
 المحاضرة االولى 
 مدخل فً المالٌة العامة 



 :الحاجات التً ٌشبعها االنسان تنقسم الى نوعٌن اساسٌٌن هما

 :حاجات خاصة - 1

ٌقوم الفرد بإشباعها لنفسه ألنها تحقق له وحده النفع لذلك هو ٌدفع قٌمة تلك 

الحاجات مثل الحاجة الى الطعام والمسكن وغٌرها من الحاجات التً تعود 

 بالمنفعة على صاحبها فقط

 :حاجات عامة او اجتماعٌة - 2

وهى حاجات ال تعود بالمنفعة على الفرد وحده بل تعود بالمنفعة على المجتمع 

ككل لذلك ال ٌشبعها الفرد لنفسه بل ٌسعى الشعب والمجتمع كله إلشباعها مثل 

 .الدفاع والعدالة واألمن

وهنا نتساءل هل هناك فرد على استعداد لتحمل نفقة رصف طرٌق لمجرد انه 

 حماٌته ؟؟  فىٌمشى علٌه وهناك  من ٌدفع ثمن دبابة لتشارك 

االجابة بالطبع ال الن المنفعة من هذه االشٌاء ال تعود علٌه هو فقط بل تعود على 

تتحمل  التى هىلذلك ٌجب ان ٌتحملها الجمٌع ونجد ان الدولة  -المجتمع ككل 

 .مسئولٌة اشباع تلك الحاجات من خالل المالٌة العامة للدولة



 مالحظة هامة جدا

وٌجب ان نإكد هنا على حقٌقة هامة جدا انه ال ٌوجد حد فاصل بٌن الحاجات 

العامة والحاجات الخاصة باستثناء العدالة والدفاع واالمان أما باقً الحاجات فنجد 

ان بعض الحاجات قد تكون عامة وقد تكون خاصة فنجد ان الدولة قد تشبع 

 فىانها تشبع حاجة عامة  اىالحاجة الى التعلٌم من خالل المدارس الحكومٌة 

 .انها حاجة خاصة  اىحٌن ان المدارس الخاصة تشبع نفس الحاجة 

 :لذلك  ٌجب التمٌٌز بٌن نوعٌن من الحاجات العامة او االجتماعٌة وهى 

 حاجات غٌر قابلة للتجزئة -

اي ال ٌمكن ان ٌحصل علٌها فرد دون باقً افراد المجتمع مثل االمن والعدالة 

 من خالل الدولة اىوالدفاع  وهى ال تشبع إال من خالل سعى جماعً 

  وحاجات قابلة للتجزئة -

ٌمكن ان ٌحصل علٌها بعض االفراد دون باقً افراد المجتمع مثل التعلٌم 

 جزئىوالصحة ونجد ان الدولة قررت ان تشبعها سواء بشكل كلى او 



 تعرٌف المالٌة العامة

هناك العدٌد من تعرٌفات المالٌة العامة تختلف حسب التطور الفكري 

 واختالف النظم االقتصادٌة

 :  تعرٌف التقلٌدٌن

علم المالٌة العامة هو دراسة النفقات العامة واالٌرادات العامة التً تلزم 

 لتغطٌة هذه النفقات

 :التعرٌف الحدٌث

هو العلم الذى ٌدرس القواعد المنظمة للنشاط المالً للهٌئات العامة 

وهى بصدد الحصول على الموارد االزمة وانفاقها من اجل اشباع 

الحاجات العامة تحقٌقا ألغراض  الدولة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 والسٌاسٌة



 التمٌز بٌن المالٌة العامة والمالٌة الخاصة

 -الفرق فً جانب النفقات العامة  - 1
من نفقاتها العامة تحقٌق الصالح العام حتى  tفً المالٌة العامة نجد ان الدولة تستهد

 .ولو لم ٌسفر نشاطها المالً عن تحقٌق الربح -

فً المالٌة الخاصة ٌسعى االفراد او المنشآت الخاصة بصفة اساسٌة لتحقٌق 

 .الشخصٌة المتمثلة فً شكل ارباح -المنفعة 

 -من حٌث االٌرادات العامة  - 2

تتمٌز المالٌة العامة باعتمادها على ما للدولة من سلطة االجبار فً فرض 

على   اٌرادتهٌعتمد المشروع الخاص فً الحصول على  -الضرائب  و الرسوم 

 -التخصٌص االختٌاري او التعاقد مع الغٌر 

 -من حٌث الموازنة العامة  - 3

ومن جهة الموازنة بٌن النفقات واالٌرادات   تبدا الدولة بتقرٌر اوجه االنفاق 

 ٌتبع ذلك تدبٌر االٌرادات  االزمة لتغطٌة هذه النفقات -المختلفة ثم 

هذا بٌنما ٌبدأ األفراد  بتقدٌر اٌراداتهم  ثم ٌقدرون اوجه االنفاق على وجه ال 

 .  لإلٌرادات  بقدر االمكان  -ٌإدى لتجاوزها 



 نطاق النفقات العامة وبنٌانها 

 تعرٌف النفقة العامة

 .  حاجة عامة الشباعمبلغ من النفود ٌدفعه شخص من أشخاص الفانون العام 

 

 :اركان النفقة العامة 

 

النفقة العامة مبلغ نقدى اي انه فً حالة انفاق الدولة لمبلغ من النقود نستطٌع  - 1

ان نقر بانها نفقة عامة ، إال انه ما تحصل علٌه الدولة بدون مقابل نتٌجة اعمال 

السخرة أو التؤمٌم أو االستٌالء على الممتلكات دون دفع تعوٌض كل ذلك ال ٌعد 

 من قبٌل النفقات العامة

النفقة العامة ٌدفعها أحد اشخاص القانون العام اي انه البد وان تكون النفقة  - 2

 .من قبل الدولة او احد هٌئتها او احد االشخاص العاملٌن بالدولة

النفقة العامة تستهدف اشباع حاجة عامة واحداث المساوة والعدالة بٌن افراد   - 3

 المجتمع



 :انواع النفقات العامة

 من حٌث الشكل واجراء االنفاق: أوالا 

 -من حٌث جهة االنفاق -1

 )المركزٌة )ونفقات الهٌئات المحلٌة ) مركزٌة ) تنقسم النفقة الى نفقات قومٌة 

هناك دول تإٌد سٌاسة االدارة المركزٌة وهناك دول تفضل سٌاسة االدارة المحلٌة 

 .مثل الوالٌات المتحدة والمانٌا االتحادٌة

 

 -من حٌث التكرار الدوري -2

نفقات عادٌة تتجدد كل فترة زمنٌة كسنة المٌزانٌة  مثل رواتب الموظفٌن وهى  -

 .تمول من اٌرادات عادٌة مثل الضرائب  والرسوم 

نفقات غٌر عادٌة وهى التً تلزم لمواجه ظروف طارئة وال ٌلزم تكرارها  مثل  -

الزالزل او الفٌضانات او تموٌل حرب وهى تمول من اٌرادات   منكوبىاعانات 

 .غٌر عادٌة مثل القروض 



 -من حٌث الشكل -3

االجور والمرتبات لموظفً الدولة وٌشمل البدالت والحوافز والمعاشات لمن -

 -. انتهت خدمتهم

 -. التً تشترٌها الدولة كاألثاث واالدوات المكتبٌة  األشٌاءءاثمان -

االعانات التً تمنح لدعم الصناعات الوطنٌة او دعم االفراد كإعانات الغالء -

 -. والشٌخوخة

 .خدمة الدٌن العام اي سداد الدٌون سواء كانت دٌون خارجٌة او دٌون داخلٌة-

 .تقسٌمات النفقات من حٌث الغرض أو األثر المترتب للنفقة : ثانٌاا 

 

 -من حٌث االغراض  1-

نفقات عمومٌة وهى تغطى ما ٌلزم االدارات  الحكومٌة كالوزارات  واالجهزة  -

 .المركزٌة للتنظٌم والمحاسبات ونفقات الدٌن العام 

نفقات الرخاء العام وهى التً توجه الى اغراض رفع مستوى معٌشة االفراد  -

 .الصحٌة والتعلٌمٌة كنفقات إنشاء المدارس والمعاهد والمستشفٌات 

 .نفقات األمن العام وهى التً تكفل حماٌة الدولة خارجٌا وداخلٌا وكفالة العدالة  -

 



 -من حٌث اآلثار االقتصادٌة  2-

 -نفقات منتجة وغٌر منتجة  -أ

نفقات منتجة وهى التً تدر عائد مثل اال نفاق على السكك الحدٌد والبرٌد 

والطٌران ونفقات غٌر منتجة وهى التً ال تدر عائد مثل شق الطرق الزراعٌة 

 -وقنوات الري 

 -نفقات ناقلة ونفقات غٌر ناقلة -ب 

هً التً ٌترتب علٌها حصول الدولة على مقابل (الحقٌقٌة )النفقات الغٌر ناقلة -

سواء كان سلع او خدمات لذلك تسمى نفقة حقٌقٌة فإنفاق الدولة على بنا 

مصنع ٌسمى نفقة حقٌقة استثمارٌة ودفع مرتبات الموظفٌن ٌسمى نفقة حقٌقٌة 

 جارٌة

وهى النفقة بدون مقابل اي تنفقها الدولة دون انتظار (التحوٌلٌة )النفقات الناقلة  -

مقابل لتحسٌن احوال المعٌشة واعادة توزٌع الدخل على الفقراء فً شكل اعانات 

 اجتماعٌة مثل اعانات الفقر والشٌخوخة



 :وقد تكون النفقة الناقلة فً صورة اعانات اقتصادٌة مثل اعانات

 

اعانات االستغالل وهى تدعم المنتجٌن حتى ٌظل سعر المنتج منخفض وٌتم -

 مقاومة التضخم مثل دعم انتاج الخبز ودعم المواد التموٌنٌة

 

اعانات اال نشاء وهى اعانات تمنحها الدولة لمعاونة المشروعات المنتجة -

على تغطٌة نفقات األنشاء والتموٌل للمشروعات واقامة االصول الثابتة سواء 

 .بتقدٌم تلك االعانات بسعر فائدة منخفض او بدون فوائد 

 

اعانات التجارة الخارجٌة وهى التً تشجع بها الدولة زٌادة الصادرات او  -

الواردات كدعم بعض الصناعات الوطنٌة كالغزل والنسٌج حتى ٌستطٌع المنافسة 

 .  االسواق العالمٌة  فى



 محددات االنفاق العام 

 

هناك حدود لألنفاق العام الن النفقة العامة تنفذ سٌاسة مالٌة وهى سٌاسة تختلف 

من دولة ألخرى وداخل نفس الدولة تختلف من وقت آلخر حسب الظروف 

االقتصادٌة أي انه ٌختلف حجم االنفاق العام من دولة الى اخرى وٌختلف اٌضا 

داخل نفس الدولة من مرحلة الى اخرى ،  وهنا نجد ان حجم النفقات العامة 

 -: ٌتوقف على مجموعة من المحددات االساسٌة وهى 

 :دور الدولة فً حٌاة المجتمع 1-

ظل الفكر التقلٌدي المعتمد على التوازن التلقائً وعدم تدخل الدولة فً  ففى

النشاط االقتصادي واقتصارها على تقدٌم خدمات االمان والعدالة والدفاع نجد ان 

 تقدمها الدولة تكون محدودة  التىحجم النفقات العامة ٌكون ضعٌفا الن الخدمات 

النشاط االقتصادي وظهور المبادئ  فىومع تطور د ور الدولة و زٌادة تدخلها . 

االشتراكٌة  زاد دور الدولة وزادت  معه النفقات العامة وخاصة بعد احداث 

 فىوظهور الحاجة الى تدخل الدولة ، حٌث بدأت الدولة  1929الكساد العالمً 

القٌام باإلنفاق على بناء المصانع والمنشئات االنتاجٌة بجانب قٌامها بتحقٌق االمان 

 والعدالة والدفاع  



 قدرة الدولة على تحقٌق االٌرادات العامة-2

 

من المعروف ا ان قدرة الدولة على تحقٌق االٌرادات العامة ٌتسم بقدر كبٌر من 

المرونة فالدولة تتمتع بالقدرة على تحصٌل االٌرادات  السٌادٌة مثل الضرائب  

الجدٌد ، وكل ذال ٌتٌح للدولة القدرة على تحدٌد  النقدىوالقروض واالصدار 

 فىنفقاتها العامة دون التقٌد بحدود االٌرادات  العامة ، إال ان قدرة الدولة 

الحصول على هذه االٌرادات  قد ٌخل بمستوى معٌشة الفرد ودخله وٌحدث نوع 

من عدم العدالة نتٌجة زٌادة العبء الضرٌبً   مثال على بعض افراد   المجتمع 

الحصول على االٌرادات  تحدها عوامل معٌنة  فىمعنى ذلك ان قدرة الدولة 

 .ولٌست قدرة مطلقة كما تخٌل البعض 

لذلك ٌمكن القول ان الحجم االمثل لألنفاق  العام هو الذى ٌحقق  االستغالل  

توزٌع  فىاطار من العدالة  فىاالمثل للموارد االنتاجٌة وٌحقق اعلى معدل نمو 

 االعباء بٌن الناس 



 مستوى النشاط االقتصادي 3

 

حاالت الكساد والتً  فىٌتؤثر االنفاق العام بمستوى النشاط االقتصادي فنجاد انه 

ٌنخفض فٌها الطلب ومستوى التشغٌل ٌجب ان ٌزداد االنفاق العام لٌزداد الطلب 

 فىالكلى وٌزداد االنتاج والتشغٌل وتخرج الدولة من حالة الكساد ، والعكس 

حاالت التضخم  ٌجب ان ٌنخفض االنفاق العام للحد من زٌادة الطلب ومن ثم 

 .تنخفض االسعار وتزول حالة التضخم

عدم  اىالدول المتخلفة و التً تتسم بضعف  مرونة جهاز االنتاج ،  فىإال انه 

 فىقدرة جهاز االنتاج على االستجابة لزٌادة الطلب فان زٌادة االنفاق العام 

 حاالت الكساد قد تكون غٌر مجدٌة

االسعار الن الطلب سواف ٌزداد دون  فىوتإدى الى حدوث تضخم  وارتفاع 

ان االنفاق العام زاد دون عالج لمشكلة الكساد  اىاالنتاج ،  فىزٌادة مماثلة 

 وانخفاض مستوى التشغٌل



 المحاضرة التاسعة 

1 

الضرائب المباشرة والضرائب غير 
 المباشرة 



2 

أنىاع 

 الضرائب
غير  مباشرة

 مباشرة
 الدخل

 الثروة

رقم 

 األعمال

 الجمركيت

 اإلستهالك

 التداول

 الفرد
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 أنواع الضرائب 

 اإلدارة كانت إذا ما هً المباشرة وغٌر المباشرة الضرائب بٌن التمٌٌز علٌها ٌقوم التً األساسٌة الفكرة

 مقداره وتعرف فتحدده مباشرة للضرٌبة وعاء المتخذ دخل، أو ثروة كان سواء المال، تقدر المالٌة

 .المباشرة الضرائب بنظام ٌعرف النوع وهذا الضرٌبة، علٌه وتفرض بالضبط

 المال هذا مقدار على دالة باعتبارها معٌنة وتصرفات وقائع إلى فتنظر مباشرة غٌر بطرٌقة تقدره أو

 .المباشرة غٌر الضرائب بنظام ٌعرف النوع وهذا ذاتها، والتصرفات الوقائع هذه على الضرٌبة وتفرض

  

 مباشرة ضرائب

 .(المال رأس) والثروة والدخل، الفرد، ضرائب :أمثلتها من

 مباشرة غٌر  ضرائب

   ٌةوالجمرك والتداول، واإلنتاج، ،(المبٌعات) اإلستهالك ضرائب :أمثلتها من



4 

 أنواع الضرائب 

 الضرائب المباشرة

 :ضرٌبة األشخاص:  أولا 

 الوعاء الضرٌبً الذي تفرض علٌه الضرٌبة، وذلك( الفرد)وهً الضرائب التً ٌعتبر فٌها الشخص 

 .لمجرد وجوده فً الدولة وبغض النظر عن ما ٌحصل علٌه من دخل أو ٌمتلكه من ثروة

 األول ٌفرض مبلغ واحد على الجمٌع دون تفرقة، أما النوع الثانً فٌفرق بٌن مبلغ: وتتخذ نوعٌن

 .الضرٌبة بناء على بعض الخصائص اإلجتماعٌة والقتصادٌة

 وتفتقر هذه الضرٌبة للعدالة بٌن األفراد، فهم ٌدفعون الضرٌبة لمجرد وجودهم داخل حدود الدولة أو

 .  انتمائهم لطبقة معٌنة، لذلك فتعتبر من أقل النظم الضرٌبٌة عدالة
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 :الدخل ضرٌبة : ثانٌا

  .(الشركات أرباح) الشركات ودخل (الشخصً الدخل) األفراد دخل على تفرض الدخل ضرٌبة

 دوري بشكل محددة، زمنٌة فترة خالل إٌرادات من المكلف ماٌتسلمه مجموع :الشخصً الدخل تعرٌف

 .الممول ثروة زٌادة فً ٌتسبب ما كل هو عام بشكل أو .منتظمة وبصفة

 .معاا  كالهما أو ملكٌة، مقابل دخل أو إنتاجً، جهد مقابل دخل :مصدرٌن من الشخصً الدخل وٌأتً

 .العقارات إٌجارات األسهم، أرباح الودائع، فوائد الراتب، :مثل

  :الدخل على للضرائب رئٌسٌة أنواع ثالثة هناك *

 فتكون الدخل، فروع من فرع كل على مستقلة ضرٌبة تفرض :الدخـل على النوعٌة الضرائب -أ 

 .وهكذا المال، رأس دخل على المفروضة تلك عن متمٌزة العمل دخل على المفروضة الضرٌبة

 الدخل فروع كافة من المتحققة الدخول مجموع على تفرض :الدخل على العامة الضرائب -ب 

 .حده على نوع كل على المفروضة الضرائب إلى باإلضافة

 كافة من المتحقق الدخل إجمالً على واحدة ضرٌبة تفرض :الدخل على الواحدة الضرٌبة نظام -ج 

 .الفروع
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 :  (الثروة)الضرائب على رأس المال : ثالثاا  

 لدخل منتجة كانت سواء معٌن وقت فً الفرد ٌمتلكها التً والعٌنٌة المالٌة األصول مجموع :المال رأس

 :المال رأس ضرائب من نوعٌن بٌن التمٌٌز ٌمكن .دخل ألي منتجة غٌر أم لخدمات أو عٌنً أو نقدي
 

 .الضرائب الدورٌة أو المتعددة على رأس المال -أ   
 هذه الضرٌبة لها صفة الدورٌة أو التجدد كسائر الضرائب المفروضة على الدخل، ومن ثم فهً

 .ضرائب دائمة تظل قائمة إلى أن تلغى وفقا لإلجراءات القانونٌة المقررة

 فً هذه الضرٌبة ٌكون رأس المال ذاته هو الوعاء المتخذ أساسا لفرض الضرٌبة، لكن معدل الضرٌبة

 ٌكون من اإلنخفاض بحٌث ٌكفً الدخل الناتج من رأس المال للوفء بقٌمة الضرٌبة دون الحاجة إلى
 .التصرف فً جزء منه
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 الضرائب غٌر المباشرة 
 :الضرائب على التداول والنفاق

 .تفرض على إنفاق الدخل للحصول على السلع والخدمات واذا فهً تصٌب الدخل بطرٌقة غٌر مباشرة

 : وتتكون من عدة أنواع
  

 :الضرائب على الستهالك. أ

 .تفرض على الدخل عند انفاقه، وتفرض على المراحل التً تنتقل فٌها السلعة من المنتج إلى المستهلك

 وتتمثل فً المراحل من المنتج إلى تاجر الجملة، ومن تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة، ومن تاجر

 .وٌعلل فرض هذه الضرٌبة بأن اإلستهالك ٌدل على مستوى الدخل. التجزئة إلى المستهلك

 

   :الضرٌبة هذه تكون وقد
 بٌن بالعدالة وتتمٌز اإلستهالك، أشكال كافة على ضرٌبة تفرض :النفاق على عامة ضرٌبة .1

   .عالٌة إٌرادات وتدر المستهلكٌن،
 

 والخدمات السلع من معٌنة أنواع على اإلستهالك ضرائب الدولة تفرض قد :السلع أنواع بعض على ضرٌبة .2

 استهالك ضرائب :مثل .استهالكها تقلٌل بغٌة للمستهلك الشرائً السلوك على التأثٌر بغرض الستهالكٌة

 .(الصحة حماٌة) الكحولٌات ،(التلوث مكافحة) البنزٌن

 النهائً المستهلك وٌدفعها اإلنتاج نفقة إلى ٌضٌفها ثم للحكومة الضرٌبة البائع ٌدفع الغالب فً 
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 :األعمال رقم على الضرائب .ب

 وتوجد .تداولها أو إنتاجها عند والخدمات السلع كافة على عامة كقاعدة الضرائب هذه تفرض

 :لفرضها طرٌقتان

 إلى السلعة بوصول تنتهً متتابعة بطرٌقة والخدمات السلع على الضرائب فرض :المتتابعة الضرٌبة

 .التجزئة وتاجر الجملة وتاجر بالمنتج، مرورا النهائً المستهلك

 إلى المنتج من انتقالها مراحل إحدى خالل السلعة، على واحدة مرة الضرٌبة تفرض :الواحدة الضرٌبة

 العملٌة فً المشروع مساهمة قٌمة) المضافة القٌمة على فقط الضرٌبة وتفرض .النهائً المستهلك

     .(اإلنتاجٌة

 :الجمركٌة الضرائب .ج

 ضرائب انتشارا أكثرها .استٌرادها أو تصدٌرها عند الدولة لحدود اجتٌازها عند السلع على تفرض

 وحماٌة للدولة، مالً إٌراد تحقٌق :لسببان تفرض .اإلستهالك ضرائب من كنوع تعتبر التً الواردات

 .الوطنٌة المنتجات

 انتقال ضرائب أشهرها من .آلخر شخص من األصول بٌع على تفرض :التداول على الضرائب .د

 والشٌكات كالعقود مستندات تحرٌر خالل من التداول على تفرض التً الدمغة وضرائب الملكٌة،
 .والسندات
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 الضرائب غٌر المباشرة 
 

 :ممٌزاتها

 

 .السهولة فً التطبٌق، فالتحتاج إلى متابعة حثٌثة كما فً حالة ضرٌبة الدخل1)

 .صعوبة تهرب المكلف من دفعها2)

 .تشجٌع إنتاج سلع معٌنة، أو تقلٌل إنتاج سلع أخرى3)

 .تشجٌع استهالك سلع معٌنة، أو تقلٌل استهالك سلع أخرى4)

 
  

 : عٌوبها

 

 .عدم عدالتها، فهً لتأخذ باإلعتبار الظروف الشخصٌة للمكلف1)

 .تدخلها فً آلٌة عمل السوق، من خالل التأثٌر على جانبً العرض والطلب2)
 .غالبا من ٌقوم بدفعها فعلٌا شخص ٌختلف عن من هو مكلف بدفعها قانوناا 3)
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 اآلثار القتصادٌة الضرٌبة    

 
 :تتوقف اآلثار القتصادٌة للضرائب على عدة عوامل، أهمها

 .على من ٌقع عبئ الضرٌبة بصفة نهائٌة•

 .ردود فعل الممول إزاء القتطاع الضرٌبً•

 .هٌكل القتصاد ومستوى النشاط القتصادي قبل فرض الضرٌبة•

 .كٌفٌة استخدام الدولة لحصٌلة الضرائب•

 

 :من الممكن التفرقة بٌن نوعٌن من اآلثار القتصادٌة للضرٌبة
 

 واإلدخار، والستهالك، العمل، على الحافز على التأثٌر خالل من :الكلً القتصاد على الضرٌبة أثر .1

 . القومً الدخل وتوزٌع والخارجٌة، الداخلٌة األموال رؤوس وتحركات واألسعار، والستثمار،
 

 الممول دخل من جزء تقتطع الضرٌبة :الضرٌبة عبء ٌتحمل الذي من :الضرٌبً للعبء القتصادي التوزٌع .2

 هً الضرٌبً العبء نقل :“الضرٌبً العبء بنقل" ٌسمى ما وهو اآلخرٌن على أمكنه إن العبء ٌلقً قد ثم ومن

 فرضت الذي الوعاء من األثمان تغٌرات خالل من للضرٌبة المباشر النقدي العبء توزٌع إلى تهدف التً العملٌة

 .النهائً وعائها إلى علٌه

 ٌتم وقد نهائٌة، بصفة ٌتحملها من هو الضرٌبة بدفع قانونا المكلف ٌكون أن الضروري من لٌس أنه ٌعنً قد مما
 .آخر شخص إلى كلٌا، أو جزئٌا عبئها، بنقل قٌامه خالل من ذلك
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 صور نقل الضرٌبة
 : ٚاٌدزئً اٌىًٍ إٌمً -1

 :اٌىًٍ إٌمً

 . لأٛٔا   تٙا ِىٍف غٍش آخش إٌى لأٛٔا تٙا اٌّىٍف ػاذك ِٓ تىاٍِٙا اٌؼشٌثح أرمٍد إرا رٌه ٌرُ

 :اٌدزئً إٌمً

 ِىٍف غٍش آخش شخض إٌى ِٕٙا خزء ٔمً اال لأٛٔا   تاٌؼشٌثح اٌّىٍف ٌرّىٓ ٌُ إرا رٌه ٌىْٛ
 .لأٛٔا تٙا

 

 :اٌؼشائة ِٓ أٔٛاع ثالثح ٕ٘ان

 ٚاٌؼشائة ٚاألستاذ، اٌرشواخ، ػٍى اٌؼشائة ِثً :اإلؽالق ػٍى ٔمٍٙا ٌّىٓ ال ػشائة -أ
 ػٓ اٌثؼٍذٌٓ األشخاص ػٍى اٌّفشٚػح اٌذخٛي ػٍى ٚاٌؼشائة األشخاص، ػٍى
 . "اٌؼًّ وسة ػٍى واٌؼشائة" الرظادي ٔشاؽ أي

 اٌطثٍؼٍٓ األشخاص ػٍى اٌّفشٚػح اٌذخً ػشائة ِثً :خزئٍا   ٔمٍٙا ٌّىٓ ػشائة -ب
 آخشٌٓ أفشاد ِغ ِؼاِالخ فً تاٌراًٌ ٌٚذخٍْٛ تإٌشاؽ، لٍاُِٙ ٔرٍدح ٚاٌّؼٌٍٕٛٓ
 . اٌؼشٌثح ِٓ خزءا   إٌّرداخ ٘زٖ أثّاْ ذحًٍّ خالٌٙا ِٓ ٌسرطٍؼْٛ

 .ٚاالٔراج األػّاي، ٚسلُ االسرٙالن، ػشائة ِثً :وٍٍا   ٔمٍٙا ٌّىٓ ػشائة -ج
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 :اٌخٍف إٌى ٚإٌمً األِاَ إٌى إٌمً -2

 :لألمام النقل

 ِٓ إٌمً أي اإلٔراخٍح، اٌؼٍٍّاخ ذسٍىٗ اٌزي ٔفسٗ اإلذداٖ إٌمً ٘زا ٌسٍه أْ تٗ ٌمظذ
 إٌى اٌسٍؼح ِٕرح

 اٌؼشٌثح تّمذاس اٌسٍؼح سؼش ٌشذفغ ٚتاٌراًٌ اٌؼشٌثح، ٌفشع ذاٌٍح ِشحٍح أي اٌّسرٍٙه،
 .ِٕٙا خزء أٚ

 .اٌٛالغ فً أرشاسا   إٌمً طٛس أوثش ِٓ إٌٛع ٘زا ٌؼرثش

 :للخلف النقل

 ٌىْٛ أي اإلٔراخٍح، اٌؼٍٍّح ذسٍىٗ اٌزي اإلذداٖ ػىس إٌمً ٘زا ٌسٍه أْ تٗ ٚلظذ
 ِشحٍح إٌى إٌمً

 .اٌؼشٌثح ػٍٍٙا فشػد اٌرً ذٍه ػٍى ساتمح

 أٚ اٌؼشٌثح تّمذاس اٌسٍؼح، أراج فً اٌّسرخذِح االٔراج ػٛاًِ أسؼاس تخفغ رٌه ٌٚىْٛ
 خزء تّمذاس

 .ِٕٙا

 :ِالحظح

 اإلذداٖ ٌٚرٛلف .اٌخٍف إٌى آخش خزء ٚفً األِاَ إٌى ِٕٙا خزء فً اٌؼشٌثح ذٕرمً لذ
 :ػٍى

 االخرّاػٍح، اٌرٕظٍّاخ لٛج (3 ٚاٌطٍة، اٌؼشع ظشٚف (2 اٌسائذج، االلرظادٌح اٌظشٚف (1
 وٕماتاخ

 .اٌّسرٍٙىٍٓ حّاٌح ٚخّؼٍاخ اٌؼّاي، 

 

 

 



 االيرادات العامة 

 المحاضرة الثالثة 



 : اإليرادات العامة 

ٝٛٞ ٓجٔٞع األٓٞاٍ اُز٢ رجج٤ٜب اُذُٝخ ٖٓ ٓخزِق أُظبدس ٝاُجٜبد ُزح٣َٞ  

 .اُ٘لوبد اُؼبٓخ ٝعذ اُـحبجـبد اُؼـبٓخ

 :  روغ٤ٔبد اال٣شاداد اُؼبٓخ

 -ا٣شاداد اججبس٣خ ٝ ا٣شاداد اخز٤بس٣خ  1

 -اال٣شاداد اُججش٣خ ٢ٛ اُؼشائت ٝاُوشٝع اُججش٣خ 

ا٣شاداد اخز٤بس٣خ ٓثَ اُشعّٞ ٝاُوشٝع االخز٤بس٣خ ٝا٣شاداد اُذُٝخ ٖٓ  -

 -ٓٔزٌِبرٜب اُؼبٓخ 

 -ا٣شاداد ػبد٣خ ٝ ا٣شاداد ؿ٤ش ػبد٣خ  2

ا٣شاداد ػبد٣خ رزٌشس ًَ ع٘خ ثشٌَ دٝس١ ٓثَ اُؼشائت ٝاُشعّٞ ٝا٣شاداد  

 -اُذُٝخ ٖٓ ٓٔزٌِبرٜب 

اُ٘وذ١ ا٣شاداد ؿ٤ش ػبد٣خ ٠ٛٝ اُز٢ ال رزٌشس ًَ ع٘خ ٓثَ اُوشٝع ٝاالطذاس  -

 اُجذ٣ذ 



 -ا٣شاداد ع٤بد٣خ ٝا٣شاداد رشجٚ اُوطبع اُخبص  -

ا٣شاداد ع٤بد٣خ ٝاُز٢ رحظَ ػ٤ِٜب اُذُٝخ ثٔلشدٛب كوؾ ٓثَ اُشٝارت ٝاُشعّٞ 

 -ٝاالطذاس اُ٘وذ١ 

ا٣شاداد  ٣حظَ ػ٠ِ شج٤ٜٜب اُوطبع اُخبص ٓثَ اُوشٝع ٝدخَ اُذُٝخ ٖٓ  -

 -. ٓٔزٌِبرٜب اُؼبٓخ 

 -روغ٤ْ ثغ٤ؾ ُإل٣شاداد اُؼبٓخ  4

 ا٣شاداد  اُذُٝخ ٖٓ اُوطبع اُؼبّ ٝ اُشعّٞ ٓٔزٌِبد اُذُٝخ

 اُؼشائت -

 اُؼبٓخاُوشٝع -

 

 :انواع االيرادات العامة 

 

 (:اُذ٤ٖٓٝ )ا٣شاداد اُذُٝخ ٖٓ ٓٔزٌِبرٜب : اٝال 

اُذ٤ٖٓٝ ٛٞ ا٣ؼب  أ١ إ اُؼبّ ُِذُٝخ ٝرغ٠ٔ ثبُذ٤ٖٓٝ ثبُوطبع رغ٠ٔ اُز٢ ٠ٛٝ 

 .  اُذُٝخٓٔزٌِبد 



رٔزـِي أٓـٞاٍ ٓ٘وُٞخ ًبُغِغ ٝاُخذٓبد ٝأٓٞاٍ ؿ٤ش ٓ٘وُٞخ ًبُؼوبساد ٝاُـذُٝـخ 

رحون إ٣شاداد ُِذُٝخ ٓٔب ٣غبػذٛب ( اُذ٤ٖٓٝ ) ٝأُ٘بجْ ٝاُـبثبد كٜزٙ األٓالى 

 , ػ٠ِ رحَٔ األػـجبء  أُِوبح ػ٤ِٜب 

 :إ٠ُ ( اُذ٤ٖٓٝ )روغْ أٓالى اُذُٝخ  

 

ٝٛـ٢ أٓـالى رـٔـزِـٌٜب : ( الذومين العام ) أٓـٞاٍ راد ٓـِـٌـ٤خ ػـبٓخ  .1

اُذُٝخ ٝرخؼغ ألحٌبّ اُوـبٗـٕٞ اُـؼـبّ ٝرخـظـض ُِ٘لـغ اُؼبّ ٓثَ األٜٗبس 

ٝاُطشم ٝاُحذائن اُؼبٓخ ٝػبدح ال رحون إ٣شاد ُِذُٝخ ٝال ٣جٞص ث٤ؼٜب أٝ 

 . االعز٤الء ػ٤ِٜب 

ٝٛـ٢ أٓـالى رـٔزٌِٜب ( الذومين الخاص  )أٓـٞاٍ راد ِٓـٌـ٤خ خـبطخ  .2

اُذُٝخ ٝرخؼغ ألحٌبّ اُـوـبٗـٕٞ أُذ٢ٗ ٝرغزــَ اعزــالٍ رجبس١ ٝرحون إ٣شاد 

ُِذُٝخ ًبُٔظبٗغ ٝاُل٘بدم ٝاُـبثبد ٝأُشبس٣غ اُظ٘بػ٤خ ٝاُزجبس٣خ ٝاُضساػ٤خ 

 .ٝأُب٤ُخ اُز٢ روّٞ ثٜب اُذُٝخ 



 : الخاصانواع الذومين 

 

 -الزراعي  الذومين  -1

ُزٌٕٞ ٝٓظبئذ االعٔبى ٝأُ٘بجْ  ا سػ٤خ ٝاُـبثبد ٝٛٞ  اعزـالٍ االساػ٢ اُض 

اُلزشح االخ٤شح ثذأد اُذُٝخ ك٢ اُؼبٓخ ُِذُٝخ إال اٗٚ اال٣شاداد  ٓظذس ٖٓ ٓظبدس 

سػ٠ ٝإ ٓب صاُذ اُذُٝخ رحزلع اُض ا رِٔي  االساػ٢  اُضساػ٤خ كوَ اُذ٤ٖٓٝ 

 .ك٢ اٗزبجٚ ٖٓ رِي أُ٘بجْ اُخبص ٝٓشبسًخ اُوطبع ث٤ٌِٔخ أُ٘بجْ 

 -الذومين الصناعي والتجاري  -2

اُؼذ٣ذ ٖٓ ثئٗشبء هبٓذ اُذُٝخ االهزظبد١ اُ٘شبؽ ك٢ ٓغ ص٣بدح رذخَ اُذُٝخ 

ٝهبٓذ ثزأ٤ْٓ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُششٝػبد اُخبطخ ٓٔب ادٟ ا٠ُ أُششٝػبد االٗزبج٤خ 

٣غ٠ٔ ُألكشاد ثٔب ا٠ُ اٗزبج اُغِغ ٝث٤ؼٜب اُظ٘بػ٢ ٝاُزٟ ٣ٜذف  ص٣بدح اُذ٤ٖٓٝ 

 ثبُثٖٔ اُؼبّ

 -الذومين المالي - 3

طٞسح اعْٜ   ك٢ًبٗذ االٝسام أُب٤ُخ عٞاء ٝٛٞ ػجبسح ػٖ ٓٔزٌِبد اُذُٝخ ٖٓ 

 ع٘ذاد اٝ 

 



 ٓب ٢ٛ اُؼٞآَ اُز٢ دكؼذ اُذُٝخ إ٠ُ اُزخ٢ِ ػٖ أٓالًٜب اُخبطخ ؟/ عؤاٍ 

 / اُجٞاة 

 

٣لـزشع إٔ رـٌـٕٞ اإل٣شاداد اُؼبٓخ خبػؼخ ُٔٞاكوخ : ػـٞآـَ ع٤بع٤خ  .1

اُغِطخ اُزشش٣ؼ٤خ ٝرُي حلبظب ػ٠ِ حوٞم اُشؼت ٝٓ٘غ إؽلبء جضء ٖٓ أُٞاسد 

 ػٖ سهبثخ اُغِطخ اُزشش٣ؼ٤خ 

إٔ رظل٤خ أٓـالى اُذُٝخ اُخبطخ ٝث٤ؼٜب ُْ ٣ؼذ ٣ؤٖٓ : ػٞآَ ٓب٤ُخ  .2

 .إ٣شاداد عش٣ؼخ ُِذُٝخ ٣ز٤ح ُٜب رـط٤خ ٗلوبرٜب 

كـل٢ االهزظبد اُحش ٝأُجبدساد اُلشد٣خ اُز٢ رذػٞا إ٠ُ : اهـزظبد٣خ ػـٞآَ 3.

إٔ ٣ٌٕٞ اُلشد أًثش ًلبءح ٖٓ اُذُٝخ ك٢ إداسح ا٤ٌُِٔخ ٌُٞٗٚ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ص٣بدح 

 .إٗزبجٚ 

 

 

اُخبص اُز١ ٣حظَ ػ٤ِٚ اُلشد ٖٓ اُ٘لغ ٓوبثَ ٝٛٞ ٓب ٣ذكغ : الثمن العام : ثانيا

اُز٢ رٔزٌِٜب اُؼبٓخ اُظ٘بػ٤خ ٝاُزجبس٣خ اُذُٝخ ٖٓ أُششٝػبد  اُغِؼخ اُز٢ رج٤ؼٜب 

  . 



 ؟يتم تحذيذ الثمن العام كيف 

 

ًـبٕ ٛـذف اُـذُٝـخ اجزـٔـبػ٢ أ١ أٜٗب رحبٍٝ ٓثال إٔ رٞكش ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ إرا  -.1

اُغِغ إ٠ُ كئبد اجـزٔـبػـ٤ـخ ٓـحـذدح كـ٢ ٛـزٙ اُحبُخ ٣ٌٕٞ اُثٖٔ اُؼبّ ٓزٞاػؼبً 

 . ٓٔب ٣ؤد١ إ٠ُ خغبسح اُذُٝخ ٗز٤جخ إٗزبج اُغِؼخ 

 

إرا ًبٕ ٛذف اُذُٝخ رحو٤ن اًجش إ٣شاد كئٜٗب روّٞ ثبُٔ٘بكغخ ٓغ اُوطبع أٓب   -2

اُخبص كـ٢ ثؼغ أُشبس٣غ ػ٠ِ أعبط ٓلّٜٞ اٌُلبءح االهزظبد٣خ ٣ٝزْ رحذ٣ذ 

أٓب حبُخ االحزٌبس كال , اُثٖٔ اُؼبّ ٗز٤جخ أُ٘بكغخ ػ٠ِ أعبط اُؼشع ٝاُطِت 

رغٔح اُـذُٝخ اُوطبع اُخبص ثئٗزبج عِؼخ أ١ ٣زٔذد اُغؼش جشاء احزٌبس اُذُٝخ 

إلٗزبج ٛزٙ اُغِؼخ ٝاُٜذف ٖٓ رُي رحو٤ن ٓ٘لؼخ اجزٔبػ٤خ ٝإ رٌٕٞ اُغِؼخ 

 .أُحزٌشح ٝاعؼخ االٗزشبس ٣ٌٕٝٞ اُطِت ػ٤ِٜب ؿ٤ش ٓشٕ ٓثَ اُزجٞؽ 

 



 :اإلتاوة : ثالثا 

 

رـؼشف اإلربٝح ثـأٜٗـب ػجبسح ػٖ ٓجِؾ ٖٓ أُبٍ روشػٚ اُذُٝخ ججشا ػ٠ِ ٓالى 

اُؼوبساد ث٘غجخ أُ٘لؼخ اُؼبٓخ ٝاُز٢ ػبدد ػ٤ِْٜ ٖٓ ٝساء ه٤بٜٓب ثجؼغ األشـبٍ 

,  ٝرـٞطـ٤َ اُـٌـٜـشثـبء , شن اُطشم ٝرؼج٤ذٛب : ٖٝٓ أٓثِخ ٛزٙ األػٔبٍ , اُؼبٓخ 

 .اُخ....أٝ حـلـش اُـو٘ٞاد ٝأُظبسف أُغِٜخ ُش١ األساػ٢ اُضساػ٤خ 

 

 :  الغرامة: رابعا

ٓخبُلخ ُوبٕٗٞ جش٣ٔخ اٝ أُبٍ اُز١ روشسٙ ٓحٌٔخ أٝ عِطخ أخشٟ ًؼوبة ػ٠ِ ٢ٛ 

ٓب٤ُخ ٣ُِضّ ثٜب أُحٌّٞ اٝ ٢ٛ ػوٞثخ , ٝرؼذ ا٣ؼب ٢ٛ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع اُؼوٞثخ . 

ػ٤ِٚ ُذكؼٜب ُخض٣٘خ اُذُٝخ, إر رزْ اُؼوٞثخ ثؼذ إٔ ٣شرٌت أُحٌّٞ ػ٤ِٚ ثئخالٍ أحذ 

 . ٗظٞص اُ٘ظبّ رحذ رو٤ٖ٘ اُجٜخ أُظذسح ُِوشاس

رحذ٣ذ ٓجِؾ اُـشآخ ًَ حبُخ ػ٠ِ حذح, ٌُٖٝ ؿبُجب ٓب ٣زْ اإلػالٕ ػٜ٘ب ٣ٌٖٝٔ 

 .اُؼبٓخ ٣َ ُزطج٤ن هبٕٗٞ ٓب  اإل٣شاداد٣ٝزْ ٝػغ اُـشآبد ٤ُٝظ ُزؼظ٤ْ . ٓغجوب



 للضرائب  التنظيم الفني

 

 الثامنة  المحاضرة



 مراحل التنظٌم الفنً للضرٌبة 

مراحل فرض الضرٌبة و هذه « بالتنظٌم الفنً للضرٌبة» ٌقصد       

 :المراحل مرتبة حسب حدوثها الزمنً كالتالً

 .تحدٌد طبٌعة الوعاء الضرٌبً-1    

 .تقدٌر قٌمة الوعاء الضرٌبً-2    

 .اقتطاع الضرٌبة -3    

 .تحصٌل الضرٌبة -4    

 :  و سٌتم شرح كل مرحلة بإٌجاز فٌما ٌلً           
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 طبيعة الوعاء الضريبيتحديد -1

الشًء أو مجموعة االشٌاء التً تفرض علٌها :يقصد بالوعاء الضريبي        
و هو األكثر ) األموالأو ( كما كان سائدا فً الماضً)االشخاص  الضرٌبة مثل

 (.قبوال فً الوقت الحاضر

و قد تحدد الدولة وعاًء واحدا تفرض الضرٌبة علٌه فٌسمً النظام الضرٌبً        
، أو تحدد عددا من األوعٌة و تفرض علٌها مجموعة من بنظام الضريبة الواحدة 

 .الضرائب المتعددة بنظام الضرٌبً هنا  النظام ٌسمً  الضرائب و

و تفضل العدٌد من الدول نظام الضرائب التً تفرض علً أوعٌة متعددة        
ٌولد إٌرادات أكبر و ٌقلل من خطر حدوث مشكالت مالٌة للخزانة ، و ٌحقق  ألنه

 .عدالة أكبر، كما ٌزٌد من عدد األدوات المالٌة التً ٌمكن أن تستخدمها الدولة

: و ٌمكن التمٌٌز بٌن نوعٌن من الضرائب المفروضة علً األموال و هما       
و ، مثل الدخل و الثروة، الضرائب علً األموال التً ٌمتلكها الفرد أو ٌكتسبها

األموال التً ٌستعملها الفرد ألي علً و الضرائب .« الضرائب المباشرة» تسمً 
الضرائب غير »غرض مثل إنفاقها علً االستهالك أو تداولها و تسمً 

 . «المباشرة
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 قيمة الوعاء الضريبيتقدير -2

تتبع اإلدارة الضرٌبٌة عدة أسالٌب من أجل معرفة قٌمة الوعاء الضرٌبً ، و        
 :من أهمها

 :اإلقرار المباشر للمكلف -أ    

و فً هذا األسلوب تلزم اإلدارة الضرٌبٌة المكلفٌن بتقدٌم إقرار عن قٌمة الوعاء         
 .الخاضع للضرٌبة مع إرفاقه بالمستندات و الوثائق التً تثبت صحته

و هو األسلوب األقرب للدقة و لتحقٌق العدالة و لكن تطبٌقه ٌتطلب توافر حسابات         
دقٌقة و منتظمة لألفراد و رجال األعمال، باإلضافة إلً توافر مستوي ثقافً و تعلٌمً معٌن 

بٌن األفراد ، و انتشار الوعً الضرٌبً بٌن افراد المجتمع، و كذلك وجود إدارة ضرٌبٌة 
 .ذات كفاءة تقوم بمراجعة المستندات و الوثائق المرفقة مع اإلقرار

 .و هً متطلبات ٌصعب توافرها فً معظم الدول النامٌة        

 :االقرار من قبل الغير-ب   

اإلدارة الضرٌبٌة شخصا غٌر المكلف بدفع الضرٌبة بأن ٌقدم فً هذا األسلوب تلزم و         
 .إقرارا عن الوعاء الخاضع للضرٌبة لهذا الشخص المكلف

و ٌتمٌز هذ األسلوب بدقة التقدٌر، كما ٌمكن لإلدارة الضرٌبٌة أن تلزم هذا الشخص        
 .تثبت صحة إقرارهو الوثائق التً بإرفاق المستندات 
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 قيمة الوعاء الضريبيتقدير -2

 :المظاهر الخارجية-ج    

و ٌعتمد هذا األسلوب علً قرائن و عالمات ظاهرة محددة تشٌر إلً         
 .قٌمة الوعاء الضرٌبً

و ٌتمٌز هذا األسلوب بسهولة التطبٌق و لكن ٌعٌبه عدم العدالة و         
 .انخفاض مرونته

 :التقدير الجزافي  -د    

و طبقا له تعتمد الدولة علً المعلومات غٌر الكاملة التً تتوافر لدٌها         
و تقدر رقم إجمالً عادة ٌكون أكبر من ، عن الوعاء الخاضع للضرٌبة

 .ثم ٌسمح للمكلف بأن ٌقدم ما ٌثبت خطأ هذا التقدٌر. القٌمة الحقٌقٌة للوعاء 

عدم عدالته ،و منحه سلطة كبٌرة لإلدارة :و ٌعٌب هذا االسلوب         
 .  الضرٌبٌة علً المكلفٌن مما ٌسمح بظهور الرشوة و التالعب
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 اقتطاع الضريبة-3

تتعلق هذه المرحلة بتحدٌد المبلغ الواجب اقتطاعه من الوعاء        

 .الضرٌبً

و ٌمكن أن ٌقتطع مبلغ معٌن علً كل وحدة من وحدات الوعاء و هو        

أو ٌقتطع نسبه من قٌمة الوعاء و هو ما . بالضرائب المحددة ما ٌسمً 

 .و هً األكثر انتشارا فً النظم الضرٌبٌةبالضرائب القيمية ٌسمً 

و إذا ما نسب مبلغ الضرٌبة المقتطع إلً قٌمة الوعاء الضرٌبً        

 .سعر الضريبةو معدل الضريبة أنحصل علً 

و سوف نعرض فٌما ٌلً ألنواع معدالت الضرٌبة ثم للعوامل التً        

تؤثر علً اختٌار معدل الضرٌبة ، مع اإلشارة إلً مشكلة االزدواج 

 .الضرٌبً
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 الضريبةاقتطاع -3

 :معدل الضريبة النسبي الثابت-أ    
 .مقدارهأيًا كان  لوعاء الضريبيانسبة ثابتة من تستقطع و طبقا لو        
من الدخل فإذا كان الفرد يحصل عمى % 20بمعنى أنيا تفرض مثاًل بمعدل          

ذا كان يحصل  دينار  2000يدفع ضريبة مقدارىا فإنو دينار  10000دخل قدره  ، وا   . دينار 4000يدفع ضريبة مقدارىا فإنو دينار  20000عمى دخل قدره 
 :معدل الضريبة التنازلي-ب    

يم و معظم دخمكمما ارتفع ين فمكالمنسبة أقل من دخل تستقطع و طبقا لو         
 .األنظمة تمنع وجود ىذا النوع في الوقت الحاضر لعدم عدالتو

كان الفرد يحصل عمى إذا من الدخل % 20أنيا تفرض مثاًل بمعدل بمعنى         
ذا كان يحصل عمى دخل قدره ، دينار  2000ضريبة مقدارىا يدفع فدينار  10000 وا   .دينار  3000ضريبة مقدارىا يدفع ف%  15تفرض مثاًل بمعدل  ردينا 20000
في الناحية العممية يمكن أن تكون الضريبة تنازلية إذا فرضت بمبمغ ثابت أيا       

 .أو إذا تم تقدير الوعاء بأقل من قيمتو الحقيقية، كان مقدار الوعاء الضريبي
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 الضريبةاقتطاع -3

 :معدل الضريبة التصاعدية-ج    
نقذ ٔ. و طبقا له ٌزداد معدل الضرٌبة كلما زادت قٌمة الوعاء الضرٌبً          

تعذدث آساء االقتصادييٍ في تبشيش انهجٕء إنى استخذاو انضشيبت انتصاعذيت كأداة 
 :ْزِ اآلساءٔ يٍ أْى نتحقيق انعذانت انحقيقيت بيٍ انًًٕنيٍ 

ٔنهٕصٕل إنى يفٕٓو نهتضحيت انًتسأيت فإَّ يًكٍ :المساواة في التضحية نظرية -    
إضافي يٍ انذخم يكٌٕ أقم إيالياً بانُسبت نهشخص انغُي عُّ ديُاس انقٕل أٌ انتخهي عٍ 

 .بانُسبت نهشخص انفقيش ٔرنك َتيجت نتُاقص انًُفعت انحذيت نهذخم

هذه النظرٌة أن أصحاب  مفكريوٌرى  :نظرية زيادة القدرة على إنتاج الدخل -    
 الدخول المرتفعة ٌكون لدٌهم قدرة أكبر على زٌادة دخولهم من أصحاب الدخول المنخفضة

أنصار هذه النظرٌة أنه ال ٌجب ٌري  :نظرية الحد األدنى لمستوى المعيشة  -    
إخضاع الدخل الذي ٌخصص لإلنفاق على الضرورٌات من طعام وملبس ومأوى إلى 

 .أما ما زاد عنه فإنه ٌمكن إخضاعه للضرٌبة بمعدالت تصاعدٌة ،الضرائب

وترى أن التفاوت فً توزٌع الدخول والثروات ٌتزاٌد  :نظرية العدالة االجتماعية  -    
إال من خالل الضرٌبة التصاعدٌة التً تحصل على ذلك ولن ٌمكن مواجهة  ، بشكل سرٌع

 .معظم إٌراداتها من األغنٌاء فً مقابل إعفاء الفقراء منها أو إعطائهم إعانات 
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 الضريبةاقتطاع -3

 :معدل الضريبة التصاعدية-ج      

وٌقصد بها أن ٌتم تقسٌم الممولٌن إلى فئات أو طبقات تبعاً لمستوى دخولهم بحٌث تخضع   :التصاعد بالطبقات  -1        
 :بالمثال التالً   هكل طبقة تحصل على دخل أعلى لمعدل ضرٌبة أعلى ٌطبق على دخلها بالكامل وٌمكن توضٌح

 الضرٌبةمعدل             الدخل شرٌحة  

 %10  10000حتى             

 %20  20000إلى  10001من 

 %  30  30000إلى  20001من 

  ،  ذه الطبقة فإنه ٌخضع للمعدل الخاص به، دٌنار  11000فإذا كان فرد ٌقع فً الطبقة الثانٌة ولٌكن دخله        

   . دٌنار 2200=  0.20×  11000= وبالتالً تكون الضرٌبة المستحقة علٌه        

 .8800 دٌنار=  2200 – 11000و ٌتبقى لدٌه دخل بعد دفع الضرٌبة قدره        

ٌقل عن المكلفٌن قد ٌتبقى دخل لدى أحد حٌث ،ما قد ٌنجم عنه من عدم عدالة التصاعد بالطبقات ويعيب     
المتبقً لشخص آخر أقل منه فً الدخل بسبب وقوع األول فً بداٌة طبقة أعلى فً حٌن ٌقع اآلخر فً نهاٌة 

 .الطبقة األدنى 

 ، دٌنار 9900 األولًفً الطبقة  ذا كان الدخل الخاص بأحد األفرادالمثال السابق إً فف      

 ،990=0.10×  9900= علٌهالضرٌبة المستحقة تكون       

 دٌنار 8910=  990 – 9900= الدخل المتبقً له بعد الضرٌبة وٌكون       

 دٌنار 11000و هو اكبر من المتبقً للفرد الذي كان دخله       
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 الضريبةاقتطاع -3

 :معدل الضريبة التصاعدية-ج    
وفً هذه الطرٌقة ٌقسم دخل الفرد إلى  شرائح كل شرٌحة من هذا  :التصاعد بالشرائح -2 

 .  كما ٌتضح من المثال التالًالدخل تخضع لمعدل الضرٌبة الخاص بها 

 :إذا كانت معدالت الضرائب بالشرائح طبقا للجدول التالً       

 معدل الضريبة           الدخل شريحة    

 %10  10000حتى             
 %20  20000إلى  10001من 
 %  30  30000إلى  20001من 

َقسى دخهّ  إني ثالث ديُاس  25000نحساب انضشيبت انًستحقت عهي شخص دخهّ       
ٔ انثانثت % 20ٔ تخضع ل  10000ٔ انثاَيت % 10ٔ تخضع ل  10000األٔني : ششائح 
 % .30ٔ تخضع ل  5000

(  0.20*  10000( + )0.10*  10000= )ٔ بانتاني تكٌٕ انضشيبت انًستحقت عهيّ        
 .ديُاس 4500( =  0.30*  5000+ )
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 الضريبةاقتطاع -3

 :الضريبةمعدل تحديد -د    
هنالك عدة عوامل تؤثر فً تحدٌد معدل الضرٌبة ، و من أهم هذه        

 :العوامل

بالنسبة لمعدالت الضرٌبة ، فالمعدالت مرونة الحصيلة الضريبية -أ    
 .المرتفعة قد تدفع إلً التهرب الضرٌبً

، فكلما كان مصدر الوعاء مكتسب من جهد كالعمل  مصدر الوعاء -ب    
 .انخفض المعدل

 .، فٌمكن رفع المعدل فً ظل الرواج عن الكساد الحالة االقتصادية-ج    

 .، فنظام الضرٌبة الوحٌدة معدالته أكثر ارتفاعا النظام الضريبي-د    

، فالضرائب المفروضة حدٌثا قد تكون أقل فً  عمر الضريبة الزمني-ه    
 .المعدل
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 اقتطاع الضريبة-3

 :      االزدواج الضريبيمشكلة -ه   

و ٌتضمن مفهوم االزدواج الضرٌبً أن االقتطاع الضرٌبً ٌتم        

 .مرتٌن من الوعاء الضرٌبً نفسه و للفترة الزمنٌة نفسها

و ٌنتج عن االزدواج الضرٌبً ثقل العبء الضرٌبً علً المكلف       

، و كذلك عدم العدالة فً توزٌع العبء الضرٌبً ، مما ٌجعل ذلك 

 .سببا للتهرب من دفع الضرٌبة

و قد ٌكون االزدواج الضرٌبً متعمدا من قبل الدولة لتحقٌق        

 .أهداف اقتصادٌة أو اجتماعٌة
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 تحصيل الضريبة-4

و تتعلق هذه المرحلة بطرق جباٌة الضرٌبة و المشكالت التً تواجه       
 .عملٌة الجباٌة و من أهمها التهرب الضرٌبً

 :طرق تحصيل الضريبة-أ   

 التورٌد المباشر من قبل المكلف-ا      

 الحجز من المنبع -2       

 األقساط المقدمة -3      

 : مشكلة التهرب الضريبي  -ب    

وٌمكن ، و تعنً أن المكلف ٌتخلص جزئٌا أو كلٌا من دفع الضرٌبة          
التهرب المشروع و ٌطلق علٌه  األول، التمٌٌز بٌن نوعٌٌن من التهرب 

تجنب الضرٌبة و هو عبارة عن تفادي القٌام بالنشاط الخاضع للضرٌبة و 
هو الثاني  و. ٌمكن أن ٌتم عن طرٌق استغالل بعض الثغرات القانونٌة 

 .التهرب غٌر المشروع و ٌتم عن طرٌق الغش  و االحتٌال و الرشوة
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 ًم -وٌجب التمٌٌز فً هذا المجال بٌن التهرب الضرٌب المجرَّ

الذي ٌتوسل طرقا  (Tax Avoidance)والتجنب الضرٌبً  -قانونا

وأسالٌب مشروعة ال ٌحاسب علٌها القانون، وإن كان بعضها 

مدفوعا بنٌة استغالل الثغرات الموجودة فً نصوص القوانٌن بنٌة 

 .تجنب الضرٌبة أو تخفٌضها إلى أقصى حدد ممكن

 

األسباب 

 توجد العدٌد من األسباب التً تدفع أو تشجع المواطنٌن على

  :ممارسة التهرب الضرٌبً، ومن أبرزها ما ٌلً
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  اإلحساس بضعف المؤسسات وعجز الدولة على إعمال القانون

وفرض سٌادته، وعدم قدرتها على ممارسة مسؤولٌاتها الرقابٌة من 

أجل وضع الٌد على الممارسات التً تعد تهربا ضرٌبٌا وإحالة 

 .أصحابها إلى القضاء

–  الفساد المستشري داخل أجهزة الدولة، وداخل اإلدارات

الضرٌبٌة على وجه الخصوص، والتً تشجع على دفع الرشى بدال 

 .من أداء الضرائب المستَحقة للدولة

–  فرض عقوبات غٌر متشددة على الُمدانٌن بتهمة التهرب

الضرٌبً، األمر الذي ال ٌحقق الردع المطلوب من العقوبة، مما 

ل من  ٌشجع المكلفٌن بالضرٌبة على التهرب إذا كان العائد المتحصَّ

  .خالله أكبر من العقوبة المترتبة عنه
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  الشعور بارتفاع معدالت الضرٌبة وثقل العبء الضرٌبً، وعدم

من أي خدمات حكومٌة، أو االستفادة من  -فً المقابل-االستفادة 

خدمات مفتقدة للجودة؛ فال ٌرى المواطن حٌنئذ أثرا للضرائب التً 

 .ٌؤدٌها للدولة ٌعود علٌه بالنفع

 

–  اإلحساس بعدم شرعٌة الضرائب فً األساس، إذا كان النظام

الحاكم نفسه فاقدا للشرعٌة الدٌمقراطٌة وغٌر منبثق من اإلرادة 

  .الشعبٌة ومعبر عنها
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17 

أساليب التهرب 

 تتعدد الطرق واألسالٌب التً ٌتبعها األفراد والشركات من أجل

 :التهرب من أداء الضرائب، ومنها ما ٌلً

–  ًعدم التصرٌح بالمداخٌل واإلحجام عن تقدٌم إقرار ضرٌب

 .لإلدارة الضرٌبٌة

– تخفٌض قٌمة الدخل الخاضع للضرٌبة. 

–  التالعب فً مبالغ الضرائب المقتطعة من دخل العمال

 .والموظفٌن بالشركات، وعدم تحوٌلها إلى الدولة كاملة

–  تقدٌم فواتٌر مزورة إلدارة الجمارك من أجل تخفٌض قٌمة

الرسوم الجمركٌة والضرٌبة على القٌمة المضافة المستخلصة على 

 .السلع المستوردة



ح  ِ ا ؼ ٌ ا خ  ا م ف ٕ ٌ ا  ٛ ّ ٔ ب  ا ث ع  أ

 المحاضرة الثانية 



اٌّشا٘ذ ِٓ اٌذساعاخ ٚاٌرحا١ًٌ االلرصاد٠ح فٟ اٌفرشج االخ١شج اْ حدُ 
ذضا٠ذ ِغرّش ، ٌذسخح اْ تؼط اٌؼٍّاء ٚػٍٝ  فٝإٌفماخ اٌؼاِح ٌٍذٚي 

اػرثش ص٠ادج إٌفماخ اٌؼاِح لأْٛ ػاَ ٌٍرطٛس  فاخٕشساعاُ٘ اٌؼاٌُ 
االلرصادٞ ٚعّاٖ ٚ لأْٛ اٌرضا٠ذ اٌّغرّش ٌٍٕشاط اٌحىِٟٛ ٚف١ٗ ٠شٜ 

اْ ٕ٘ان ص٠ادج فٟ إٌفمح اٌؼاِح تٕغثح اوثش ِٓ ِؼذي اٌض٠ادج فٟ  فاخٕش
 إٌّٛ االلرصادٞ أٞ تٕغثح اوثش ِٓ ص٠ادج

إٌاذح اٌمِٟٛ اإلخّاٌٟ ٠ٚشخغ ص٠ادج حدُ اإلٔفاق اٌؼاَ إٌٝ األعثاب 
 :اٌرا١ٌح

 
 االسباب الحقيقيت لسيادة االنفاق العام: أوالً 

 
 -اسباب اقتصاديت -1

وّا روشٔا عاتما أٗ فٟ اٌفرشج االخ١شج حذز ذطٛس فٟ دٚس اٌذٌٚح ٚتذأ 
االذداٖ اٌٝ ص٠ادج ذذخً اٌذٌٚح فٟ إٌشاط االلرصادٞ خاصح تؼذ أحذاز 

ِٚا ذثؼٗ  1917ٚتؼذ اٌثٛسج االشرشاو١ح فٟ سٚع١ا  1929اٌىغاد اٌؼاٌّٟ 
ِٓ االذداٖ اٌٝ ل١اَ اٌذٌٚح تاإلٔراج ٚتٕاء اٌّصأغ ٚػّاي اٌث١ٕح االعاع١ح 

 ٚوً رٌه أدٜ تاٌرأو١ذ اٌٝ ص٠ادج حدُ إٌفماخ اٌؼاِح ٌٍذٌٚح



 -اسباب اجتماعيت  -2
 فٝتذأخ اٌذٌٚح ذرذخً ِٓ إٌاح١ح االخرّاػ١ح ِٓ أخً احذاز ػذاٌح 

ذٛص٠غ اٌذخً ٚوزٌه اٌمضاء ػٍٝ اٌفمش ِّا ذطٍة ص٠ادج حدُ إٌفماخ 
اٌؼاِح ٚخاصح ِغ ص٠ادج ػذد اٌغىاْ اٌّغرّش ٚاٌرٟ ذحراج اٌٝ اٌّض٠ذ 

 .ِٓ إٌفماخ 
 
 -اسباب سياسيت  - 3  

ِغ ص٠ادج ّٚٔٛ إٌفماخ اٌغ١اع١ح اٌذٌٚح ٚص٠ادج ِغرٜٛ اٌرّث١ً 
اٌذتٍِٛاعٟ ت١ٓ اٌذٚي ٚص٠ادج حذج إٌضاػاخ  ٚاٌحشٚب ٚاٌحاخح اٌٝ 

اٌرغ١ٍح ٚحّا٠ح اٌحذٚد ِٚغ أرشاس اٌّثادئ اٌذ٠ّمشاط١ح  ٚاٌضاَ اٌذٌٚح 
تاٌم١اَ ترمذ٠ُ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخذِاخ ٌٍفمشاء واْ ِٓ اٌطث١ؼٟ اْ ٠ضداد حدُ 

 إٌفماخ اٌؼاِح 
  . 
 –اسباب إداريت وماليت  -4

حذثد ص٠ادج فٟ ٔفماخ اٌذٌٚح اٌداس٠ح ٚاٌشأعّا١ٌح  اٌّٛخٙح اٌٝ اٌرٕظ١ُ 
اإلداسٞ ٌٍذٌٚح ، ٚواْ رٌه ِٓ اٌطث١ؼٟ ٔر١دح ص٠ادج ذذخً اٌذٌٚح فٟ 

 .  إٌشاط االلرصادٞ ٚحاخرٙا اٌٝ ٚخٛد خٙاص اداسٜ لٜٛ 



 :االسباب الظاهريت لسيادة النفقاث العامت: ثانيا 
 
فٕدذ اْ ص٠ادج االعؼاس ٠ؤدٜ اٌٝ ص٠ادج  اسذفاع اٌّغرٜٛ اٌؼاَ ٌألعؼاس -

حدُ ٔفماخ اٌذٌٚح دْٚ ص٠ادج حداَ اٌغٍغ ٚاٌخذِاخ اٌرٟ ذحصً ػ١ٍٙا 
أٞ اْ ٔفماذٙا  ذرضا٠ذ دْٚ ٚخٛد ص٠ادج حم١م١ح فٟ و١ّح اٌغٍغ ٚاٌخذِاخ ،  

 .ٌزٌه ٠طٍك ػٍٝ ذٍه اٌض٠ادج أٙا ص٠ادج ظا٘ش٠ح 
فٟ حغاب االٔفاق اٌؼاَ ِثً ِذ ذغ١ش اٌمٛاػذ اٌّا١ٌح اٌّغرخذِح -

اٌفرشج اٌض١ِٕح اٌرٟ ذؼذ ػٕٙا اٌّٛاصٔح اٌؼاِح تغثة ذؼذ٠ً ِٛػذ تذأ 
 اٌغٕح اٌّا١ٌح

 
 العام لالنقاقاآلثار المباشرة -

 اآلثار المباشرة على اإلنتاج القىمي : أوالً -
ِٓ اٌطث١ؼٟ اْ ل١اَ اٌذٌٚح تاإلٔفاق ػٍٝ الاِح اٌّششٚػاخ االٔراخ١ح 
٠ؤدٜ اٌٝ ذ١ٌٛذ دخٛي ِثاششج ٌٍذٌٚح ِٓ ػٛائذ ذٍه اٌّششٚػاخ ِّا 
٠رشذة ػ١ٍٗ ص٠ادج فٟ إٌاذح اٌمِٟٛ اإلخّاٌٟ إال اْ ذٍه اٌض٠ادج فٟ 

إٌاذح اٌمِٟٛ ذرٛلف ػٍٝ وفاءج االٔفاق اٌؼاَ ، ٚٔشٜ اْ إٌفماخ 
 -: اٌؼاِح ذٌٛذ ذأث١ش٘ا ػٍٝ إٌاذح اٌمِٟٛ ِٓ ٔاح١ر١ٓ ّ٘ا 



٠ٚؤثش ( خٕة اٌؼشض)اٌّاي  طاٌّٛاسد االلرصاد٠ح ٚاٌمٜٛ اٌؼاٍِح ٚسأ-
االٔفاق اٌؼاَ ػٍٝ ٘زٖ اٌؼٛاًِ فٟ االخً اٌط٠ًٛ ف١شفغ ِٓ أراخ١رٙا 

، فاألٔفاق ػٍٝ اٌرؼ١ٍُ ٚاٌصحح ٠شفغ ِٓ وفاءج اٌمٜٛ اٌؼاٍِح ، 
 ٚاالٔفاق ػٍٝ اٌث١ٕح االعاع١ح ٠ؤدٜ اٌٝ ص٠ادج وفاءج ساط اٌّاي 

ٕٚ٘ا ٔدذ اْ إٌفماخ اٌؼاِح ذؤثش ػٍٝ حدُ اٌطٍة اٌىٍٝ اٌفؼاي -
اٌطٍة اٌىٍٝ ٌٍّدرّغ ٚاْ وأد ذخرٍف إٌفمح اٌؼاِح تاخرالف أٛػٙا 

 فٕدذ اْ
إٌفماخ اٌؼاِح اٌحم١م١ح ذؤدٞ اٌٝ ص٠ادج االٔفاق اٌؼاَ ٔر١دح ص٠ادج دخٛي * 

 االفشاد ِثاششج
إٌفماخ اٌؼاِح اٌرح١ٍ٠ٛح ٠خرٍف ذأث١ش٘ا تاخرالف اعرخذاَ اٌّغرف١ذ٠ٓ * 

 ِٕٙا ،
فٕدذ أٙا لذ ذٛخٗ اٌٝ االٔفاق اٌذاخٍٟ ِّا ٠ؤدٜ اٌٝ ص٠ادج إٌاذح 

 اٌمِٟٛ ، ٚلذ
ذرغشب ِٓ االلرصاد عٛاء ٌٍخاسج اٚ فٟ صٛسج اورٕاص ِّا ٠دؼٍٙا ال ذؤثش 

 ػٍٝ
 .  إٌاذح اٌمِٟٛ 

 



 -النفقاث االجتماعيت 
ٟ٘ اٌّثاٌغ اٌرٟ ذٕفك ػٍٝ ششاء  اٌغٍغ ٚخذِاخ ذغرخذَ ٌرحم١ك 

 ا٘ذاف  اخرّاػ١ح ِرؼٍمح تثٕاء االٔغاْ
واألٔفاق ػٍٝ اٌرؼ١ٍُ ٚاٌصحح ٚاٌرذس٠ة ٚ٘ٝ ٔفماخ اخرّاػ١ح حم١م١ح  -

 ذؼًّ تشىً ِثاشش ػٍٝ ص٠ادج إٌاذح اٌمِٟٛ ٚسفغ ِغرٜٛ اٌطٍة اٌفؼاي
االٔفاق ػٍٝ اٌرأ١ِٕاخ االخرّاػ١ح ٚاػأاخ اٌثطاٌح ، ٚ٘ٝ ٔفماخ -

اخرّاػ١ح ذح١ٍ٠ٛح ٚ٘ٝ ذؤدٜ اٌٝ ص٠ادج اٌطٍة اٌىٍٝ ِٓ خالي  ص٠ادج 
 دخٛي االفشاد ِّا ٠ؤدٜ اٌٝ ص٠ادج إٌاذح اٌمِٟٛ تطش٠ك غ١ش ِثاشش

 -االعاناث االقتصاديت 
٘زٖ إٌفماخ االٔراخ١ح ٟ٘ ػثاسج ػٓ اػأاخ الرصاد٠ح ذمذِٙا اٌذٌٚح 

دػُ  -ٌٍّششٚػاخ االٔراخ١ح ألغشاض ِخرٍفح فأِا اْ ٠ىْٛ اٌغشض ِٕٙا 
ذٍه اٌصٕاػاخ ٌّماِٚح اسذفاع اعؼاس تؼط اٌغٍغ وذػُ اٌّخاتض ٌّٕغ 

دػُ تؼط اٌّششٚػاخ اٌرٟ ذٛفش خذِح ػاِح فٟ  -اسذفاع عؼش اٌخثض 
دػُ اٌّششٚػاخ  -حاٌح ِؼأاذٙا ِٓ ػدض طاسئ ٠ٙذد اعرّشاس٘ا  

االٔراخ١ح اٌؼاِح اٌرٟ ال ذٙذف اٌٝ اٌشتح حرٝ ذمذَ اٌغٍغ تغؼش الً ِٓ 
اٌرىٍفح وّا ٠حذز فٟ ِششٚػاخ اٌىٙشتاء ٚٔدذ اْ ذمذ٠ُ اٌذػُ ٌرٍه 

 اٌصٕاػاخ ٠ؤدٜ اٌٝ ص٠ادج االٔراج ٚوزٌه أخفاض االعؼاس



 القىمىاآلثار المباشرة على االستهالك : ثانياً 
تاٌطثغ عٛف ذؤدٜ ص٠ادج إٌفماخ اٌؼاِح اٌٝ ص٠ادج اٌطٍة 

اٌىٍٝ ِٚٓ ثُ ص٠ادج حدُ االعرٙالن ، إال اْ ٘زا اٌرأث١ش ػٍٝ 
االعرٙالن ٠خرٍف تاخرالف ٔٛع إٌفماخ ٚاٌغشض ِٕٙا فٕدذ ِثال 

 :- 
ششاء اٌذٌٚح ٌخذِاخ اعرٙالو١ح ِثً اٌرؼ١ٍُ ٚاٌصحح  – 1

 .ٚاٌذفاع ٚاالِٓ ٠ؤدٜ ِثاششج اٌٝ ص٠ادج االعرٙالن 
ذٛص٠غ اٌذٌٚح ٌذخٛي ٠خصص خضء ِٕٙا ٌالعرٙالن  ِثً  - 2

 االخٛس ٚاٌّشذثاخ ٠ؤدٜ اٌٝ ص٠ادج االعرٙالن 
ششاء اٌذٌٚح ٌغٍغ ذمذِٙا ٌثؼط  افشاد اٌّدرّغ ِثً  – 3

اٌّالتظ ٚاٌغزاء ٚالرطاع ل١ّح ٘زٖ اٌغٍغ ِٓ اخٛسُ٘ ، ال ذؤثش 
 .ػٍٝ حدُ االعرٙالن  الْ اٌذٌٚح  اشرشخ تا١ٌٕاتح ػٓ االفشاد



 القىمىاثر النفقاث العامت على تىزيع الدخل :  ثالثأ
 ذؤثش إٌفماخ اٌؼاِح ػٍٝ ذٛص٠غ اٌذخً ِٓ خالي  ِشحٍر١ٓ ّ٘ا

 اٌرٛص٠غ االٚي ٌٍذخً: اٌّشحٍح االٌٚٝ 
ذؼًّ  اٌرٕٝٚ٘ا ذمَٛ اٌذٌٚح ترٛص٠غ اٌذخً ػٍٝ ػٛاًِ االٔراج 

ٌذٜ اٌذٌٚح ِثاي االخٛس ٚاٌّشذثاخ اٌرٟ ذذفؼٙا اٌذٌٚح ٌٍؼا١ٍِٓ 
تٙا ٚاٌمطاع اٌؼاَ ، ٚٔر١دح ػٛاًِ ع١اع١ح ٚاخرّاػ١ح 

ٚالرصاد٠ح ٠حذز خًٍ فٟ ٘زا اٌرٛص٠غ االٚي ٌٍذاخً ف١ضداد 
دخٛي افشاد ٠ٕٚخفط دخٛي افشاد ِّا ٠رطٍة ػًّ اٌذٌٚح ػٍٝ 

 .اػادج ذٛص٠غ اٌذخً ِشج اخشٜ 
دٚس اٌذٌٚح فٟ اػادج ذٛص٠غ اٌذخً اٌمِٟٛ : اٌّشحٍح اٌثا١ٔح 

ٚذؼًّ اٌذٌٚح ٕ٘ا ػٍٝ اػادج ذٛص٠غ اٌذخً تاعرخذاَ إٌفماخ 
 .  اٌؼاِح ٚ اٌرٟ ٠خرٍف ذأث١ش٘ا تاخرالف  ٔٛع إٌفمح



 المحاضرة الخامسة 
 مكونات نظام إصدار القرض  



 :نظام إصدار القروض العامة 

 

ٌصدر القرض عادة بقانون غٌر ملزم للمقرضٌن إال فً حالة القروض 

 :اإلجبارٌة وٌتضمن نظام إصدار  القرض ما ٌأتً 

 

 :قيمة القرض : أوال 

 

قد تحدد الدولة قٌمة القرض المطلوب وعندها تطرح سندات للبٌع بقدر قٌمة 

ٌحدث هذا عندما تـكـون الـدولـة بحـاجة إلى مبلغ محدد وكذلك عندما . القرض 

 .تتمتع بمركز مالً جٌد ٌغري المقرضٌن بإقراضها 

وقـد ال تـحدد الـدولة قـٌـمـة الـقـرض بل تـحدد مدة االكتتاب وعند انقضائها 

وٌحدث ذلك عـنـدمـا تـحـتاج الدولة إلى مبـالغ كبٌرة . ٌغلق باب االكتتاب 

خشٌتها من عدم تغطٌة مبلغ القرض نتٌجة لضعف مركزها  المالً أو عدم 

 االستقرار االقتصادي 



 :االمتيازات : ثانيا 

لـكـً ٌـقـدم المـقـرضون عـلـى شـراء السـنـدات الـعـامة أي إقـراض الـدولة ٌجب 

 :  أن تحد لهم االمتٌازات  إلغرائهم بتقدٌم القروض وأهمها 

ٌجب أن ٌحدد سعر الفائدة لكل قرض وٌؤثر فً تحدٌد : سـعـر الـفـائدة  -1

عدة عوامل منها سعر الفائدة  السائد فـً السوق وحالة األسواق المالٌة والمركز 

وحالة التوقعات عن , وحجم القرض  ومدته . المالً للدولة ومـدى الـثـقـة بـهـا 

 .  المستقبل من حٌث التفاؤل والتشاؤم 

لتشجٌع االكتتاب فً القروض العامة قد تقرر : االمتٌازات الضرٌبٌة  -2

 .  الدولة إعفاء السندات وفـوائدها من الضرائب 

مثل جعل السندات غٌر قابلة للحجز عـلٌهـا لتسدٌد : االمتٌازات القانونٌة  -3

 .الدٌون اـلتً بـذمة المكلف 

ٌتم ذلك من خالل ربط قٌمة السند : التامٌن ضد انخفاض قٌمة النقود  -4

 بالذهب أو بعملة أجنبٌة أو بسلة 

 من العمالت أو منح معدالت فائدة مرتفعة 



 : سعر اإلصدار : ثالثا 

 :  تصدر القروض العامة بأحد سعرٌن هما 

سعر التكافؤ وهـو السعـر الـذي تكـون عـنده القٌمة االسمٌة للسند معادلـة  -1

 . للقٌمة الفعلٌة التً  تحصل علٌها الدولة 

إذا كانت القٌمة االسمٌة للسند اكبر من القٌمة : اقل من سعر التكافؤ  -2

وٌعرف الفرق بٌنهما بمكافأة اإلصدار أو مكافأة . الفعلٌة التً تحصل علٌها الدولة 

 .  التسدٌد 

 

 شكل السندات : رابعا  

تتخذ القروض العامة عـادة شكل سندات حكومٌة تصدرها الدولة وقـد تكون مـن 

الفوائد وتكون  كوبوناتوكل سند مرتبط بقسائم تسمى . فئة واحـدة أو عدة فئات 

وتكون ( أي بعدد سنوات  مدة القرض )بعدد األقساط المحددة لدفع الفوائد 

 : السندات على ثالثة أنواع 



.  ٌـدون اسم مـالكـها عـلى السند وفً سجالت خاصة : سندات اسمية  -1

 وال تدفع الفوائد وقٌمة السند

إال . ومن مزاٌا هذه السندات إنها مؤمنة مـن السرقة والضٌاع . إال لمالك السند  

إنها قـلٌلة التداول وذات سٌولة اقل الن بٌع السند ٌتطلب تغٌٌر االسم على السند 

 .  وفً السجالت الخاصة 

 

تـكـون ملكٌتهـا لحاملهـا عـلى وفـق قاعدة الحٌازة فً : السندات لحاملها  -2

المنقول سند الملكٌة هذه السندات بسٌولة عالٌة بحٌث ٌتم تداولها بدون إجراءات 

 .  رسمٌة وكذلك عملٌة استالم الفوائد إال  أنها معرضة لمخاطر السرقة والضٌاع 

 

 

ولحاملها بالنسبة . تكون اسمٌة بالنسبة لقٌمتها : السندات المختلطة  -3

 .الفوائد  لكوبونات

  



 هناك عدة طرائق لالكتتاب :  طرائق االكتتاب : خامسا 

 :االكتتاب العام المباشر  -1

تقوم الدولة بعرض سندات القرض للبٌع عن طرٌق إدارات حكومٌة محددة       

ومن ٌرغب باالكتتاب ٌتوجه إلى هذه . مثل دوائر البرٌد أو دوائر وزارة المالٌة 

من محاسن هذه الطرٌقة  أنها سهلة وتوفر للدولة العـمولة التً . األماكن 

وكـذلك  تـمـنع المضـاربة . تتقاضاها المصارف عـند قٌامها بتروٌج السندات 

 تـكـون هـذه الطرٌقة أكثر نجاحا كلما زادت ثقة المقرضٌن. بالسنـدات الـعـامـة 

 .  ومن عٌوبها أنها ال تغطً مبلغ القرض ما ٌزعزع الثقة بالدولة . بالدولة  

 :  االكتتاب المصرفً  -2

تـقـوم الـدولة ببٌع السندات إلى المصارف بسعر اقـل من السعر االسمً           

.  وٌقوم المصرف ببٌعها بالسعر االسمً محققا أرباحا هـً الفرق بٌن السعرٌن 

تتبع هـذه الطرٌقة عـند ما تـكـون الـدولة بـحـاجة ماسة إلى مـبـلغ القرض أو عـند 

إال . الخوف من عدم إمكانٌة تغطٌة مبلغ القرض عن طـرٌق االكتتاب المـباشر 

 إن هـذه الـطـرٌقـة تـحرم الدولة من فرق السعر الذي ٌستحوذ علٌه

 . المصرف  

 



 ( :  البورصة ) االكتتاب فً سوق األوراق المالٌة  -3

بدفعـات ( البورصة ) تـطـرح السندات للبٌع فـً سواق األوراق المالٌة         

إال إن الدولة . صغٌرة لتباع بسعر السـوق وهـذه الطرٌقة سهـلة وقـلٌـلة التكالٌف 

ال تستطٌع طـرح كمٌات كبٌرة مـن  السندات لئال ٌنخفض سعرها وهذا ٌعنً 

 .  ارتفع فائدتها مما ٌحمل الدولة تكالٌف عالٌة 

 

 :االكتتاب بالمزاٌدة  -4

 :تتخذ هذه الطرٌقة صورتٌن هما       

تبٌع الحكومة سندات القرض بالمزاٌدة على األفراد والبنوك بعد أن تحـدد  - أ

.  ثـم األدنى فاألدنى , سعـر أدنى للسند فـمـن ٌـدفـع سعرا أعلى ٌلبً طلبة أوال 

, دٌنار  1000دٌـــنار للسند الـذي قـٌمـتـه االسمٌة  900مثال ذلك أن ٌحدد سعر 

 .فـتـكون المزاٌدة محـصورة بٌن هاتٌن القٌمتٌن 

وتسمح للمشتركٌن عرض %  10تـحـدد الـحـكومة سعر فائدة أعلى مثل  - ب

 .  سعر فـائدة اقل فمن ٌعرض سعر فائدة اقل ٌفوز بعملٌة شراء السندات 



 :انقضاء القروض العامة 

وٌتم . ٌـقـصد بانقضاء القرض العام رد أصله مـع الفوائد المستحقة فً آجالها المحددة           

 :  ذلك بطرقتٌن هما 

  :  الوفاء القروض 

أي تسدٌد القرض مع الفوائد فً الوقت المحدد دفعة واحدة وٌتم ذلك عادة فً القروض    

 .القصٌرة األجل حٌث تسدد من موارد الدولة االعتٌادٌة 

 :  استهالك القروض 

 :ٌتم التخلص من عبء القرض على شكل دفعات خالل فترة معٌنة وتكون بأسالٌب منها    

 .  االستهالك عـلى شكل أقساط سنوٌة محـددة تتضمن جزء من قٌمة القرض والفائدة :  أوال

تـحدد الـدولة المبلغ الـذي تـرٌد تسدٌده مـع الفوائد المستحقة : االستهالك بالقرعة : ثانيا 

تكرر هذه العملٌة سنوٌا إلى . وتـخـتـار مجـموعة مـن السندات بالقـرعة وتسددها مع فوائدها 

 .  أن ٌتم تسدٌد كامل القرض 

تـقوم الدولة بشراء السندات مـن الـسوق : االستهالك عـن طـرٌق األسواق المالٌة : ثالثا 

وال تتمكن الدولة   من شراء . وٌحـدث ذلك عـندمـا تنخفض أسعار السندات هن قٌمتها االسمٌة 

 .  سندات كثٌرة الن أسعارها سوف ترتفع 
 



 :    وٌتم بعدة أسالٌب منها : تخفيف األعباء المالية للقروض العامة 

 :  تثبيت القرض العام 

 فـإنهـا تـقوم, عندما ال ترغب الدولة فً تسدٌد القرض لحملة السندات لسبب مـا      

 بإصدار قرض جـدٌد بمـبلغ القرض القدٌم نفسه وتسمح لحـملة سندات القرض القدٌم 

 وبـذلك ٌـحـول القرض الذي حل موعد سداده إلى . باستبدالها بسندات القرض الجدٌد 

 وقـد ٌكون هـذا التموٌل اختٌارٌا أو إجبارٌا وحسب ظروف . قـرض جـدٌد لمدة أطول 

 .  الدولة المالٌة 

 :  تبديل القرض العام 

تـقوم الدولة بتبدٌل سندات القرض القدٌم بسندات جدٌدة وبالقٌمة االسمٌة نفسها  ولـكن بـفـائدة 

وهـذا ٌعــنً استبـدال القرض القدٌم بقرض جدٌد وبالقٌمة نفسهـا مـع خـفض قٌمة الفائدة . اقـل 

عـن السعر المحـدد  السوقتلجأ الدولة إلى ذلك عـندما ٌنخفض سعـر الفائدة فـً السوق  . 

وٌتـم تبـدٌل القروض الطوٌلة بقروض اقـصـر ونجاح هذه العملٌة ٌعتمد على مدى . للـقـرض 

 .  الثقة بسٌاسة الدولة المالٌة واالقتصادٌة ومستوى النشاط االقتصادي 

 :  إنكار القرض العام 

 وتلجأ الدولة إلى ذلك . تـعـلن الدولة عـلى امتناعها عـن تسدٌد الـقرض وفوائدها 

 أو بقصد تحقـٌق . بقصد تخفٌف األعباء المالٌة وإلزالة غبن وقع علٌها عند عقد القرض 

 العدالة االجتماعٌة عندما ٌكون المقرضون من األغنٌاء إال إن هـذا األسلوب ٌدمر الـثـقـة 

 .  بالمركز المالً للدولة وٌقلل من قدرة على عقد قروض جدٌدة 



 االٌرادات العامة 

 تكملة 



 :  الرسم : خامسا 

هو عبارة عن مبلغ من النقود ٌدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل انتفاعه بخدمة معٌنة تؤدٌها له 

ٌتضح من هذا التعرٌف أن الرسم ٌتمٌز بأربع ,  ٌترتب علٌها نفع خاص له إلى جانب نفع عام 

 :  خصائص هامة وهً 

ٌدفعه الفرد مقابل الحصول على خدمة خاصة مـن نشاط إحدى إدارات . الرسم مبلغ نقدي -

واشتراط الصورة النقدٌة للرسم جـاء لٌساٌر التطور الحدٌث فً مالٌة , أو مرافق الدولة 

 .الدولة من حٌث اتخاذ نفقاتها وإٌراداتها الصورة النقدٌة 

 

فالرسم ٌدفع جبرا بواسطة الفرد مقابل الحصول عـلى : الرسم ٌدفع جبرا من األفراد للدولة  -

وتـفرض الـرسوم , الخدمة الخاصة التً ٌتلقاها من جانب إحدى اإلدارات والمرافق العامة  

بقواعد قانونٌة لها صفة اإللزام تجبر الفرد على دفعها إذا ما تقدم بطلب إلحدى اإلدارات أو 

وال , الهٌئات العامة وتحدد قٌمة الرسم بمقتضى هذه القواعد القانونٌة معـبرا عـن إرادة الدولة 

 .  سبٌل أمام الفرد إال الخضوع لمضمون تلك اإلرادة 

 

فالرسم ٌدفعه الفرد مـقابـل خـدمة خاصة ٌحصل عـلٌها : عنصر المقابل فـً دفـع الرسم -

 مـن جانب الدولة وقد تكون هذه الخدمة عـمل تـتـواله إحدى الهٌئات العـامة لصالح الفرد 

 

 



رسوم التوثٌق ) أو تـوثـٌـق العقود وشهرها ( الـرسوم الـقـضائٌة ) كالفصل فـً الـمـنـازعـات 

أو استعمال الفرد لبعض المرافق العامة استعماال ٌترتب علٌه فً الغالب تٌسٌره مباشرة , ( 

وبـعـض الـطـرقـات الـعامـة الـبـرٌة ( رسوم الموانئ)مهنته كاستعمال الموانئ والمطارات 

 (  رسوم الطرق ) والنهرٌة 

 

ٌعنً ذلك إن الفرد الذي ٌدفع الرسم إنما ٌحصل : تحقٌق النفع الخاص إلى جانب النفع العام   -

على نفع خاص به ال ٌشاركه فـٌه غٌـره من األفراد ٌتمثل فً الخدمة المعٌنة التً تؤدٌها له 

كما انه ٌعنً إن هذه الخدمة تمثل إلى جانب النفع الخاص نفعا , الهٌئات الـعـامـة فً الدولة 

فالرسوم القضائٌة , عـامـا ٌـعـود عـلى المـجتمع ككل أو على االقتصاد القومً فً مجموعة 

التً ٌدفعها المتقاضون مقابل الحصول على خدمة مـرفق القضاء ٌترتب علٌها تـحـقٌـق نفع 

وفـً , خاص ٌتمثل فً حصول كل منهم على حقه وضمان عدم منازعـة احـد فـٌه بـعـد ذلك 

إن واحـد ٌسـتـفـٌد الـمجتـمع مـن نشـاط القضاء الـذي ٌعطى الحقوق ال صحابها وٌضمن لهم 

 الطمأنٌنة واألمن واالستقرار وهذا نفع عام كما هو واضح  



 االنتقادات الموجهة إلى الرسوم فً المالٌة العامة ؟# 

 تكون الكلفة التً تتحملها الدولة والمتمثلة بالخدمات أعلى من العائد التً تحصل عٌه الدولة . 1

 .ال ٌمكن إصدار الرسم أو تعدٌله إال بالعودة إلى القانون حٌث ٌعد من اإلٌرادات المفٌدة . 2

فالرسم ال ٌأخذ إال بنظر االعتبار المقدرة التكلٌفٌة , إن العدالة االجتماعٌة مفقودة إلى حد ما . 3

 لدافعٌها 

 :أوجه التفرٌق بٌن الرسم وبعض اإلٌرادات العامة األخرى # 

 

 :الرسم والثمن العام   -1

 

 أوجه التشابه بٌن الثمن العام والرسم #   

 .كل من الثمن العام والرسم تحصل علٌها الدولة بمقابل سلعة أو خدمة تقدمها لألفراد . 1

 .كل من الثمن العام والرسم ممكن أن ٌتضمن ضرٌبة مستترة . 2

 كل من اإلٌرادٌن ٌمكن إن ٌكون مساوي أو اقل أو أعلى من الكلفة التً تتحملها الدولة-3
 



 :  أما أوجه االختالف بٌن الثمن العام والرسم فهً 

 

 الرسم العام الثمن

        خاص نفع ٌحقق -1

      االحتكار أو المنافسة خالل من السعر ٌتحدد -2

       اختٌاري ٌكون -3

       األخرى باإلٌرادات مقارنة تزاٌد فً دوره -4

    امتٌاز حق اقتضائه سبٌل فً الدولة لٌس -5

        . المشتري أموال على    

                                                                                                                             . المبلغ ٌسترجع -6
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 :الرسم مقابل اإلتاوة  -2

تتشابه االتاوة إلى حد كبٌر مع الرسم مـما أدى بالبعـض إلـى الـنـظر إلٌها على إنها نوع من 

 :  ومع ذلك فان األوجه التً ٌختلفان فٌها كـثٌرة وعـلى جانب كـبـٌـر مـن األهـمـٌـة , الرسوم 

 فـً االتاوة تكون درجة اإلكراه اكبر فالفرد مـالك العقـار الذي:درجـة اإلكـراه أو اإلجـبـار . 1

 حـصل عـلـى خدمات معـٌنة مجـبرة عـلى دفع االتاوة بٌنما الرسم ٌستطٌع الفرد االستغناء

 .عن الخدمة وبالتالً ال ٌدفع الرسم 

 فً الرسم ٌكون المكلف بالدفع أي فرد ٌحقق نفع خاص من خدمة معٌنة: المـكلـف بالدفع. 2

أما االتاوة فالـمـكـلف بالـدفع هـو صـاحـب الـعـقار الـذي ازدادت قٌمة عقاره نتٌجة لتقدٌم 

 .  الخدمات من قبل الدولة 

   

 :  الرسم  مقابل الضرٌبة  -3

 

 :  ٌتشابه الرسم والضرٌبة فً إن كال منهما : أوجه الشبه 

 .مبلغ من النقود ٌدفعه الفرد جبرا . 1

 وتستعٌن بحصٌلتهما لتغطٌة النفقات العامة , كـال منهمـا ٌـدفع للـدولة بصفة نهائٌة . 2

 وال بد من صدور أداة , تتمتع الدولة فً سبٌل اقتضائهما بامتٌاز على أموال المدٌن . 3

 تشرٌعٌة بفرض كل منهما  

 



 :  نذكر منها اختالفات كبٌرة بٌن الرسم والضرٌبة رغم وجوه التشابه هذه فانه توجد 

 

بٌنما الرسم ٌدفع مقابل صول الفرد , تدفع الضرٌبة دون مقابل خدمة معٌنة خاصة لدافعها - أ

 على خدمة معٌنة 

تفرض الضرٌبة لتحقٌق أهداف اقتصادٌة واجتماعٌة شتى إلى جانب الغرض المالً أما - ب

 .الرسم فهدفه األساسً حصول الدولة على إٌراد مالً للخزنة العامة 

ولكن الرسم ٌفرض بقانون وٌترك , تفرض الضرٌبة وٌحدد سعرها بقانون خاص - ت

 .للسلطة التنفٌذٌة تحدد سعره 

,  تفرض الضرٌبة على أساس الطاقة المالٌة للفرد ومدى قدرته على تحمل األعباء العامة - ث

 .أمـا الرسم ٌفرض على أساس تغطٌة نفقات المرفق الذي ٌقدم النفع الخاص إلى دافع الرسم 

 

تزاٌد أهمٌة الضرائب كمورد لإلٌرادات العامة فً العصر الحدٌث وتضاؤل أهمٌة الرسم - ج

 .  كمورد مالً 



 :  القروض العامة : سادسا 

ٌعرف القرض العام بانه عقد دٌن تستلف بموجبه الدولة مبالغ من النقود من األفراد أو   

مع التعهد بوفاء القروض وفوائده للدائنٌن فـً الـتارٌخ , المصارف الهٌئات المحلٌة أو الدولٌة 

 " .  الـمـحدد  للتسدٌد وفقا لشروط العقد  

إن التعهد بوفاء القرض هو الصفة األساسٌة التً ٌتمٌز بها القرض العام عـلـى إٌرادات   

لذلك فهو ٌـخـتـلف , الدولة  األخرى وقد وجد على أساس تعاقدي بٌن الدولة وبٌن المقرضٌن 

بٌنما إٌرادات , فإٌرادات الضرٌبة تدخل الخزنة العامة وال ترد مطلـقا لدافعها ,  عـن الضرٌبة 

 .  الـقـرض تـدخل الخزانة العامة دٌنا وتتعهد الدولة بردها مع الفوائد فً اجل محدد 

 :  أنواع القروض العامة #       

 

 :  القروض الداخلٌة والقروض الخارجٌة  -1

 :  القروض االختٌارٌة والقروض اإلجبارٌة  -2

 :  القروض المحددة والقروض المؤبدة والقروض ألجل  -3

 :  القروض المثمرة والقروض العقٌمة  - 4

 



 :  القروض الداخلٌة والقروض الخارجٌة -

 

 :  القروض الداخلٌة - أ

 هً القروض التً تحصل علٌها الدولة من األشخاص الطبٌعٌٌن أو االعتبارٌٌن الـمـقٌمٌن 

 ألنها تستـطـٌع, فوق أراضٌها وتتمتع الدولة عادة بحرٌة كبٌرة بهذا النوع مـن القروض 

 وتـحـدد اجـل , حٌث تـبٌن المزاٌا المختلفـة للمقترض , وضع الشروط التً تجدها مالئمة 

 .القرض ومعدل الفائدة وكٌفٌة السداد 

 :  القروض الخارجٌة - ب

 هـً الـقـروض التً تحصل علٌها الدولة من شخص طبٌعً أو اعتباري مقٌم فً خـارج

البالد أو من حكومـات أجنبٌة وتلـجـأ الـدول إلـى مـثل هذه القروض عندما تكون بحاجة إلى 

 .وعـدم كـفاٌة اإلٌرادات الداخلٌة وعـدم كـفـاٌـة المـدخـرات الوطـنٌة , رؤوس أموال 

 كذلك تلجأ للقروض الخارجٌة عـند حـاجـة الـدول إلـى عـمـالت أجنـبٌة لتغطٌة العجز فً

 أو مـن اجـل , مـٌـزان المدفوعات أو لـدعـم نـقـدهـا الوطنً وحـمـاٌـتـه مـن تـدنً قٌمته 

 الحصول على ما ٌلزمها من سلع إنتاجٌة وسلع استهالكٌة ضرورٌة لتلبٌة حاجة السوق  

 الداخلٌة 

   



 :  القروض االختٌارٌة والقروض اإلجبارٌة  -

 :القروض االختٌارٌة - أ

 حٌث ٌتم بتراضً المتعاقدٌن واختٌارهما , ٌنـجـم الـقـرض االختـٌـاري عـن عقد تراضً 

 والمكتب فً هذا النوع من القروض لـٌس لـه الحـقـوق سوى بالقـبول أو االمتناع فبعض

 اعـتـبروا عـقد القرض االختٌاري عـقـد إذعـان الن المكتتب ال ٌستطـٌع مـناقـشة , الكتاب 

 وفً الواقع إن المكتتب ال, الـدولـة فـً شـروط الـقـرض وال ٌـملك إال القبول أو الرفض 

 ألنه ٌكتتب فً القرض بدافع ذاتً وبقصد الحصول على االمتٌازات, ٌخـضـع إلكـراه هـنا 

 .المالٌة المقدمة 

 

 :  القروض اإلجبارٌة - ب

 هـً الـقـروض الـتً تـفرضهـا الـدولة على رعاٌاها بصورة إجبارٌة مقابل تعدها لهم  

 بسدادهـا فـً الوقت المناسب وتلجا الدول إلى مثل هذه القروض فً األزمات االقتصادٌة

 والـحـروب والـظـروف الطارئة كالكوارث الطبٌعٌة التً تصٌب البالد ومثل هذه القروض 

 بأنها , إال إنها تختلف عن الضرٌبة , تـشبـه الضرٌـبـة لكـونها مفروضة بصورة إلزامٌة 

 غالبا ما تعود المبالغ لدافعها مع فوائد تحددها السلطات العامة 



 :القروض المحددة  والقروض المؤبدة والقروض ألجل  -  

 :القروض المحددة  - أ

 وفً مثل هذه , فٌنتهً اجلها بانتهائه , هـً الـقـروض المرتبط سدادها بعـمـر المقرض 

 مـقابل المبالغ التً, القروض تكون الدولـة مـلـزمة بتـقـدٌم إٌـراد متفق علٌه للمقرض 

 وعندما ٌـتـوفى الـمقـرض ٌسـقـط عـن الدولة التزامها , ما دام حٌاً , اقرضها للدولة   

 .  تجاه المقرض وتصبح األموال للدولة 

 :القروض المؤبدة - ب

 ولكنها تلزم بدفع فائدة عنها , هـً الـقـروض الـتـً ال تحدد الدولة تارٌخا معٌنا لردها 

 ,وتملك الدولة الحق باستهـالك مـا تـشاء مـن سنـدات الـقرض فً الوقت الذي ٌناسبها 

 ولكن ٌملك الحق بالمطالبة , والـمـقرض ال ٌستطـٌـع أن ٌطـالـب الـدولـة وفاء القرض 

 .بالفائدة المقررة سنوٌا 

 :  القروض ألجل أو العائمة أو السائرة  –ج 

 هـذه الـقـروض تـلـجا إلـٌها الدولة لمواجهة حاالت مؤقتة وطارئة وبهذا فهً تعقد لمدة

 وسندات هذا النوع من القروض إما أن تكون ألجل , مـعـٌـنة ٌـنـقـضً الـدٌـن بـنـهاٌتها 

 سنوات ( 10)أو ألجل متوسط ال تتجاوز مدتها , سنوات ( 10)طـوٌـل تزٌد مدتها على  

 .  تتراوح مدتها بٌن الشهر والسنة الواحدة , أو ألجل قصٌر , وال تقل عن سنة 



 :  القروض المثمرة والقروض العقٌمة -

 

هو الذي ٌنفق على مشروع استثماري ٌأتً بإٌراد وٌسدد أصل الدٌن مع : الـقـرض المثمر - أ

 .  الفوائد المترتبة علٌه وهو من أكثر القروض إنتاجٌة 

 

هو الذي ٌنفق على مشروعات ال تأتً بإٌرادات لتسدٌد القرض وفوائده : القرض العقٌم - ب

 .  ولكن له فوائد عامة لالقتصاد وللمجتمع 

 



 الضرائب

 التنظيم الفني –المبادئ  –التعريف 

 

 السابعة  المحاضرة



 فرضهاتعريف الضريبة و مبررات : أوال 
 تعريف الضريبة -1

هً فرٌضة من المال النقدي تقوم الدولة باقتطاعه من األفراد  الضريبة        
كل على قدر طاقته كمساهمة إجبارٌة منهم فً تموٌل الخدمات العامة التً تهدف 

 .مباشرةوذلك دون أن ٌعود على دافعها منفعة خاصة  ،تقدٌمهاالحكومة إلى 

هً مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من األشخاص والمؤسسات بهدف تموٌل نفقات 
الدولة؛ أي تموٌل كل القطاعات التً تصرف علٌها الدولة كالجٌش، والشرطة، 

  . ... والتعلٌم

من هذا التعرٌف نجد أن للضرٌبة خصائص تمٌزها عن غٌرها من           
 :اإلٌرادات األخرى ،أهمها

المشاكل فً تحصٌل الضرٌبة وتتمثل  :الضريبة تدفع في صورة نقدية  -أ       
الضرٌبة فً تقدم كانت صعوبة تقدٌر قٌمة السلع المختلفة التً  :فًفً شكل عٌنً 

واحتمال ،صعوبة توافر أماكن مالئمة لتخزٌنها وكذلك ،وصعوبة نقلها  ،صورتها
ٌعٌب هذه الضرٌبة كما ،تعرض هذه السلع العٌنٌة للتلف فً المخازن الحكومٌة 

 .للممولتأخذ فً االعتبار اإلٌراد الصافً ال العٌنٌة عدم عدالتها حٌث 
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 تعريف الضريبة -1

في العصر الحديث أصبحت  :الضريبة تفرض وتدفع بصورة جبرية  -ب      
الضريبة تتميز بعنصر اإللزام واإلجبار، فالدولة تنفرد بوضع النظام القانوني 

وعاء الضريبة وسعرىا والمكمف بأدائيا  كمفلمضريبة فتحدد دون اتفاق مع الم
 .وكيفية تحصيميا

اىٖذف ٍِ ذحصٞو  :تستخدم حصيلة الضريبة لتحقيق المنفعة العامة  -ج      
اىعشٝثح ٕ٘ اعرخذاٍٖا ىرغطٞح اىْفقاخ اىؼاٍح ىيذٗىح ٕٜٗ اىرٜ ذغرخذً إلشثاع 

 .اىحاجاخ اىؼاٍح أٗ ىرحقٞق اىَْافغ اىؼاٍح

أّٔ ال ٝ٘جذ ّفغ أٛ  :الضريبة ال تحقق نفعا خاصا و مباشرا لدافع الضريبة -د       
ٗٝؼْٜ رىل أُ اإلٝشاداخ اىرٜ  .ألّٔ دفؼٖاا فٜ ٍقاتو دفؼٖ نيفٍثاشش ٝؼ٘د ػيٚ اىَ

ذحصيٖا اىذٗىح ذ٘صع ػيٚ اىْفقاخ اىؼاٍح ىيذٗىح تذُٗ اىْظش إلػطاء ٍِ دفغ أمصش 
 .ٍْافغ أٗ ٍششٗػاخ خذٍٞح أمصش

,  أٛ اّٖا اىرضاٍا ػيٜ مو شخص غثٞؼٜ أٗ اػرثاسٛ: الضريبة فريضة عامة-ه      
 .ذْطثق ػيٞٔ اىششٗغ اىقاّّ٘ٞح اىرٜ ذْظٌ فشظٖا, ٍ٘اغِ أٗ أجْثٜ
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 مبررات  حق الدولة في فرض الضريبة -2

اىعشٝثح ذجذ أعاعٖا  فئُ ىٖزٓ اىْظشٝحغثقاً  : (المساومة)نظرية العقد المالي- أ     
ٗاىرضٍد اىذٗىح تَقرعٚ رىل اىؼقذ  ,اىقاّّٜ٘ فٜ أّٖا ػقذ ٍاىٜ اّؼقذ ظَْاً تِٞ اىذٗىح ٗاألفشاد

ٗاىرضً اىفشد ,أُ ذقذً ألفشاد شؼثٖا اىخذٍاخ اىؼاٍح ٗفٜ ٍقذٍرٖا خذٍح األٍِ ٗاىذفاع ٗاىؼذاىح 
ٍٗؼْٚ رىل أُ اىعشٝثح فٜ  ,فٜ اىَقاتو تأُ ٝذفغ اىعشٝثح ٍقاتو حص٘ىٔ ػيٚ ٕزٓ اىخذٍاخ

   .ٗجٖح ّظشٌٕ ٕٜ شَِ ىيخذٍاخ اىؼاٍح

ٗذْرقذ ٕزٓ اىْظشٝح فٜ صؼ٘تح اىَقاسّح تِٞ ٍا دفؼٔ ٕزا اىفشد ٗتِٞ ٍا قذ حصو ػيٞٔ ,      
 .ٗتاىراىٜ صؼ٘تح ذحذٝذ اىَقذاس اىؼاده ىيعشٝثح تِٞ أفشاد اىَجرَغ

       

ٝشٙ أّصاس ٕزٓ اىْظشٝح أُ اىعشٝثح ذشثٔ قغػ اىرأٍِٞ اىزٛ  :نظرية التأمين  -ب
ػيٚ أعاط أُ اى٘ظٞفح األعاعٞح  ,ٝذفؼٔ اىََ٘ه عْ٘ٝاً ىٞؤٍِ حٞاذٔ ٗأٍ٘اىٔ ظذ األخطاس

ىيذٗىح ٕٜ ذ٘فٞش األٍِ ٗاىذفاع فئُ حص٘ىٖا ػيٚ اىعشٝثح إَّا ٝشجغ ىرقذٌٝ األٍِ ىألفشاد 
 .ظذ حذٗز ٕزٓ اىَخاغش

ٗذْرقذ ٕزٓ اىْظشٝح أٝعاً ألُ دٗس اىحنٍ٘ح ال ٝقرصش ػيٚ ذ٘فٞش األٍِ ٗاىذفاع ٗإَّا َٝرذ      
, مزىل ألُ ششمح اىرأٍِٞ ذذفغ اىرؼ٘ٝط تؼذ حذٗز اىخطش أٍا اىذٗىح ىرقذٌٝ خذٍاخ أخشٙ

 .فرقً٘ تَحاٗىح ٍْغ حذٗز اىخطش
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 مبررات  حق الدولة في فرض الضريبة -2

ٗغثقاً ىٖزٓ اىْظشٝح فئُ األفشاد  :نظرية التضامن المالي  -ج      

 .ٝذفؼُ٘ اىعشٝثح مْ٘ع ٍِ اىرعاٍِ تاىَغإَح فٜ ذحَو األػثاء اىؼاٍح

ٗذفغٞش رىل تأّٔ إرا ماّد اىذٗىح ٍيرضٍح أٍاً اىَجرَغ تر٘فٞش اىغيغ       
فئُ ىٖا أُ ذيجأ إىٚ فشض اىعشائة  ,اىالصٍح إلشثاع اىحاجاخ اىؼاٍح ىٔ

ػيٚ أػعاء اىَجرَغ تَا ىٖا ٍِ عٞادج ػيٌٖٞ ىنٜ ذ٘فش األٍ٘اه اىالصٍح ىنٜ 
 .ذغرطٞغ االعرَشاس فٜ ذقذٌٝ اإلشثاع اىنافٜ ىٌٖ

ٗغثقاً ىٖزٓ اىْظشٝح فئُ أعاط حق اىذٗىح فٜ فشض اىعشٝثح إَّا         
 .ٝشجغ ىَا ىٖا ٍِ عٞادج ػيٚ أفشاد اىشؼة ٗىٞظ إىٚ ػَيٞح ذؼاقذٝح ٍؼٌٖ

ٗمزىل ٝالحع أُ ٕزا اىرعاٍِ اىَاىٜ تِٞ أفشاد اىَجرَغ إَّا ٝؼْٜ أُ         
تؼنظ اىحاه ٍغ ّظشٝح اىؼقذ ,ٝذفغ مو ػيٚ قذس غاقرٔ ىرَ٘ٝو اىْفقاخ اىؼاٍح 

 . ٝرغاٗٙ ٍغ اعرفادذٌٖ ٍْٖاأُ ٝذفغ األفشاد شَْاً ذؼْٜ اىَاىٜ اىرٜ 
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 الضرائبالمبادئ األساسية لفرض : ثانيا 

 األول: تؤدي زٌادة االقتطاع الضرٌبً إلً أثران متعارضان          
هو ،  لثانيو األثر ا، ازدٌاد مقدار حصٌلة الضرائب لخزانة الدولة،

انخفاض حجم الموارد االقتصادٌة المتاحة لدي األفراد مما ٌؤثر علً 
 .المصالح الخاصة

و علً هذا كان  البد من االلتزام بمبادئ أساسٌة عند فرض          
الضرٌبة تهدف إلً تحقٌق التوافق بٌن مصلحة الخزانة العامة و 

 .المصلحة الخاصة لألفراد

-4، الٌقٌن -3، الكفاءة -2، العدالة -1: و من أهم هذه المبادئ         
 .المرونة-7و ، التنوٌع -6، البساطة -5، المالءمة 

 :و سنعرضهم بشًء من التفصٌل فٌا ٌلً
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 المبادئ األساسية لفرض الضرائب: ثانيا 

 :  العدالة-1    

اختمفت اآلراء حول مفيوم عدالة توزيع العبء الضريبي بين         
 :  أفراد المجتمع ،و نميز ىنا بين نظريتين ىما

يري أنصارىا أن العدالة في توزيع عبء ٗ   :المنفعة نظرية-أ     
الضرائب تتحقق عندما يدفع كل فرد مكمف مبمغ الضريبة بما يعادل 

 .المنافع التي يحصل عمييا من الخدمات العامة
 :نظرية المقدرة على الدفع  -ب        
طبقا ليا تتحقق عدالة توزيع عبء الضريبة عندما تتساوى        

التضحية و الحرمان الذي يحدثو اقتطاع الضريبة لدي المكمفين بدفعيا 
، أي أن العدالة تتحقق عندما يتناسب مقدار الضرائب مع مقدرة أفراد 

 .المجتمع عمي الدفع
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 المبادئ األساسية لفرض الضرائب: ثانيا 

 :الكفاءة-2     

  كفاءة تحصٌل الضرٌبة، االولي: ٌمكن النظر لهذا المبدأ من زاوٌتٌن        
وتعني أن تولد الضريبة دخاًل يكفي لإلنفاق عمى المستوى المرغوب من 

 . العامةالخدمات 
تتعمق بكفاءة الضريبة المرتبطة بكفاءة تشغيل  الثانيةو الزاوية        

إذا كانت ال تغير أيًا من القرارات الضريبة بالكفاءة تتصف  االقتصاد ، و
االقتصادية التي كانت ستتخذىا الشركات أو القطاع العائمي في حالة غياب 

. ، بأن تحافظ عمي ثبات األسعار النسبية بين السمع المختمفةالضريبةىذه 
 .أي أن تكون الضريبة محايدة قدر اإلمكان

تكون الضريبة غير ، أما إذا كان النشاط االقتصادي غير كفء      
 .المحايدة ىي األكثر كفاءة
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 المبادئ األساسية لفرض الضرائب: ثانيا 

 :اليقين-3    
ٕ٘ ٗظ٘ح ٕزٓ اىعشٝثح تَؼْٚ عٖ٘ىح اىرؼشف ػيٚ ٍقذاس          

ىيَنيف , ٗمزىل ٗقد ٗ أعي٘ب اىعشٝثح اىزٛ ٝجة دفؼٔ تاىْغثح 
 .اىذفغ

 :المالءمة -4   

ٗٝقصذ تٖزا اىَثذأ أُ ذنُ٘ اىعشٝثح ٍالئَح ىيََ٘ه ٍِ حٞس 
 .وطرٌقة دفعها ذ٘قٞد

 :البساطة-5   
ٌجب أن تكون التشرٌعات واضحة و اإلجراءات مٌسرة ، فال       

ٌكون هناك مجال لالختالف فً تفسٌرها بٌن المكلف و اإلدارة 
 .الضرٌبٌة
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 المبادئ األساسية لفرض الضرائب: ثانيا 
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 :التنويع-6 

ٗ ٝرطية رىل فشض أمصش ٍِ ظشٝثح ىر٘فٞش إٝشاد أٗفش ٗ       
ذحقٞق ػذاىح أمثش ٗ ذخفٞط ػذً اىرأمذ ح٘ه حجٌ اىذخو 

 .اىَر٘قغ ىيحنٍ٘ح

 :المرونة-7   

ٝرؼيق األٗه تأُ ٝنُ٘ ْٕاك اعرجاتح : ٗ ٝرعَِ ٍفٍِٖ٘ٞ       
ذيقائٞح ىحصٞيح اىعشائة اىقائَح ىيرغٞشاخ فٜ ٍغر٘ٛ اىْشاغ 
االقرصادٛ , تَْٞا ٝرؼيق اىَفًٖ٘ اٟخش تقذسج اىحنٍ٘ح ػيٜ 

 .ٍشاجؼح ٕٞنو اىعشائة ٗ ذؼذٝئ



 المحاضرة السادسة 

 اثار القروض العامة 



 :اآلثار االقتصادية للقروض العامة 

 ٌمر القرض بثالث مراحل هً مرحلة إصدار القرض ومرحلة إنفاق القرض ومرحلة    

 .  وفـً كـل مـرحلة تكون للقرض آثار تختلف أثاره فً المراحل األخرى . تسدٌد الـقـرض 

 .وفٌما ٌأتً أثار القرض العام حسب هذه المراحل 

 ( :االقتراض ) آثار القرض العام في مرحلة إصدار القرض 

 :  ٌختلف آثار القرض فً هذه المرحلة حسب مصدر القرض داخلٌا كان أم خارجٌا 

 :  اثر القرض الداخلي : أوال 

 الـقرض الداخلً أما أن ٌكون مصدره األفراد أو البنوك التجارٌة أو البنك المركزي        

 .واثر القرض ٌعتمد على مصدره  

 إذا كـان مـصـدر الـقـرض األفراد فان األموال المقترضة إذا كانت مكتنزة وبعٌدة عن -1

 التداول فأثر القرض ٌكون على شكل زٌادة فـً الـقـوة الشرائٌة وارتـفـاع فـً الطلب 

 وإال أدى إلى ارتفاع األسعار . وزٌادة فً اإلنتاج إذا كـانت هناك طـاقة إنتاجٌة عاطـلة 

 أما إذا كانت األموال المقترضة. وحصول التضخم أي تكون آثار القرض توسعٌة 

 .مخصصة لالستثمار الخاص فٌكون للقرض أثار انكماشٌة  

 إذا كانت األموال المقترضة : إذا كان مصدر القرض البنوك التجارٌة والبنك المركزي -2

 من االحتٌاطٌات والتً ال تؤثر عـلى الـقـدرة االقراضٌة للبنوك فـان اثـر القرض ٌكون 

 على شكل زٌادة فً القوة الشرائٌة وارتفاع فً الطلب وزٌادة فـً اإلنـتـاج أي تـكون

 أمـا إذا اثـر القرض عـلى القدرة االقراضٌة للبنوك فـان اثر القرض . له آثار توسعٌة  

 .ٌكون انكماشٌا 



 اثر القرض الخارجي : ثانيا 

 القرض الخارجً ٌضٌف قوة شرائٌة جدٌدة وبذلك تكون له آثار توسعٌة وٌساهم     

 الـقـرض الـخـارجً كـذلك فـً تعـدٌل مـٌزان المدفوعات وتحسٌن سعر صرف العملة  

 والقرض الخارجً أما ٌكون على شكل نقد أجنبً ٌستعمل فً استٌراد سلع وخدمات , المحلٌة  

 ومدى اآلثار التوسعٌة ٌعـتـمد عـلى نـوع هـذه . أو ٌكون على شكل أو سلع وخدمات 

 السلع المستوردة فإذا كانت سلعا استهالكٌة فإنها تخفض أو تمنع مـن ارتفاع األسعار

 وإذا كـانت سلعـا إنتاجٌة فإنها تساهم فـً زٌادة اإلنتاج ورفع مستوى الدخل القومً  

 .ومستوى االستخدام 

 :آثار القرض العام في مرحلة اإلنفاق   

 :  تعتمد هذه اآلثار على مصدر القرض داخلٌا كان أم خارجٌا   

 آثار إنفاق القرض الداخلي : أوال 

 فتكون اآلثار . تكون اآلثار توسعٌة وحجم هذه اآلثار ٌعتمد عـلى نوع اإلنفاق والغـرض منه 

أكثر توسعٌة إذا انفق القرض فـً مـجـاالت استثمارٌة تساهـم فـً زٌادة اإلنتاج وكذلك إذا ما 

.  انفـق لتقدٌم خدمات اجتماعٌة كالصحة والتـعـلٌم أو إعانات اقتصادٌة لمـشارٌعـ اقتصادٌة 

فإذا كانت هذه الطاقة إنتاجٌة عاطلة . وتـعـتمد هـذه اآلثار على مستوى النشاط االقتصادي 

أمـا إذا لـم تكن هناك طاقات عاطلة فان إنفاق القرض . فاآلثار تكون زٌادة فً حـجم االستخدام 

 ٌزٌد الطلب وٌرفع األسعار وٌحصل التضخم 

   



 :  آثار إنفاق القرض الخارجي : ثانيا 

تكون آثار توسعٌة إذا انفق فً الداخل أما إذا انـفـق فـً الخارج فتكون أثاره معتمدة عـلى     

أمـا إذا استخـدم القرض . وبشكل عـام تكون أثاره توسعٌة . نوع السلع والخدمات المستوردة 

 .الخارجً لتسدٌد قرض خارجٌة فانه ال ٌكون للقرض آثار على االقتصاد القومً 

 

 :أثار القرض العام في مرحلة التسديد 

 .  تختلف اآلثار فً هذه المرحلة فً حالة كون القرض المسدد داخلٌا أم خارجٌا     

 

 :أثار تسديد القروض الداخلية : أوال 

تتوقف هـذه اآلثار عـلى مـصـدر األمـوال الـتً تستخدمها الدولة لتسدٌد فإذا كان مصدرهـا 

الضرائب غـٌـر المـباشرة فـإنهـا تؤدي إلى خفض االستهالك والطـلب وانخـفاض مستوى 

وتزداد هذه اآلثار إذا كـان مقرضو الـدولة مـن . النشاط  االقتصادي أي أثار انكماشٌة 

 .األغـنٌاء أو البنوك  التجارٌة التً لدٌها احتٌاطات نقدٌة غٌر مستثمرة 

أمـا إذا تـم تـمـوٌل الـقـروض من الضرائب المباشرة وكـانت السندات مملوكة للطبقات 

الن األغنٌاء هـم الذٌن ٌتحملون عبء القرض . المتوسطة والـفـقٌرة فـان اآلثار تكون توسعٌة 

وعـادة ما . بٌنما ٌزداد دخل الفقراء مـما ٌـزٌد مـن طلبهم السلع وبذلك تكون اآلثار توسعٌة . 

تلجا الدولة إلـى  تسدٌد دٌونها الداخلٌة فً أوقات الكساد لتنشٌط الطلب االستهالكً 

 .  واالستثماري 
 



 آثار تسديد القروض الخارجية : ثانيا 

تسدٌد القروض الخارجٌة ٌتطلب اقتطاع جزء من الثروة والدخل القومً عـلى شكل       

ضرائب تدفع حصٌلتها للدائنٌن فً الخارج وتـكـون اآلثار انكماشٌة عـلى حـجـم الدخل القومً 

ومـستوى االستخدام وعـادة ما تسدد القروض الخارجٌة بالعملة األجنبٌة مما ٌـؤثر سلبا سعر 

ولهذا أٌضا آثار , صرف العملة  المحلٌة وٌؤدي إلى إحداث عجز فً مٌزان المدفوعات 

 .  انكماشٌة 

 

 :اإلصدار النقدي : سابعا

 

 :  مفهوم اإلصدار النقدي 

.  عندما تعجز وسائل التموٌل السابقة عن توفٌر مبالغ نقدٌة كـافٌة لتغطٌة النفقات العامة      

تلجا  الدولة إلى زٌادة وسائل الدفع عن طرٌق اإلصدار النقدي الجدٌد أو التوسع فً االئتمان 

المصرفً ٌعنً اإلصدار النقدي خلق كمٌة من النقد الورقً تستخدمه الدولة فً تموٌل نفقاتها 

 .  العامة 

أما التوسع فً االئتمان المصرفً فان الدولة تقترض من البنوك التجارٌة التً تستطٌع خلق  

 .نوع جدٌد النقود ٌسمى نقود الودائع وبالتالً إضافة كمٌة جدٌدة إلى وسائل الدفع 

 

   



إن اإلصدار النقدي الجدٌد والتوسع فً االئتمان المصرفـً ٌمثالن قروضا ال تستند إلــى 

وتؤدي إلى زٌادة الـقـوة الشرائٌة وارتفاع الطلب الكلً مما ٌؤدي إلـى . مدخرات  حقٌقٌة 

ٌحـدث ذلك فـً عـدم تجـاوب العرض الرتفاع . ارتـفـاع األسعار  وانخفاض قـٌـمـة النقود 

أما . الطلب أي فـً حالة عـدم مـرونة الجهاز اإلنتاجً وعـدم وجـود طـاقـات إنتاجٌة عـاطلة 

إذا كـانت هنـاك طاقات إنتاجٌة  عـاطلة فـان زٌـادة وسائل الـدفـع تـؤدي إلـى تشغٌل هـذه 

الطاقات وزٌادة اإلنتاج واالستخدام أما فً حالة وجود االستخدام الكـامل فـان زٌادة عرض 

 .  النقد بـهـذه الـوسٌلة تؤدي إلى ارتفاع فً األسعار أي ٌكون لها آثار تضخمٌة مباشرة 

وبشكل عام عند اللجوء إلى هذه الطرٌقة فً تموٌل النفقات العامة ٌجب األخذ بنظر االعتبار 

 :عـدة  أمور منها 

 .مدى مرونة الجهاز اإلنتاجً وقدرته فً االستجابة للمتغٌرات التً تحصل فـً الطلب : وال أ

 

 استخدام هذا األسلوب فـً تمـوٌل النفقات االستثمارٌة خاصة فً المشارٌع اإلنتاجٌة ذات  : ثانٌا 

لكً ٌـمـكـن كـبح األثر التضخمً . العائد المرتفع والتً تتطلب فـتـرة حمل قصٌرة        

أي إن اإلنتاج الجدٌد ٌساهم فً إشباع . الـذي ٌـحـدثه التدفق النقدي الالزم إلنشاء المشروع 

 .  الطلب المتولد من  التدفقات النقدٌة فً فترة إنشاء المشروع 

 

الطلب الداخلٌة للسلع المختلفة ومـعـرفة السلع التً ٌزداد  مروناتضرورة دراسة : ثالثا 

 ومن ثم العمل على إنشاء المشارٌع التً تنتج هذه السلع . الطلب علٌها عند زٌادة الدخول 



وتعد المساعدات والهبات والهداٌا عادتا احد اوجه اإلٌرادات العامة غٌر االعتٌادٌة او 

 .االستثنائٌة واغلب الدول ال تعدها ضمن االٌرادات العامة 

وتظهر أهمٌة هذا المصدر فً الموازنة العامة للدولة فً حاالت معٌنة مثل أوقات الحروب 

حٌث ٌتكاتف وٌتسابق أفراد المجتمع على تقدٌم ٌد العون للدولة من خالل تقدٌم بعض الهداٌا 

وقد تتبلور المساعدات فً حالة الكوارث مثل الزلزال , والهبات فً صورة نقدٌة أو عٌنٌة 

 .وإرسال بعض المساعدات للمشاركة فً التخفٌف من آثار تلك الكوارث 

وٌالحظ إن المساعدات والهبات والهداٌا قد تكون مقدمة من قبل األفراد والمؤسسات أو من قبل 

وقد تكون , أو المنظمات غٌر الحكومٌة فً المجتمع المدنً , بعض الحكومات الصدٌقة 

المساعدات والهبات والهداٌا فً صور نقدٌة أو فً صور عٌنٌة وتعتبر هذه الموارد هً موارد 

 .  مؤقتة من الصعب االعتماد علٌها ألنها ترتبط بظروف وأوضاع معٌنة 


