـ الطمب  مى ىسصيبلؾاال

صخفيض  دد العماؿ األمر الذم سيزيد مف حتجـ البطالة كيؤدم لزيادة حتجـ  (1)
 في الدخكؿ. نخفاضاال

المحمي, ألف السمع المسصكردة صابح  نصاجبدؿ اإل سصيراد مى اال  صماداال (7)
 أرخص مف السمع الكطنية فيؤدم ذلؾ لزيادة العتجز في ميزاف المدفك ات.

نحك الرككد كىذا ما صخشاه  قصاادالسياسة لصكتجو اال يؤدم االسصمرار بيذه (7)
 الحككمات مف السياسات الضريبية.
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 :ستيالكآثر الضريبة فا اال -8-1-2
, حسب معادلة الدخؿ دخاركاال سصيبلؾمف المعركؼ بأف الدخؿ ىك مادر اال

 الصالية:
Y = C + I + G + (X – M) 

النظر بالصكزيع السابؽ بيف   ادةإف فرض الضرائب  مى الدخؿ سكؼ يؤدم إل
لدل البعض أك صمغيو, كقد صؤثر  دخار, فقد صؤثر الضريبة  مى االركاالدخا سصيبلؾاال

بمقدار الضريبة,  سصيبلؾلدل البعض اآلخر, فإذا انخفض حتجـ اال ؾاالسصيبل مى 
 فإف ذلؾ سيخفض الطمب الكمي الذم يصألؼ مف:

 الخاص. سصثماركاال سصيبلؾاال .6
 الحككمي. سصثماركاال سصيبلؾاال .6

 كما سيظير يفسره لنا الشكؿ البياني الصالي:

 
 الكما ستيالك( أثر الضرائب فا اال5الشكل رتقم )

 االنفاق الكما

 العرض الكما

F1 

F2 

F3 

Y3 Y2 Y1 

C + I + G1 

C + I + G2 

C + I + G3 

 العمالة -الدخل 

 الطمب الكما
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 ما يمي: (7الشكؿ البياني رقـ )ييبلحظ مف 
, نقطة صقاطع العرض الكمي مع خط الطمب الكمي أف F1صكضح نقطة الصكزاف  (6)

 قصااد, كأف مسصكل الصشغيؿ ىك تجيد  ند ىذا المسصكل كأف االY1حتجـ الدخؿ ىك 
 كالنمك كزيادة الدخكؿ. نصاجكاؿ إلى ىذا المسصكل نصيتجة صحفيز اإل

فانخفض منحنى الطمب الكمي  سصيبلؾاال ضنخفاإف زيادة الضرائب أدت ال (6)
 F2في النقطة  77ليصقاطع مع خط الزاكية  C + I + G2إلى  C + I + G1مف 

كيرافؽ ذلؾ صخفيض  دد العماؿ أم  Y2حتجـ الدخؿ إلى  انخفاضكالصي صشير إلى 
 صزداد البطالة في افكؼ العماؿ.

سكؼ ينخفض حتجـ إذا اسصمرت الدكلة بزيادة الضرائب مرة ثانية كثالثة,  (1)
إلى مرحمة  قصاادالدخؿ إلى أف ياؿ اال انخفاضالطمب الكمي كسكؼ يصرافؽ ذلؾ ب

 الرككد.
 السمبية الصالية: ثارلقد أٌدت الضريبة لآل

 قصاادحتجـ الطمب الكمي في اال نخفاضفأدل ذلؾ ال سصيبلؾصخفيض حتجـ اال - أ
 .نصاجاألمر الذم يدفع المنصتجيف إلى صخفيض اإل

 دخكؿ العماؿ. نخفاضالعاطميف  ف العمؿ األمر الذم يؤدم الزيادة أ داد  - ب
كسيؤدم  Y2إلى  Y1أدت الضرائب لصخفيض الدخؿ الكمي فانخفض مف   - ت

 في حالة الرككد. قصاادلدخكؿ اال
مف  قصاادلذلؾ يتجب الصكقؼ  ند الزيادة األكلى في الضرائب فقط ليصكازف اال

 تجديد  ند ىذه النقطة.
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 :ستثمارواال دخارالضريبة فا االآثر  -8-1-3 
ان لذلؾ: اسصنادالعاـ ك  دخارالخاص كاال دخارالكمي مف اال دخاريصككف اال

أك بعبارة أدؽ ىك ذلؾ التجزء  سصيبلؾ: ىك ذلؾ التجزء مف الدخؿ ال يكتجو لبلدخاراال
في  سصثمارلؤلفراد, فيكتجيو األفراد إما لبل سصيبلؾمف الدخؿ الذم يزيد  ف حاتجات اال

مباشرةن لدل الشركات كأاحاب  سصثمارماارؼ كاألسكاؽ المالية, أك يكتجو لبلال
 Y = C + S الدخؿ: الماانع كذلؾ حسب معادلة

 صككف المعادلة: سصثمارمع اال دخاركبما أف النظرية افصرضت صساكم اال
Y = C + I 

 الحككمي كالمفصكح, صابح المعادلة: قصاادكفي اال
Y = C + I + G + (X – M) 
إف فرض ضرائب تجديدة أك زيادة الضرائب القائمة  مى الدخكؿ أك  مى السمع 

ية, كميما حاؿ مف خيارات فإف قصاادحساباصو اال  ادةسكؼ يؤدم بالمكاطف إل
, سصيبلؾىك أكؿ ضحايا الضريبة, ألف المسصيمؾ ال يسصطيع أف يضحي باال دخاراال

المدخرات الكطنية, سكؼ يصراتجع كفي حاؿ نقص  دخاربؿ الحالة العامة الصضحية باال
 كما في الشكؿ البياني الصالي: سصثماراال



176 
 

 
 .ستثمارواال دخار( يوّضح أثر الضريبة فا اال6)الشكل رتقم 

 ( ما يمي:1)ييبلحظ مف الشكؿ رقـ 
نقطة  F1فييا ىي  ند النقطة  قصاادالعاـ الصي يعمؿ االإف حالة الصكازف  - أ

كالصي صكٌضح بأف مسصكل الدخؿ ىك  S دخارمع منحى اال سصثمارصقاطع منحنى اال
Y1. 
 سصثمارسكؼ يزداد كيزداد معو اال دخارفي حاؿ صخفيض الضرائب فإف اال - ب

 F2النقطة في  S دخارليصقاطع مع منحنى اال I2التجديد ىك  سصثمارليابح منحنى اال
 .Y2إلى  Y1الصي صشير إلى زيادة كاضحة في الدخؿ مف 

كسكؼ ينخفض معو  دخارفي حاؿ زيادة الضرائب سكؼ ينخفض اال - ت
الصي  I3إلى  I2الصي ينصقؿ فييا المنحنى  F3أم سكؼ صابح نقطة الصكازف  سصثماراال

كىك أثر سمبي لمضرائب  مى  Y3إلى  Y2كاضح في الدخؿ مف  نخفاضصشير ال
 .سصثماراال

ية, أم ال صزيد الضرائب قصاادإف مسألة المعالتجة يتجب أف صككف في الحدكد اال
, بؿ تجزءان منو دخار, أم ال صأكؿ الضريبة كؿ االدخار ف الحدكد القريبة مف أثر اال

 االنفاق الكما

F2 
F1 

F3 

S 

I2 

I1 

I3 

Y3 Y1 Y2 

 العمالة -الدخل 
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شرة في , أم صزيد الحككمة الضرائب المباشرة أك غير المباسصثماريبقى يغذم اال لكي
-62, أما إذا زادت الضرائب ةالصكازني% فقط لكي صحافظ  مى الحالة 7-6حدكد بيف 

 السمبية الصالية: ثار%, فإنيا صخؿ بالصكازف القائـ كصظير اآل67
كالصي يعصمد  مييا المسصثمركف  ند  سصثمارحتجـ المدخرات المعدة لبل انخفاض - أ

 أك الصكسع. سصثماراقداميـ  مى اال
 كزيادة أ داد العاطميف  ف العمؿ. نصاجكاإل سصثماراالحتجـ  انخفاض - ب
 نحك الرككد كىذا ما ال صرغبو الحككمات في أكثر الدكؿ. قصااداال اصتجاه - ت
 ي:تقتصادآثر الضرائب فا التضخم والركود اال -8-1-4 

صيٌعد الضرائب مف األدكات المالية الصي صسصخدميا الدكلة في معالتجة الحاالت 
, نصاجكاإل سصثماركاال دخارالكطني, ألنيا صؤثر في كؿ مف اال قصاادالمرضية في اال

 , فكيؼ يظير صأثيرىا في ىذه الحاالت؟خرلية األقصاادككافة المصغيرات اال
 أثر الضريبة فا الركود: -8-1-4-1

حتجـ الطمب الكمي في مكاتجية العرض الكمي األمر  انخفاضيعني الرككد: "
معدؿ  انخفاضكزيادة معدالت البطالة, ك  لؤلسعارالمسصكل العاـ  نخفاضالذم يؤدم ال

 .(6)م"قصاادالنمك اال
حتجـ القركض المارفية  انخفاضالكطني نصيتجة ) قصاادفإذا حٌؿ الرككد في اال

, فإذا قصاادالعاـ(, فإف ذلؾ يخفض حتجـ الطمب الكمي في اال نفاؽاإل انخفاضأك 
كصسريح  نصاجبصخفيض اإل يبدؤكفكمي فإنيـ شعر المسصثمركف بصراتجع حتجـ الطمب ال

أك صراتجع حتجـ النمك  نخفاضالعماؿ, كصصكدس البضائع في المسصكد ات, كيؤدم ذلؾ ال
 م.قصااداال

 م؟قصاادفما ىك دكر الضرائب في الرككد اال

                                  
 .116المؤلؼ: االقصااد المالي, مرتجع سابؽ, ص (6)
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 دخارفإذا زادت الدكلة الضرائب, فيذا يعني صخفيض تجديد لمدخكؿ كاال
م, كصككف سياسة خاطئة. كقد يصعمؽ الرككد قصاادكيزداد حتجـ الرككد اال سصيبلؾكاال

 ليابح كسادان.
 سصيبلؾسياسية صخفيض الضرائب بيدؼ صشتجيع زيادة اال اسصخداـك مى الدكلة 

 , كما في الشكؿ البياني الصالي:نصاجكصشتجيع المسصثمريف  مى زيادة اإل

 
 ح آثر الضرائب فا الركود والتضخم( يوضّ 7)الشكل رتقم 

 :يما يم( 5ييبلحظ مف الشكؿ البياني رقـ )
كاف نصيتجة صخفيض القركض  D2إلى  D1حتجـ الطمب الكمي مف  انخفاضإف  (6)

الحككمي, األمر الذم  نفاؽحتجـ اإل انخفاضالمارفية بسبب ارصفاع سعر الفائدة, أك 
 F2, كأابحت نقطة الصكازف D2إلى  D1منحنى الطمب  انصقاؿالصكازف ك  الخصبلؿأدل 

 , كصظير الفتجكة الرككدية.Y2إلى  Y1حتجـ الدخؿ كالعماؿ مف  نخفاضالصي صشير ال
سصككف بصخفيض حتجـ الضرائب بيدؼ زيادة الطمب الكمي كزيادة المعالتجة  (6)
الحككمي أيضان, كصخفيض سعر الفائدة بيدؼ صشتجيع االقصراض أم صصضافر  نفاؽاإل

 تجيكد السياسية المالية مع السياسية النقدية لصزيد حتجـ الطمب الكمي.

 االنفاق الكما

S 

F3 

F1 

F2 

Y2 Y1 Y3 

D3 

D1 
 
D2 

 

 العمالة -الدخل 
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ابح كص D1إلى  D2فإذا ازداد حتجـ الطمب الكمي فمعنى ذلؾ سينصقؿ المنحنى 
كيعكد الصكازف  Y1إلى  Y2الصي يقابميا زيادة في الدخؿ مف F1التجديدة  فالصكاز نقطة 

 إلى ما كاف  ميو بسبب صخفيض الضرائب, كصزكؿ الفتجكة الرككدية.

 أثر الضرائب فا التضخم: -8-1-4-2
يعني الصضخـ: زيادة في الطمب الكمي ال يقابميا زيادة في العرض الكمي, األمر 

 الرصفاع المسصكل العاـ لؤلسعار.الذم يؤدم 
إف ىذا المفيكـ يكضٌح بأف الصضخـ ىك زيادة في الطمب, كالزيادة في الطمب 

الحككمي, أك زيادة حتجـ القركض المارفية بسبب  نفاؽصنتجـ  ف زيادة حتجـ اإل
سعر الفائدة, أك صحرير مدخرات األفراد أك الحككمة, فالزيادة في الطمب يتجب  انخفاض

يككف قد كاؿ إلى مرحمة  قصااد, لكف االنصاجأف صشتجع المنصتجيف  مى زيادة اإل
 غير قابمة لمزيادة, فيؤدم ذلؾ الرصفاع األسعار. نصاجالصشغيؿ الكامؿ, أك أف  كامؿ اإل

 الصضخـ؟كيؼ صسصطيع الضرائب صخفيض 
 مى الدكلة أف صسصخدـ السياسصيف معان المالية في زيادة الضرائب, كصخفيض حتجـ 

 العاـ كالنقدية بزيادة سعر الفائدة لصخفيض حتجـ القركض كصخفيض  رض النقد. نفاؽاإل
إف زيادة الضرائب في ىذه الحالة صيعد سياسية مالية ناتجحة, فإذا  دنا إلى الشكؿ 

 ما يمي: ( نبلحظ1البياني رقـ )
إف حالة الصكازف ىي  ند نقطة صقاطع منحنى الطمب الكمي مع العرض الكمي  .6

 .Y1كالصي صحدد حتجـ الدخؿ  ند  F1في النقطة 
العاـ أك زيادة حتجـ القركض أدت  نفاؽإف زيادة الطمب الكمي بسبب زيادة اإل .6
زيادة الصي صكٌضح  F3في النقطة  Sليصقاطع المنحنى  D2إلى  D1المنحنى  نصقاؿال

كصظير كما ىك كاضح الفتجكة الصضخمية ألف العرض لـ  Y3إلى  Y1في الدخؿ مف 
 يسصطع مقابمة الزيادة في الطمب.

سكؼ صمصص الزيادة في  سصيبلؾإف زيادة الضرائب  مى الدخكؿ أك  مى اال .1
إلى نقطة  D1الطمب الكمي كسكؼ يصراتجع حتجـ الطمب الكمي صدريتجيان ليعكد إلى 
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كبذلؾ صصراتجع األسعار صدريتجيان كيعالج  Y1إلى  Y3ة كيصراتجع الدخؿ مفالصكازف األكلي
 الصضخـ.

 إف فعالية السياسة المالية في معالتجة الصضخـ ىي أسرع مف السياسة النقدية.
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 المراجع:
 .6225 ادؿ فميح العمي: المالية العامة, دار الحامد,  ماف  -6

 .6221ت تجامعة دمشؽ االمؤلؼ: االقصااد المالي, منشكر  -6
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 :الثامن أسئمة الفصل
  True / False    صح أو خطأ-1

الر
 خطأ صح السؤال تقم

    صؤدم اإل فاءات الضريبية لصخفيض اإلنصاج  6

    صؤدم الضرائب لزيادة حتجـ االسصيبلؾ 6

    صؤدم الضرائب لصخفيض حتجـ االدخار 1

    صؤدم الضرائب لصخفيض حتجـ االسصثمار 7

    يؤدم صخفيض الضرائب لمعالتجة حالة الرككد 7

    يؤدم صخفيض الضرائب لمعالتجة حالة الصضخـ 1

 
 Multiple-Choiceأسئمة خيارات متعددة -2
 يؤدم فرض الضرائب  مى المنصتجيف ؿ -1

A- تخفيض دخول المنتجين 
B- زيادة دخكؿ المنصتجيف 
C- زيادة الاادرات 
D- زيادة الكاردات 
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 صؤدم الضريبة لصخفيض -2
A-  اإلنصاج الزرا يحتجـ 
B- حجم االستيالك 
C- زيادة حتجـ االسصيبلؾ 
D- زيادة االدخار 

 
 في حاالت الرككد -3

A- نزيد الضرائب 
B- نزيد  دد العماؿ 
C- نخفض الضرائب 
D- صزداد الاادرات 

 
 في حاالت الصضخـ -4

A- نخفض الضرائب 
B- نزيد اإلادار النقدم 
C-  نخفض اإلنصاج الزرا ي 
D- نزيد الضرائب  
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 أسئمة تقضايا لممناتقشة-3
 العبلقة بيف زيادة الضرائب كاالسصيبلؾ؟ماىي  -6

 (.6)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة                 
 ادرس أثر الضريبة  مى االسصثمار -6

 (.1)في الفقرة  دقيقة 67مدة اإلتجابة                 

 ىؿ صؤثر الضرائب  مى الصضخـ؟ -1

 (.7)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة             

 صؤثر الضرائب  مى الرككد؟كيؼ  -7

 .(7)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة             
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 العامة جوىر وطبيعة القروض التاسعالفصل 
 عنوان الفصل: جوىر وطبيعة القروض العامة

The essence of public loans 
 كممات مفتاحية:
 Reason of resorting to loans أسباب المتجكء لمقركض:          public loansالقركض العامة: 

 Compulsory loans القركض االتجبارية:   Optional loans القركض االخصيارية:
 External loans القركض الخارتجية:      Internal loans القركض الداخمية:
 ممخص الفصل:

القركض العامة يصناكؿ ىذا الفاؿ صعريؼ القركض كصحديد خاائايا ثـ الحديث  ف أسباب المتجكء إلى 
القركض الداخمية الصي صادر بالعممة الكطنية كصحدد الدكلة أسعار ثـ ناقشنا , كخااة حاتجة الدكلة ليذه القركض

الفائدة  مييا, كما كصطرقنا لمقركض الخارتجية الصي صحاؿ  مييا الدكلة مف الدكؿ األتجنبية كبالعممة األتجنبية كليا 
كما صناكلنا اادار القركض العامة كأشكاؿ طرحيا لبلكصصاب العاـ, , المقصرضشركط محددة يفرضيا المقرض  مى 

مكانية صداكليا في سكؽ األكراؽ المالية.  كالسماح لممضاربيف كاألفراد شراء ىذه القركض كا 
 المخرجات واألىداف:

 الصعرؼ  مى تجكىر كخاائص القركض العامة -6
 الدكلة لؤلمكاؿ بيدؼ صمكيؿ النفقات العامة المصزايدة.شرح أسباب المتجكء إلى القركض العامة كخااة حاتجة  -6
 الصعرؼ  مى القركض الداخمية الصي صادر بالعممة المحمية. -1
 ةالصعرؼ  مى القركض الخارتجية الصي صحاؿ  مييا الحككمة مف الحككمات األتجنبية كبالعمبلت األتجنبية كخبلؿ فصرة محدد -7
 ارية.الصعرؼ  مى القركض االخصيارية كالقركض االتجب -7
 الصعرؼ  مى آلية اادار القركض ككيؼ يسصطيع األفراد االشصراؾ بيا كالمزايا الصي يحامكف  مييا مف خبلؿ ىذه القركض. -1

 مخطط الفصل:      

 مفيكـ كخاائص القركض العامة -6
 أسباب المتجكء لمقركض العامة -6
 أنكاع القركض العامة -1

 ركض الخارتجيةقالداخمية كالالقركض ( 6 القركض االخصيارية كالقركض االتجبارية( 6

 اادار القركض العامة -7
 أنكاع سندات القرض -7
 طرؽ االكصصاب بالسندات -1
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 :تمييد
كانت الحككمات صمتجأ إلى القركض العامة في أكقات األزمات كالحركب, كفي 
أكقات المكاسـ الزرا ية الرديئة ,  ندما صنخفض الضرائب الزرا ية , فقد ظيرت 

اإلمبراطكرية الفارسية كأيضان الركمانية خبلؿ القركف األكلى لمميبلد القركض العامة في 
ات كنقص الخراج آنذاؾ , فقد ضطراب, ككذلؾ ظيرت في الدكلة العباسية  مى أثر اال

/  -ق 616بمفيكـ اليكـ  اـ  (كىك رئيس الكزراء)اقصرض الكزير سميماف بف الحسف 
 722ـ حكلي  117/  161ابف مقمة  اـ ـ أياـ الخميفة المقصدر كاقصرض الكزير  116

 (6) مى الحاتجات العامة  نفاؽألؼ دينار مف صتجار الدقيؽ لئل
 نفاؽنظران الرصباط اإل اسصثنائية,حدثت في الصاريخ لكنيا كانت  أخرلكظكاىر 
فكانت  ية,قصااداال كألف الدكؿ كانت ال صصدخؿ في الشؤكف العامة,العاـ باإليرادات 

 .النفقات مصعددة كبحدكد اإليرادات العامة
 ية,تجصما كاالية قصاادأما في العار الحديث كنظران لصدخؿ الدكلة في الحياة اال

 العاـ, نفاؽفقد أابحت اإليرادات  اتجزة  ف صمكيؿ اإل العامة, مى المرافؽ  نفاؽكاإل
بأف  :مفكريف لمقكؿبؿ ذىب بعض ال سنكية,كأابح المتجكء إؿ القركض العامة ظاىرة 

 .القركض العامة أابحت مادران مف ماادر الكاردات العامة لمدكلة
صسصخدـ الدكلة القركض العامة لصمكيؿ المشاريع العامة كخااة مشاريع البنية 

لذلؾ لـ  كغيرىا, مى البحث العممي كالمخصر ات الحديثة  نفاؽكاإل كالخدمات,الصحصية 
كظير معيار دكلي  كسنكية,بؿ أابحت مسصمرة  ة, رضيصعد القركض العامة ظاىرة 

فكمما ازدادت الديكف لمنصائج كمما صزداد األكضاع المالية  (ىك نسبة الديكف لمنصائج)تجديد 
القركض لمناصج ظاىره سميمة  انخفاضكبالمقابؿ يعد  كاألسعار, نصاجسكءان كيصأثر اإل

 .ينمك كيصطكر بشكؿ احيح قصاادكأف اال

                                  
 611افحة ,  6151مطبعو كزارة األكقاؼ بغداد ,  كصطكره,نشأصو  الماؿ,خكلة شاكر الدتجيمي: بيت  (6)
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ككيؼ صحاؿ  مييا الدكلة مف  ؟كما ىي أنكا يا ؟العامةفما ىي القركض 
 ؟الكطني قصاادىا في االآثار األفراد؟ كما ىي 

 .أسئمة كثيرة سكؼ نتجيب  مييا في ىذا الفاؿ

  :مفيوم وخصائص القروض العامة -9-1
 العشريف,ظيرت القركض العامة في القرف الصاسع  شر كصطكرت في القرف 

فقد  رؼ المفكر  ااـ بشكر  الحاضر,بشكؿ صدريتجي حصى الكقت  أديباصياكصطكرت 
" مبمغ مف الماؿ يدفعو أحد أشخاص القانكف العاـ أك الخاص  :القركض العامة بأنيا

 (6) .يصضمف مقابؿ الكفاء " صشريعي,لمدكلة بمكتجب  قد يسصند إلى اؾ 
  .يةقصااديركز ىذا الصعريؼ  مى الناحية القانكنية أكثر مف الناحية اال

" مبالغ نقدية  :أما المفكر  بد المطمب  بد الحميد فإنو يرل في القركض العامة
صقصرضيا الدكلة أك الييئات العامة مف األفراد أك الييئات الخااة أك الييئات العامة 

برد المبالغ المقصرضة كفكائدىا  لصزاـالكطنية أك األتجنبية أك المؤسسات الدكلية مع اال
 (6) .كط االقصراض أك القرض "طبقان لشر 

" مبمغ مف الماؿ صحاؿ  ميو الدكلة مف  :أما نحف فنعرؼ القركض العامة بأنيا
األفراد أك المؤسسات الكطنية أك األتجنبية يصضمف مقابؿ الكفاء مع الفكائد كفي األكقات 

ية قصاادالحاتجات المالية لمدكلة كصحقيؽ أىدافيا اال شباعالمصفؽ  مييا يؤدم إل
 .ية كالسياسية "تجصما االك 

 يصبيف مف خبلؿ ىذا الصعريؼ بأف القركض العامة صصمصع بالخاائص الصالية:
ألف القركض األتجنبية في  نقدية,مبالغ صقصرضيا الدكلة كقد صككف  ينية أك  .6

 .أخرلأكثرىا صككف سمعان كخدمات لدكؿ 

                                  
  617مرتجع سابؽ افحة  العامة, ااـ بشكر: المالية  (6)
  617مرتجع سابؽ افحة  العامة, بد المطمب  بد الحميد: اقصااديات المالية  (6)
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االقصراض  كال صسصطيع الييئات الحككمية باالقصراض,الدكلة ىي ااحبة الحؽ  .6
ألف الكاقعة  االقصراض,إال مف خبلؿ قانكف يادر  ف السمطة الصشريعية يتجيز لمحككمة 

 .المالية صنظـ دائمان بقانكف
 .يصحدد في  قد القرض الفائدة كزمف السداد كاألقساط .1
قامة قصااديحقؽ القرض أىداؼ الدكلة اال .7 ية في صمكيؿ مشاريع البنية الصحصية كا 

ية كالاحة كالصعميـ تجصما كصمكيؿ الخدمات اال ,نصاجاإلالماانع العامة بيدؼ زيادة 
 .يةتجصما بيدؼ د ـ كصقكية العبلقات كالركابط اال النظافة,كالثقافة كالرياضة كخدمات 

ألنو  المتجصمع,إف ىذه الخاائص صكضح لنا دكر كأىمية القركض العامة في حياة 
كقد يؤثر ذلؾ  بكظائفيا,بدكف ىذه القركض سصصكقؼ الدكلة  ف الصمكيؿ ك ف القياـ 

 ندما  األزمات,كما ظير في  الحككمة,مما يؤدم لسقكط  السياسي, مى كضعيا 
 .صعتجز الدكلة  ف الكفاء بمصطمباصيا صصعرض لمسقكط

 :أسباب المجوء لمقروض العامة -9-2
كحددت كؿ مدرسة  العامة,القركض  اسصخداـية في قصااداخصمفت المدارس اال

  :زمف كشركط المتجكء إلى القركض العامة
 الخاص,صرل في القركض العامة  نار منافسة لمقطاع  :فالمدرسة الكبلسيكية 

 سصثمارالمخااة لبل مكاؿفإذا اقصرضت الدكلة مف القطاع الخاص ينخفض  رض األ
لذلؾ ال يتجكز المتجكء إلى القركض العامة إال  ,صثمارساالفيرصفع سعر الفائدة كيصضرر 

 (6) .كحاالت الحركب االسصثنائية,في الظركؼ 
 فإنيا صرل في القركض العامة أداة ىامة كفعالة إلخراج  :أما المدرسة الكينزية
 .كالكاكؿ إلى حالة الصشغيؿ الكامؿ سصثمارمف حاالت الرككد أك لصشتجيع اال قصااداال

  فإنيا ال صحبذ القركض  :ةالنيك كبلسيكي (مدرسة شيكاغك)أما المدرسة النقدية
لكف  العامة,كال يتجكز المتجكء لمقركض  الصضخـ,العامة ألنيا صؤدم لزيادة معدالت 

                                  
  661 -662مرتجع سابؽ افحة  الماؿ,المؤلؼ: اقصااديات  (6)
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كظركؼ أكركبا صفرض  مى الحككمات االقصراض  األمريكية,ظركؼ الكاليات المصحدة 
فإذا لـ صقصرض الحككمة فمف أيف  السابقة,قساط كسداد األ العامة,لصمكيؿ  تجز المكازنة 
 ؟سصمكؿ ىذه الحاتجات

كليس  ضركرة,كاألفكار فإف المتجكء لمقركض العامة أابح  راءميما اخصمفت اآل
 أم يفرض  مى الدكلة االقصراض لمصمكيؿ كذلؾ لؤلسباب الصالية: حاتجة,
تجسكر  –طرقات صمتجأ الدكلة لمقركض العامة لصمكيؿ مشاريع البنية الصحصية مف  .6
ت صااالاال –الكيرباء  –المدف الانا ية  –سكؾ الحديد  –مرافئ  –مطارات  –

  .مكاؿككميا مشاريع ضخمة صحصاج لؤل
 قصاادلصمكيؿ إقامة ماانع القطاع العاـ الصي صمصمكيا الدكلة كىي ضركرية لبل .6

 .الكطني قصاادالانا ي كاال نصاجالسمع الصي يحصاتجيا اإل نصاجالكطني إل
 نفاؽلصمكيؿ  تجز المكازنة في حاالت نقص الضرائب أك  تجزىا  ف صمكيؿ اإل .1

 .البرامج المخططة إنتجازالعاـ بيدؼ 
قد صطرح الحككمة سندات الديف العاـ لسحب السيكلة  :لمحاربة الصضخـ .7

 .الفائضة بيدؼ صخفيض كسائؿ الدفع األمر الذم يخفض حركة ارصفاع األسعار
حايمة القطع  نخفاضالصقانات الحديثة نظران الالسمع أك  اسصيرادلصمكيؿ  .7

كلذلؾ صمكؿ المنظمات الدكلية أك الحككمات  السمع,األتجنبي لدييا كحاتجصيا ليذه 
 ىا الكطني.اقصاادكلسمع معينة مف  سصيراداألتجنبية كصشصرط اال

ية أك اقصاادإف ىذه األسباب الصي صدفع الحككمات لبلقصراض ىي في تجكىرىا 
كصؤدم لصفعيؿ الطمب الكمي  كسياسية,ية اتجصما ية ك اقصاادان مصعددة آثار مالية صنصج 
 .مقصاادكزيادة معدؿ النمك اال سصيبلؾكاال نصاجكصشتجيع اإل
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 :أنواع القروض العامة -9-3 
ية قصاادصحاؿ الدكلة  مى القركض العامة بيدؼ صمكيؿ المشاريع اال

كذلؾ لمنيكض بالمتجصمع كخااة الدكؿ  العامة,كمشاريع الخدمات  ية,تجصما كاال
ية كصحسيف مسصكل المعيشة تجصما ية كاالقصاادالمصخمفة صقصرض لصمكيؿ برامج الصنمية اال

 .كزيادة الدخكؿ
 كالخدماتمف السمع  نصاجكالصشغيؿ سكؼ يساىـ في زيادة حتجـ اإل سصثمارفاال

 م.قصاادمعدؿ النمك االكيزيد أ داد العامميف األمر الذم يؤدم لزيادة الدخكؿ كزيادة 
ان لذلؾ صقسـ القركض العامة لعدة أنكاع حسب طبيعة القركض كحاتجة اسصناد

 :الدكلة كمكاف كزماف الصمكيؿ كما يمي
 :ية والقروض اإلجباريةختيار القروض اال -9-3-1 

 :يةخصيار يقاد بالقركض اال
 ,خرلاألأف صحدد الدكلة المبالغ كسعر الفائدة كمدة القرض كالمزايا الصتجارية 

 .ا لمعبلقات الصتجاريةاسصنادكصصرؾ لؤلفراد كالشركات حرية االكصصاب بيذه القركض 
  :صصميز ىذه القركض بما يمي

  .يككف األفراد كالشركات كالمضاربيف أحراران في االكصصاب بيذه القركض .6
  .بيذه القركض شصراؾض المزايا لصتجذب المكصصبيف  مى االصضع الدكلة بع .6
بؿ قد صسدد قبؿ حمكؿ األتجؿ إذا احصاج بعض  السداد,صمصـز الدكلة بمكا يد  .1

  .يـمكالاألفراد أل
صقكـ ىذه القركض  مى  نار الحرية في االكصصاب ك مى المقارنة الصتجارية بيف 

ك ادة  ,في القركض الحككمية أك المضاربة في األكراؽ المالية في البكراة سصثماراال
ية كاناديؽ الصقا د الصكظيؼ في القركض الحككمية سصثمار ما صفضؿ الاناديؽ اال

 كصكظؼ الماارؼ الصتجارية ,سصثماريا المخااة لبلأمكال% مف  62 – 67بحدكد 
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لسيكلصيا السريعة في أكقات  بالسندات الحككمية نظران  ااحصياطياصي% مف  62 – 7
 .األزمات

 :يقاد بالقركض اإلتجبارية
الصي صتجبر الدكلة األفراد  مى االكصصاب بيا دكف صحديد شركط محددة  مكاؿاأل
 .كصصرؾ لنفسيا صحديد ىذه الشركط ,لمقرض

  ؟لماذا صمتجأ الدكلة لمقركض اإلتجبارية :السؤاؿ المطركح حاليان 
 :ية في الحاالت الصاليةصمتجأ الدكلة لمقركض اإلتجبار 

يان لؤلفراد اخصيار بحيث لك صركت األمر  ,في حاالت ضعؼ ثقة األفراد في الدكلة .6
م أك في قصاادكيككف ذلؾ في فصرة  دـ االسصقرار اال ,لما اكصصبكا بيذه القركض

  (6) .بيذه القركض شصراؾلذلؾ صفرض  مى األفراد اال ,األزمات السياسية
في حاالت الصضخـ  ندما صرصفع األسعار صقكـ الدكلة بإتجبار األفراد كالشركات  .6

فصنخفض كسائؿ  (6) مى االكصصاب بالقركض العامة بيدؼ سحب تجزء مف السيكلة 
 .األسعار نخفاضالدفع كيؤدم ذلؾ ال

البلزمة,  مكاؿية كلـ يصكفر لدل الدكلة األخصيار في حاؿ اسصحقاؽ القركض اال .1
 ,ية إتجباريةخصيار لقركض دكف صحديد شركط تجديدة فصابح القركض االصؤتجؿ سداد ا

 .كصابح الحككمة ااحبة السمطة في صقرير شركط القرض
لكف الحككمة صبقى  ,إف ىذه الحاالت صكضح آلية فرض القركض اإلتجبارية

لكف دكف  ,ممصزمة بسداد القركض العامة اإلتجبارية رغـ إتجبار األفراد  مى االكصصاب بيا
  .يد فصرة زمنية لمسداد أك صحديد الفائدةصحد

أما السؤاؿ اآلخر المطركح فيك كيؼ صحدد القركض الصي سصحاؿ  مييا مف 
المتجباة مف الشخص أك  مكاؿكما ىي األسس المعصمدة في صحديد حتجـ األ ؟كؿ شخص
 الشركة؟

                                  
 . 671مرتجع سابؽ ص  العامة,سكزم  دلي ناشد: المالية  (6)
 .666مرتجع سابؽ ص  العامة, كض اهلل: مبادئ المالية زينب حسيف   (6)
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 :صعصمد الحككمة في القركض االتجبارية األسس الصالية
قد صتجبر الدكلة األفراد كالشركات  مى دفع مبمغ يعادؿ ضعؼ  :ضريبة الدخؿ .6

 .(6)أك ضعفي ضريبة الدخؿ المسصحقة  مى األفراد أك الشركات كقرض إتجبارم لمدكلة 
قد صتجبر الدكلة المبلكيف كأاحاب العقارات  مى دفع مبمغ  :األمبلؾ كالعقارات .6
  .مف قيمة  قاراصيـ  مى شكؿ قرض إتجبارم لمدكلة% 62أك % 7

فيسارع  الكطنية؛قد صعمد الدكلة إلى صبديؿ العممة  :صبديؿ األكراؽ النقدية .1
المكاطنكف لصبديؿ األكراؽ النقدية ك ندىا صحصفظ الدكلة بمبالغ لؤلغنياء لفصرة طكيمة  مى 

 .شكؿ قرض إتجبارم
 صمتجأ الحككمات لئلادار النقدم في حاؿ  دـ صسكيؽ :اإلادار النقدم .7

كيعطي المارؼ المركزم  (يةاخصيار قركض )االكصصاب العاـ  القركض المطركحة  مى
كظيكر  األسعار؛ارصفاع ( الصضخـ)كينتجـ  مى ىذه العممية  العاـ؛سندات الديف 

 الفكضى النقدية كاالرصفا ات المسصمرة في األسعار.
 6111لقد اسصخدمت الحككمات صاريخيان ىذه القركض في بريطانيا  اـ  -
 (.أراضي زرا ية -ماانع  -أبنية )مف قيمة العقارات % 7بمقدار 
كما اسصخدمصيا تجميع الدكؿ في أكركبا في فصرة الحرب العالمية الثانية بيدؼ  -

 .صمكيؿ الحركب
أك  دخاركصسصخدميا الدكؿ النامية كالعربية  ندما صمـز الماارؼ كاناديؽ اال -

كسكريا  المالية؛اصيا لدل كزارة ية بكضع تجزء مف احصياطيتجصما مؤسسات الصأمينات اال
 6266؛ ثـ اسصخدمصيا خبلؿ األزمة 6227كحصى  اـ  - 6117اسصخدمصيا منذ  اـ 

– 6267. 
كبعدىا صكقفت  ؛6222 -6112النقدم منذ  اـ  اسصخدمت صركيا اإلادار -

 . نو بسبب زيادة اإليرادات العامة

                                  
 .667مرتجع سابؽ ص  العامة,المؤلؼ: اقصااديات المالية   (6)
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 :القروض الداخمية والقروض الخارجية -9-3-2
القرض الذم صحاؿ  ميو الدكلة مف األشخاص "  :بالقركض الداخميةيقاد 

الطبيعييف أك المعنكييف المقيميف في أقاليميا بغض النظر  ف تجنسياصيـ سكاء كانكا 
  (6)مكاطنيف أك ر ايا أتجانب " 

صحدد الدكلة في القركض الداخمية شركط القرض كصطرحو  مى االكصصاب العاـ؛ 
كالشركات باالكصصاب حسب صكتجيات كؿ مسصثمر كما كيمكف أف صشصرؾ كيقكـ األفراد 

الماارؼ كشركات الصأميف كالر ايا األتجانب بشراء سندات الديف العاـ خااة إذا كاف 
 .في البكراة أك يعادؿ فائدة الماارؼ سصثمارسعر الفائدة أفضؿ مف اال

  :صحقؽ القركض الداخمية المزايا الصالية
سمبية نقدية  مى قيمة العممة  آثاركلذلؾ ليس ليا  الكطنية؛ة أنيا صنظـ بالعمم .6

 (6) . ند صسديد القرض
ك ادة ما  (مدة القرض –قيمة القرض  –الفائدة )صحدد الدكلة شركط القركض  .6

 .صحددىا بشركط ميسرة كلاالح الدكلة
ان لمظركؼ اسصنادصصرؾ لؤلفراد حرية االكصصاب دكف مؤثرات داخمية أك خارتجية  .3
 .ية كالسياسيةقصااداال

في المشاريع الصي صرغب  مكاؿأف ىذه المزايا صسا د الدكلة  مى صكظيؼ ىذه األ
 .كالصكسع بيا بصطكيرىا؛الدكلة 

 :أما مساكئيا فيي
 دخاراال نخفاضنظران ال طرحصيا؛قد ال صسصطيع الحككمة صسكيؽ القركض الصي  .6

 .في األكراؽ المالية سصثمارأك صكتجو األفراد لبل
األتجيزة كالصقانات البلزمة  سصيرادصككف الدكلة بحاتجة لمقطع األتجنبي ال قد .6

 .يةتجصما ية كاالقصاادلمشاريع الصنمية اال

                                  
 171مرتجع سابؽ ص  العامة؛مبادئ المالية  حامد  بد المتجيد دراز: (6)
 .667مرتجع سابؽ ص  الماؿ,المؤلؼ: اقصااديات   (6)
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ية قصاادإف ىذه المساكئ ال صقمؿ مف أىمية ىذه القركض كدكرىا في الصنمية اال
 .كخااة في صنشيط الطمب المحمي ية؛تجصما كاال

ىي القركض الصي صحاؿ  مييا الدكلة مف الحككمات "  :أما القركض الخارتجية
األتجنبية أك مف األفراد كالشركات األتجنبية أك مف المؤسسات المالية الدكلية مثؿ 

أك الييئة الدكلية  IBRDأك البنؾ الدكلي لئلنشاء كالصعمير  IMFاندكؽ النقد الدكلي 
 IDA  "(6)لمصنمية 

 إنتجازالية لمدكلة حيث صسا دىا في صعد القركض الخارتجية مف أىـ المكارد الم
مشاريعيا كصمكيؿ مسصكرداصيا مف المكاد الغذائية كاألتجيزة كالصقانات كصنشيط الطمب 

كالسؤاؿ المطركح مصى صمتجأ الدكلة لمقركض  الدخكؿ؛الداخمي كصشغيؿ العماؿ كزيادة 
  ؟الخارتجية
  :صمتجأ الدكلة لمقركض الخارتجية لؤلسباب الصالية -
البلزمة لمعالتجة الحالة المالية في الدكؿ خااة  ندما  مكاؿاأل الحاكؿ  مى .6

 .يزداد العتجز المالي كصعتجز اإليرادات الداخمية  مى صغطية النفقات العامة
ية ذات الكفاية العالية الصي يحصاتجيا قصاادإقامة بعض المشرك ات اال .6
 -مطارات ال–ماافي النفط  -محطات الكيرباء  -السدكد )الكطني مثؿ  قصااداال

كالصقانات كالخبرات؛ كصعتجز إمكانيات الدكؿ النامية  مكاؿألنيا صحصاج لؤل....( .المرافئ
 .(6)  ف إقامصيا

ابلح ما دمرصو الحرب نظران لحاتجة الدكلة  .1 صمكيؿ النفقات العسكرية كالحركب كا 
ابلح البنية الصحصية الصي دمرصيا الحركب  .لشراء األسمحة مف الخارج كا 

صحقيؽ االسصقرار في أسعار  ز في ميزاف المدفك ات بيدؼإابلح العتج .7
الصقانات مف الخارج كصشتجيع  اسصيراد؛ لد ـ برامج الصنمية الصي صعصمد  مى الارؼ

 .كصشغيؿ العمالة الكطنية نصاجكلد ـ الانا ة المحمية كصشتجيع اإل سصيرادالصادير كاال
 إف ىذه األسباب صتجبر الدكلة  مى االقصراض مف الخارج أك المنظمات الدكلية. 

                                  
 176العامة؛ مرتجع سابؽ ص  مبادئ المالية حامد  بد المتجيد دراز:  (6)
 667اقصااديات الماؿ؛ مرتجع سابؽ ص  المؤلؼ:  (6)
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  :أما مزايا ىذه القركض فيي
صكفر القطع األتجنبي البلـز لمدكلة لكي صسصكرد الصقانات البلزمة لمشاريع الصنمية  .6

كالغزؿ كالنسيج أك المكاد الغذائية أك صقانات محطات  (القطاع العاـ)مثؿ ماانع الدكلة 
  .الكيرباء كماافي النفط كغيرىا

% 6–6سنة كصككف أسعار الفائدة مصدنية بيف  62 – 62صصزايد مدة السداد بيف  .6
  .كىي محفزة لحككمات الدكؿ النامية األحياف,في أفضؿ 

  .إمكانية سداد القرض بالسمع المحمية الصي صنصتجيا الدكلة .1
القرض  اسصثمارإف ىذه المزايا مشتجعة  مى االقصراض لكنو ينبغي  مى الدكلة 

 –ككريا )فقد قامت الصنمية في كؿ مف  بالمسصقبؿ,بشكؿ تجيد حصى صسصطيع سداده 
 مى  (صركيا –األرتجنصيف  –البرازيؿ  –المكسيؾ  –سنغافكرة  –ندكنيسيا ا –ماليزيا 

كانصقمت  الدكلية,ية أك مف المنظمات المالية القركض الخارتجية سكاء مف حككمات أتجنب
 .ىذه الدكؿ بفضؿ ىذه القركض مف دكؿ مصخمفة إلى دكؿ مصقدمة

  :أما مساكئ ىذه القركض فيي
بؿ  مى الحككمة أف صككف مصكافقة مع  الدكؿ,ليست ىذه القركض مصاحة لكؿ  .6

أك مع صكتجيات المنظمات المالية الدكلية في الميبرالية )االنفصاح  المقرضة,الدكلة 
 م(. قصااداال

قد صفرض الدكلة المقرضة  مى الدكلة المقصرضة شراء سمع أك صقانات محمية  .6
كربما صككف ىذه الصقانات قديمة ال صحصاتجيا الدكلة  القرض,لمحاكؿ  مى ىذا 

  .المقصرضة
لدكلة لبرنامج اندكؽ النقد الدكلي في في حاالت العتجز  ف السداد صخضع ا .1
 مييا ما  كيفرضالتجدكلة كيصدخؿ الاندكؽ في الشؤكف الداخمية لمدكلة المقصرضة  إ ادة

االندماج في  –العكلمة  – قصاادصحرير اال)يسمى بكافة اندكؽ النقد الدكلي 
  (.العالمي قصااداال
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 :القروض تقصيرة األجل والقروض طويمة األجل -9-3-3
 د بالقروض تقصيرة األجليقص Short Run Loans: 

المبالغ الصي صقصرضيا الدكلة لمدة ال صصتجاكز السنة لصمكيؿ العتجز المؤقت في 
أك بسبب  المباشرة,أك بسبب صأخر الحاكؿ  مى الضرائب  لمدكلة,المكازنة العامة 

  (6)".صتجاكز النفقات العامة في بعض األشير اإليرادات العامة
 :Treasury Billsكأىـ شكؿ لمقركض قايرة األتجؿ أذكف الخزينة 

يكمٌا كصباع  612يكمٌا أك  16كيقاد بيا األكراؽ المالية الحككمية قايرة األتجؿ 
 .في سكؽ األكراؽ المالية بسعر خاـ مباشرة

أحسب  ليرة, 7572ليرة با صو الدكلة بمبمغ  7222سمية سند قيمصو اال :مثاؿ
  :ليرة 7172فإذا با صو بمقدار  ؟السند الفائدة  مى ىذا
7222 – 7572  =7% 
      7222 
7222 – 7172 = 672 = 1% 
     7222        7222 

فكمما ارصفع سعر الفائدة في السكؽ أك انخفضت أرباح األكراؽ المالية في 
 .البكراة صنخفض فائدة السندات

 :صصمصع أذكف الخزينة بالمزايا الصالية -
 .مدصيا نخفاضصسكيقيا نظران السيكلة  .6
 .ىي أكراؽ مالية خالية مف المخاطر ألنيا قايرة كمضمكنة مف قبؿ الدكلة .6
لذلؾ  السيكلة,ية لمحفاظ  مى خصيار صسصثمر الماارؼ فييا االحصياطيات اال .1

 .صزداد سر ة صسكيقيا

                                  
 .612مرتجع سابؽ ص  العامة, مي خميؿ ػ سميماف المكزم: المالية  (6)
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 .خرل الية األرباح مقارنة مع األكراؽ المالية األ .7
كصمبي  األسكاؽ,إف ىذه المزايا صتجعؿ منيا أكثر األكراؽ الحككمية صداكالن في 

 .العاـ السنكم نفاؽرغبات الدكلة في صمكيؿ اإل
 :أما مساكئيا فيي -
ربما إذا ازداد العتجز المالي صقكـ الحككمة بصحكيميا إلى قركض طكيمة األتجؿ  .6

 .فصابح قركضان إتجبارية
 .سعار الفائدة  مييايؤدم الصنافس  مييا لصخفيض أ .6
  أما القروض طويمة األجلLong Run Loans: 

مقابؿ سعر  فأكثر," ىي مبالغ صقصرضيا الدكلة مف األفراد كالشركات لمدة سنصيف 
صيدؼ لصغطية العتجز الدائـ في المكازنة أك لصمكيؿ  الخزينة,فائدة أكبر بكثير مف أذكف 

 مشاريع صنمكية طكيمة األتجؿ "
 :دات الديف العاـ لؤلسباب الصاليةصادر الدكلة سن

 .لصمكيؿ  تجز المكازنة الدائـ .6
ية )كخااة مشاريع البنية الصحصية تجصما ية كاالقصاادلصمكيؿ مشاريع الصنمية اال .6

 (... كغيرىما.كالطرقات كالتجسكر كمشاريع الكيرباء كالمطارات كالمرافئ كسكؾ الحديد
 الكطني. قصاادالدفع في االلمحاربة الصضخـ مف خبلؿ صخفيض حتجـ كسائؿ  .1

إف ىذه القركض المصكسطة كالطكيمة ىي بطبيعصيا لصمكيؿ مشاريع طكيمة األتجؿ 
أك في الدكؿ المصقدمة صخدـ العتجز الدائـ الذم  ية,قصااداالكصخدـ صكتجيات الصنمية 
 .صعانيو المكازنات ىناؾ
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 :إصدار القروض العامة -9-4
الصي بمقصضاىا صحاؿ الدكلة  مى  العممية: يقاد بإادار القركض العامة

كيقكـ األفراد باالكصصاب بيا  العاـ,المبالغ المكصصب بيا  ف طريؽ طرح سندات الديف 
 (6)كفقان لمشركط الصي ينص  مييا قانكف إادار القرض العاـ ".

 كيكضح ىذا الصعريؼ اآللية الصي صحددىا الدكلة لبلكصصاب بالقركض العامة.
 :إادار القركض العامة بأنيا كمف تجيصنا نحف نعٌرؼ

" متجمك ة مف اإلتجراءات كالصسييبلت كالصنظيمات الصي يصـ بمكتجبيا صنظيـ  ممية 
إلى الخزينة  مكاؿاإلادار كالصسكيؽ كاالكصصاب  بر المؤسسات المالية حصى كاكؿ األ

 العامة بيدؼ صمكيؿ المشاريع المقررة في الخطة العامة لمدكلة ".
تجميع اإلتجراءات الصي صمر بيا  مميات اإلادار كالصسكيؽ  يصضمف ىذا الصعريؼ

ان لذلؾ صصحدد اسصنادك  صمكيميا,كاالكصصاب ثـ الصمكيؿ لممشاريع الصي صريد الحككمة 
 :خاائص االادار بما يمي

ان لمحالة المالية لمدكلة كحاتجصيا اسصنادإادار قانكف يسمح لمدكلة باالقصراض  .6
 .اتجصيا لصمكيؿ المشاريع الضخمةحسب  تجز المكازنة أك ح مكاؿلؤل

إادار صنظيمات كقرارات مالية حككمية صرصب  ممية اإلادار بالصنسيؽ مع  .6
 المالية كالماارؼ ذات الامة. المارؼ المركزم كسكؽ األكراؽ

صحديد المارؼ الذم سيقـك بالصسكيؽ كالصعاقد معو كصحديد  مكلصو  ند القياـ  .1
 بعممية االكصصاب.

أك المشاريع المخططة  المكازنة,خايايا لصمكيؿ  تجز صتجميع المبالغ كص .7
 .حسب خطة الدكلة في كزارة المالية كبالصنسيؽ مع الكزارات المخصاة

ية كالسياسية الصي صريدىا الدكلة مف كراء تجصما ية كاالقصاادصحقيؽ األىداؼ اال .7
 .سياسة القركض العامة

                                  
 .671مرتجع سابؽ ص  العامة,سكزم ناشد: المالية  (6)
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 .الكطني اادقصإف ىذه الخاائص صكضح آلية اإلادار كأىدافيا في اال
 :تشريعات اإلصدار -9-4-1 

صصطمب كؿ كاقعة مالية ميما كاف حتجميا كسعرىا إادار قانكف مف السمطة 
كالقركض العامة صصطمب  ,نفاؽكاإلالصشريعية ينظـ ىذه الكاقعة كيحدد أاكؿ التجباية 

مثؿ غيرىا إادار قانكف مف السمطة الصشريعية يحدد فيو قيمة القرض كمتجاالت 
 :الصمكيؿ كيصرؾ لمسمطة الصشريعية صنظيـ األمكر الفنية كما يمي

 (6)صادر السمطة الصشريعية قانكف صنظيـ القرض العاـ كمتجاالت الصمكيؿ. .6
 :صحدد السمطة الصنفيذية ما يمي .6
  الحككمة المبالغ الكاتجب االكصصاب بياصحدد. 
 صحدد سعر الفائدة الصأشيرم ليذه القركض. 
  أك المارؼ الصتجارم لصسكيؽ القرض. المركزم,صصفؽ مع المارؼ 
  كىكذا..خمس سنكات -سنصيف  -سنة  -أشير  1صحدد فصرة القرض ... 
 صحدد المشاريع الصي سيصـ صمكيميا مف ىذا القرض. 
صعد صشريعات القرض العاـ صتجارية بيف الدكلة كاألفراد كالشركات المكصصبيف بيذا  .1

أم يككف  قد القرض العاـ مف  قكد القانكف العاـ يصرصب  ميو مراكز قانكنية  القرض,
 .لكؿ مف الدكلة كالمكصصبيف

بشركط العقد الصي حددصيا بمفردىا كقبؿ بيا األفراد  لصزاـ مى الحككمة اال .7
 .مقصااديف كذلؾ بيدؼ صنظيـ األ ماؿ الصتجارية لصخدـ الصطكر االالمكصصب

ان ليذه اإلتجراءات نبلحظ بأف السمطة الصشريعية صقدـ القانكف كىك بمثابة اسصناد
اإلتجازة فقط بينما الحككمة ممثمة بكزارة المالية صقكـ باإلتجراءات اإلدارية كالصنظيمية 

كىذه العممية  كسيط,يد بيع القرض بنفسيا دكف كالمالية كأحيانان االكصصاب إذا كانت صر 
 .صبيف دكر كزارة المالية كنشاطيا المالي بخاكص صسكيؽ القركض العامة

                                  
  672مرتجع سابؽ ص  العامة,سكزم  دلي ناشد: المالية  (6)
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  :تقيمة القرض العام -9-4-2 
  :يقاد بقيمة القرض العاـ

م اسصثمار مشركع  أك لصنفيذ المكازنة," المبمغ الذم صحدده الدكلة مف خبلؿ  تجز 
 (6)".بحد ذاصو

فإذا كانت صعمـ مسبقان بأنيا سصحاؿ  مى ىذا المبمغ فصحدد قيمة القرض  ند 
ذا كانت صعمـ بعدـ قدرصيا  مى صتجميع المبمغ المحدد فإنيا ال  التجميكر,طرحو  مى  كا 

 يف:أسمكبان لذلؾ صادر القرض كفؽ اسصنادصحدد قيمة القرض ك 
  :صحديد قيمة القرض المطركح  مى االكصصاب العاـ أسمكب .6

حدد الحككمة قيمة القرض كسعر الفائدة كفصرة السداد كصطرح السندات  مى ص
فيقكـ األفراد كالشركات باالكصصاب بيذه السندات كفي حاؿ صتجاكز  العاـ,االكصصاب 

صقـك كزارة المالية بإتجراء نسبة كصناسب كصخفض المبالغ كصعيد  القرض,االكصصاب قيمة 
ربعة أضعاؼ صأخذ المبمغ كصعيد ثبلثة أضعاؼ فإذا بمغ االكصصاب أ لممكصصبيف,% 67

 (6).لممكصصبيف
 :مثال

مميار ليرة سكرية  مى شكؿ سندات قيمة  62طرحت الحككمة قرضان  امان بقيمة 
% لمدة سنة فإذا  ممت أف قيمة االكصصابات 1ليرة سكرية كسعر الفائدة  7222السند 
 (1).أحسب كيؼ سصنظـ الحككمة ىذه العممية ليرة,مميار  62بمغت 

 سند 6222222=  7222÷  622222222222 دد السندات 
 سند 7222222=  7222÷  622222222222 دد السندات المكصصب بيا 

 %72صخفيض  دد السندات لكؿ مكصصب 

                                  
 .121مرتجع سابؽ ص  العامة, ااـ بشكر: المالية  (6)
 .121مرتجع سابؽ ص  العامة, ااـ بشكر: المالية  (6)
 .672ص  6111االسكندرية  التجامعية,الدار  المالي,متجدم محمكد شياب: االقصااد  (1)
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 ليرة 7222222سند بقيمة  622 -اكصصب أحمد ب
 ليرة 6722222=  6722222 – 7222222يبقى 

 ليرة  6722222كصعيد لو  6722222سند بقيمة  72م يبقى لديو أ
 : دـ صحديد قيمة القرض أسمكب .6

أك  ند حاتجصيا لمبالغ كبيرة  الحركب,في حاالت  سمكبصسصخدـ الحككمة ىذا األ
كفي مثؿ  الكطني, قصاادأك لمقياـ بحركة  مرانية في اال العامة,صفكؽ حتجـ المكازنة 

كذلؾ بيدؼ الحاكؿ  مى المبالغ ميما  القرض,ال صحدد الحككمة مبمغ  الحاالت,ىذه 
 .كاف حتجميا
 

 :مثال
 7222 -طرحت كزارة المالية قرضان  مى االكصصاب العاـ كحددت قيمة السند ب

ذا فرضنا أنيا با ت  سنة,% كلمدة 1ليرة كبسعر فائدة   :مبلييف سند 62كا 
 :العاـ احسب المبمغ المصحاؿ كخدمة الديف

 مميار ليرة 72=  7222×  622222222قيمة القرض 
 سعر الفائدة× الفائدة = القرض 

 مميار ليرة سنكيان  7% = 1× مميار  72=  
ية تجصما ان لمظركؼ االاسصنادكصكصفي الدكلة بيذا المبمغ لمعاـ القادـ كذلؾ 

 .كصفكر بطرح سندات في العاـ القادـ ية,قصاادكاال

 :أنواع سندات القرض -9-5
" الايغة كاألشكاؿ الصي صطرح فييا كزارة المالية السندات  :يقاد بسندات القرض

أك ايغة  قد القرض مع المؤسسات المالية  المالية, مى المكصصبيف في األسكاؽ 
 .ك ادة ما صأخذ دائمان ايغة )سندات( " االتجنبية,
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لية  ددان مف فقد طكرت األسكاؽ الما كالنقد,نظران لمصطكر الحااؿ في  الـ الماؿ 
 :السندات الحككمية أىميا

  :سميةالسندات اال .1
سـ المالؾ كمبمغ القرض كسعر الفائدة كزمف اكىي أكراؽ نقدية يستجؿ في السند 

 .كمخصكمة بخاصـ الكزارة كالمكظؼ المخصص المالية,االسصحقاؽ كشعار كزارة 
صمسؾ كزارة المالية ستجبلن خااان صدكف فيو أرقاـ السندات كأسماء المالكيف كصكقيع 

كصدفع الفائدة المصرصبة  مى ىذا السند لممالؾ  ممكيصو,المالؾ  مى الستجؿ كذلؾ إلثبات 
 (6)المالية  سمو في ستجؿ كزارةاالمدكف 

المالية لصعديؿ ثناف إلى كزارة الممكية إلى مالؾ آخر يذىب اال انصقاؿكفي حاؿ 
 .المعمكمات كنقؿ الممكية إلى المالؾ التجديد

صحقؽ ىذه السندات لمالكيا الحماية مف السرقة أك الضياع ألف المالية ال صصعامؿ 
إال مع المالؾ المدكف اسمو في الستجؿ بينما ال يسصطيع بيعيا بالسر ة البلزمة إال 

 . ندما يتجد مف يرغب بشرائيا
  :السند لمحامل .2

 لممالؾ,كال يكتجد خانة محددة  االسصحقاؽ,دات يدكف فييا المبمغ كزمف ىي سن
كفي حاؿ بيعيا إلى شخص تجديد ال يصطمب األمر إال صسميـ  المالؾ,ألف حامميا ىك 

 .السند لممالؾ التجديد فقط
صصميز ىذه السندات بإمكانية بيعيا في األسكاؽ المالية كصداكليا  دة مرات قبؿ 

صحقاؽ السند يسمميا المالؾ لممارؼ الصتجارم كىك يقكـ بدكره ك ند اس اسصحقاقيا,
 .بصحايؿ القيمة مف كزارة المالية

ثبات حقو إكال يسصطيع المالؾ  السرقة,أما محاذيرىا فيي امكانية الضياع أك 
لكف البكراات طكرت األنظمة المالية كاثبات  لممالؾ,ألنيا قابمة لذلؾ لعدـ كتجكد اسـ 
                                  

 .166مرتجع سابؽ ص  الحككمي, بد اليادم النتجار: اقصااديات النشاط  (6)
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فقط صنصقؿ  االلكصركني,كراؽ صبقى في البكراة بمكتجب الستجؿ الممكية كأابحت األ
 .الممكية مف أحمد إلى بساـ دكف حاتجة لكتجكد السند
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 :التاسع سئمة الفصلأ
  True / False    صح أو خطأ-1

 خطأ صح السؤال الرتقم

    صمتجأ الدكلة إلى القركض العامة لصمكيؿ مشاريع البنية الصحصية 6

    يادر القرض الداخمي بالعممة األتجنبية 6

    الدكؿ األتجنبية فائدة  مى القركض الخارتجية عصضال  1

    صأخذ الدكلة رغبة األفراد  ند إقرار القركض االلزامية 7

    السندات االسمية صحمؿ اسـ المشصرؾ كزمف كمدة القرض 7

    ال يظير اسـ المقصرض في السند لمحامؿ )سندات حككمية( 1

    بالقركض العامةيحؽ لؤلفراد االكصصاب بالطريقة المباشرة  5

    صسصطيع البكراة طرح سندات لبلكصصاب العاـ 1

 
 Multiple-Choiceأسئمة خيارات متعددة -2
 صمتجأ الدكلة لمقركض العامة -1

A- لتمويل مشاريع البنية التحتية 
B- لصمكيؿ الاادرات 
C- لصمكيؿ الزرا ة 
D- الماارؼ الخااة 
 القركض الخارتجية صنظـ -2
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A- بالعممة الكطنية 
B- بالعممة األجنبية 
C- بالذىب 
D- بالفضة 
 بيع السندات  ف طريؽ الماارؼ يحقؽ -3

A- األرباح 
B- سعر فائدة مصدنية 
C- سرعة تصريف السندات 
D- سر ة االسصرداد 
 يسصطيع ااحب السند لمحامؿ -4

A-  مع ااحبوصداكلو 
B- صداكلو في الماارؼ 
C- بيعو إلى دكؿ أتجنبية 
D- تداولو فا البورصة 
  
 أسئمة تقضايا لممناتقشة-3
 ؟العامةأسباب المتجكء إلى القركض ماىي  -6

 (.6)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة                 
 قارف بيف القركض الداخمية كالقركض الخارتجية -6

 (.(1) 1-)في الفقرة  دقيقة 67مدة اإلتجابة                 

 قارف بيف السندات االسمية كالسندات لمحامؿ -1

 (.5)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة             
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 آثار القروض العامة العاشرالفصل 
 عنوان الفصل: آثار القروض العامة
The effects of public loans 

 كممات افتتاحية:
 Investment and loansالقركض كاالسصثمار:               Loans effectsآثار القركض: 
 Loans Amortization اسصيبلؾ القركض:        Loans Conversion صبديؿ القركض:

 Stagnation and loans القركض كالرككد:    Inflation and loans القركض كالصضخـ:
 ممخص الفصل:

صناكلنا في ىذا الفاؿ شرحان مفابلن النقضاء القركض العامة فمنيا الصبديؿ كمنيا االسصيبلؾ, كيأخذ 
االسصيبلؾ ككيؼ صسصطيع الدكلة صسديد الصبديؿ نك يف؛ الصبديؿ االخصيارم كالصبديؿ االتجبارم, ثـ صناكلنا شرح 

 ىذه القركض  ندما يككف لدييا اإلمكانيات المالية الكافية لسداد ىذه القركض.
كما صناكلنا شرح اآلثار االقصاادية لمقركض العامة, كبشكؿ خاص أثر القركض العامة  مى 

ر كاالسصثمار حيث صشتجع الدكلة  مى االدخااالسصيبلؾ )بزيادة حتجـ االسصيبلؾ( ككذلؾ أثر القركض العامة 
 زيادة حتجـ االسصثمار

ثـ أخيران دراسة أثر القركض العامة  مى الرككد كالصضخـ, ثـ دراسة آثار القركض االتجصما ية  مى 
 الطبقات كاألتجياؿ.

 المخرجات واألىداف:
  ندما صنصيي مدصيا()العامة نصعرؼ في ىذا الفاؿ  مى انقضاء القركض  -6
 الصبديؿ االخصيارم كالصبديؿ االتجبارم ؛الصبديؿ كيكتجد نك اف مف الصبديؿدراسة آثار  -6
 الصعرؼ  مى اسصيبلؾ القركض العامة )صسديد القسط مع الفائدة(. -1
 دراسة آثار القركض العامة  مى االسصيبلؾ. -7
 دراسة آثار القركض العامة  مى االدخار كاالسصثمار. -7
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 انقضاء القروض العامة: -11-1
 يقاد بانقضاء القركض العامة: 

يا كذلؾ بيدؼ اسصيبلك" قياـ الدكلة بسداد القركض العامة أك صبديميا أك 
يا باألنظمة كالقكانيف أماـ المكاطنيف كاسصمرار الصزامالمحافظة  مى ماداقية الدكلة ك 

 األفراد بالصعامؿ بالسندات الحككمية في المسصقبؿ ".
 كيكتجد  دة طرؽ لمكفاء بالقركض العامة:

 الوفاء بالقروض العامة:  -11-1-1
 يقاد بالكفاء:

" قياـ كزارة المالية برد المبالغ المقصرضة إلى أاحابيا  ند حمكؿ أتجميا كيككف 
ذلؾ لمقركض الاغيرة كقايرة األتجؿ )أذكف الخزينة( بينما القركض الكبيرة أك طكيمة 

 األتجؿ فيمكف الكفاء بيا صدريتجيان حسب المبلءة المالية لمدكلة".
 ان لذلؾ يصـ الكفاء كما يأصي:ناداسصك 
يكماى  12ما صككف مدصيا  ةاألتجؿ,  اد انصياءأذكف الخزينة العامة: صسدد  ند  .6
 كال يتجكز صأتجيميا. يكمان, 612أك 

 سندات الديف العاـ: كىي قسميف: .6
 لمدة سنة. -
 سنصيف فما فكؽ. -
ثبلثة(  خبلؿ أكثر مف سنة )سنصيف أك أقساط,ك ادة ما صسددىا الدكلة  مى  

 يمصد أتجؿ الكفاء بيا إلى خمس سنكات. مكاؿكفي حاؿ نقص األ
فكمما ازدادت االمكانيات كمما اسر ت  لمدكلة,كيصـ الكفاء حسب الكضع المالي 

كبالمقابؿ في حاؿ لـ صحاؿ  مى الضرائب البلزمة صؤتجؿ السداد مف  بالكفاء,الحككمة 
 سنة إلى خمس سنكات.
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 :Conversionتبديل القروض العامة  -11-2
 يقاد بصبديؿ القركض العامة:

أك اسصبداؿ قرض  االسصحقاؽ," صعديؿ  قد القرض مف حيث سعر الفائدة كزمف 
نظران لعدـ صكفر االمكانيات البلزمة لدل كزارة  األتجؿ,قاير األتجؿ بقرض طكيؿ 

ات المصرصبة  مى الدكلة كزيادة لصزامالمالية لسداد القرض القديـ بيدؼ صخفيض اال
 الدائنيف كالدكؿ األتجنبية ". اصتجاهمقدرصيا المالية 

صككف في  العامة,إف ىذا المفيـك لمصبديؿ يكضح بأف الحككمة الصي صمتجأ لمقركض 
كمف ثـ يسا دىا الصبديؿ  مى إيتجاد ظركؼ مالية أفضؿ لمكفاء  اعبة,ظركؼ مالية 

 بديكنيا.
حيث صطمب الحككمة مف المقرضيف  الخارتجية,قركض كينطبؽ الصبديؿ  مى ال

التجدكلة )الصبديؿ( مف خبلؿ صعديؿ شركط القرض كفائدصو كمدة  إ ادةالخارتجييف 
 االسصحقاؽ.

 يشصرط لنتجاح  ممية الصبديؿ صكفر العكامؿ الصالية:
فإذا  ي,تجصما كاالم قصاادأف صصكفر الثقة لدل المقرضيف بالدكلة كنظاميا اال .6

لثقة ال صسصطيع الدكلة صبديؿ القرض ألف المقرضيف يخصاركف سداد القرض لـ صصكفر ا
 فكران  ند االسصحقاؽ.

كبالمقابؿ صنخفض  الصكاليؼ,ارصفاع سعر الفائدة بالسندات القديمة مما يزيد  .6
 .(6)األمر الذم يدفع الحككمة لصبديؿ القرض بيدؼ صخفيض الصكاليؼ السكؽ,الفائدة في 

 لممقرضيف مثؿ صخفيض الضرائب  مى القرض التجديد.صقديـ مزايا  .1
الظركؼ المناسبة إلتجراء  ممية الصبديؿ مثؿ حالة الركاج أك صحسف  اخصيار .7

 أك زيادة معدالت الركاصب كاألتجكر. ,سصيراداالظركؼ 

                                  
 .612ص  6117االسكندرية  التجامعية,الدار  العامة,يكنس احمد البطريؽ: المالية  (6)
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بينما إذا لـ صكف  بنتجاح,إف ىذه الشركط صسا د الحككمة  مى صبديؿ قركضيا 
ة لفرض شركط الزامية صؤدم إلى فقداف الثقة بالحككمة الظركؼ مناسبة صضطر الحككم

ات المالية كقياـ المظاىرات ضد ضطرابكيؤدم ذلؾ إلسقاط الحككمة مف خبلؿ اال
كما حاؿ في اليكناف  اـ  تجديدة,الحككمة األمر الذم يؤدم لصشكيؿ حككمة 

 ـ.6266
 يأخذ الصبديؿ األشكاؿ الصالية:

 :Facultative Conversionالتبديل االختياري -11-2-1
 ندما  كالمالية,م مف خبلؿ المفاكضات بيف المقرضيف خصيار كيككف الصبديؿ اال

كيشصرط لذلؾ ا طاء مزايا لممقرضيف  القرض,صعمف الحككمة  ف رغبصيا بصبديؿ شركط 
صخفيض الضرائب  الفائدة,مثؿ السداد أك صخفيض سعر  م,خصيار االلكي يقبمكا بالصبديؿ 
إتجراء سحب يانايب  مئكية,المصداكلة بناؼ نقطة أك نقطة  مكاؿ مى ريع رؤكس األ

  مى أرقاـ السندات بيدؼ صشتجيع  ممية الصبديؿ كغيرىا.
 :Conversion Obligatoireالتبديل اإلجباري  -11-2-2

 سمطة الدكلة بفرض شركط تجديدة دكف مكافقة اسصخداـكيككف الصبديؿ مف خبلؿ 
 كغيرىا. -صحديد مدة القرض  -المقرضيف مف خبلؿ صخفيض سعر الفائدة 

كيبيف لممقرضيف بأف الظركؼ  لمدكلة,لكف ىذا االتجراء يضر بالسمعة المالية 
 اك ىي مقدمة  مى اإلفبلس. اعبة,المالية الصي صمر بيا الدكلة 

 التبديل المتباين:  -11-2-3
ض كصؤتجؿ الناؼ الثاني لمدة خمس كيعني أف صدفع كزارة المالية ناؼ القر 

األمر الذم يشتجع  مى قبكؿ المقرض بالشركط  صحدده,سنكات مع سعر الفائدة الذم 
 التجديدة.

مف الصبديؿ اإلتجبارم ألنو يضمف لمدائنيف تجزءان مف  أفضؿإف ىذا الصبديؿ ىك 
 المسصثمرة. مكاؿان تجديدان لؤلاسصثمار طالما أنيا صشكؿ  التجديدة,حقكقيـ كيقبمكف بالفصرة 
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 :Amortizationاستيالك القروض العامة:  -11-3
مخفضة رأسماؿ  مصصالية,القركض صسديد القركض  مى دفعات  اسصيبلؾيقاد ب
 .(6)القرض كفكائده

أك ىك السداد الصدريتجي لمقركض العامة بيدؼ الصخمص مف القركض كخدمة 
 الديف العاـ كصخفيؼ األ باء المالية  ف الخزينة العامة.

 الديف العاـ: اسصيبلؾيصطمب 
 الفائضة لدل الدكلة لمسداد. مكاؿصكفر األ -
 الصنسيؽ مع المقرضيف  مى آلية السداد. -
الكطني بيدؼ صحسيف نصائج السداد ليؤدم إلى  قصاادكتجكد حالة الرككد في اال -
 بدالن مف الصضخـ. م,قصااداالالركاج 

  :ية لمقروض العامةتقتصاداال ثاراآل -11-4 
 ثاركمف ثـ صنصقؿ اآل ,ية الكميةقصاادصؤثر القركض العامة في كافة المصغيرات اال

القركض العامة  مى مشاريع البنية  إنفاؽفإذا قامت الدكلة ب ,كالعمالة نصاجإلى اإل
كالدخكؿ كفي حاؿ كاف العرض مرنان يؤدم ذلؾ  نصاجفإف أثرىا يمصد إلى اإل ,الصحصية

أما إذا كاف  ,مقصاادكمف ثـ زيادة معدؿ النمك اال ,كصشغيؿ العماؿ نصاجلزيادة اإل
 .فإف ذلؾ يؤدم الرصفاع األسعار ,العرض غير مرف

  :بالصفايؿ كما يمي ثاركسكؼ ندرس ىذه اآل
 الكما:  ستيالكآثر القروض العامة فا اال -11-4-1 

 سصيبلؾاالكمف  ,األفراد كالقطاع الخاص اسصيبلؾالكمي مف  سصيبلؾيصألؼ اال
يزداد الطمب  سصيبلؾفكمما ازداد اال ,كيشكؿ نسبة كبير مف الدخؿ القكمي ,الحككمي

                                  
 .167مرتجع سابؽ ص  العامة, ااـ بشكر: المالية  (6)
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لذلؾ صعمد الحككمات لزيادة  ,بيدؼ صمبية الحاتجات مف السمع كالخدمات نصاجكيزداد اإل
 .نصاجألنو يشتجع اإل سصيبلؾالدخكؿ بيدؼ زيادة اال

فكمما زادت الحككمة  ,الكمي سصيبلؾالحككمي تجزءان ىامان مف اال نفاؽيشكؿ اإل
الكمي في  سصيبلؾالكمي األمر الذم يؤدم لزيادة اال نفاؽالعاـ سكؼ يزداد اإل نفاؽاإل
  .الكمي نفاؽفاإل ,الكمي سصيبلؾثـ يزداد اال قصااداال

 :لكف ىذه اآللية صمر بمرحمصيف
فراد مف الكمي ألف األ سصيبلؾبالقركض العامة سكؼ ينخفض اال شصراؾ ند اال .6

لزيادة مدخراصيـ  سصيبلؾشركات كمضاربيف كاغار المدخريف سكؼ يخفضكف اال
  (سصيبلؾينخفض اال)الحككمية  بيدؼ شراء السندات

القركض العامة  مى إقامة المشاريع العامة أك  إنفاؽ ندما صقكـ الحككمة ب .6
شكؿ البياني كما في ال سصيبلؾصمكيؿ الخدمات سكؼ صكلد دخكالن تجديدة كسكؼ يزداد اال

 :الصالي

 
 الكما والدخل والعمالة ستيالك( يوضح أثر القروض العامة فا اال8الشكل رتقم )

  :ما يمي (1)يبلحظ مف الشكؿ البياني رقـ 

 االنفاق الكما العرض الكما

 العمالة -الدخل 

Y1 Y 

F1 

C2 + I + G 

C + I + G 

C1 + I + G 

F2 

F 

Y2 
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كالناصج كصحدد لنا  (C + I + G)الصكازف بيف الطمب الكمي  fصكضح النقطة  (6
 .Yمسصكل الدخؿ  ند 

 ند زيادة طمب الحككمة  مى القركض قاـ األفراد كالشركات بصخفيض  (6
 F1كانخفضت نقطة الصكازف إلى  ,بالقركض العامة شصراؾيـ بيدؼ االاسصيبلك

لكف  ,Y1 كانخفض مسصكل الدخؿ إلى (C1 + I + G)حيث أابح الطمب 
ىذه الحالة ال صدكـ طكيبلن ألف الحككمة سكؼ صنفؽ القركض  مى المشاريع 

 .كالخدمات
 ندما صقيـ الدكلة مشاريع البنية الصحصية كصشتجيع المسصثمريف سكؼ يزداد  (1

المنحنى  انصقاؿكالصشغيؿ كسكؼ صزداد الدخكؿ  ندىا سكؼ نبلحظ  نصاجاإل
C1 + I + G  إلىC2 + I + G  كسكؼ صكضح لنا نقطة الصكازفF2  زيادة

اإليتجابية بعد مضي خمس سنكات  ثارأم صبدأ اآل Y2إلى  Y1 الدخؿ مف
 .صقريبان 

 :ستثمارأثر القروض العامة فا اال -11-4-2 
 سصثماركاال ,الذم يقكـ بو القطاع الخاص سصثمارالكمي مف اال سصثماريصألؼ اال

الكمي كيؤثر ذلؾ إيتجابيان  مى  سصثمارالحككمي يزداد اال سصثمارفكمما زاد اال ,الحككمي
 نفاؽاإل ,ات الحككميةسصثمار كأيان كاف حتجـ اال ,الكطني قصاادكالصشغيؿ في اال نصاجاإل

مطارات  -سكؾ الحديد  -مرافئ  -تجسكر  -طرقات ) مى مشاريع البنية الصحصية 
 .... كغيرىا.المدف الانا ية -ت االصااال -مشاريع الكيرباء كالمياه 

 مى الخدمات بكافة أنكا يا فإف آثر ذلؾ يكضحو الشكؿ البياني  نفاؽأك اإل
  :الصالي
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 الكما ستثماريوضح آثر القروض العامة فا اال (9)الشكل رتقم 

 :ما يمي (1)يبلحظ مف الشكؿ البياني رقـ 
صحدد لنا مسصكل  Fفي النقطة  سصثماركاال دخارإف نقطة الصكازف بيف اال – 6

 .yالدخؿ القكمي كحتجـ العمالة  ند 
إف اقصراض الحككمة بيدؼ إقامة مشاريع البنية الصحصية أك إقامة ماانع  – 6

 Iمف  سصثمارأم سكؼ ينصقؿ منحنى اال الحككمي, سصثمار امة سكؼ يزيد حتجـ اال
أم يزداد الدخؿ  y2 -حيث صحدد لنا مسصكل الدخؿ ب F2كصابح نقطة الصكازف  I2إلى 

 .مقصاادكيظير الصحسف اال
ية سكؼ سصثمار في حاؿ  دـ قياـ الحككمة باصفاؽ القرض  مى األنشطة اال – 1

م الكمي سصثمار اال فاؽنالحككمي كسكؼ ينخفض  مى األثر اإل سصثمارينخفض حتجـ اال
الدخؿ  انخفاضحيث صشير إلى  F1كصابح نقطة الصكازف  y1إلى  yأم ينصقؿ المنحنى 

 الرككد. اصتجاهب قصاادكيصتجو اال y1كالعمالة إلى 
 :بأنو  مى الحككمة ثاريصضح مف ىذه اآل

S 

 االستثمار

 العمالة -الدخل 

Y1 Y 

F1 

I1 
I 

I2 

F2 

F  

Y2 
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 .سصثمارية أك صشتجيع االسصثمار االقصراض بيدؼ صمكيؿ المشاريع اال -
 قصااداالقصراض بيدؼ إقامة الماانع الحككمية الصي سصنصج مباشرة كصزكد اال -

 .بالسمع كالخدمات
 .اإليتجابية لمقركض العامة ثاركبذلؾ صظير اآل

 أثر القروض فا معالجة الركود والتضخم: -11-4-3
ألنيا صؤثر في حتجـ السكؽ  ,صعد القركض مف األدكات المالية كالنقدية بآف كاحد

كلذلؾ  ,أخرلية الكمية مف تجية قصاادكصؤثر في المصغيرات اال ,مف تجية النقدية
 :الصضخـ كما يمي آثارالرككد ك  آثارالقركض لمعالتجة  اسصخداـصسصطيع الدكلة 

 :ففي حالة الرككد
الكطني مف الرككد  ندما ينخفض الطمب الكمي كيؤدم ذلؾ  قصااديعاني اال

كصسريح  نصاجم يؤدم لصخفيض حتجـ اإللصكدس البضائع في المسصكد ات األمر الذ
كزيادة حتجـ  ,الدخكؿ انخفاضك  ,العماؿ كزيادة أ داد البطالة في افكؼ العماؿ

في ىذه الحالة إذا اقصرضت الدكلة مف  ,يسصيبلكاال نفاؽالسحكبات مف الكدائع لئل
  .الكدائع المتجمدة أك مف األفراد المدخريف فإف ذلؾ سيحرؾ الطمب الكمي

  :الصضخـكفي حالة 
يزداد حتجـ الطمب الكمي كنظران لعدـ قدرة العرض  مى مكاتجية الطمب الكمي 

كيؤدم ذلؾ لزيادة حتجـ كسائؿ الدفع كصشغيؿ العماؿ العاطميف  ف  ,لذلؾ صرصفع األسعار
العمؿ ك ادةن ما صكاؼ ىذه الحالة في الفصرة القايرة بالفتجكة الصضخمية ككذلؾ في 

  كىذا ما سنبلحظو في الشكؿ البياني الصالي: ة الرككديةبالفتجك  ,حالة الرككد صكاؼ
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 (11)الشكل رتقم 

 :( ما يمي62يبلحظ مف الشكؿ البياني رقـ )
الصي  F1 في نقطة الصكازف إف حالة الصكازف القائمة بيف العرض كالطمب ىي .6

فعندما ينخفض الطمب صظير الفتجكة  الكطني, قصاادصحدد حتجـ الناصج كالعمالة في اال
 .الرككدية كبالمقابؿ إذا ازداد الطمب صظير الفتجكة الصضخمية

قد  (C2 + I + G) إلى (C1 + I + Gحتجـ الطمب الكمي مف ) انخفاضإف  .6
 y2إلى  y1الدخؿ مف نخفاضكأدل ذلؾ ال F2إلى  F1 نقطة الصكازف مف نصقاؿأدل ال

 نخفاضمسصكل األسعار كيؤدم ذلؾ ال انخفاضاألمر الذم يكضح زيادة البطالة ك 
 مسصكل المعيشة لكافة الطبقات كخااة الفقراء كالعماؿ كصظير الفتجكة الرككدية.

ككمة صؤدم لزيادة الطمب الكمي كمع الزمف فالقركض الصي صحاؿ  مييا الح
مف حالة الرككد كيعكد إلى الكضع الصكازني السابؽ أك إلى  قصااديمكف أف يخرج اال

 .حالة أفضؿ
دكف أف يرافؽ ذلؾ ( C3+I+Gإلى ) (C1+I+Gإف ارصفاع حتجـ الطمب مف ) .1

كالقركض العامة صككف كسيمة  الصضخمية,زيادة العرض سكؼ يؤدم لظيكر الفتجكة 
مف السكؽ  مكاؿمالية كنقدية ىامة لمعالتجة الصضخـ ألنيا سصسحب كمية كبيرة مف األ

Y1 

 العرض الكما االنفاق الكما

C3 + I + G 

C1 + I + G 
C2 + I + G 

F3 

F 1 

F2 

Y2 Y3 

 العمالة  –الدخل 
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بؿ احصتجازىا بيدؼ صخفيض كسائؿ الدفع األمر الذم يؤدم  يا,إنفاقك مى الدكلة  دـ 
 .ك كدة األسعار إلى ما كانت  ميو قبؿ الصضخـ الصضخمية,إلى زكاؿ الفتجكة 
يا اسصخدامالرككد كالصضخـ شريطة  آثاركض الكسائؿ الناتجحة لمعالتجة صعد القر 

 .ثاربشكؿ تجيد كفي األكقات المحددة ألحداث صمؾ اآل

 اآلثار االجتماعية لمقروض العامة: -11-5
ية الكميػة كمػا ذكرنػا كيػؤثر قصاػادالقرض سكؼ يؤثر  مى المصغيػرات اال إنفاؽإف 

ألف التجيػػؿ الػػذم  األتجيػػاؿ,ك مػػى  يػػة,تجصما االيػػة ك مػػى الحػػراؾ تجصما  مػػى الطبقػػات اال
كقػد يكػكف ىػك المسػصفيد كالتجيػؿ القػادـ ىػك الػذم  منيػا,يشصرؾ في القركض قد ال يسصفيد 

 ,أخػرلكقد حاؿ ذلؾ صاريخيان أف اسصفادت طبقػة كخسػرت طبقػة  السمبية, ثاريصحمؿ اآل
كلكػػي نحػػدد حتجػػـ  القػػرض,الثػػاني بينمػػا دفػػع التجيػػؿ  المنػػافع,كحاػػؿ التجيػػؿ األكؿ  مػػى 

يػػة  مينػػا صحديػػد الحػػاالت بدقػػة حصػػى نحاػػر اتجصما كطبيعػػة الفائػػدة لكػػؿ تجيػػؿ أك طبقػػة 
 السمبية. ثارالمنافع كاآل

 آثار القروض عمى الطبقات االجتماعية: -11-5-1
يػػة فقػػد صمحػػكرت التجما ػػات البشػػرية تجصما نظػػران لمصطػػكر المصشػػابو بػػيف األنظمػػة اال

 في طبقصيف:
 ألكلى: صممؾ كصنصج كصحكـ )األغنياء(. ا

 الثانية: صعمؿ كال صممؾ )الفقراء(.
يػػػػػة ظيػػػػػكر الطبقػػػػػة الكسػػػػػطى فػػػػػي بعػػػػػض تجصما كقػػػػػد يحاػػػػػؿ نصيتجػػػػػة العدالػػػػػة اال

 فيي صممؾ كصعمؿ )الطبقة الكسطى(. المتجصمعات,
فػإف األغنيػاء ىػـ  الصمكيػؿ,الحككمػات  مػى الضػرائب المباشػرة فػي   صمادكنظران ال
كلكػػػػػف قػػػػػد ال صسػػػػػصطيع الحككمػػػػػات  الرأسػػػػػمالية,أ بػػػػػاء صمكيػػػػػؿ المتجصمعػػػػػات مػػػػػف يصحمػػػػػؿ 

فالسػػؤاؿ المطػػركح  العامػػة,لػػذلؾ صمتجػػأ إلػػى القػػركض  البلزمػػة,الحاػػكؿ  مػػى الضػػرائب 
 أـ االثنيف معان؟ الفقراء,حاليان مف يسصفيد مف القركض العامة األغنياء أـ 
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 إنفػػػػاؽحصػػػػى نحػػػػدد مػػػػف ىػػػػك المسػػػػصفيد مػػػػف القػػػػركض العامػػػػة يتجػػػػب  مينػػػػا دراسػػػػة 
 ية كما يمي:سصثمار القركض  مى الخدمات أـ  مى المشاريع اال

 القروض عمى الخدمات:  إنفاقالحالة األولى: 
 -القركض  مى المتجاالت الخدمية مثؿ )خدمات الاحة  إنفاؽإذا قامت الدكلة ب

 األسػػػعار,كد ػػػـ  (6)النظافػػػة( كزيػػػادة الركاصػػػب كاألتجػػػكر -ضػػػة الريا -الثقافػػػة  -الصعمػػػيـ 
 المعيشػػة,فػػإف ذلػػؾ يػػؤثر إيتجابػػان  مػػى مسػػصكل  رخياػػة,السػػمع الغذائيػػة بأسػػعار  اسػػصيرادك 

ألف األغنيػاء ال ييصمػكف  الماليػة,كيسصفيد الفقػراء أكثػر مػف األغنيػاء مػف ىػذه اإلتجػراءات 
يػػة فػػي تجصما ؾ صحقػػؽ الحككمػػات العدالػة االلػذل منيػػا,كثيػران بيػػذه الخػدمات كال يسػػصفيدكف 

 حالة االقصراض لصمكيؿ الخدمات العامة.
 ية: نتاجالقرض العام عمى المجاالت اإل  إنفاقالحالة الثانية: 

تجسػكر  -القرض  مى مشاريع البنية الصحصيػة )طرقػات  إنفاؽفإذا قامت الحككمة ب
المػػػػدف  -ت صاػػػػاالاال -المػػػػاء  -الكيربػػػػاء  -سػػػػكؾ الحديػػػػد  -مػػػػدافئ  -مطػػػػارات  -

 قصاػػادالسػػمع لبل نصػػاج مػػى إقامػػة الماػػانع العامػػة إل نفػػاؽالاػػنا ية... كغيرىػػا( أك اإل
كصشػػغيؿ العمػػاؿ كزيػػادة  سػػصثماركصشػػتجيع اال نصػػاجالػػكطني , فػػإف ذلػػؾ سػػيؤدم لزيػػادة اإل

حتجـ الاادرات , كىذا اإلتجراء سػكؼ يسػصفيد منػو األغنيػاء كالفقػراء معػان , ألف األغنيػاء 
يػة كخدميػة تجديػدة , كمػف ثػـ سػكؼ صػزداد إنصاتجيـ في إقامػة مشػاريع أمكالسكؼ يكظفكف 

أرباحيـ , كالفقراء سكؼ يعممكف أم صنخفض أ داد العاطميف  ف العمؿ كصػزداد دخػكليـ 
 يطرأ الصحسف  مى مسصكل المعيشة بشكؿ صدريتجي في المتجصمع.ك 

  

                                  
 .662مرتجع سابؽ ص  المالي,المؤلؼ: االقصااد  (6)
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 آثار القروض فا األجيال: -11-5-2 
لكػػف سػػداد  الحػػالي,إف  مميػػة االكصصػػاب صػػصـ مػػف خػػبلؿ الطبقػػة الغنيػػة كمػػف التجيػػؿ 

القػركض  مػى طريقػة  آثػاركلػذلؾ صصكقػؼ  أكثػر,القرض سػيككف خػبلؿ  شػر سػنكات أك 
 حالصيف: كىنا نفرؽ بيف الماؿ, إنفاؽ

 القرض عمى المجاالت الخدمية:  إنفاقالحالة األولى: 
ية ك مى اإل انات لد ـ األسعار كزيادة تجصما القرض  مى الخدمات اال إنفاؽإف 
المػػكاد الغذائيػػة سػػكؼ يػػؤدم لصحسػػيف الظػػركؼ العامػػة كرفػػع  اسػػصيرادك  كاألتجػػكر,الركاصػػب 

القػػػرض كيكػػػػكف  إنفػػػاؽكمػػػف ثػػػـ يسػػػػصفيد التجيػػػؿ الحػػػالي مػػػػف  لمسػػػػكاف,مسػػػصكل المعيشػػػة 
بينمػا يقػع  مػى  ػاصؽ  كاحػد,فيػك مكصصػب كمسػصفيد بػآف  الحػالي,المكصصب بالقرض التجيؿ 

 التجيؿ القادـ سداد القرض.
 ية: نتاجالقرض عمى المجاالت اإل  إنفاقالحالة الثانية: 

قامػػػة المػػػدف إنفػػػاؽإف  الاػػػنا ية كصقػػػديـ  القػػػرض  مػػػى مشػػػاريع البنيػػػة الصحصيػػػة كا 
ىػػذه القػػركض التجيػػؿ الثػػاني  إنفػػاؽفػػإف المسػػصفيد مػػف  كالمسػػصثمريف,اإل انػػات لممنصتجػػيف 

فالمكصصػب  لممػكاطنيف,كصػكفير السػمع كالخػدمات  نصػاجألنيا أدت لصشغيؿ العمػاؿ كزيػادة اإل
كالقػػركض صسػػدد نفسػػيا ألف  الثػػاني,التجيػػؿ األكؿ )الحػػالي( بينمػػا المسػػصفيد يكػػكف التجيػػؿ 

دكف أف يػؤثر  القػرض,فيصـ صسػديد  خرلسكؼ صزيد الضرائب كاإليرادات األ نصاجدة اإلزيا
بينمػػػػا التجيػػػػؿ األكؿ ىػػػػك الػػػػذم قػػػػدـ الصضػػػػحية  نػػػػدما اشػػػػصرؾ  الثػػػػاني,ذلػػػػؾ  ػػػػف التجيػػػػؿ 

 بالقركض العامة فيك غير مسصفيد.
 أخيران:
 جنصػاالقركض العامػة  ػادة مػا صكػكف إيتجابيػة شػريطة أف صشػتجع الدكلػة اإل آثارإف 

باألنظمػػة كالقػػكانيف المرنػػػة مػػف تجيػػة كاإل انػػات كالمزايػػػا كالحػػكافز مػػف تجيػػػة  سػػصثماركاال
كىػػذا حػػاؿ دكؿ  صقػػدمان,فصنصقػػؿ الدكلػػة مػػف دكلػػة مصخمفػػة أك ناميػػة إلػػى دكلػػة أكثػػر  ثانيػػة,

 تجنكب شرؽ آسيا.
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 :العاشر أسئمة الفصل
  True / False    صح أو خطأ-1

الر
 خطأ صح السؤال تقم

    يقاد بالكفاء بالقركض العامة  دـ دفع القرض ألاحابو 6

    يقاد بصبديؿ القركض االخصيارم إ طاء مزايا لممقرضيف 6

    يقاد بالصبديؿ االتجبارم إ بلـ المقصرضيف قبؿ السداد 1

    اسصيبلؾ القركض العامة ىك سداد صدريتجي لمقرض 7

    يزيد القرض العاـ حتجـ االسصيبلؾ في االقصااد 7

    صؤثر القركض العامة سمبان  مى االسصثمار 1

    أم أثر لمقركض في حالة الرككد ديكتجال  5

     الدكلة معالتجة حالة الصضخـ مف خبلؿ القركض العامةصسصطيع  1

 

 Multiple-Choiceأسئمة خيارات متعددة -2
 صسدد أذكف الخزينة -1

A- عند انتياء مدتيا 
B- في نياية كؿ سنة 
C- ندما يرغب المقرض  
D-  شيريان 
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 يحاؿ الصبديؿ الخصيارم  ندما -2
A-  السدادصريد الدكلة  دـ 
B- تعطا مزايا لممقرضين 
C- صدفع القسط مع الفائدة 
D- صدفع تجزءان مف المبمغ 

 
 صؤثر القركض العامة في االسصيبلؾ -3

A-  سمبان 
B- بشكؿ صدريتجي 
C-  ًإيجابا 
D-  نيائيان 

 
 القرض العاـ في الرككد -4

A-  سمبان 
B- بشكؿ صدريتجي 
C-  نيائيان 
D-  ًإيجابا 
 أسئمة تقضايا لممناتقشة-3
 ماذا يعني صبديؿ القركض العامة؟ -6

 (.6)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة                 
 كيؼ يؤثر القرض العاـ  مى االسصيبلؾ؟ -6

 ((.6) -7)في الفقرة  دقائؽ 62مدة اإلتجابة                 

 كيؼ صؤثر القركض العامة في حالة الرككد؟ -1
 ((.1) -7)في الفقرة  دقائؽ 62مدة اإلتجابة  -7
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 الموازنة العامة لمدولة الحادي عشرالفصل 
 وان الفصل: الموازنة العامة لمدولةعن

General Budget 
 كممات مفتاحية:

 Budget Period فصرة المكازنة:                              Budgetالمكازنة: 
 :Features of Budgetمبلمح المكازنة            Budget Targets :أىداؼ المكازنة
 Balanceالميزانية:               :Cash Features المبلمح النقدية

 :Cash Budget النقديةالمكازنة         :National Accountsالحسابات القكمية
 ممخص الفصل:         

يصضمف ىذا الفاؿ صعريؼ المكازنة كخاائايا المحددة في الفصرة الزمنية)سنة( كدكرىا في صحقيؽ 
كصحقيؽ العدالة االتجصما ية, كما كيصضمف أيضان صطكر المكازنة منذ العيكد القديمة إلى االسصقرار كالصكازف المالي 

القرف العشريف حيث اسصقرت المكازنة بشكميا الحالي, كصـ شرح أىداؼ المكازنة العامة كخااة صمكيؿ المشاريع 
 االقصاادية كاالتجصما ية كصشتجيع االسصثمار كغيرىا.

المكازنة اسصنادان لخطة الدكلة كصكتجياصيا, ثـ ميزنا بيف المكازنة إضافة إلى ذلؾ صـ شرح مبلمح 
 كالحسابات المالية كالمكازنة النقدية كالخطة االقصاادية.

 المخرتجات كاألىداؼ:
 صذكر مفيـك المكازنة العامة لمدكلة كشرح خاائايا. -6
 لحاضر.المركر  مى الصطكر الذم حاؿ في مفيـك المكازنة كطريقة إ دادىا حصى الكقت ا -6
صحديد أىداؼ المكازنة المصمثمة في صحقيؽ العدالة االتجصما ية كصحقيؽ الضماف االتجصما ي  -1

 كصشتجيع االسصثمار كاإلنصاج كصشغيؿ العمالة كزيادة معدؿ النمك االقصاادم.
 صحديد مبلمح المكازنة كذلؾ مف خبلؿ صكتجيات الدكلة االقصاادية كاالتجصما ية كالسياسية. -7
 كازنة كالحسابات االقصاادية كالمكازنة النقدية كالخطط االقصاادية.الصفريؽ بيف الم -7

 مخطط الفاؿ:
 مفيـك المكازنة العامة -6
 صطكر فكرة المكازنة العامة -6
 أىداؼ المكازنة العامة -1
 المبلمح األساسية لممكازنة -7
 المكازنة كالحسابات المالية األخرل -7



225 
 

 :تمييد
أكدت الدراسات المالية أىمية المكازنة العامة لمدكلة ألنيا صشكؿ مركز الثقؿ في 

% مف الدخؿ  12فيي مف خبلؿ اإليرادات كالنفقات صشكؿ حكالي  المالي,النظاـ 
 القكمي,كىذا يعني أف الحككمة صسيطر كصصارؼ بثمث الدخؿ  العالـ,القكمي في دكؿ 

 .الكطني اادقصاألمر الذم يتجعميا أداة صكتجيو لبل
ىؿ ىي صكتجيات  الحككمة,المكازنة في بداية كؿ سنة يحدد صكتجيات  إقرارإف 
 نصاجفكمما كانت الحككمة صركز  مى د ـ اإل معان,ية أـ االثنيف إنصاتجخدمية أـ 

كمما شتجع ذلؾ المسصثمريف  مى إقامة مشرك ات تجديدة أك صكسيع  سصثماركاال
  .األرباحكزيادة  الدكلة,المشرك ات القائمة بيدؼ االسصفادة مف المزايا الصي صقدميا 

 :Budget :مفيوم الموازنة العامة -11-1
 كزنة,كزنو يزنو كزنان  كالزنة, كالخفة,ركز الثقؿ  :الكزف كالك د :المكازنة لغة

 .أكزاف :ثقاؿكالم
  (6). ادلو كقابمو :ككازنو كالمقدار,العدؿ  :كالميزاف

مكازنة بمعنى ساكل أك  ادؿ  الشيئيف,ككممة مكازنة مشصقة مف مكازنة بيف 
 .كالمكازنة في المالية صككف بيف اإليرادات كالنفقات

ككانكا يقدركف  المسمميف,بؿ كاف لدييـ بيت ماؿ  المكازنة,لـ يعرؼ العرب 
اإليرادات كالنفقات لمعاـ القادـ خكفان مف الكقكع بالعتجز أك كانت صسمى آنذاؾ الضائقة 

 .المالية الحككمية
الصكازف بيف العرض كالطمب كبيف اإليرادات كالنفقات  :قصاادالمكازنة في اال -
م قصاادبيدؼ الحفاظ  مى االسصقرار المالي الذم يؤدم بدكره لمصكازف اال العامة,

 .قصاادكصحقيؽ الصشغيؿ الكامؿ في اال

                                  
  166مرتجع سابؽ افحة  المحيط,الفيركز أبادم: القامكس  (6)
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يمكف مف  الحككمي,بما أف المكازنة العامة لمدكؿ صشكؿ تجكىر العمؿ المالي 
لذلؾ صادل العديد  لمدكلة,ية كالسياسية تجصما ية كاالقصاادخبلليا صحقيؽ األىداؼ اال

 .مف الباحثيف لصعريؼ المكازنة كصحميؿ خاائايا
  :مارم  بد الكريـ اادؽ بركات بأنيام القصاادفقد  رفيا اال

يراداصيا  ف فصرة مسصقبمية  " صقدير معصمد مف السمطة الصشريعية لنفقات الدكلة كا 
 (6)ية كالمالية " قصاادغالبان ىي السنة يعبر  ف أىدافيا اال

 كثيقة المكازنة  إقرارفي  )البرلماف(يركز ىذا الصعريؼ  ف دكر متجمس الشعب 
 :السكرم فقد  رؼ المكازنة بأنياأما المشرع 

ية بما يحقؽ أىداؼ ىذه قصااد" ىي خطة مالية أساسية سنكية لصنفيذ الخطة اال
 (6)الخطة كيصفؽ مع بنيانيا العاـ الصفايمي " 

 .إنو صعريؼ مخصار في القانكف المالي األساسي لمدكلة
كالنقدم فإنني أرل في ان لدكر المكازنة المالي اسصنادكمف خبلؿ الصعاريؼ السابقة ك 

 :المكازنة العامة
" كثيقة مالية أساسية صادر  ف السمطة الصشريعية صحدد اإليرادات كالنفقات 
العامة لمسنة القادمة كصصضمف متجمك ة مف العبلقات المالية كالنقدية الصي يمكف مف 

ماؿ كالدخكؿ كصشغيؿ الع نصاجكبيدؼ زيادة اإل القكمي,صكزيع الدخؿ  إ ادةخبلليا 
 كصحسيف ظركؼ الحياة لممكاطنيف "

 :يصضمف ىذا الصعريؼ خاائص المكازنة كىي
  

                                  
  171مرتجع سابؽ افحة  المالي, بد الكريـ اادؽ بركات: االقصااد  (6)
  6افحة  6221لعاـ  77القانكف المالي األساسي لمدكلة رقـ   (6)
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  :الموازنة وثيقة مالية .1
البيانات كاإلحاائيات الصي صصضمنيا المكازنة لمعاـ القادـ  :كصعني الكثيقة المالية
 قصاادكالصحميؿ المالي ليذه األرقاـ كدكرىا في اال العامة,بما فييا اإليرادات كالنفقات 

  :الكطني فيي صصضمف
  المقارنة بيف سنكات سابقة بيدؼ الصعرؼ  مى مقدار الصطكر المالي
  .مقصاادكاال
 يةقصاادصحميؿ كصقييـ اإليرادات كالنفقات كفعاليصيا اال. 
  صحميؿ مقدار الفائض أك العتجز كماادر صمكيؿ العتجز المالي كأثره في

 .فاألسعار كالدخكؿ كمسصكل المعيشة لممكاطني
 كىؿ ىي كبيرة أـ اغيرة كصخدـ  كالدخكؿ, نصاجأثر اإليرادات العامة في اإل

 الخاص؟كال صؤثر في صطكر القطاع  م,قصااداالالصطكر 
 بيدؼ زيادة  سصثماركالدخكؿ كصشتجيع اال نصاجأثر النفقات العامة في زيادة اإل

 .مقصاادمعدؿ النمك اال
 ية الصي صساىـ تجصما اإل انات اال دكر النفقات العامة في صشغيؿ العماؿ كصقديـ

 .في صحسيف ظركؼ المعيشة لممكاطنيف
صعطي أدلة كاضحة  ف  المكازنة(إف ىذه المؤشرات كالمدلكالت لمكثيقة المالية )

 .بيدؼ الكاكؿ إلى الكضع األفضؿ ,قصااداالدكر الحككمة كحتجميا في 
  :الموازنة صك تشريعا .2

كثيقة المكازنة المقدمة مف قبؿ الحككمة  )البرلماف(صدرس السمطة الصشريعية 
يصميز قانكف  بقانكف,ثـ صادر  األمر,كصتجرم  مييا بعض الصعديبلت إذا اقصضى 

  :المكازنة بما يمي
 مف تجية كيؤكد  نفاؽىك قانكف ذك طبيعة خااة يصضمف اإلتجازة بالتجباية كاإل

 (6).سمطة الدكلة كسيادصيا

                                  
  171مرتجع سابؽ افحة  العامة, ااـ بشكر: المالية  (6)
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 ية كالسياسية تجصما ية كاالقصاادأنكا يا اال يصحدد في ىذا القانكف النفقات بكافة
 .كنفقات األمف كالدفاع الصي صحدد صكتجو الدكلة

  يصحدد في ىذا القانكف اإليرادات مف الضرائب كالرسكـ كالعتجز في حاؿ كتجكده
 كماادر الصمكيؿ ليذا العتجز.

  يصحدد في ىذا القانكف بعض, الصي ال صكتجد في  نفاؽكبعض أنكاع اإل الرسـك
 كرسـك كنفقات ممحقة(. )ضرائبالمكازنة كصأخذ افة القانكف  كثيقة

إف ىذه الايغة القانكنية صعطي السمطة الصشريعية الحؽ بالرقابة  مى أ ماؿ 
 .الحككمة كمحاسبصيا في حاؿ لـ صمصـز بنص القانكف

  :مدة الموازنة سنة .3
كلكف مع نشكء فكرة المكازنة  محددة,كانت الحككمات أياـ الممكؾ ال صمصـز بفصرة 

كمكافقة البرلماف  مييا صطمب األمر صحديد فصرة زمنية ليذه المكافقة كصـ صحديدىا بمدة 
  :سنة كذلؾ لؤلسباب الصالية

يحدد البرلماف مدة زمنية لئلتجازة الصي يمنحيا سنة مثبل كال يتجكز أف صككف  (6
 .نفاؽاإلتجازة مفصكحة بالتجباية كاإل

أما إذا صتجاكزت السنة قد صخصمؼ  سنة,خبلؿ  نفاؽالتجباية كاإل سيكلة الصأكد مف (6
 .الصقديرات زيادة أك نقااف كيخصؿ  مؿ الحككمة

 .سيكلة المراقبة  مى  مؿ الحككمة خبلؿ سنة (1
 .األىداؼ المخططة كالسيطرة  مييا كالصأكد مف سر ة صنفيذىا إنتجازسيكلة  (7

لحار نشاط الحككمة المالية إف ىذه األسباب قد صدفع البرلماف كالحككمات 
 بسنة محددة لسيكلة الصنفيذ كالمراقبة كصحقيؽ األىداؼ المخططة.

  :الموازنة مجموعة من العالتقات المالية والنقدية .4
% مف الناصج كفي 17 - 67بما أف كسطي المكازنات في العالـ يصراكح بيف 

كبير سكؼ يؤدم % مف الناصج ىذا يعني أف ىذا الحتجـ ال72بعض الدكؿ المصقدمة 
 :مصعددة ىي آثارلعبلقات ك 
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)تجباية مف القطاع الخاص(  نفاؽمف خبلؿ التجباية كاإل رالمالية: صظيالعبلقات  (6
 ية قصاادكالمشاريع اال ية,تجصما اال مى الخدمات  نفاؽكاإل
  :صظير مف خبلؿ :العبلقات النقدية (6
  المالية.فصح حسابات لدل المارؼ المركزم كالماارؼ لاالح كزارة 
 ية قصااد مى القطا ات اال نفاؽصقصرض مف المارؼ المركزم بيدؼ اإل
     .التجباية أمكاؿية في حاؿ  دـ كتجكد تجصما كاال
 في حاؿ  دـ كتجكد التجباية  نفاؽصقصرض مف السكؽ النقدية )أذكف الخزينة( لئل

 .في بداية السنة
سكؼ  )باالقصراض(كالنقدية  (نفاؽكاإلإف ىذه العبلقات سكاء المالية )بالتجباية 

كالصشغيؿ األمر الذم يتجعؿ  سصيبلؾكاال سصثماركاال دخارية االقصاادصنشط العبلقات اال
  .م لمدكلةقصاادمف المكازنة محكر النشاط اال

  :توزيع الدخل القوما إعادة .5
صكزيع لمدخؿ القكمي فإذا بمغت  إ ادةيمثؿ حتجـ الضرائب الصي صتجبييا الحككمة 

ىذا يعني أف الحككمة مف خبلؿ كزارة المالية صعيد صكزيع  الدخؿ,% مف 12الضرائب 
العاـ صكزع ىذه المبالغ إلى القطا ات  نفاؽكمف خبلؿ اإل القكمي,ثمث الدخؿ 

فقد  المكاطنيف,كىي بذلؾ صكلد الدخكؿ لشريحة كبيرة مف  ية,تجصما كاالية قصااداال
% مف الدخؿ القكمي  72 – 12 :صاؿ الركاصب إلى أكثر مف ناؼ المكازنة أم
إف ىذه  القكمي,% مف الدخؿ 67فالمكازنة صكلد دخكالن تجديدة كصزيد إلى ما يعادؿ 

 :الصكزيع يمكف أف ا  ادةالعبلقات المالية في الصكزيع ك 
 ية الصي ال صصكفر لدييا الدخكؿتجصما صنشط القطا ات اال. 
 الماانع الحككمية صنشط. 
  يـ كيؤدم ذلؾ اسصيبلكصنشيط الفقراء كالمحصاتجيف  ند منحيـ اإل انات فيزداد

 .كالصشغيؿ نصاجلصشتجيع زيادة اإل
 نصاجصنشيط الصادير مف خبلؿ اإل انات الصي صقدـ لممادريف فيزداد اإل 

 .الانا ي كيزداد الصشغيؿ
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كصشغيؿ العماؿ  سصثماركاال نصاجالمالية لممكازنة صؤدم لزيادة اإل ثارإف ىذه اآل
  .فينعكس ذلؾ إيتجابان  مى مسصكل الدخؿ كمسصكل المعيشة ألفراد المتجصمع

  :ية والسياسيةجتماعية واالتقتصادتحقق الموازنة األىداف اال .6
 نصاجكىي إما أف صنشط العمؿ كاإل المتجصمع,صحقؽ المكازنة  دد مف األىداؼ في 

فكمما ازداد حتجـ المكازنة كمما ازداد دكرىا كصأثيرىا  الرككد, اصتجاهأك صدفع ب ,سصثماركاال
 .رككديوالمكازنة لظيكر صكتجيات  حتجـ انخفاضكبالمقابؿ يؤدم  ,قصااداالفي 

   :صحقؽ المكازنة األىداؼ الصالية
ية كمسا دة الفقراء كالمحصاتجيف مف خبلؿ تجصما  مى القطا ات اال نفاؽاإل (6

 .يةتجصما اإل انات كالمسا دات اال
مف خبلؿ المزايا الصي صقدـ لممسصثمريف كاإل انات الصي  سصثماركاال نصاجد ـ اإل (6

 .نصاجصقدـ لممنصتجيف كالمادريف فيؤدم ذلؾ لزيادة اإل
فكمما ازداد حتجـ المكازنة يزداد صأثيرىا  الفائضة,صساىـ في صشغيؿ العمالة  (1

 .كدكرىا في الصشغيؿ
زف المالي كالنقدم األمر الذم ينعكس صساىـ في اسصقرار األسعار كصحقيؽ الصكا (7

 .إيتجابان  مى حياة المكاطنيف
ية األمر الذم يؤدم لصحقيؽ العدالة تجصما صكزيع الدخؿ بيف الطبقات اال إ ادة (7
 .ية المنشكدةتجصما اال

المتجصمع  نصقاؿإف ىذه األىداؼ إذا كانت ضمف سمسمة سنكية يمكف إف صؤدم ال
سنة كما حاؿ في دكؿ تجنكب  12 – 62خبلؿ مف متجصمع مصخمؼ إلى متجصمع مصقدـ 

حيث اسصخدمت الدكلة المكازنة كأداة مالية لكسر  كاألرتجنصيف,شرؽ أسيا كصركيا كالبرازيؿ 
فالمكازنة صعد  .مف دكؿ مصخمفة إلى دكؿ مصكسطة النمك نصقاؿالحمقة المفرغة لمفقر كاال

الخطط  نتجازدخؿ مف خبلليا إلصسصطيع الص الدكلة,األداة المالية كالنقدية المركزية بيد 
 .يةقصااداال
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 تطور فكرة الموازنة:  -11-2
م قصاػػػػػػادصعػػػػػػد األنظمػػػػػػة كالقػػػػػػكانيف كخااػػػػػػة الماليػػػػػػة منيػػػػػػا حاػػػػػػيمة الصطػػػػػػكر اال

فكؿ نظاـ أك قانكف صطكر بشكؿ صػدريتجي حصػى كاػؿ إلػى  المتجصمعات,ي في تجصما كاال
ذا  دنا إلى األنظمة المالية كفكرة المكازنة نبلحظ بأنيا صطػكرت كمػا  الراىنة,الظركؼ  كا 

 يمي:
بؿ كانػت خزينػة اإلمبراطػكر ىػي خزينػة  امػة  المكازنة,لـ يعرؼ الركماف نظاـ  .6

حيػػث كػػػاف يفػػػرض الضػػرائب  مػػػى الكاليػػػات حسػػب حاتجػػػة المممكػػػة  كاحػػػد,كخااػػة بػػػآف 
 16 ػػاـ ككػػاف ذلػؾ منػػذ  (6)بالضػػرائبك ػػادةن مػػا كػاف يرىػػؽ الزرا ػػة كالفبلحػيف  ,مػكاؿلؤل

 ـ  166ؽ.ـ كلغاية 
بػػؿ كانػػت  الركمػػاف,كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي  يػػد  المكازنػػة,لػػـ يعػػرؼ الفػػرس نظػػاـ  .6

ككػػاف ىنػػاؾ خزينػػة  امػػة كخزينػػة خااػػة بالممػػؾ  كسػػرل,الضػػرائب صػػدخؿ خزينػػة الممػػؾ 
ـ 751-716)كسػػرل( كقػػد نظػػـ كسػػرل الضػػرائب كخااػػة فػػي  يػػد كسػػرل أنػػك شػػركاف 

كنظػػػػـ ضػػػػريبة الخػػػػراج كضػػػػريبة التجزيػػػػة كالضػػػػرائب  الضػػػػريبي,حيػػػػث أتجػػػػرل اإلاػػػػبلح 
ـ قػػػػد أثقمػػػػت كاىػػػػؿ  161كلغايػػػػة  121العقاريػػػػة لكػػػػف الحػػػػركب مػػػػع الركمػػػػاف منػػػػذ  ػػػػاـ 

 (6)كدفعت األفراد لمصذمر مف الضرائب في كبل اإلمبراطكريصيف.اإلمبراطكرية 
أما العرب المسممكف فقد نظمكا األمػكر الماليػة كأسسػكا بيػت مػاؿ المسػمميف  ػاـ  .1
ككانت الخزينة العامة لمدكلة ال  الخطاب,ـ في  يد  مر بف  115ىتجرم المكافؽ  67

كحػػػددكا إيػػػرادات بيػػػت المػػػاؿ  الصػػػاريخ,فيػػػك أكؿ خزينػػػة  امػػػة فػػػي  فييػػػا, بلقػػػة لمخميفػػػة 
ية كشؤكف الحكػـ كلػـ قصاادكخااكا الزكاة لمفقراء كالخراج لمنفقات اال كالخراج,بالزكاة 

صظيػػر مكازنػػة حككميػػة لػػدل المسػػمميف بػػؿ ظيػػرت ميزانيػػة سػػنكية فػػي نيايػػة العػػاـ لصحديػػد 
 (1)العاـ كاإليرادات كصحديد الفائض أك العتجز. نفاؽحتجـ اإل

                                  
 16فحة ا 6117دار الصراث القاىرة  اإلسبلمية,محمد ضياء الديف الريس: الخراج كالنظـ المالية  (6)
 51- 55الصراث القاىرة افحة  اإلسبلمية, دارمحمد ضياء الديف الريس: الخراج كالنظـ المالية  (6)
 112قيد الطبع افحة  اإلسبلمية,المؤلؼ: المالية العامة  (1)
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عثمانيػػة بػػنفس مبػػدأ الخبلفػػة العباسػػية بإ ػػداد ميزانيػػة سػػنكية اسػػصمرت الخبلفػػة ال .7
كأضػػػػافكا ضػػػػريبة األمػػػػبلؾ  اإلسػػػػبلمية,كفػػػػرض الضػػػػرائب  مػػػػى الطريقػػػػة  العػػػػاـ,لنيايػػػػة 

 كلـ صظير مكازنة  امة لمدكلة. كغيرىا,كالضريبة  مى ممكية األراضي الزرا ية 
البندقيػػة كتجنػػكة  يػػرل المؤرخػػكف الطميػػاف أف فكػػرة المكازنػػة صعػػكد إلػػى تجميكريػػات .7

اإليرادات كفمكرنسا الصي كضعت تجدكليف لصنظيـ حساباصيا األكؿ يصضمف النفقات كالثاني 
 كنكع مف الحسابات كالصكازف بيف اإليرادات كالنفقات. كذلؾ
كيػػرل بعػػض المػػؤرخيف أف التجرمػػاف كالمكمبػػاردييف كػػانكا السػػباقيف لمػػنح شػػعكبيـ  .1
 ادة الشعبية.المكازنة كصطبيؽ لمبدأ السي إقرارحؽ 
ظيػػػرت فكػػػرة المكازنػػػة فػػػي بريطانيػػػا فػػػي القػػػرنيف السػػػابع كالثػػػامف  شػػػر باػػػكرة  .5

ككانػػػػت )كثيقػػػػة إ ػػػػبلف  كالحريػػػػة,صدريتجيػػػػة كمكازيػػػػة لصطػػػػكر حػػػػؽ الشػػػػعكب فػػػػي السػػػػيادة 
ـ أكؿ كثيقة أ طت البرلماف حػؽ  6161الحقكؽ( الصي أادرىا الممؾ شارؿ األكؿ  اـ 

لثانية )دسصكر الحقكؽ( الصي أاػدرىا الممػؾ كلػيـ الثالػث ككانت الكثيقة ا الضرائب, إقرار
بمثابػػة الاػػػفة الشػػػر ية لمبرلمػػاف إل ػػػبلف الضػػػرائب كحػػؽ رفػػػض أم ضػػػريبة ال صعػػػرض 

 (6) ميو.
كىكػػذا أاػػبح البرلمػػاف ياػػدر الضػػرائب كيكافػػؽ  مػػى النفقػػات العامػػة فػػي إطػػار 

 مكازنة سنكية أابحت صادر كؿ سنة
المكازنػػة إلػػى كػػؿ الػػدكؿ األكربيػػة كأاػػبحت الكثيقػػة كمنػػذ ذلػػؾ الصػػاريخ  مػػت فكػػرة 

 المالية األساسية الصي صادر سنكيان لصحدد اإليرادات كالنفقات العامة.
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 أىداف الموازنة العامة: -11-3
كصعيد  الكطني, قصاادبما أف المكازنة العامة صشكؿ مركز الثقؿ المالي في اال

لذلؾ يقع  مى  اصقيا  المصقدمة,الدكؿ صكزيع حكالي ربع أك ثمث الدخؿ أك أكثر في 
 م,قصااداالكصحقيؽ أىداؼ النظاـ  ية,قصااداالصحقيؽ أىداؼ كطمكحات الخطة 

كبشكؿ أكثر مف خبلؿ  كالنفقات,فالحككمة صظير  مى األرض مف خبلؿ اإليرادات 
 ان لذلؾ صسعى كؿ مكازنة كفياسصنادية الصي صؤثر في صركيبة المتجصمع ك تجصما النفقات اال

 :أكثر الدكؿ لصحقيؽ األىداؼ الرئيسية الصالية
صكزيع الدخؿ القكمي بيف األغنياء كالفقراء  إ ادةإف  :يةتجصما صحقيؽ العدالة اال .6

ية الصي ال صمصمؾ اإليرادات العامة تجصما سكؼ صساىـ في صكليد الدخكؿ لمقطا ات اال
ية تجصما لظركؼ االكصكلد الدخكؿ لمعماؿ التجدد مما يؤدم لصحسيف ا  مييا, نفاؽلئل

 كما حاؿ في أكربا كأمريكا كالدكؿ المصقدمة. لؤلفراد,كرفع مسصكل المعيشة 
كذلؾ مف خبلؿ اإل انات الصي صقدميا الدكلة  :يتجصما صحقيؽ الضماف اال  .6

 كأكالدىـ, مى أسرىـ  نفاؽكاإل انات لمعاطميف  ف العمؿ بيدؼ اإل كالمحصاتجيف,لمفقراء 
صقدميا الحككمة لممشافي كاألطباء كالايادلة أك لاندكؽ كاإل انات الاحية الصي 

كذلؾ بيدؼ ايانة المتجصمع  متجانان,الضماف الاحي الذم يعالج األفراد المشصركيف 
شفاؤه مف األمراض كغيرىا.  كمعالتجصو كا 

مف طرقات كتجسكر كمطارات  :قصاادإقامة مشاريع البنية الصحصية في اال .1
 كالكيرباء,ت صااالاه كالارؼ الاحي كاالكمرافئ كسكؾ الحديد كخدمات المي

كخدمات المدف الانا ية الصي صحصاتجيا الانا ة الكطنية بيدؼ صتجميع الانا ة 
 .نصاجالمصماثمة في أماكف كاحدة لصصنافس بيدؼ زيادة اإل

كىك أىـ ىدؼ صسعى إليو كؿ حككمة  :مقصاادزيادة معدالت النمك اال .7
ما  نتجازالعاـ كالضرائب إل نفاؽخبلؿ اإل كلصحقيؽ ىذا اليدؼ صسعى الحككمات مف

 يمي:
 ات الضريبية لممسصثمريف فاء ف طريؽ صقديـ المزايا كاإل سصثمارصشتجيع اال. 
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 ف طريؽ صقديـ اإل انات لبعض الانا ات الصي صريد الدكلة  نصاجصشتجيع اإل 
 الانا ي. نصاجأك صقديـ صسييبلت مادية أك معنكية لئل صطكيرىا,
  ف طريؽ صقديـ إ انات الصادير كالصسييبلت الصتجارية بيدؼ صشتجيع الصادير 

 .زيادة حتجـ الصادير لتجمب القطع األتجنبي البلـز لمانا ة الكطنية
زيادة معدالت الصشغيؿ كصخفيض البطالة في افكؼ العماؿ كيككف ذلؾ مف  .7

أك بشكؿ غير مباشر في  الحككمية,خبلؿ صشغيؿ العماؿ في الكزارات كالماانع 
 القطاع الخاص مف خبلؿ المشاريع الصي صقـك بيا.مؤسسات 

 نفاؽإف زيادة حتجـ الضرائب لصغطية اإل :مقصاادصحقيؽ الصكازف المالي كاال .1
الذم يؤدم بدكره السصقرار األسعار كصفعيؿ  كامؿ  المالي,العاـ ييدؼ لصحقيؽ الصكازف 

فيؤدم  م,اادقصاالكمف ثـ ينعكس الصكازف المالي  مى الصكازف  م,قصااداالالنمك 
ألنيا صشكؿ ىدؼ أم  العامة,لزيادة الدخكؿ كصحسيف مسصكل المعيشة كصحسيف الظركؼ 

 ية. اقصاادسياسة 
قرار ألف دراسة المكازنة ك  :صشتجيع األنظمة السياسية الديمقراطية .5 ىا مف قبؿ ا 

السمطة الصشريعية يصطمب كتجكد أحزاب ككصؿ سياسية في البرلماف صصحاكر حكؿ أىداؼ 
كىذا االخصبلؼ يطكر األفكار لمامحة المتجصمع كينمي  كسياساصيا,نة كصكتجياصيا المكاز 

بينما الحزب الحاكـ الكحيد ال يؤيد ىذا  المتجصمع,الارا ات البرلمانية لخدمة أىداؼ 
ألنيا صعكس اكرة الحزب سكاء كانت  تجداؿ,الصكتجو كيقر البرلماف المكازنة دكف 
 .مقصاادبذ الصطكر االطمكحة أـ راكدة كىي بطبيعصيا ال صح

ية كالمالية صشكؿ في متجمك يا تجصما ية كالسياسية كاالقصاادإف ىذه األىداؼ اال
فالمكازنة الطمكحة صمعب دكران ىامان في صطكير  لمصطكر,خطة  مؿ المكازنة كالدافع 
كالمكازنة الراكدة صفضؿ إبقاء الكضع  مى ما  الخاص,اإلدارات كالمؤسسات كالقطاع 

فاألنظمة البرلمانية الديمقراطية صصفا ؿ بيدؼ إظيار دكر المكازنة في   ميو,ىك 
م قصاادكاألنظمة غير الديمقراطية صفضؿ مكازنة صقميدية ال صؤمف بالصطكر اال الصطكر,

  .بؿ بالمحافظة  مى الكضع القائـ دكف صطكر ي,تجصما كاال
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  :المالمح األساسية لمموازنة -11-4 
كيككف ىذا القانكف حايمة الصعاكف بيف السمطصيف  قانكف,بصادر المكازنة العامة 

الذم صزيده  نفاؽكاإل المسصقبمية,كيعكس نشاط الحككمة كصكتجياصيا  كالصنفيذية,الصشريعية 
ذا أردنا الصعرؼ  مى المبلمح األساسية لممكازنة نقكـ  كأىدافيا,الدكلة يعكس صكتجييا  كا 

تجيات الصي صرغب الحككمة بالكاكؿ إلييا فما بقراءة أرقاميا كصحميميا بيدؼ صحديد الصك 
  :ىي مبلمح المكازنة

 :المالمح السياسية -11-4-1
 العامة,اصيا اصتجاىالمكازنة  مؿ سياسي ألنيا صحمؿ بيف طياصيا إمكانات الدكلة ك 

كيظير ذلؾ مف خبلؿ نشكء فكرصيا كصطكر مفيكميا في صد يـ الديمقراطية الشعبية 
 (6) الصنفيذية(كصقييد السمطة الحاكمة )

ان لذلؾ نبلحظ بأف المكازنة صعبر  ف حالة سياسية في المتجصمع صظير اسصناد
 :مبلمحيا مف خبلؿ الصكتجيات الصالية

 اصتجاهصسمح يدؿ ذلؾ  مى إذا ركزت الحككمة  مى النفقات العسكرية كال .6
كمحاكلة اال صداء  مى تجيرانيا أك  مى  كالعسكرم,الحككمة نحك الصاعيد السياسي 

صشكؿ النفقات العسكرية نسبة كبيرة مف الدخؿ القكمي السكرم بمغت بيف  ,أخرلدكؿ 
 .% قبؿ األزمة لمكاتجية العدك الاييكني كاسصعادة األراضي المحصمة12 - 66
لؤلحزاب ىذا يعني أف المكازنة صد ـ الحياة الديمقراطية إذا خاات مبالغ  .6

 كصطكرىا ألف الحياة البرلمانية صخاص لكؿ حزب مسا دات مف المكازنة.
يرفض البرلماف المكازنة في حاؿ الخبلؼ مع الحككمة كيؤدم ذلؾ لحؿ  .1

تجراء انصخابات   أك صعاد المكازنة لمصركيز  مى صكتجو محدد. تجديدة,الحككمة كا 
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ية كيزداد تجصما لمكازنة  ف االسصقرار السياسي  ندما صد ـ الخدمات االصعبر ا .7
ي كينصظـ األفراد في أحزاب منستجمة كمصكافقة  مى حكـ الببلد تجصما مسصكل الرفاه اال

 حسب األكثرية مما يؤدم لصطكر الحياة السياسية.
نفقة  إف ىذه الصكتجيات السياسية لممكازنة صكضح دكرىا السياسي في المتجصمع فكؿ

 .ية صد ـ االسصقرار السياسياتجصما  امة سياسية أك 

 ية:جتماعالمالمح اال -11-4-2
ىي متجمك ة مف اإلتجراءات كالصنظيمات كالقكانيف الصي  :يةتجصما السياسة اال

ية كالعادات كالصقاليد كالصنظيمات تجصما صسصخدميا الدكلة لمصأثير في العبلقات اال
ي تجصما كصكزع كانصشار األفراد بيف الطبقات بيدؼ الكاكؿ إلى السمـ اال ية,تجصما اال

 .ية "تجصما كصطكير العبلقات اال
ية تجصما يصضح مف ىذا الصعريؼ بأف المكازنة صمعب دكران ىامان في الحياة اال

 مى الاحة كالصعميـ كالثقافة كالرياضة  نفاؽفاإل انات الصي صقدـ لمفقراء كالمحصاتجيف كاإل
ي كيطكر العادات كالصقاليد كيساىـ في زيادة مؤشرات الصنمية البشرية كد ـ حتجـ ينم

ذا  دنا لممكازنة نبلحظ بأف صكزع النفقات اال .يتجصما السمـ اال ية يكضح لنا تجصما كا 
 الصكتجيات الصالية:

العاـ فإنيا  نفاؽإذا كانت الحككمة صركز  مى الضرائب المباشرة في صمكيؿ اإل .6
ذا كانت صعصمد  مى الضرائب غير المباشرة فإنيا  ية,تجصما االلعدالة صسعى لصحقيؽ ا كا 

 بؿ صحقؽ ماالح األغنياء. , صباراالال صأخذ العدالة بعيف 
كالصعميـ  )كالاحةية تجصما العاـ  مى الخدمات اال نفاؽإذا ازداد حتجـ اإل .6

ية تجصما ة االفإف سياسة الحككمة صصتجو نحك العدال النظافة(كالثقافة كالرياضة كخدمات 
ية تجصما ي بيدؼ صحقيؽ العدالة االتجصما اال نفاؽفالحزب الديمقراطي األمريكي يزيد اإل
ي كيخفض الضرائب المباشرة بيدؼ تجصما اال نفاؽبينما الحزب التجميكرم يخفض اإل

 صحقيؽ ماالح األغنياء  مى حساب الفقراء.
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 نفاؽا يد ـ اإللكف أكثرى ية,تجصما االككؿ دكلة ليا صكتجيات في الخدمات 
 ية.تجصما ي بيدؼ صحقيؽ العدالة االتجصما اال

إذا كانت الحككمة صقدـ اإل انات لمفقراء كالمحصاتجيف  مى شكؿ ركاصب شيرية  .1
فيي بذلؾ صد ـ الفقراء كصسعى لصحقيؽ  شيرية,كصقدـ إ انات لمعاطميف  ف العمؿ 

صباعية تجصما العدالة اال أما إذا كانت ال صراد كثيران أك ال صقدـ  اإلنااؼ,سياسة  كا 
إ انات لمعاطميف  ف العمؿ فإنيا صصرؾ الفقراء لمماير المتجيكؿ كىذا يؤدم إلى 

 ية الحقان.تجصما الارا ات اال
ات المراكدة لؤلبكاب  صمادإف ىذه الصكتجيات صظير في المكازنة مف خبلؿ اال

 ي.تجصما المكازنة لئلنااؼ االية صسعى تجصما ات االنفاقالمذككرة فكمما زادت اإل
 ية:تقتصادالمالمح اال -11-4-3

كصدفعيا  ية,قصااداالية كالمالية الصي صؤثر في الحياة قصاادصعد المكازنة األداة اال
مخاص في المكازنة البد كأف يؤثر  ا صمادفكؿ  الحككمة,ات الصي صرغب بيا صتجاىباال

 .نصاجكيزيد اإلية الكمية قصاادبشكؿ مباشر في المصغيرات اال
 ية الصالية:قصاادصظير المكازنة في المبلمح اال

فكمما ازداد حتجـ  ,قصااداالصكضح المكازنة العامة لمدكلة دكر الدكلة في  .6
يراداصيا( )نفقاصياالمكازنة  كبالمقابؿ إذا صراتجعت  الحككمي,كمما ازداد حتجـ الصدخؿ  كا 

 النفقات كاإليرادات يصراتجع دكر الدكلة.
حتجـ النفقات كأنكا يا كأقساميا  حالخدمات, يكضأك زيادة  نصاجادة اإلصشتجيع زي .6

فكمما ازدادت النفقات  الخدمات,أك صشتجيع  نصاجما إذا كانت الدكلة صريد صشتجيع اإل
ية لزيادة قصاادكيؤدم صراتجع النفقات اال ,نصاجاإلية كمما  بر  ف الصكسع في نصاتجاإل

 كصطكر قطاع الخدمات.
قامة نصاتجم كيككف ذلؾ مف خبلؿ اإل انات اإلقصاادك االزيادة معدؿ النم .1 ية كا 

 .كالمسصثمريف األمر الذم يؤدم لزيادة الدخكؿ سصثمارالمدف الانا ية كصشتجيع اال
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م كذلؾ مف خبلؿ زيادة األتجكر كد ـ األسعار بيدؼ قصاادصحقيؽ الصكازف اال .7
فكمما خاات الدكلة نفقات لد ـ األسعار أكثر  كاألسعار,صحقيؽ الصكازف بيف الدخكؿ 

 كمما صحقؽ االسصقرار كازدادت الدخكؿ.

 الموازنة والحسابات المالية األخر : -11-5
 ,ليػا صصضمف المكازنة العامة لمدكلة كامؿ األنشطة الحككمية كالنفقات المخااة

 -سػػػابات القكميػػػة الح -مثػػػؿ الميزانيػػػة العامػػػة لمدكلػػػة  خػػػرلبينمػػػا الحسػػػابات الماليػػػة األ
المكازنػػػة النقديػػػة كميػػػا حسػػػابات ماليػػػة صصضػػػمف أنشػػػطة كفعاليػػػات  -ية قصاػػػادالخطػػػة اال

 مالية أك صخطيطية سكؼ نشرحيا كما يمي:

 الموازنة العامة والميزانية العامة لمدولة: -11-5-1 
يعػػػرؼ الحسػػػاب الخصػػػامي أك الميزانيػػػة العامػػػة لمدكلػػػة  مػػػى أنيػػػا " الحسػػػاب الػػػذم 

مى النفقات العامة الفعمية كاإليرادات العامة الفعميػة كالػذم يػصـ إ ػداده  ػف سػنة ينطكم  
 (6)مالية منصيية ".

 لسنة قادمة. صكقعيو كنفقات( )إيراداتأما المكازنة العامة فيي حسابات مالية 
كيبلحظ مف خبلؿ المقارنة بأف الميزانية الفعمية ىي لمكازنة صقديرية كضعت العاـ 

 السنة المالية صقـك الدكائر المحاسبية بإ داد المكازنة الخصامية. انصياءالسابؽ أم بعد 
 صفيد المقارنة بيف المكازنة العامة كالميزانية العامة في النقاط الصالية:

لمقارنػػػة بػػػيف األرقػػػاـ الفعميػػػة كاألرقػػػاـ المقػػػدرة لمنفقػػػات صفيػػػد الميزانيػػػة فػػػي إتجػػػراء ا .6
ات  مى اإلدارات المالية ككزارة المالية صحسػيف نحرافكاإليرادات العامة كفي حاؿ زيادة اال

 ات في العاـ القادـ.نحرافطرؽ الصقدير كالصنبؤ بيدؼ صخفيض احصماالت الخطأ كاال
يػػػػػة كذلػػػػػؾ إلتجػػػػػراء الدراسػػػػػات يكف كاإلحاػػػػػائيكف باألرقػػػػػاـ الفعمقصاػػػػػادييػػػػػصـ اال .6
 (6)ىا المالية.آثار ية كصكضيح قصااداال

                                  
 .12مرتجع سابؽ ص  العامة, بد المطمب  بد الحميد: اقصااديات المالية  (6)
 .676مرتجع سابؽ ص  العامة,زينب حسيف  كض اهلل: اقصااديات المالية  (6)
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ات كصقػػـك السػػمطة الصشػػريعية بالرقابػػة نحرافػػصبػػيف الميزانيػػة العامػػة الصتجػػاكزات كاال .1
كىػذا مػا صقاػػده  القادمػة,ات كمحاسػبة الحككمػة فػي السػنة نحرافػلمصعػرؼ  مػى أسػباب اال

 ة المالية أك الكزارات المقارة في العمؿ.كقد صككف العقكبة لكزير أك لكزار  البرلمانات,
صكضػػػيح  تجػػػز الميزانيػػػة الفعمػػػي كمقارنصػػػو بػػػالعتجز المخطػػػط كماػػػادر الصمكيػػػؿ  .7

بيػػػدؼ  لؤلسػػػعار,ىػػػذا العتجػػػر  مػػػى الكضػػػع المػػػالي لمدكلػػػة ك مػػػى المسػػػصكل العػػػاـ  آثػػػارك 
 المعالتجة.

إف ىػػػػػذه المبلحظػػػػػات صفيػػػػػد السػػػػػمطة الصشػػػػػريعية كالحككمػػػػػة فػػػػػي صاػػػػػكيب العمػػػػػؿ 
 أنظمة حسابات مصطكرة في العاـ القادـ. اسصخداـكصعديؿ طرؽ الدراسة بيدؼ  ره,كصطكي

كلكػػػػف السػػػػؤاؿ المطػػػػركح كيػػػػؼ صعػػػػالج الحككمػػػػة الحسػػػػابات المسػػػػصحقة كاإليػػػػرادات 
 16/66ىػػؿ صػػدخميا فػػي مكازنػػة السػػنة القادمػػة؟ أـ ىػػؿ صنيػػي الحسػػابات فػػي  المسػػصحقة,

  اـ. كؿ مف
األسػاس النقػدم  اسػصخداـبالطبع أتجمعت أكثر األنظمة الماليػة كأكثػر الػدكؿ  مػى 

أم بدالن مف ربط اإليرادات المسصحقة كالنفقػات المسػصحقة فػي السػنة  االسصحقاؽ,بدالن مف 
فقػػػد ا صمػػػدت الحككمػػػات طريقػػػة  العامػػػة,األمػػػر الػػػذم يػػػؤخر اػػػدكر الميزانيػػػة  السػػػابقة,
ح الحسػػػػابات الماليػػػػة, كصاػػػػببات فػػػػي نيايػػػػة السػػػػنة أم صنيػػػػي الحسػػػػا النقػػػػدم؛األسػػػػاس 

 المسصحقة صابعة لمسنة التجديدة.
بػػؿ صظيػػر حسػػابات نظاميػػة  سػػنة,كبػػذلؾ ال صظيػػر حقيقػػة الكضػػع النقػػدم فػػي كػػؿ 

كىناؾ تجسر  القادـ,انصقمت لمعاـ  السابقة,أما الحقيقة فيناؾ إيرادات صعكد لمسنة  كمرصبة,
 القادـ كىكذا...أك طريؽ لـ يسصكمؿ نقؿ إلى العاـ 

 الموازنة العامة والموازنة النقدية: -11-5-2
كيصضػػمف صقػػديرات لممػػكارد مػػف النقػػد األتجنبػػي  النقػػدم,المكازنػػة النقديػػة أك الميػػزاف 

 سنة". زمنية,يا خبلؿ فصرة اسصخدامالكطني كمتجاالت  قصاادفي اال
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 مػػػكاؿأم يظيػػػر فػػػي ميػػػزاف المػػػدفك ات الميػػػزاف النقػػػدم كيصحػػػدد فيػػػو ماػػػادر األ
 سػصيرادلبل مكاؿك ادة ما صسصخدـ ىذه األ, يا لمعاـ القادـإنفاقاألتجنبية المصكقعة كمتجاالت 

 كالصادير.
 كمف خبلؿ المقارنة بيف المكازنة العامة كالميزاف النقدم يصبيف ما يمي:

المكازنػػػة العامػػػة بالعممػػػة المحميػػػة , كبلىمػػػا يصضػػػمف أرقػػػاـ صقديريػػػة لمعػػػاـ القػػػادـ .6
 النقدية بالعمبلت األتجنبية.كالمكازنة 

بينمػػػػػا صخػػػػػصص المكازنػػػػػة النقديػػػػػة , صخػػػػصص المكازنػػػػػة العامػػػػػة بالنشػػػػػاط الحكػػػػكمي .6
 بالقطا يف العاـ أك الخاص معان.

أك  قصاػػػػادفػػػػي حػػػػيف صعػػػػد كزارة اال, صقػػػػـك كزارة الماليػػػػة بإ ػػػػداد المكازنػػػػة العامػػػػة .1
 ية الخارتجية.قصاادالمارؼ المركزم الميزاف النقدم ألنيا صخصص بالعبلقات اال

فػػالميزاف النقػػدم , الػػكطني قصاػػادإف ىػػذه االخصبلفػػات صكضػػح دكر كػػؿ منيمػػا فػػي اال
الصكنكلكتجيا كصمكيؿ الصنمية يصكقؼ  مى صكفر  اسصيرادألف , يعد مف أىـ الحسابات المالية

 قصاػػػاداألتجنبيػػػة كممػػػا صطػػػكر اال مػػػكاؿفكممػػػا صػػػكفرت األ, القطػػػع األتجنبػػػي الػػػبلـز لمصمكيػػػؿ
 الكطني.

 الموازنة العامة والخطة االتقتصادية: -11-5-3 
ية األىػػػػػػداؼ كاألدكات كالكسػػػػػػائؿ كماػػػػػػادر الصمكيػػػػػػؿ قصاػػػػػػادصصضػػػػػمف الخطػػػػػػة اال

 المسصخدمة لصحقيؽ األىداؼ كذلؾ خبلؿ فصرة زمنية معينة محددة بسنة كاحدة".
ية أكثػػػر شػػػمكالن مػػػف المكازنػػػة العامػػػة كيمصقيػػػاف فػػػي بعػػػض قصاػػػادصكػػػكف الخطػػػة اال

 ا يمي:األحياف كم
, ات محػػددة لصمكيػػؿ بعػػض المشػػاريع كالخػػدماتا صمػػادصصضػػمف المكازنػػة العامػػة  .6

 ية كماادر الصمكيؿ.تجصما ية كاالقصاادية المشاريع االقصاادبينما صصضمف الخطة اال
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 قصاػػػادية مسػػػصقبؿ االقصاػػػادكصحػػػدد الخطػػػة اال, صحػػػدد المكازنػػػة العامػػػة أىػػػدافيا .6
 (6)كالمتجصمع  ف طريؽ صحديد األىداؼ.

أم الحاكؿ  مى أفضػؿ , ية  ناار الصرشيد كالصكفيرقصاادصضمف الخطة االص .1
 المراد لو.  صمادفي حيف صحدد المكازنة المشركع المخطط كاال, النصائج بأقؿ النفقات

فػػي حػػيف صركػػز , ية  مػػى النمػػك المصػػكازف بػػيف القطا ػػاتقصاػػادصركػػز الخطػػة اال .7
سكاء كانت قطا يػة أك ضػمف تجميػع كمخاص ليا الصمكيؿ , المكازنة  مى مشاريع محددة

 القطا ات.
ألف المكازنػة , إف أىداؼ المكازنة صمصقي في كثيػر مػف األحيػاف مػع أىػداؼ الخطػة

بينمػػػا , ية السػػػنكية فػػػي إ ػػػداد المشػػػاريع كماػػػادر صمكيميػػػاقصاػػػادصعصمػػػد  مػػػى الخطػػػة اال
خطػط  الخطة السنكية صعصمػد  مػى الخطػة الخمسػية الصػي صعصمػدىا الحككمػة كصكز يػا إلػى

 تجزئية سنكية لصحقيؽ أىداؼ المتجصمع في الصنمية كالصطكر.
 الموازنة العامة والحسابات القومية: -11-5-4

يقاػػػد بالحسػػػابات القكميػػػة: األرقػػػاـ كاإلحاػػػائيات المحػػػددة لكافػػػة أكتجػػػو النشػػػاط 
مف خػبلؿ العمميػات الصػي صمػت , م لممتجصمع  ف فصرة سابقة ىي في العادة سنةقصااداال

 (6)خااة بحتجـ الدخؿ القكمي كصككينو كصداكلو كصكزيعو ".فعبلن كال
لكنو ال يكضح , يحدد ىذا الصعريؼ آلية صستجيؿ الدخؿ القكمي كحسابو خبلؿ سنة

 األىداؼ الصي صريدىا الدكلة مف كراء حسابات الدخؿ القكمي.
مثػػؿ أىػػداؼ , صريػػد الدكلػػة صحديػػد العديػػد مػػف األىػػداؼ  نػػد حسػػاب الػػدخؿ القػػكمي

كحتجػػػػـ الركاصػػػػب , كمحػػػػددات العػػػػرض كالطمػػػػبنصػػػػاج, كصشػػػػتجيع اإل سػػػػصثماركاال دخػػػػاراال
كصحديػػد حتجػػـ القيمػػة المضػػػافة الصػػي يقػػع  مييػػا العديػػد مػػف الحسػػػابات  نصػػاجكاألتجػػكر لئل
 كالمقارنات...

                                  
 .621مرتجع سابؽ ص  العاـ,حمدم الاباخي: االقصااد  (6)
 .151مرتجع سابؽ ص  الحككمي, بد اليادم النتجار: اقصااديات النشاط  (6)
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فػػي , صصضػػمف الحسػػابات القكميػػة: اإلحاػػائيات الصػػي حاػػمت فعػػبلن العػػاـ السػػابؽ
 خططة.حيف صركز المكازنة  مى اإلحااءات الم

صككف المكازنة ضمف الحسابات القكمية بينمػا الحسػابات القكميػة أ ػـ كأشػمؿ فيػي 
لمسػػػػػمع كالخػػػػػدمات كلتجميػػػػػع القطا ػػػػػات  سػػػػػصيبلؾكالصكزيػػػػػع كالصػػػػػداكؿ كاال نصػػػػػاجصشػػػػػمؿ اإل

ية كصسصرشػػد كزارة الماليػػة بالحسػػابات القكميػػة  نػػد إ ػػداد المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة قصاػػاداال
 مف األرقاـ كاإلحاائيات البلزمة لئليرادات كالنفقات العامة. سنكيان بقاد االسصفادة
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 لمراجع:ا
 .6111الفيركز آبادم: القامكس المحيط, المكصبة الصكفيقية القاىرة  -6

 بد الكريـ اادؽ بركات: االقصااد المالي, الدار التجامعية, اإلسكندرية  -6
6111. 

 .6221لعاـ  77القانكف المالي األساسي لمدكلة رقـ   -1
 .6116 ااـ بشكر: المالية العامة كالصشريع المالي, منشكرات تجامعة دمشؽ  -7
القاىرة  ,دار الصراث اإلسبلمية,محمد ضياء الديف الريس: الخراج كالنظـ المالية  -7

6117. 
 .6267 مي كنعاف: المالية العامة اإلسبلمية, دار النكادر بيركت  -1

منشكرات  العامة, لمكازنةالمالي, ايكسؼ شباط: المالية العامة كالصشريح   -5
 .6262تجامعة دمشؽ 

 بد المطمب  بد الحميد: اقصااديات المالية العامة, الدار التجامعية,  -1
 .6227االسكندرية 

حمدم الاباخي: دراسات في االقصااد العاـ, نظرية المالية العامة كالسياسات  -1
 .6116المالية نشر الدار المغربية, الدار البيضاء 

اهلل: مبادئ المالية, الدار التجامعية االسكندرية زينب حسيف  كض  -62
6117. 

 بد اليادم النتجار: اقصااديات النشاط الحككمي, مطبعة ذات  -66
 .6116السبلسؿ, الككيت 
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 :الحادي عشر أسئمة الفصل
  True / False    صح أو خطأ-1

الر
 خطأ صح السؤال تقم

    المكازنة كثيقة مالية صحدد فييا الدكلة أثر النفقات في اإلنصاج  6

    صعكد المكازنة لمصشريعات البريطانية 6

    ال صحقؽ المكازنة أم دكر في العدالة االتجصما ية 1

7 
إذا ركزت الحككمة  مى زيادة االنفاؽ العسكرم فصككف صكتجيات 

 الحككمة د ـ االقصااد
   

اإل انات في المكازنة فيككف د ـ الحككمة إذا ازداد حتجـ  7
 لمقطاع العسكرم

   

    المكازنة خطة مسصقبمية, كالميزانية ما صـ صنفيذه فعبلن  1

    صضع كزارة المالية )المكازنة( كصحدد المكازنة النقدية أيضان  5

 
 Multiple-Choiceأسئمة خيارات متعددة -2
 المكازنة ىي -1
A- كثيقة اقصاادية 
B- وثيقة مالية 
C- كثيقة سياسية 
D-  B+C 
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 مدة المكازنة -2
A- سنة 
B- ناؼ سنكية 
C-  سنة كناؼ 
D- خمس سنكات 
 إذا زادت النفقات العسكرية في المكازنة فصككف الحالة -3

A- سبلـ كرفاه 
B- ضغط النفقات 
C- حالة حرب 
D- صنمية اقصاادية 
 الميزانية -4
A- ما تم إنجازه 
B- ما ىك مخطط 
C- ما ىك مخطط لخمس سنكات 
D- خطة ناؼ سنكية 

 
 أسئمة تقضايا لممناتقشة-3
 المكازنة كالميزانية قضايا مالية ىامة حدد الفرؽ بينيما -6

 .(6-7)دقيقة في الفقرة  67مدة اإلتجابة                 
 كيؼ نحدد المبلمح االقصاادية في المكازنة العامة؟ -6

 ((.1) فقرة-7)الفقرة  فيدقائؽ  62مدة اإلتجابة                 

 تجصما ية؟ما ىك دكر المكازنة في صحقيؽ العدالة اال -1

 ((.7فقرة )-1)في الفقرة دقائؽ  62مدة اإلتجابة                 
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 التنظيم الفنا لمموازنة العامة لمدولة الثانا عشرالفصل 
 عنوان الفصل: التنظيم الفنا لمموازنة العامة

Technical Organization of the state Budget 
 كممات مفتاحية:
 Organization Budgetصنظيـ المكازنة: 
 Annual Budgetسنكية المكازنة: 
 Budget Unity كحدة المكازنة:
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صضمف ىذا الفاؿ شرح مبادئ المكازنة العامة بحيث صـ الصطرؽ لمبدأ سنكية المكازنة الصي حددىا المشرع بسنة 
كليا بعض االسصثناءات, كما صضمنت المكازنة مبدأ الكحدة أم كؿ دكلة صضع مكازنة كاحدة كلكؿ القطا ات, ميبلدية 

 إضافة إلى ذلؾ صـ شرح مبدأ الشمكؿ الذم يصضمف تجميع اإليرادات كتجميع النفقات لكؿ قطا ات الدكلة.
عامة, كفي حاؿ  دـ الصكازف يحاؿ العتجز كأخيران صـ شرح مفيـك صكازف المكازنة أم صساكم اإليرادات مع النفقات ال
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 أم أف صشمؿ المكازنة تجميع النفقات()صـ شرح مفيكـ مبدأ الشمكؿ  -1
 الصعرؼ  مى مبدأ  دـ الصخايص )أم ال يتجكز صخايص ايراد معيف لنفقة معينة في المكازنة العامة(  -7
 الصركيز  مى مبدأ صكازف المكازنة بيدؼ صخفيض العتجز المالي. -7

 مخطط الفصل:
 مبدأ سنكية المكازنة -6
 مبدأ كحدة المكازنة -6
 مبدأ الشمكؿ -1
 مبدأ  دـ صخايص اإليرادات أك شيكع المكازنة -7
 صكازف المكازنة مبدأ -7



247 
 

 :تمييد
بما أف المكازنة العامة صعد مف األدكات المالية اليامة الصي صسصطيع الدكلة الصدخؿ 

 ,كبما أف المكازنة صصادر النظاـ المالي ,مقصاادمف خبلليا كالصأثير في النظاـ اال
لذلؾ  مى الحككمة االىصماـ بيذه  ,كصقع في كسطو كصمصمؾ إمكانيات الصأثير في أتجزاءه

 :األداة المالية مف حيث الشكؿ كالمضمكف لؤلسباب الصالية
  صنظيـ المكازنة مف حيث الشكؿ يسا د الدكائر الحككمية  مى صنظيـ بقية

 .األمكر المالية كضبطيا إال الذم يؤدم لزيادة مسصكل الصنظيـ المالي
 بشكؿ  مكاؿاأل اسصثماراليدر ك  صنظيـ المكازنة مف حيث المضمكف يؤدم لكقؼ

 .خرلكنفقات الدكائر األ ,ية النفقة العامةإنصاتجتجيد مما يؤدم لزيادة 
  ية كرفع قصاادية كاالتجصما ىا االآثار يؤدم صنظيـ المكازنة العامة لصفعيؿ

 .المسصكل المادم كالمعنكم لؤلفراد كصحسيف ظركؼ المعيشة
 شركات  -الماارؼ )النظاـ المالي  يؤدم الصنظيـ المالي لممكازنة لرفع كفاءة

 .الكطني قصاادىـ في االآثار بحيث يؤدم ذلؾ لصفعيؿ  (الصأميف البكراة
إف صطكير المكازنة مف حيث الشكؿ كالمضمكف بات مسألة  امة في  الـ الماؿ 

كيبحث العمماء بشكؿ مسصمر إليتجاد ايغ تجديدة صرفع مف مكانصيا في المتجاؿ  ,كالنقد
 .المالي

ككيؼ صعد الحككمة  ؟كما ىي قكا د إ دادىا ؟الصنظيـ الفني لممكازنة فما ىك
 ؟المكازنة

 :مبادئ الموازنة العامة لمدولة
حدد  مـ المالية مبادئ أساسية لبناء المكازنة العامة ميما اخصمفت مف فصرة 

فالمبادئ الصي ظيرت في  ار المدرسة الكبلسيكية لـ صمبث  ,كمف نظاـ آلخر خرلأل
كما  ,قصاادألف الرككد شؿ حركة اال ,أف صطكرت مع دخكؿ  ار المدرسة الكينزية

 .أابح في ذمة الصاريخ 1929كاف مقدسان قبؿ  اـ 
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كمف خبلؿ  ,إف انصشار أفكار المدرسة الكينزية كاف مف خبلؿ المالية العامة
كانت الكينزية ثكرة مالية في ثبلثينيات القرف الماضي, فقد طكرت في لذلؾ  ,المكازنة

 .الميزانية كقكا د صحضيرىا كآلية صنفيذىا
لكف دخكؿ  ار المعمكمات أدل لصطكر المكازنة كأابحت صعصمد  مى مبادئ 
كأسس تجديدة يمكف لمحككمة إ دادىا بشكؿ أسرع كصنفيذىا بشكؿ دقيؽ, كأابحت رقابة 

 أسيؿ. (البرلماف)متجمس الشعب 
ية ىي قصاادية كاالتجصما اال ثارميما يظير مف مبادئ كايغ لمصنفيذ صبقى اآل

 فما ىي مبادئ المكازنة العامة؟ ,النصيتجة كاليدؼ الذم صسعى إليو المكازنة
 : رفت األنظمة المالية  دد مف المبادئ المالية أىميا

 :مبدأ سنوية الموازنة -12-1 
 :المكازنةيقاد بمبدأ سنكية 

" أف صادر المكازنة العامة  ف السمطة الصشريعية لمدة سنة بيدؼ مراقبة 
 .مكازنة تجديدة " إقراراإليرادات كالنفقات كالمشاريع المنفذة كمحاسبة الحككمة  ند 

 :ات الصالية صبار إف صحديد مدة المكازنة بسنة يرتجع لبل
ة سنكيان كمناقشة المشاريع رقابة السمطة الصشريعية  مى أ ماؿ السمطة الصنفيذي .6

فالسمطة الصشريعية بالصعاكف  ,الصي لـ صنفذ كالكقكؼ  مى أسباب  دـ الصنفيذ كمعالتجصيا
 (6).مع الحككمة صتجد الحمكؿ العممية لمعقبات الصي صقؼ في كتجو الصنفيذ

اعكبة حساب اإليرادات كالنفقات إذا صتجاكزت المكازنة فصرة سنة ألف صغيرات  .6
كؿ كالحسابات القكمية صؤثر بشكؿ مباشر في  ممية حساب الضرائب األسعار كالدخ

 ات المخااة لكؿ مشركع. صمادكاال

                                  
 .617ص  سابؽ,مرتجع  العامة,سكزم  دلي ناشد: المالية   (6)
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ففي فاؿ  ,اعكبة صكازف الميزانية إذا كانت المكازنة صكضع ألقؿ مف سنة .1
يسصمر ايفان  نفاؽبينما اإل ,كصنخفض أك صزكؿ في الشصاء ,الايؼ صزداد اإليرادات

 .مع بعضيا كصصكازف اإليرادات مع النفقات لمدة سنةشصاءن لذلؾ صصكازف الفاكؿ 
اعكبة إ داد مكازنة كؿ سصة أشير ألف  ممية إ داد المكازنة صصطمب فصرة  .7

فإذا كانت مدة المكازنة سصة أشير فيككف سصة أشير إ داد  ,ثبلثة أشير  مى أقؿ صقدير
كسصة أشير صنفيذ األمر الذم يربؾ الحككمة كال يكاميا إلى صقديرات  ,مكازنات
 (6).احيحة

 :تحديد السنة المالية -12-1-1 
مف كؿ  6/6إف األخذ بمبدأ سنكية المكازنة ال يعني أف صبدأ السنة المالية في 

نما يعني أف صككف السنة المالية اثنا  شر شيران قد ال صصطابؽ 12/31 اـ كصنصيي في  كا 
آذار كبعض الدكؿ صبدأ  1فقد صبدأ السنة المالية في  ,السنة المالية مع السنة المدنية

 لدييا السنة المالية في أكؿ صمكز كفي الكاليات المصحدة األمريكية صبدأ السنة المالية في
مف كؿ  اـ كما  1/1 في يةلكفي سكرية صبدأ السنة الما ,صشريف األكؿ مف كؿ  اـ 1

 أكثر الدكؿ.ىك الحاؿ في 
( مف القانكف المالي 7فقد حدد الصشريع السكرم السنة المالية حسب المادة )

 :بما يمي 2006األساسي لمدكلة الاادر  اـ 
صبدأ في أكؿ كانكف  ,كصعصبر نافذة لمدة سنة كاحدة ," صكضع المكازنة العامة لمدكلة

 (6)الثاني مف كؿ  اـ كصنصيي في غاية كانكف األكؿ منو ".
أم صككف السنة المالية  , يحؽ لمحككمة الصراتجع  ف ىذا المبدأ إال بقانكف آخركال

 .مصكافقة مع السنة المدنية في سكرية

                                  
 .611مرتجع سابؽ ص  العامة,يكسؼ شباط: المالية   (6)

 .7ص  6221صاريخ  77القانكف المالي األساسي لمدكلة الاادر بالمرسـك  (6) 
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ماذا سصفعؿ الدكلة باإليرادات المسصحقة كلـ صحاؿ في  :كلكف السؤاؿ المطركح
 ؟كماذا سصفعؿ لك أف نفقة اسصحقت كلـ صارفيا الحككمة ألاحابيا ؟ىذه السنة المالية

لقد أخذ الفكر المالي ىذه المشكمة كأكتجد ليا الحمكؿ المنطقية كصرؾ لمحككمات 
 :الطريقة الصي صراىا مناسبة كأىـ ىذه الطرؽ اسصخداـحرية 

  (:النقدم سمكباأل)طريقة حساب القطع  :أكالن 
بحيث  ,كصعني ىذه الطريقة إقفاؿ الحسابات لمسنة المالية في آخر يكـ منيا

صستجؿ تجميع اإليرادات كالنفقات الصي صتجبى أك صارؼ مف خزانة الدكلة العامة بعد ىذا 
 (6).الصاريخ في حسابات السنة القادمة

النفقة أك صحايؿ اإليرادات, كال صأخذ  إنفاؽكبذلؾ صعصمد ىذه الطريقة  مى زمف 
الصي صتجبى في ىذا العاـ فالضريبة  ,السنة الصي يعكد إلييا اإليراد أك النفقة  صبارفي اال

... .صستجؿ إيرادان ليذا العاـ كالضريبة الصي صتجبى العاـ القادـ صستجؿ إيرادان لمسنة القادمة
 .كىكذا

 :أك الطريقة بما يمي سمكبيصميز ىذا األ
 .أخرلسيكلة الحساب كالبساطة ك دـ الصداخؿ بيف سنة مالية ك  -
 .قكؼ  مى األخطاء كمعالتجصيامراقبة السمطة الصشريعية لعمؿ الحككمة كالك  -
 .السنة المالية انصياءسر ة إظيار الميزانية العامة لمدكلة بعد  -

 :أما العيكب الصي صكاتجو ىذه الطريقة فيي
يستجؿ في ىذه السنة إيرادات كنفقات ال صعكد إلى ىذه السنة مما ال يظير  -

 .حقيقة الكضع النقدم لمحككمة
ف  ندما يشعركف بنياية السنة ينفقكف ما صبقى اإلسراؼ كالصبذير ألف المكظفي -

 .ات بشكؿ سريع دكف دراسة أك صدقيؽا صمادمف 

                                  
 .155مرتجع سابؽ ص  العامة, ااـ بشكر: المالية   (6)
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نما حالة الخزينة مصكازنة أـ غير  - ال صظير حقيقة الكضع المالي لمدكلة كا 
 .مصكازنة

 .أخرلطريقة  سصخداـإف ىذه السمبيات كاإليتجابيات قد دفعت بعض الدكؿ ال
 (االسصحقاؽ أسمكب) :طريقة حساب اإلصماـ :ثانيان 

يقاد بيذه الطريقة أف يصضمف الحساب الخصامي تجميع اإليرادات الصي صسصحؽ 
لمحككمة خبلؿ السنة المالية دكف النظر إلى صاريخ الصحايؿ الفعمي, ك مى تجميع 

ب فكأف الحسا ,المبالغ الصي اسصحقت  مى الحككمة حصى كلك لـ صدفع فعبلن خبلؿ السنة
ات الصي نشأت لمدكلة أك  مييا خبلؿ لصزامالخصامي بيذه الطريقة يستجؿ كؿ الحقكؽ كاال

 (6).السنة المالية
 سمكبىذا األ اسصخداـلكف  ,صظير ىذه الطريقة الكضع المالي  مى حقيقصو

يصطمب فصح الحسابات المالية لفصرة غير محددة حصى صصـ صسكية كافة النفقات كاإليرادات 
 .أم حصى يتجبى اإليراد كصسدد النفقة ,المسصحقة

  :صمصاز ىذه الطريقة بما يمي
 ,إظيار حقيقة الكضع المالي لمسنة المالية باكرة أفضؿ مف حساب القطع .6

 .شيران  61 – 67ات لمسنة المالية المنصيية حصى لك اسصمرت لصزامفصظير الحقكؽ كاال
كضع النقدم  مى صبسيط الدراسات كالمقارنات بيف السنكات نظران لظيكر ال .6
 .حقيقصو
 .يظير الصكازف الحقيقي بيف اإليرادات كالنفقات كليس الصكازف الظاىرم .1
صمسؾ الحككمة حسابات سنصيف ماليصيف في كقت كاحد أثناء المدة المصممة مما  .7

 (6).يشكؿ أ باء إدارية كمالية  مى المكظفيف كالخزينة

                                  
 .16مرتجع سابؽ ص  العامة, بد المطمب  بد الحميد: اقصااديات المالية   (6)
 .616مرتجع سابؽ ص  العامة,يكسؼ شباط: المالية   (6)
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 ,المكازنة أك أ ماؿ الحككمةال يسصطيع أ ضاء متجمس الشعب مراقبة صنفيذ  .7
 .ألنيا صمصد ألكثر مف سنة

كصضيؼ أ باء تجديدة  مى كزارة  سمكبإف ىذه السمبيات صقمؿ مف أىمية ىذا األ
النقدم لمبساطة  سمكبإلى األ سمكبلذلؾ أقمعت أكثر الدكؿ  ف ىذا األ ,المالية

 .كالسيكلة كمراقبة البرلماف  مى  مؿ الحككمة سنكيان 

 :ثناءات مبدأ سنوية الموازنةاست -12-1-2
فقد يحدث  ,يةتجصما ية كاالقصاادنظران لصطكر كصبدؿ الظركؼ السياسية كاال

فكؿ مكازنة أك برنامج يكضع لفصرة أقؿ  ,كيصعذر  مى الحككمة دراسة المكازنة المقبمة
ككؿ إضافة إلى مكازنة السنة السابقة ىك  ,مف سنة ىك اسصثناء لمبدأ سنكية المكازنة

طريقة لصسيير الماالح العامة دكف  إقرارفاالسصثناء يعني  ,اسصثناء لمبدأ سنكية المكازنة
فيؿ يكتجد طريقة كاحدة أـ  دة طرؽ  , رض ىذه الطريقة  مى السمطة الصشريعية

 ؟فما ىي أشكاؿ اسصثناءات المكازنة ,مكازنة كاحدة إقرارلمعمؿ بيا دكف 
  :الموازنة االثنا عشرية -12-1-2-1

 :يقاد بالمكازنة االثنا  شرية
ان اسصناد" ىي مكازنة شيرية ال صعرض  مى السمطة الصشريعية صعمؿ بيا الحككمة 

كارؼ النفقات في  ,لمقانكف المالي األساسي لمدكلة صصضمف تجباية اإليرادات المصحققة
 .ة بيدؼ صسيير الماالح العامة "حدكد ضيق

إف ىذا الصعريؼ يكضح بأف الحككمة ال صسصطيع دراسة مكازنة تجديدة ألسباب 
 ؟مصعددة فصعمؿ بنظاـ المكازنة الشيرية فما ىي أسباب العمؿ بالمكازنة الشيرية

 ات السياسية الداخمية يصعذر  مى الحككمة ضطرابفي ظركؼ الحركب كاال
 .ف لذلؾ صعمؿ بالمكازنة السابقةصقديـ مكازنة لمبرلما
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  في حاالت االخصبلؼ بيف األحزاب الحاكمة أك بيف الحزب الحاكـ كالحزب
لذلؾ يمدد العمؿ بالمكازنة السابقة  مى  ,المعارض ال يكافؽ البرلماف  مى المكازنة

 (. شرية مكازنة اثنا)أساس شيرم 

  :ات اإلضافيةعتماداال -12-1-2-2 
صكافؽ  مييا السمطة الصشريعية صؤدم لصاحيح أك إكماؿ " كىي مبالغ تجديدة 

ك ادة ما صككف مكممة لممكازنة أك إضافة مشاريع تجديدة أك , المكازنة العامة لمدكلة
 الككارث الطبيعية في حاؿ حدكثيا". آثارصمكيؿ 

ات اإلضافية لمبرلماف لكي يكافؽ  مييا ك ادة ما صككف  صمادصرفع الحككمة اال
فصدرسيا السمطة الصشريعية كصكافؽ , الككارث الطبيعية آثارة أك صمكيؿ مشاريع إضافي

كيفضؿ أال صحاؿ مثؿ ىذا , األمر الذم يتجزأ  مؿ الحككمة,  مييا نظران لخاكايصيا
 .االسصثناءات إال في الظركؼ غير الطبيعية

 دـ صأتجيؿ بعض المشاريع أك  :ات اإلضافية ىي صمادلكف أىـ إيتجابية لبل
الككارث الطبيعية  آثارلمشاريع السابقة الصي بدأت بيا الحككمة أك لصمكيؿ اسصكماؿ ا

 .الصي ال صحصمؿ الصأتجيؿ

 :الموازنة الدورية -12-1-2-3
" ىي مكازنة طكيمة األتجؿ لمدة خمس أك  شر سنكات  :يقاد بالمكازنة الدكرية

يراداصيا كالمشاريع العامة كذلؾ بيدؼ  صكافؽ  مييا السمطة الصشريعية كصصحدد نفقاصيا كا 
ية أك معالتجة الرككد في تجصما ية كاالقصاادكصمكيؿ مشاريع الصنمية اال سصثمارصشتجيع اال

 .الكطني " قصااداال
صككيف احصياطي نقدم في فصرة الركاج في اندكؽ يقكـ مبدأ ىذه المكازنة  مى 

العاـ مف ىذا الاندكؽ بحيث  نفاؽكفي حاؿ بدأت دكرة الرككد صمكؿ الدكلة اإل, خاص
 .الكساد آثاريخفؼ ذلؾ مف 
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, العاـ نفاؽأك العكس صقصرض مف المارؼ المركزم في حالة الرككد لصمكيؿ اإل
فصسدد الفائض لممارؼ , كاتجية النفقاتكفي حاؿ بدء الركاج صابح اإليرادات كافية لم

 .المركزم
 :طبقت بعض الدكؿ األكربية ىذه الفكرة لكف سر اف ما صراتجعت  نيا بسبب

 دـ قدرة السمطة الصشريعية مراقبة  مؿ الحككمي السنكم . 
 فقد صنفذ مشاريع ال حاتجة ,  دـ قدرة الدكلة  مى صنفيذ المشاريع بشكؿ صدريتجي
 .ات صمادان لصكفر االاسصناداريع الضركرية كصؤتجؿ صنفيذ المش, ليا

 ية اك انصياؤىاقصااد دـ معرفة بداية الدكرة اال. 
  رغبة المكاطنيف بالصعرؼ سنكيان  مى البرامج الحككمية لصقكيـ  مؿ الحككمة

 .كالصمديد ليا أك إقالصيا مف قبؿ الناخبيف
كحاليان لـ , المكازنةإف ىذه االسباب أدت لعدـ العمؿ بيذا االسصثناء لمبدأ سنكية 

 بؿ ىي متجرد فكرة مالية نظرية يصداكليا  مماء المالية., يطبؽ في أم دكلة في العالـ
صعد خركتجان  ف مبدأ  خرلإف ىذه االسصثناءات مع غيرىا مف الصطبيقات األ

ككاف األفراد كما زالكا , سنكية المكازنة الذم أابح قا دة صعمؿ بيا تجميع دكؿ العالـ
  :ىذا المبدأ بسببيؤيدكف 

كيكرىكف , أنيـ يؤيدكف الحككمة الصي صقدـ برامج طمكحة صمبي رغبات التجميع
ية تجصما لذلؾ يكافقكف كينصخبكف األحزاب الصي صد ـ الخدمات اال, الحككمة الصي صصقشؼ
كيعارضكف الحككمات كاألحزاب الصي صد ك لمصقشؼ أك لخدمة , كالخدمات الشعبية
 .أىداؼ األغنياء فقط
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 :مبدأ وحدة الموازنة -12-2
" أف صدرج الحككمة تجميع اإليرادات كالنفقات المصكقعة  :يقاد بمبدأ كحدة المكازنة

في كثيقة كاحدة , لكؿ األتجيزة كالمؤسسات كالماالح الصابعة لمدكلة, خبلؿ العاـ المقبؿ
 (6).ىي المكازنة العامة لمدكلة "

ف صضمنت  دة كيعني ذلؾ أف صقدـ الحككمة لمتجمس الشعب  كثيقة كاحدة كا 
 .هإقرار كمف ثـ , مكازنات في بياف مكحد لكي صصـ مناقشصو

, إف كحدة المكازنة صدؿ  مى الصعاكف كالصكامؿ بيف الكزارات كالمؤسسات العامة
أما  .ما صـ الصخطيط لو إنتجازك مى إشراؼ الحككمة المباشر  مى ىذه الييئات بيدؼ 

ال يسعى ,  مؿ حككمي مضطرب غير كاضح المعالـالمكازنات المصعددة فصدؿ  مى 
 .ألىداؼ محددة

 :ات الصالية صبار يحقؽ مبدأ المكازنة المكحدة اال
تجراء المناقشة كالحكار حكؿ  .6 رقابة السمطة الصشريعية  مى أ ماؿ الحككمة كا 

 (6).ىا بيدؼ إحكاـ الرقابة الفعالةإنتجاز اإليرادات كالنفقات كالمشاريع المراد 
عرؼ  مى المركز المالي لمدكلة كمعرفة العتجز أك الفائض بينما ال سيكلة الص .6

 (1).يسصطيع الباحث الصعرؼ  مى الكضع المالي إذا كانت ىناؾ  دة مكازنات
م كالمشاريع المخططة لمعاـ قصاادصظير المكازنة المكحدة حقيقة الكضع اال .1

أـ , كانت مكازنة أىداؼكمعرفة ما إذا , يةتجصما ية كاالقصاادىا االآثار القادـ كصقدير 
 .طمكحة أـ  ادية, مكازنة صسيير األمكر

                                  
 .51مرتجع سابؽ ص  العامة, بد المطمب  بد الحميد: اقصااديات المالية  (6)
 .117مرتجع سابؽ ص  العامة, ااـ بشكر: المالية  (6)
 .125مرتجع سابؽ ص  العامة,خميؿ: المالية  ك ميسميماف المكزم  (1)
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ييف إمكانيات صقدير قصاادات صضع أماـ الباحثيف كالسياسييف كاال صبار إف ىذه اال
ىؿ ىي زيادة معدالت , كالصعرؼ  مى صكتجيات الحككمة المسصقبمية, مقصاادالكضع اال

 صغيير...؟ىؿ ىي مكازنة , أـ مكازنة ماالح اغيرة, النمك
إف ىذا المبدأ المالي في المالية العامة ظير في أكثر الدكؿ كطبقصو أكثر 

 الحككمات
  :فمثبلن 

أخذت تجميكرية مار العربية بمبدأ كحدة المكازنة كنصَّ ذلؾ اراحة في  .6
 مى إ داد مكازنة مكحدة لكافة أكتجو النشاط  6151لعاـ  71قانكف المكازنة العامة رقـ 

ارم ككحدات اإلدارة المحمية كالييئات العامة كالمؤسسات العامة أك أم م كاإلدقصااداال
 .تجية  امة يادر بيا قرار مف رئيس الكزراء"

في مادصو  6115كنصَّ القانكف المالي األساسي لمدكلة الاادر في سكرية  اـ  .6
 .الثانية )المكازنة العامة لمدكلة( كييسمى المكازنات العامة

 مى  77بالقانكف رقـ  6221لي األساسي الاادر  اـ كما نصَّ القانكف الما
  (6)يمي: ما

صدخؿ الكزارات كالتجيات العامة ذات الطابع اإلدارم في المكازنة العامة بتجميع 
م كلمديريات األكقاؼ قصاادكصككف لمتجيات العامة ذات الطابع اال, نفقاصيا كايراداصيا

صرصبط بالمكازنة , المكازنة العامة لمدكلةكلكحدات اإلدارة المحمية مكازنات منفامة  ف 
 .العامة كفؽ مبدأ الاكافي

 ذا حاؿ العتجز صحاؿ  مى , إذا صحقؽ الكفر يرحؿ لمخزينة العامة كا 
  .المسا دات مف الخزينة العامة

 صحدد الحككمة كؿ حالة كصضع الحمكؿ المناسبة ليا.  

                                  
 .1ص  6221لعاـ  77القانكف المالي األساسي لمدكلة رقـ  (6)
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 مى ضركرة  6116لعاـ  11كما نصَّ قانكف المكازنة العامة في األردف رقـ  .1
العامة صحديد مكازنة مكحدة لكؿ الدكائر ذات الطابع اإلدارم كالتجمعيات كالمؤسسات 

  .مكازنة منفامة صرصبط بالمكازنة العامة حسب مبدأ الاكافي كصعد
ظركؼ الراىنة كصخفؼ صعصمد أكثر دكؿ العالـ  مى مبدأ كحدة المكازنة في ال .7

مف المكازنات المسصقمة بفضؿ صطكر أنظمة المعمكمات كسيكلة فاؿ ايرادات أك نفقات 
  .التجيات المسصقمة  ف المكازنة العامة لمدكلة

  .كمع ذلؾ ظيرت بعض االسصثناءات لمبدأ كحدة المكازنة
  :استثناءات مبدأ وحدة الموازنة -12-2-1 

صو ثكرة مالية في سصينيات القرف ا صبر لمكازنة ك أخذت الحككمات بمبدأ كحدة ا
, كمع ذلؾ فقد  ادت الدكؿ كقدمت مكازنات منفامة  ف المكازنة المكحدة, الماضي

ككؿ مكازنة صقدـ لمبرلماف ال صككف ضمف كثيقة المكازنة صعد مكازنة منفامة ليا ما 
  :كأىـ ىذه االسصثناءات ,يةتجصما ية أك االقصااديبررىا مف النكاحي السياسية أك اال

  :حسابات خارج الموازنة -12-2-1-1
كال  ,ىي حسابات خااة صفصح في الخزينة العامة كال صدخؿ في المكازنة العامة

لكنيا صككف ضمف الخزينة كمثاؿ  مى ذلؾ الصأمينات  ,صعرض  مى السمطة الصشريعية
يا الحككمة لمبمديات القركض الصي صمنح –في المناقاات الحككمية  شصراؾلقاء اال

الصي  مكاؿككؿ األ, إلقامة بعض المشاريع أك في حاؿ صحقؽ اإليراد صعاد إلى الخزينة
كفالة مالية كغيرىا مف  –كفالة محاسبية  –كفالة قضائية , صدخؿ برسـ األمانة

 .الكفاالت
 :يكتجد  دد مف الحسابات خارج المكازنة ىي

الخزينة لغرض محدد كصككف  أمكاؿمف  كىي مبالغ صمنحيا كزارة المالية :السمؼ .6
 .إما دائمة أك مؤقصة )صمنح لمبمديات أك مؤسسات القطاع العاـ(

الصي صكدع في الخزينة العامة لغرض محدد مثؿ  مكاؿكىي األ :األمانات .6
 .المحتجكزات كصرد في حاؿ صغير األحكاـ القضائية
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كمف إقميـ إلى آخر أك  أخرلكصعني نقؿ المبالغ مف منطقة إلى  :حركة النقكد .1
فيككف حساب خارج الخزينة كسيطان بيف , أخرل مميات إتجراء الصقاص بيف محافظة ك 

 .المحافظصيف
لكنو يفيد في حسابات الخزينة , إف ىذا الحساب ال يدخؿ في مكازنة الدكلة

 فيك اسصثناء لمبدأ كحدة المكازنة رغـ ضخامة المبالغ الصي صدخؿ فيو., العامة

 :الموازنات المستقمة -12-2-1-2 
ية أك قصااد" المكازنة الصي صقدميا بعض الكحدات اال :يقاد بالمكازنة المسصقمة

ية المسصقمة الصي صصمصع باالسصقبلؿ  صبار المشرك ات الخدمية الكبيرة ذات الشخاية اال
كصككف ممحقة صقدـ لمبرلماف مع , المالي كاإلدارم كاألنظمة كالقكانيف الخااة بيا

 .المكازنة العامة لمدكلة "
إف ىذا الصعريؼ يكضح بأف الحككمة قد صمنح بعض القطا ات أك الكحدات 

كاالسصفادة مف المسا دات الخارتجية  نتجازاالسصقبلؿ المالي كاإلدارم بيدؼ سر ة اإل
مارؼ , مديرية المشاريع الاغيرة كالمصكسطة, مافاة النفط :مباشرة كمثاؿ  مى ذلؾ

مديرية , الطاقة الكيربائية نصاجالمؤسسة العامة إل, ء أك المشاريع الاغيرةلمسا دة الفقرا
كتجميع ىذه المشاريع كالمديريات يمكف أف صحاؿ  مى  األنيار,السدكد أك مشاريع 
 .ية مسصقمةا صبار لذلؾ ييفضؿ أف يككف ليا شخاية  خارتجية,مسا دات داخمية أك 

 :أما أسباب ىذه االسصقبللية المالية فيي
إف منح بعض المؤسسات االسصقبلؿ اإلدارم كالمالي يبعدىا  ف المؤثرات 
السياسية ك ف صدخؿ التجيات العامة بشؤكنيا الداخمية أك صعييف المكظفيف أك صحديد 

 (6).يةنصاتجأك الرقابة  مى أنشطصيا مما يخفض حتجـ اإل, يةقصاادسياسصيا اال
الصي صعمؿ في المتجاؿ الانا ي صسا د االسصقبللية المالية كاإلدارية المؤسسات  .6

أك الصتجارم  مى الصحرر مف اإلتجراءات الحككمية مثؿ الركصيف كاألتجكر كصحكيؿ األرباح 

                                  
 .611مرتجع سابؽ ص  المالي,متجدم محمكد شياب: االقصااد  (6)
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لمخزينة العامة مما يفقدىا الحيكية في الصكسع كاالنصشار كاالسصفادة مف قدراصيا الذاصية أك 
 (6)االسصفادة مف المسا دات الخارتجية.

يذه المؤسسات أك الشركات إمكانية االسصفادة مف صعطي االسصقبللية المالية ل .6
فقد صقدـ منظمة الاحة العالمية مسا دات لمشاريع الارؼ , المسا دات المالية الخارتجية

كىذه , كصقدـ منظمة الانا ة العالمية مسا دات لممشاريع الاغيرة كالمصكسطة, الاحي
صصفاكض مباشرة مع المنظمات المسا دات ال صقدـ إال إذا كتجدت تجية مسصقمة صسصطيع أف 

 المالية الدكلية.
إف ىذه األسباب صدفع الدكؿ كالحككمات إل طاء اسصقبللية لبعض المشاريع 

كيسا دىا  مى الحاكؿ  مى , بيدؼ الصخمص مف الركصيف كسيطرة الحككمة  مييا
 .مسا دات مف المنظمات الدكلية كمف الحككمات األتجنبية

كصقدـ مكازنصيا مع , مار كسكرية كاألردف يكتجد مثؿ ىذه المؤسسات في -
 .المكازنة العامة لمدكلة حصى صصـ مناقشصيا في البرلماف

 :مبدأ الشمول -12-3 
  :يقاد بمبدأ الشمكؿ

, " أف صشمؿ مكازنة الدكلة كافة النفقات ككافة اإليرادات العامة ميما كاف نك يا
ك اغفاؿ بيف النفقات أكال يميز مبدأ الشمكؿ بالصالي أم اقصطاع أك صقاص 

 .(6)"كاإليرادات
مبدأ الشمكؿ في المكازنة يعني أف صكضع تجميع النفقات  يكضح ىذا الصعريؼ بأف

, سياسية, يةاتجصما , يةاقصااد نك يا؛كتجميع اإليرادات في كثيقة المكازنة ميما كاف 
فإذا قامت تجامعة دمشؽ بتجباية بعض الرسكـ مف , لبياف حقيقة الكضع المالي لمدكلة

                                  
 .17سابؽ ص مرتجع  العامة, بد المطمب  بد الحميد: اقصااديات المالية  (6)
 .666مرتجع سابؽ ص  العامة,يكسؼ شباط: المالية  (6)



261 
 

ك ندما صنفؽ صستجؿ في , الطبلب سكاٌء كاف رسمٌا أك طكابع فصستجؿ في تجانب اإليرادات
 .كال يتجكز إتجراء الصقاص بينيما .تجانب النفقات

 :إف أسباب شمكؿ المكازنة لتجميع اإليرادات كالنفقات ىك
رادات كنفقات كؿ مؤسسة مسا دة أ ضاء متجمس الشعب في االطبلع  مى إي .6

  (6).نفاؽبيدؼ المراقبة كا  طاء األذف بالتجباية كاإل
ألف المؤسسة الصي صصتجاكز إيراداصيا , الحككمي نفاؽمحاربة اإلسراؼ في اإل .6

لذلؾ إذٌا اصبعت  المالية,كؿ ما لدييا بغية  دـ صسديده لكزارة  نفاؽنفقاصيا قد صسرؼ إل
  (6)ادات كالنفقات دكف الصقاص.المالية قا دة الشمكؿ لصظير اإلير 

الكمي ألنو  نفاؽمعرفة دكر المكازنة في صككيف الدخؿ القكمي كمساىمصيا في اإل .1
الكمي  نفاؽي في اإلتجصما م كاالقصاادكمما ازدادت النفقات العامة يزداد دكرىا اال

 .كزيادة الدخؿ القكمي
كصبيف  العامة,مبدأ الشمكؿ في المكازنة  ا صمادات صكضح اسباب  صبار إف ىذه اال

 .القكمي قصااددكرىا كصأثيرىا في اال
كالمكازنة , كقد ظير ليذا المبدأ بعض االسصثناءات مثؿ المكازنة الممحقة

 .كما ذكرناىا في الفقرة السابقة, المسصقمة

 مبدأ عدم تخصيص اإليرادات أو شيوع الموازنة: -12-4
 :يقاد بمبدأ  دـ الصخايص

بؿ يتجب أف صدخؿ تجميع الضرائب , "  دـ صخايص إيراد معيف لنفقة معينة
ية قصاادإلى المكازنة العامة لصمكؿ تجميع النفقات اال خرلكالرسكـ كاإليرادات األ

 .ية كالسياسية "تجصما كاال

                                  
 .651حسيف  كض اهلل: مبادئ المالية العامة مرتجع سابؽ ص  ب. زين(6)
 .651زينب حسيف  كض اهلل: مبادئ المالية العامة مرتجع سابؽ ص   (6)
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إف ىذه القا دة صكضح بأنو ال يتجكز لتجية معينة مثؿ التجامعة أف صنفؽ مف 
أك ال يحؽ لمديرية التجمارؾ العامة أف , دات لصمكيؿ النفقاتإيراداصيا أك صخاص اإليرا
كصنفؽ , بؿ يتجب أف صدخؿ إيراداصيا إلى الخزينة العامة, صنفؽ مف الرسكـ التجمركية

  .المديرية مف المكازنة حسب األبكاب
 :ىذا المبدأ يرتجع لؤلسباب الصالية اسصخداـإف 

ة كاإلدارية مف قبؿ السمطة ىذا المبدأ إلحكاـ الرقابة المالي اسصخداـيؤدم  .6
 الصشريعية كالصعرؼ  مى تجميع اإليرادات كتجميع النفقات دكف إتجراء صقاص.

 .قد يؤدم صخايص إيراد معيف لنفقة معينة لزيادة حتجـ االسراؼ كالصبذير .6
إف مبدأ الشيكع يدفع كزارة المالية لصكزيع المكارد المالية بشكؿ  ادؿ كمصساكم  .1

  .تجميع الحاتجات شباعفيؤدم إلبيف اإلدارات الحككمية 
 .العاـ نفاؽيؤدم ىذا المبدأ إلى صرشيد اإل .7

ات صتجعؿ مف قا دة  دـ الصخايص ميزة إيتجابية  صبار إف ىذه األسباب كاال
لمحككمة كالمؤسسات كلكزارة المالية في إتجراء الصكزيع العادؿ بيف تجميع الييئات 

 .كاردة في المكازنةتجميع الحاتجات ال شباعكيؤدم إل, كالمؤسسات العامة
 :يمكف الخركج مف ىذه القا دة في الحاالت الصالية

سكؾ  -سد )الحاكؿ  مى القركض الداخمية لصمكيؿ مشركع معيف مثؿ  .6
فيككف اإليراد قد صـ صخاياو فقط , سصخاص ليذه النفقة فقط مكاؿفإف األ (...الحديد

 .(صمكيؿ إنشاء السد)حاتجة محددة  شباعإل
لصمكيؿ تجية معينة مثؿ الضرائب الصي صفرضيا الحككمة صخايص رسـ معيف  .6

فكؿ ما صحاؿ  ميو الحككمة يذىب ,  مى بعض المرافؽ لاالح بناء المدارس
 .منو  مى بناء المدارس الحككمية نفاؽلاندكؽ خاص كيمكف اإل

صظير ىذه االسصثناءات لقا دة  دـ الصخايص في أكثر الدكؿ في الظركؼ 
, ض الخارتجية الصي صخاايا الحككمات لصمكيؿ قطاع محددالراىنة خااة في القرك 

كالمنظمات , كالبنؾ الدكلي, فالقركض كاإل انات الصي يقدميا اندكؽ النقد الدكلي
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مثؿ مسا دة مف اندكؽ النقد الدكلي , صخاص لصمكيؿ مشركع محدد خرلالدكلية األ
أك لصمكيؿ  رب,لمشأك اقامة مشركع المياه الاالحة , لصمكيؿ مشركع الارؼ الاحي

 .بناء مدينة انا ية
إف ىذه المنح كالقركض صخاص لقطا ات محددة كصشكؿ خركتجٌا  ف قا دة 

 . دـ الصخايص

 :مبدأ توازن الموازنة -12-5
 :يقاد بمبدأ صكازف المكازنة

" أف صصساكل اإليرادات مع النفقات العامة ضمف آلية زيادة اإليرادات بيدؼ 
 م ".قصاادكصحقيؽ الصكازف كاالسصقرار االصحقيؽ الصكازف المالي 

يبلحظ مف خبلؿ ىذا الصعريؼ أف العبلقة بيف اإليرادات كالنفقات صنعكس  مى 
العاـ كصحقيؽ  نفاؽألف االقصطاع الضريبي سكؼ يقابمو اإل, م بالكامؿقصاادالكضع اال
 .مقصاادالصكازف اال

لكف , يؽ الصكازف الماليصسعى الحككمات بشكؿ مسصمر لزيادة إيراداصيا بيدؼ صحق
كالصادير قد ال صككف مناسبة  سصيرادكظركؼ الصشغيؿ كالمكاد األكلية كاال نصاجظركؼ اإل

كيحاؿ العتجز , مما يؤدم لصراتجع اإليرادات في مكاتجية النفقات, لزيادة اإليرادات
 .المالي

اب صرل أكثر الحككمات ضركرة صساكم اإليرادات مع النفقات )صكازف مالي( لؤلسب
 :الصالية
ألف السمطة الصشريعية صسعى بشكؿ مسصمر لمراقبة  مؿ الحككمة بحيث صككف  .6

 .إيراداصيا مصساكية مع نفقاصيا إال ما كاف لظركؼ اسصثنائية
العاـ كاالبصعاد  ف  نفاؽمحاكلة الحككمة التجادة محاربة اليدر كالفساد في اإل .6

 .الخدمات المظيرية بيدؼ صحقيؽ الصكازف المالي
 .العاـ نفاؽا طاء االسصقبللية لمدكائر العامة بيدؼ صرشيد اإل .1
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ٌا ليذه األسباب كمنعٌا مف المتجكء إلى القركض العامة صسعى الحككمات اسصناد
لكف صطكر الخدمات كخااة خدمات الرفاىية قد أدل , لمكاكؿ إلى الصكازف المالي

سمة مالية مف سمات   ف اإليرادات العامة كأابح العتجز, لزيادة النفقات العامة
 .العار
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 :الثانا عشر الفصلأسئمة 
  True / False    صح أو خطأ-1

الر
 خطأ صح السؤال تقم

    صحدد الدكلة المكازنة العامة بمدة سنة ميبلدية 6

    المكازنة االثنا  شرية ىي اسصثناء لمبدأ سنكية المكازنة 6

    صعمؿ الحككمات حاليان بالمكازنة الدكرية 1

    القطا اتال صحدد الدكلة مكازنة مكحدة لتجميع  7

    صحدد الدكلة مكازنات مسصقمة إلى تجانب المكازنة المكحدة 7

    صحدد اإليرادات لبعض النفقات 1

    صصكازف المكازنة بشكؿ مسصمر 5

    ال صشمؿ المكازنة تجميع النفقات العامة 1

 
 Multiple-Choiceأسئمة خيارات متعددة -2
 صعني سنكية المكازنة  -1
A- سنة ميالدية 
B-  مف كؿ  اـ 6/6صبدأ ب 
C-  مف كؿ  اـ 16/66صنصيي ب 
D- مدة سنة كناؼ 
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 االثنا  شرية المكازنة -2

A-  صحددىا الدكلة سنكيان 
B- تحدد موازنة لكل شير 
C- ناؼ سنكية 
D-  سنكية 

 
 المكازنة المسصقمة ىي اسصثناء لمبدأ: -3

A- سنكية المكازنة 
B- االثنا  شرية 
C- وحدة الموازنة 
D- الشمكؿ 

 
  تجز المكازنة ىك اسصثناء لمبدأ: -4

A-  المكازنةكحدة 
B- توازن الموازنة 
C- الشمكؿ 
D- دـ الصخايص  
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 (.6)في الفقرة  دقائؽ 62مدة اإلتجابة                 
 لتجميع نفقات الدكلة يحدد كيحار كافة النفقاتالمكازنة شمكؿ  -6

 (.1)في الفقرة  دقيقة 67مدة اإلتجابة                 

 ىناؾ مبررات  ديدة لمخركج  ف مبدأ صكازف المكازنة -1

 (.7)في الفقرة دقائؽ  62مدة اإلتجابة                 
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