
 المالية العامة

 شريف حجازى

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 لعل المتغيرات االقتصادية العالمية التى تدور حولنا اآلن وعلى رأسها االزمة المالية العالمية تجعلنا 

 نتسأل اين كانت الدول الحكومات قبل تفاقم األزمة ؟؟  - 

 ؟ ولماذا لم تتدخل لمحاولة منع ظهور هذه االزمة المالية ؟ -

ولماذا كان الفكر الرأسمالى ينادى بعدم تدخل الدولة فى النشاط االقتصاادى وتارا االقتصااد  -

 حر يحركه قوى وآليات السوق ؟؟ 

وفجأة بعد ظهور األزمة نجد الجميع يهرول تجاه الدولة ويطلب الدعم والمعونة والمساعدة ومن كان  

االقتصاادى يفاا اآلن فاى موقعاه ويطالاب الدولاة منذ زمن بسيط يطالب بعدم تدخل الدولة فى النشااط 

 بسرعة التدخل فى النشاط االقتصادى 

 لكن كيف تتدخل الدولة ؟؟ 

تمتلاااا الدولاااة العصاااى الساااحرية التاااى تساااتطيع مااان خقلهاااا ان ت ااابط آدا  وايفاااا  النشااااط 

حاور االقتصادى وهى السياسة المالية والتى تعتمد على ما يسامى بالمالياة العاماة وهاذا هاو م

 درستنا فى هذه الكتاب فسوا نتناول بالتفصيلفى الجز  االول  اركان المالية العامة الثقث 

 النففات العامة للدولة  -1

 االيرادات العامة للدولة  -2

 الموازنة العامة للدولة  -3

ثاام نتناااول فااى الجااز  الثااانى  كيااا تفااوم الدولااة باسااتخدام ادوات ماليتهااا العامااة فااى تنفيااذ السياسااة 

 لية  وسوا نفوم بتو يح اثر السياسة المالية على مستوى النشاط االقتصادى الما



ثم نتناول فى الجز  الثالث واالخير ال ارابب علاى اعتباار انهاا مان اهام ادوات السياساة المالياة وفيهاا 

 سوا نتناول التشريع ال ريبى المفارن بين التشريع ال ريبى المصرى والتشريع ال ريبى العراقى 

 ا من اهلل ان اكون عند حسن ظنكم وان تستفيدوا من هذا المجهود المبذول فى اعداد الكتاب وارجو 

 

 

فى بداية دراستنا للمالية عامه سوا نتسابل معا ما هى اهمية دراسة المالياة العاماة وماا 

هى المالية العامة اصق . ولقجابة على هذين السؤالين دعونا نتعرا علاى اهمياة دراساة 

 العامة اوال  المالية

ماان الطبيعااى ان كاال انسااان يسااعى الااى اشاابا  حاجاتااه المتعااددة والمتزاياادة وهااو اسااا   -

المشكلة االقتصادية فالمشكلة االقتصادية تتمثل فى ندرة الموارد المتاحة بالنسبة للحاجات 

المتعددة مما يتطلب اختيار اشبا  بعض الحاجات والت حية ببااقى الحاجاات   و وهاو ماا 

 بتكلفة الفرصة البديلة ( يسمى 

 وهنا نجد ان تلا الحاجات التى يشبعها االنسان تنفسم الى نوعين اساسيين هما 

 حاجات خاصة   -1

يفوم الفرد باشباعها لنفسه النها تحفق له وحده النفع لذلا هو يدفع قيمة تلا الحاجاات مثال 

 منفعه على صاحبها ففط الحاجة الى الطعام والمسكن وغيرها من الحاجات التى تعود بال

 حاجات عامة او اجتماعية   -2

وهى حاجات ال تعود بالمنفعة على الفرد وحاده بال تعاود بالمنفعاة علاى المجتماع ككال لاذلا ال 

 يشبعها الفرد لنفسه بل يسعى الشعب والمجتمع كله الشباعها مثل الدفا  والعدالة واألمن 

ل نففة رصا طريق لمجارد اناه يمشاى علياه وهال هنااا وهنا نتسابل هل هناا فرد على استعداد لتحم

 من يدفع ثمن دبابة لتشارا فى حمايته ؟؟

 مدخل عام الى المادة
 



االجابة  بالطبع ال الن المنفعة من هذه االشيا  ال تعود عليه هو ففط بل تعاود علاى المجتماع ككال  -

ت مان لذلا يجب ان يتحملهاا الجمياع  ونجاد ان الدولاة هاى التاى تتحمال مسابولية اشابا  تلاا الحاجاا

 خقل المالية العامة للدولة

 مالحظة هامة جدا  

ويجااب ان نؤكااد هنااا علااى حفيفااة هامااة جااداد انااه ال يوجااد حااد فاصاال بااين الحاجااات العامااة 

العدالة والدفا  واالمان و فهام حاجاات عاماة ( أماا بااقى الحاجاات   والحاجات الخاصة باستثنا

فنجاد ان الدولاة قاد تشابع الحاجاة  فنجد ان بعض الحاجات قد تكاون عاماة وقاد تكاون خاصاة

الاى التعلايم ماان خاقل الماادار  الحكومياة اى انهااا تشابع حاجااة عاماة فااى حاين ان الماادار  

 الخاصة تشبع نف  الحاجة اى انها حاجة خاصة  .

 لذلا يجب التمييز بين نوعين من الحاجات العامة او االجتماعية وهى : 

  حاجات غير قابلة للتجزئة -

ن يحصل عليها فرد دون باقى افراد المجتمع مثل االمن والعدالة والادفا  اى ال يمكن ا

 وهى ال تشبع إال من خقل سعى جماعى اى من خقل الدولة 

  وحاجات قابلة للتجزئة -

يمكاان ان يحصاال عليهااا بعااض االفااراد دون باااقى افااراد المجتمااع مثاال التعلاايم والصااحة 

 لى او جزبى ونجد ان الدولة قررت ان تشبعها سوا  بشكل ك

 المالية العامة والنظرية االقتصادية

كان االعتفاد قديماد عند التفليدين  أمثال آدم سميث وديفيد ريكاردوا وساى بان العرض هو الذى 

يخلق الطلب و قانون ساي لقسواق ان كل عرض يخلق طلب ممثال له ( وان المجتمع يصل الى 

 مستوى التوظا الكامل  مستوى التشغيل الشامل للموارد اى يصل الى

 عارا عزيزى الطالب لو اقتنعنا معنا باالعتفاد السابق ماذا سيحدث 



سوا نؤمن بأن االقتصاد يتوازن تلفابى الن كل عرض يخلق طلب مكافئ له بمعنى انه لو زاد  -

العرض وحدث حالة كساد فى المجتمع فق تفلق الن آلية السوق وجهاز الثمن سوا تصحح الو ع 

العرض الزابد سوا يؤدى الى انخفاض االسعار وهو ما يشجع على مزيد من الطلب ليقبم الن 

العرض ونخرج من حالة الكساد وهكذا اذا حدث العك  وانخفض العرض وحدث ت خم فق تفلق اي ا 

 الن االسعار سوا ترتفع مما يفلل من الطلب بحيث يتناسب مع العرض 

 ن تلفابى باستخدام آلية االسعار معنى ذلا االقتصاد يتوازن تواز - 

 ال يوجد حاجة بالتأكيد لتدخل الدولة النه ال يوجد ازمات تستدعى تدخل الدولة  - 

ال يوجد كساد او ت خم الن العرض يخلق الطلب فزيادة العرض تزيد الطلب وانخفاض  -

 العرض يخفض الطلب 

 

 

 

 

 

 

 التلفابى فى االسواق دون تدخل من الدولة الرسم التو يحى السابق يو ح كيفية حدوث التوازن 

 Q  وكمية    Pتعبر عن الو ع التوازنى االمثل عن  سعر       Nالنفطة  - 

 1Sالى المنحنى   من مكانه ناحية اليمين Sحدث تغير فى االسواق فانتفل منحنى العرض  -

وهذا   1P  الى مستوى اقل وهو  Pاى زاد العرض  فادى ذلا الى انخفاض االسعار من 

 النخفاض فى االسعار اذا استمر سيفود االقتصاد الى حالة كساد 



لكن النظرية االقتصادية الجزبية تؤكد على ان هناا عققة عكسية بين السعر والكمية  - 

من  Dالمطلوبة مما يعنى ان انخفاض االسعار سوا يؤدى الى زيادة الطلب فينتفل منحنى الطلب 

 1Dمينى ويظهر منحنى جديد مكانه الى ناحية الي

بعد ان يتفاطع منحنى الطلب الجديد  Pوهنا نجد ان االقتصاد يعود الى مستوى االسعار الفديم وهو 

  1Qالى  Qمع منحنى العرض الجديد ويحدث زيادة فى كمية االنتاج فتزداد من 

 

م الرأسمالى الى ان حدث ظل االقتصاديين مؤمنين بتلا االفكار السابفة والتى قام عليها دعابم النظا

 5اى استمر الكساد فترة تفارب   1933واستمر الى عام   1929الكساد العالمى العظيم بدأ من سنة 

 سنوات 

فى البداية يتأكد لنا قبل شرح ماذا حدث لعقج الكساد ان نؤكد على ان افكار التفليدين خطأ النهم 

 التوظا الكامل وال يوجد كساد او ت خم اعتفدوا ان االقتصاد يتوازن تلفابى عند مستوى 

 واو ح هذا الخطأ العالم جون كينز فى نظريته العامة 

 الرأى الكينزى الحديث 

اكد كينز على ان الطلب هو الذى يخلق العرض عك  ما اعتفد التفليدين واكد على ان 

 الطلب المفصود هو الطلب الفعال  وهو عبارة عن

 الطلب الخاص االستثمارى (  + الطلب العام الحكومىو الطلب الخاص االستهقكى + 

 وهو غير الطلب المعروا عند التفليدين فالتفليدين يعرفوا الطلب على انه 

 الطلب االستهقكى  + الطلب االستثمارى  

ويرى كينز ان الطلب االستثمارى الخاص الذى يتوقا على دافع الربح ومفارنة سعر الفابدة بالعابد  -

 ثمار والذى اي اد يكون منخفض فى حاالت الكساد من االست

يرى كينز ان كل من الطلب الخاص االستهقكى الذى يعتمد على ما يسمى بالميل الحدى  -

 لقستهقا والذى يتثم باالنخفاض خاصة فى حاالت الكساد



البد من  مما يجعل هذان النوعان من الطلب يشوبه النفص والفدرة على تحريا الطلب الكلى لذلا  -

 تدخل الدولة لتحريا الطلب الكلى من خقل المالية العامة واالنفاق الحكومى  .

اى انه يرى ان الحل للخروج من الكساد هو زيادة الطلب وبما ان الطلب االستهقكى واالستثمارى 

الية  عيفان فى حالة الكساد فالحل هو زيادة الطلب العام الحكومى من خقل زيادة االنفاق فى الم

 العامة كما سنرى الحفا 

 تعريف المالية العامة 

 هناا العديد من تعريفات المالية العامة تختلا حسب التطور الفكرى واختقا النظم االقتصادية 

 تعريف التقليديبن 

 علم المالية العامة هو دراسة النففات العامة وااليرادات العامة التى تلزم لتغطية هذه النففات  

 الحديث التعريف 

هو العلم الذى يدر  الفواعد المنظمة للنشاط المالى للهيبات العامة وهى بصدد الحصول على الموارد 

القزمة وانفاقها من اجل اشبا  الحاجات العامة تحفيفاد الغراض الدولة االقتصادية واالجتماعية 

 والسياسية 

 والفرق بين التعريفين 

لتفيد بمبدأ تساوى النففات العامة مع االيرادات العامة انه فى الفكر التفليدى كان يجب ا -

و غط النففات العامة الى اقصى حد وعدم اللجو  الى مصادر استثنابية فى الحصول على 

االيرادات مثل الفروض او االصدار النفدى الجديد النه غير مطلوب تدخل الدولة فى النشاط 

من والعدالة والدفا  وتوفير الموارد المالية االقتصادى ويفتصر دورها على االنفاق على اال

 اللزمة لتغطية هذه النففات 

اما فى التعريا الحديث فالمالية العامة تهدا الى تنفيذ االهداا االقتصادية واالجتماعية  -

والسياسية اى انها تسعى لتنفيذ السياسة المالية لذلا ال نتفيد بان تتساوى االيرادات مع 



انه فى حاالت الكساد تسعى الدولة الفتعال عجز اى زيادة النففات عن النففات بالعك  ف

 االيرادات وتمول هذا العجز من خقل الفروض واالصدار النفدى الجديد 

 التميز بين المالية العامة والمالية الخاصة 

 الفرق فى جانب النفقات العامة  -1

العامة تحفيق الصالح العام حتى  فى المالية العامة نجد ان الدولة تستهدا من نففاتها -

 ولو لم يسفر  نشاطها المالى عن تحفيق الربح

فى المالية الخاصة يسعى االفراد او المنشات الخاصة بصفة اساسية لتحفيق المنفعة  -

 الشخصية المتمثلة فى شكل ارباح.

 من حيث االيرادات العامة  -2

 من سلطة االجبار فى فرض ال رابب و الرسوم  تتميز المالية العامة باعتمادها على ما للدولة -

 يعتمد المشرو  الخاص فى الحصول على ايراداته على التخصيص االختيارى او التعاقد مع الغير -

 من حيث الموازنة العامة  -3

ومن جهة الموازنة بين النففات وااليرادات تبدا الدولة بتفرير اوجة االنفاق المختلفة ثم  -

 االيرادات القزمة لتغطية هذة النففات  يتبع ذلا تدبير

هذا بينما يبدأ األفراد بتفدير ايراداتهم ثم يفدرون اوجه االنفاق على وجه اليؤدى لتجاوزها  -

 . لقيرادات بفدر االمكان

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف النفقة العامة 

 مبلغ من النفود يدفعه شخص من أشخاص الفانون العام الشبا  حاجة عامة

النففة العامة مبلغ نفدى اى انه فى حالة انفاق الدولة لمبلغ من النفود نستطيع ان نفر بانها  -1

نففة عامة ، إال انه ما تحصل عليه الدولة بادون مفابال نتيجاة اعماال الساخرة أو التاأمييم أو 

 االستيق  على الممتلكات دون دفع تعويض كل ذلا ال يعد من قبيل النففات العامة 

العامة يدفعها أحد اشخاص الفانون العام اى انه البد وان تكون النففة مان قبال الدولاة النففة  -2

 او احد هيبتها او احد االشخاص العاملين بالدولة.

 النففة العامة تستهدا اشبا  حاجة عامة واحداث المساوة والعدالة بين افراد المجتمع   -3

 

 

 أوالً من حيث الشكل واجراء االنفاق 

 جهة االنفاق من حيث  -1

 تنفسم النففة الى نففات قومية و مركزية ( ونففات الهيبات المحلية و المركزية (

 الفصل األول 

 نطاق النفقات العامة وبنيانها 

 

 انواع النفقات العامة   
 



هناا دول تؤيد سياسة االدارة المركزية وهناا دول تف ل سياسة االدارة المحلية مثل الواليات 

هناا  المتحدة والمانيا االتحادية ، إال انه اى كان ما تف له الدولة من طريفة االدارة فان

بعض النففات التى يجب وان تكون مركزية مثل نففات الدفا  الخارجى او االمن الداخلى او 

 االبحاث العلمية والمختبرات .

 من حيث التكرار الدورى -2

نففات عادية تتجدد كل فترة زمنية كسنة الميزانية مثل رواتب الموظفين وهى تمول  -

 من ايرادات عادية مثل ال رابب والرسوم .

نففات غير عادية وهى التى تلزم لمواجه ظروا طاربة وال يلزم تكرارها مثل اعانات  -

منكوبى الزالزل او الفي انات او تمويل  حرب وهى تمول من ايرادات غير عادية مثل 

 الفروض .

 من حيث الشكل  -3

 هت خدمتهم.االجور والمرتبات لموظفى الدولة ويشمل  البدالت والحوافز والمعاشات لمن انت -    

 اثمان االشيا  التى تشتريها الدولة كاآلثاث واالدوات المكتبية . -    

 االعانات التى تمنح لدعم الصناعات الوطنية او دعم االفراد كإعانات الغق  والشيخوخة.    -     

 خدمة الدين العام اى سداد الديون سوا  كانت ديون خارجية او ديون داخلية . -      

 : تقسيمات النفقات من حيث الغرض أو األثر المترتب للنفقة . ثانياً 

 من حيث االغراض  -1

نففات عمومية وهى تغطى ما يلزم االدارات الحكومية كالوزارات واالجهزة المركزية  -

 للتنظيم والمحاسبات ونففات الدين العام .

راد الصحية نففات الرخا  العام وهى التى توجه الى اغراض رفع مستوى معيشة االف -

 والتعليمية كنففات إنشا  المدار  والمعاهد  والمستشفيات .

 نففات األمن العام وهى التى تكفل حماية الدولة خارجياد وداخلياد وكفالة العدالة . -



 من حيث اآلثار االقتصادية  -2

 نففات منتجة وغير منتجة  -أ 

 نفاق على السكا الحديد والبريد والطيران     نففات منتجة وهى التى تدر عابد مثل اال  -               

 ونففات غير منتجة وهى التى ال تدر عابد مثل شق الطرق الزراعية وقنوات الرى  -               

 نففات ناقلة ونففات غير ناقلة  -ب

النففات الغير ناقلة و الحفيفية ( هى التى يترتب عليها حصول الدولة على  -1

او خدمات لذلا تسمى نففة حفيفية فإنفاق الدولة على مفابل سوا  كان سلع 

بنا  مصنع يسمى نففة حفيفة استثمارية ودفع مرتبات الموظفين يسمى نففة 

 حفيفية جارية 

النففات الناقلة و التحويلية (  وهى النففة بدون مفابل اى تنففها الدولة دون  -2

على الففرا  فى  انتظار مفابل لتحسين احوال المعيشة واعادة توزيع الدخل

 شكل اعانات اجتماعية مثل اعانات الففر والشيخوخة 

 وقد تكون النففة الناقلة فى صورة اعانات اقتصادية مثل اعانات 

اعانات االستغقل وهى تدعم المنتجين حتى يظل سعر المنتج منخفض ويتم مفاومة  -

 الت خم مثل  دعم انتاج الخبز ودعم المواد التموينية 

نشا  وهى اعانات تمنحها الدولة لمعاونة المشروعات المنتجة على تغطية اعانات اال  -

نففات االنشا  والتمويل للمشروعات واقامة االصول الثابتة سوا  بتفديم تلا االعانات 

 بسعر فابدة منخفض اوبدون فوابد .

اعانات التجارة الخارجية وهى التى تشجع بها الدولة زيادة الصادرات او الواردات  -

دعم بعض الصناعات الوطنية كالغزل والنسيج حتى يستطيع المنافسة فى االسواق ك

 العالمية .

 



 

 

 

 

 ويمكن ايجاز اهم انوا  النففات العامة فى الجدول التالى 

 التفسيمات االقتصادية للنففات العامة
 

 النففات التحويلية النففات الحفيفية

ومى هى التى تؤدى مباشرة الى تنمية االنتاج الف

الجارى اى هى نففات منتجة وهى تكون نففات 

 بمفابل

هى التى ال تؤدى الى زيادة زيادة االنتاج الفومى 

بشكل مباشر ولكنها تؤدى الى اعادة توزيع 

الدخل الفومى وتفدمها الدولة الى االفراد بدون 

 مفابل

 –الصحة  –التعليم  –االجور والمرتبات 

 االستثمار العام

 االعانات االجتماعية –تماعية التأمينات االج

النففات التحويلية فى الوقت الحالى تحتل اهمية اكبر من النففات الحفيفية نتيجة زيادة حجم 

 االعانات االجتماعية

 وتنفسم النففات التحويلية الى ثقث اقسام ربيسية وهى  

نففات تحويلية اجتماعية مثال اعاناات البطالاة والتأميناات وهاى  -

 رفع مستوى حياة بعض االفراد تسعى الى 

نففات تحويلية اقتصادية وهى التى تهادا الاى تحفياق التاوازن  -

االقتصادى مثل اعاناات الحكوماة لابعض المنشاتت لتاتمكن مان 



 االنتاج 

 نففات تحويلية مالية وهى مثل الفوابد على الفروض العامة  -

 

 

 

 النففات الغير عادية  النففات العادية 

ن اإلياااارادات العاديااااة مثاااال هاااات التاااات تمااااول ماااا

 ال رابب والرسوم واإليرادات من ممتلكات الدولة 

هااى التااى تمااول ماان اياارادات غياار عاديااة مثاال 

 الفروض واالصدار النفدي الجديد 

 النففات الغير عادية النففات العادية معيار التفرقة

 العامة  تكل الموازناال تتكرر فت  1تتكرر باستمرار فى كل موازنة عامة  االنتظام والدورية

مدة استمرار أثر 

 النففة العامة

التت ينتهت أثرها بانتها  الموازناة العاماة 

 مثل األجور والمرتبات والفوابد على الدين

التاات يمتااد أثرهااا إلااى موازنااات الحفااة 

مثااال نففاااات بناااا  الكبااااري والطااارق 

 والسدود 

إنتاجية النففة 

 العامة

فاومت بطرياق ال تؤدى إلى زيادة النااتج ال

 مباشر مثل التأمينات واعانات البطالة 

التااى تولااد زيااادة مباشاارة فااى الناااتج 

 الفومى مثل المشروعات االنتاجية 

 

 النففات الرأسمالية النففات الجارية

هى النففات القزمة الدارة اجهزة الدولة 

وتمكينها من الحصول على السلع والخدمات 

 الشبا  حاجات جارية

ت القزمة لزيادة االنتاج وتوفير اسباب هى النففا

النمو االقتصادى وتمول من الفروض واالصدار 

 النفدى



نففات الصيانة و نففات  –االجور والمرتبات 

 عادية (

مشروعات البنية االساسية و  –بنا  المصانع 

 غير عادية (

 

 

 

 

 م نفل فى بداية الكتاب ان الدولاة دعونا نتسابل معاد ؟ هل هناا حدود معينة لقنفاق العام ؟ ال

تحدد نففاتها فى البداية ثم تحدد بعد ذلا ايرادتها القزمة لتغطية هذه النففات . وهل معنى ذلا انه ال 

 يوجد حدود لحجم النففات العامة !!! ؟؟ 

اساة بالطبع ال البد وان يكو هنااا حادود لقنفااق العاام الن النففاة العاماة تنفاذ سياساة مالياة وهاى سي

تختلا من دولة الخرى وداخل نف  الدولة تختلا من وقت آلخر حسب الظاروا االقتصاادية اى اناه 

يختلا حجم االنفاق العام من دولة الى اخرى ويختلا اي اد داخل نف  الدولة من مرحلة الى اخرى ، 

  -وهنا نجد ان حجم النففات العامة يتوقا على مجموعة من المحددات االساسية وهى :

 ور الدولة فى حياة المجتمع د -1

o  ففااى ظاال الفكاار التفلياادى المعتمااد علااى التااوازن التلفااابى وعاادم تاادخل الدولااة فااى

النشاط االقتصادى واقتصارها علاى تفاديم خادمات االمان والعدالاة والادفا  نجاد ان 

حجااام النففاااات العاماااة يكاااون  اااعيا الن الخااادمات التاااى تفااادمها الدولاااة تكاااون 

 محدودة .

o  ر الدولااة و زياادة تاادخلها فااى النشااط االقتصااادى وظهااور المباااد  وماع تطااور دو

االشتراكية زاد دور الدولة وزادت معاه النففاات العاماة وخاصاة بعاد احاداث الكسااد 

وظهور الحاجاة الاى تادخل الدولاة ، حياث بادأت الدولاة فاى الفياام  1929العالمى 

 محددات االنفاق العام 
 



مهااا بتحفيااق االماان باالنفاااق علااى بنااا  المصااانع والمنشااتت االنتاجيااة بجانااب قيا

 والعدالة والدفا  .

 قدرة الدولة على تحقيق االيرادات العامة  -2

ماان المعااروا ان قاادرة الدولااة علااى تحفيااق االياارادات العامااة يتساام بفاادر كبياار ماان 

المرونة فالدولة تتمتع بالفدرة على تحصيل االيرادات السيادية مثل ال رابب والفروض 

لا يتيح للدولة الفدرة على تحديد نففاتها العامة دون واالصدار النفدى الجديد ، وكل ذ

التفيد بحدود االيرادات العامة ، إال ان قدرة الدولة فى الحصول على هذه االيارادات قاد 

يخل بمستوى معيشة الفارد ودخلاه ويحادث ناو  مان عادم العدالاة نتيجاة زياادة العاب  

 ال ريبى مثقد على بعض افراد المجتمع .

درة الدولاة فااى الحصااول علاى االياارادات تحاادها عوامال معينااة وليساات معناى ذلااا ان قاا

 قدرة مطلفة كما تخيل البعض .  

  لااذلا يمكاان الفااول ان الحجاام االمثاال لقنفاااق العااام هااو الااذى يحفااق االسااتغقل االمثاال

 للموارد االنتاجية ويحفق اعلى معدل نمو فى اطار من العدالة فى توزيع االعبا  بين النا  

 وى النشاط االقتصادى مست -3

يتااأثر االنفاااق العااام بمسااتوى النشاااط االقتصااادى فنجااد انااه فااى حاااالت الكساااد والتااى 

ياانخفض فيهااا الطلااب ومسااتوى التشااغيل يجااب ان ياازداد االنفاااق العااام لياازداد الطلااب 

الكلى ويزداد االنتاج والتشاغيل وتخارج الدولاة مان حالاة الكسااد ، والعكا  فاى حااالت 

ن ياانخفض االنفاااق العااام للحااد ماان زيااادة الطلااب وماان ثاام تاانخفض الت ااخم يجااب ا

 االسعار وتزول حالة الت خم .

  إال انااه فااى الاادول المتخلفااة والتااى تتساام ب ااعا مرونااة جهاااز االنتاااج ، اى عاادم قاادرة جهاااز

ياة االنتاج على االستجابة لزيادة الطلب فان زيادة االنفاق العام فى حاالت الكسااد قاد تكاون غيار مجد



وتؤدى الى حدوث ت خم وارتفا  فى االسعار الن الطلب سوا يزداد دون زيادة مماثلة فاى االنتااج ، 

 اى ان االنفاق العام زاد دون عقج لمشكلة الكساد وانخفاض مستوى التشغيل .

 

 

 

 

 

 

ل فاى تزاياد المشاهد من الدراسات والتحاليل االقتصادية فى الفترة االخيرة ان حجم النففاات العاماة للادو

مستمر ، لدرجة ان بعض العلما  وعلى رأساهم العاالم و  فااجنر ( اعتبار زياادة النففاات العاماة قاانون 

عام للتطور االقتصادي وسماه و قانون التزايد المستمر للنشاط الحكومت ( وفياه يارى فااجنر ان هنااا 

تصاادى اى بنسابة اكبار مان زياادة زيادة فى النففة العامة بنسبة اكبر من معدل الزياادة فاى النماو االق

 الناتج الفوى االجمالى  ويرجع زيادة حجم اإلنفاق العام إلى األسباب التالية 

 أوالً : االسباب الحقيقية لزيادة االنفاق العام

 اسباب اقتصادية  -1

ل كما ذكرنا سابفاد انه فى الفترة االخيرة حدث تطور فى دور الدولة وبدأ االتجاه الى زيادة تادخ

وبعد الثاورة االشاتراكية  1929الدولة فى النشاط االقتصادى خاصة بعد أحداث الكساد العالمى 

وما تبعه من االتجاة الى قيام الدولة باالنتااج وبناا  المصاانع وعمال البنياة  1917فى روسيا 

 االساسية و رأ  المال االجتماعى ( ، وكال ذلاا أدى بالتأكياد الاى زياادة حجام النففاات العاماة

 للدولة .

 اسباب اجتماعية  -2

 قات العامةأسباب نمو النف
 



بدأت الدولة تتادخل مان الناحياة االجتماعياة مان أجال احاداث عدالاة فاى توزياع الادخل وكاذلا 

الف ااا  علااى الففاار ممااا تطلااب زيااادة حجاام النففااات العامااة وخاصااة مااع الزيااادة السااكانية 

 المستمرة والتى تحتاج الى المزيد من النففات العامة 

 اسباب سياسية  -3

زيااادة ونمااو العققااات السياسااية الدوليااة وزيااادة مسااتوى التمثياال الدبلوماسااى بااين الاادول  مااع

وزيادة حدة النزاعات والحاروب والحاجاة الاى التساليح وحماياة الحادود ، وماع انتشاار المبااد  

لاازام الدولااة بالفيااام بتفااديم العديااد ماان الخاادمات للففاارا  ، كااان ماان الطبيعااى ان  الديمفراطيااة واز

 حجم النففات العامة .يزداد 

 اسباب إدارية ومالية -4

حدثت زيادة فى نففات الدولة الجارية والرأسمالية الموجهة الى التنظيم االدارى للدولاة ، وكاان 

ذلا من الطبيعى نتيجة زيادة تدخل الدولاة فاى النشااط االقتصاادى وحاجتهاا الاى وجاود جهااز 

 ادارى قوى .

 دة النففات العامة ثانياد : االسباب الظاهرية لزيا

فنجاد ان  فى ارتفاا  المساتوى العاام لقساعاراما االسباب الظاهرية لزيادة النففة العامة فتتمثل  -

زيادة االسعار يؤدى الى زيادة حجم نففات الدولة دون زياادة حجام السالع والخادمات التاى 

والخادمات ، تحصل عليها اى ان نففاتها تتزايد دون وجود زيادة حفيفياة فاى كمياة السالع 

 لذلا يطلق على تلكل الزيادة انها زيادة ظاهرية .

مثال ماد  تغيار الفواعاد المالياة المساتخدمة فاى حسااب االنفااق العاامومن االسباب الظاهرية اي اأ  -

 الفترة الزمنية التى تعد عنها الموازنة العامة بسبب تعديل موعد بدأ السنة المالية .

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفاق العاماآلثار المباشرة لال

 أوالً : اآلثار المباشرة على اإلنتاج القومي 

من الطبيعى ان قيام الدولة باالنفاق على اقامة المشروعات االنتاجية يؤدى الى توليد دخاول مباشارة  

للدولاة ماان عوابااد تلاا المشااروعات ممااا يترتااب علياه زيااادة فااى النااتج الفااومى االجمااالى ، إال ان تلااا 

الفومى تتوقا على كفا ة االنفاق العام ، ونرى ان النففات العامة تولد تأثيرها علاى  الزيادة فى الناتج

  -الناتج الفومى من ناحيتين هما :

ويااؤثر االنفاااق العااام  الموووارد االقتصووادية والقوووى العاملووة ورأ) المووال ر جانووب العوورض   -

لاى التعلايم والصاحة على هذه العوامل فى االجل الطويل فيرفع مان انتاجيتهاا ، فاالنفااق ع

يرفاع مان كفااا ة الفاوى العاملااة ، واالنفااق علااى البنياة االساسااية ياؤدى الااى زياادة كفااا ة 

 رأ  المال 

وهنا نجد ان النففات العامة تؤثر على حجم الطلب الكلى للمجتمع وان  الطلب الكلى الفعال -

 كانت تختلا النففة العامة باختقا نوعها فنجد ان 

 الفصل الثانى 

 آثار وفاعلية االنفاق العام 

 

 



o لحفيفية تؤدة الاى زياادة االنفااق العاام نتيجاة زياادة دخاول االفاراد النففات العامة ا

 مباشرة 

o  ، النففااات العامااة التحويليااة يختلااا تأثيرهااا باااختقا اسااتخدام المسااتفيدين منهااا

فنجد انها قد توجه الى االنفاق الداخلى مما يؤدى الى زيادة الناتج الفومى ، وقاد 

صورة اكتنااز مماا يجعلهاا ال تاؤثر علاى تتسرب من االقتصاد سوا  للخارج او فى 

 الناتج الفومى . 

 وسوف نتناول اآلن تأثير كل نوع من انواع النفقات العامة على الناتج القومى كما يلى 

 النفقات االجتماعية  -1

هاى المبااالغ التاى تنفااق علاى شاارا  سالع وخاادمات تساتخدم لتحفيااق اهاداا اجتماعيااة متعلفااة  

 ببنا  االنسان 

ق على التعليم والصحة والتدريب وهى نففات اجتماعية حفيفية تعمل بشاكل مباشار كاالنفا -

 على زيادة الناتج الفومى ورفع مستوى الطلب الفعال 

االنفاق على التأمينات االجتماعية واعانات البطالة ، وهى نففات اجتماعية تحويلياة وهاى  -

مماا ياؤدى الاى زياادة النااتج  تؤدى الى زيادة الطلاب الكلاى مان خاقل زياادة دخاول االفاراد

الفوى بطريق غير مباشر ، إال ان أثر تلا النففات قد يؤدى بطريفة عكسية الى انخفاض 

الناااتج الفااومى فنجااد ان االعانااات والتأمينااات هااى عبااارة عاان اقتطااا   ااريبى ماان دخااول 

ج االغنيا  يؤدى الى انخفاض ادخارهم وم ثام انخفااض االساتثمار ومان ثام انخفااض الناات

 الفومى .

 اى انه هناا خقا على اثر النففات االجتماعية التحويلية حول تأثيرها على الناتج الفومى .

 االعانات االقتصادية  -2

هذه النففات االنتاجية هى عبارة عن اعانات اقتصادية تفدمها الدولة للمشروعات االنتاجية 

 الغراض مختلفة فاما ان يكون الغرض منها 



اعات لمفاومة ارتفا  اسعار بعض السلع كدعم المخابز لمنع ارتفا  دعم تلا الصن -

 سعر الخبز 

دعم بعض المشروعات التى توفر خدمة عامة فى حالة معاناتها من عجز طار   -

 يهدد استمرارها 

دعم المشروعات االنتاجية العامة التى ال تهدا الى الربح حتى تفدم اللسلع بسعر  -

 مشروعات الكهربا  والسكا الحديدية والبريد وغيرها  اقل من التكلفة كما يحدث فى

وهنا نجد انه عند تفديم الدعم لتلا الصناعات فأن ذلا يؤدى الى زيادة االنتاج وكذلا 

 انخفاض االسعار ويت ح ذلا من التحليل التالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  1د تسااوى أ حاذا افتر نا اننا نعمل فى سوق منافسة غير كاملاة ساوا نجاد ان نفطاة التاوازن عنا

وعناد مانح   1وساعر تاوازن  ث  1االيراد الحدى ( مع  ت ح و التكلفة الحدية ( عند كمية توازن  و ا

الى   1الدولة لدعم لتلا الصناعة سنجد ان منحنى االيراد الحدى سوا ينتفل الى اعلى اليمين من أ ح

، اى ان   2عر التااوازن الااى  ثوانخفاااض ساا  2ممااا يااؤدى الااى زيااادة كميااة التااوازن  الااى و ا  2أ ح

 وتخفيض االسعار  النففات العامة االنتاجية تؤدى الى زيادة الناتج الفومى 



 النفقات العسكرية  -3

قد يرى البعض ان تلا النففات العسكرية تؤثر بالسلب على الناتج الفومى فهاى عباارة عان  -

الاى االنتااج الحرباى ، مماا ياؤدى  اقتطا  جز  من االنتاج موجه الى االنتااج المادنى وتحويلاه

 الى انخفاض السلع وارتفا  اسعارها واالعتماد على االستيراد ، وكلها آثار سلبية 

لكن الحفيفة ان هناا آثار ايجابية للنففات العسكرية على النااتج الفاومى ، فهاى ترفاع مان  -

ة مان غاذا  وماأوى مستوى التشغيل فى الفطاعات المختلفة لمواجه احتياجات الفاوات المسالح

 وكسا  ، كما انها تساعد على نمو التفدم العلمى والتكنولوجى  وتطوير اساليب االنتاج 

 ثانياً : اآلثار المباشرة على االستهالك القومى 

باااالطبع ساااوا تاااؤدى زياااادة النففاااات العاماااة الاااى زياااادة الطلاااب الكلاااى ومااان ثااام زياااادة حجااام 

الساتهقا يختلاا بااختقا ناو  النففاات والغارض منهاا االستهقا ، إال ان هذا التاأثير علاى ا

   -فنجد مثقد :

شرا  الدولة لخدمات استهقكية مثل التعليم والصحة والدفا  واالمن ياؤدى مباشارة الاى زياادة  -1

 االستهقا .

توزيع الدولة لدخول يخصص جز  منهاا لقساتهقا مثال االجاور والمرتباات ياؤدى الاى زياادة  -2

 االستهقا 

لدولة لسلع تفدمها لبعض افراد المجتمع مثل المقب  والغاذا  والماواد الطبياة واقتطاا  شرا  ا -3

قيمة هذه السلع من اجورهم ، ال تؤثر على حجم االساتهقا الن الدولاة اشاترت بالنياباة عان 

 االفراد .

 ثالثأ : اثر النفقات العامة على توزيع الدخل القومى 

 خل من خقل مرحلتين هما تؤثر النففات العامة على توزيع الد

 المرحلة االولى : التوزيع االول للدخل 



وهنااا تفااوم الدولااة بتوزيااع الاادخل علااى عواماال االنتاااج التااى تعماال لاادى الدولااة مثاال االجااور 

والمرتبات التى تدفعها الدولة للعاملين بها وبالفطا  العام ، ونتيجة عوامل سياسية واجتماعية 

التوزيع االول للادخل فيازداد دخاول افاراد ويانخفض دخاول افاراد  واقتصادية يحدث خلل فى هذا

 مما يتطلب عمل الدولة على اعادة توزيع الدخل مرة اخرى .

 

 المرحلة الثانية : دور الدولة فى اعادة توزيع الدخل الفومى 

تقا نو  وتعمل الدولة هنا على اعادة توزيع الدخل باستخدام النففات العامة والتى يختلا تأثيرها باخ

  -النففة :

النففات التحويلية بصافة عاماة تاؤدى الاى اعاادة توزياع الادخل الفاومى وان كانات تختلاا  -

 باختقا نوعها 

o  النففااات التحويليااة االجتماعيااة تااؤدى الااى اعااادة توزيااع الاادخل لصااالح الطبفااات

 الففيرة 

o فااى  النففااات التحويليااة االقتصااادية تعماال علااى اعااادة توزيااع الاادخل بشااكل عينااى

 صورة سلع وخدمات وتتم اعادة توزيع الدخل اففياد 

o  النففات التحويلية المالية مثل فوابد الديون تعمل على اعادة توزيع الدخل لصاالح

الطبفاات الغنيااة التاى تفاارض الدولااة وتحصال علااى الفوابااد ، المفتتطعاة اصااقد ماان 

 ال رابب التى يدفعها الففرا .

توثر على توزياع االول للادخل وال تعمال علاى اعاادة توزياع النففات الحفيفية كما قلنا هى  -

الاادخل ، إال اذا كاناات اجااور المااوظفين مااثقد اكباار ماان الفيمااة الحفيفيااة لمجهااودهم  وهنااا 

تكون الزيادة فى االجر عباارة عان نففاة تحويلياة لاذلا نجاد انهاا تاؤثر علاى اعاادة توزياع 

 الدخل الفومى . 



 

 

 

 

 ات العامة اآلثار الغير مباشرة للنفق

دعونا اآلن نتعرا على اآلثار الغير مباشرة لقنفاق الفومى وهى تعنى انه عند زياادة االنفااق الفاومى 

سوا يزداد الدخل الفومى كما او حنا فى اآلثار المباشرة ، الى ان االمر ال يتوقا عند هذا الحاد بال 

الفاومى مان خاقل ماا يسامى بم ااعا ان الزيادة فى االنفاق الفومى تولد زيادات متتابعة فاى الادخل 

 االستثمار ومعجل االستثمار  وهذا ما يفصد باآلثار الغير مباشرة لقنفاق الفومى 

 اشتفاق م اعا االستثمار 

× المعادلاااة االساساااية فاااى اشاااتفاق الم ااااعا هاااى ان التغيااار فاااى الااادخل   التغيااار فاااى االساااتثمار 

 م  ×   ث    ∆ل       ∆   الم اعا 

 ل  ∆     
 م    اااااااا 
 ث  ∆     
 م اعا االستثمار   م       حيث  

 ل          التغير فى الدخل الفومى   ∆

 التغير فى االستثمار   ث  ∆  

 ا (   ∆التغير فى الدخل    التغير فى االستثمار + التغير فى االستهقا و  وحيث ان

 ا    ∆ث   +    ∆ل       ∆  

 ا   ∆  -ل     ∆ث       ∆  



  وبالتعويض فى معادلة الم اعا نجد ان 

 ل  ∆            
 م    اااااااااااا 
 ا  ∆ -ل    ∆     

 

 

 ل  نجد ان  ∆وبفسمة كل من البسط والمفام على نف  الفيمة وهى 

                1 
 م    ااااااااااااااااا 
 ا ( ∆÷ ل   ∆و   -   1        

    حيث ان      

 يعبر عن الميل الحدى لقستهقا  ( ا ∆÷ ل   ∆و  

  1وبما ان الميل الحدى لقستهقا  + الميل الحدى لقدخار     

 الميل الحدى لقستهقا  – 1الميل الحدى لقدخار     

      1  
 م    اااااااااااااا 

 الميل الحدى لقدخار       

عان الزياادة فاى اإلنفااق العاام تولاد زياادة ومن التحليل السابق نجد أن اى زيادة فى االستثمار ناشابة 

فى الدخل الفومى بفيمة الم اعا ، ويتوقا الم اعا على الميل الحدي لقستهقا فكلما زاد الميل 

 الحدي لقستهقا زاد قيمة الم اعا . 

 معنى التحليل السابق ان اثر النففات العامة الغير مباشر يختلا حساب اخاتقا النففاات العاماة

 -رى :كا ن

االجااور والمرتبااات واالعانااات توجااه الااى ذوى الاادخول المنخف ااة صاااحبة المياال الحاادى  -

 لقستهقا المرتفع لذلا يكون تأثيرها الغير مباشر كبير .



نففات شرا  المواد االولية والمعدات والتى توجه الى ذوى الادخول المرتفعاة صااحبة الميال  -

 ها الغير مباشر  عيا .الحدى لقستهقا المنخفض لذلا يكون تأثير 

 

 

 

 انتقادات موجه الى كينز صاحب نظرية فكرة المضاعف 

افترض كينز ان الدخول توجه الى االستهقا واالدخاار ففاط واهمال ماا يوجاه مان الادخل الاى  -1

 االكتناز او االستيراد من الخارج ، وهذا بالطبع يؤثر على قيمة م اعا االستثمار 

تؤثر علاى الزياادة فاى االساتهقا فاوراد وفاى نفا  اللحظاة وهاذا افترض ان الزيادة فى الدخل  -2

غير واقعى اذ يحتاج التغيير الى وقت ، وهناا نجاد اناه ماع مارور الوقات يتغيار الميال الحادى 

 لقستهقا فيتغير الم اعا .

افترض مرونة الجهاز االنتاجى واستجابته للتغير فى االستهقا ، وهذا االمر ان كان صحيح  -3

 المتفدمة فانه غير صحيح فى الدول المتخلفة . فى الدول

  -ويختلف أثر النفقات العامة الغير مباشرة باختالف نوع النفقات العامة فنجد أن :

        1 
 النففات الحفيفية يكون م اعا النففات العامة    اااااااااا

   و الميل الحدى لقستهقا (  -  1       

 10يكون الم اعا       0.9ى لقستهقا و   (   فاذا افتر نا ان الميل الحد

      

 النففات التحويلية يكون م اعا النففات العامة    اااااااااا

   و الميل الحدى لقستهقا (  -  1       

 9يكون الم اعا       0.9فاذا افتر نا ان الميل الحدى لقستهقا و   (   



 شر يكون اقوى من اثر النففات التحويلية الغير مباشر .اى ان أثر النففات الحفيفية الغير مبا

 أثر المعجل 

من التحليل السابق لكينز نجد اناه او اح تاأثير االنفااق العاام االساتثمارى علاى االقتصااد  -

ماان خااقل جانااب الطلااب فأكااد ان الزيااادة فااى االسااتثمار الحكااومى سااوا تزيااد ماان الاادخل 

 ويزداد مستوى التشغيل .الفومى فيزداد الطلب ويزداد االستهقا 

أما الجانب اآلخر الذى لم يو حه كيناز هاو جاناب العارض حياث ان زياادة فاى االساتثمار  -

سوا تولد زيادة فى الدخل وسوا تؤدى الزيادة فاى الادخل الاى زياادة االساتثمار والطاقاة 

 االنتاجية مرة اخرى من خقل فكرة جديدة وهى فكرة المعجل .

  قانون المعجل 

  ث ∆    

        ااااااااا  

 ل  ∆    

وهنا نجد ان فكرة المعجل والم اعا تتكامل معااد لتو اح كيفياة حادوث الزياادات المتتالياة فاى الادخل 

 نتيجة زيادة االستثمار واالنفاق الحكومى . 

 لذلا فان أثر المعجل والم اعا يظهر معاد من خقل فكرة المكرر المزدوج وهو يساوى 

     1 
 ااااااااااااااااااااااااااااا  

 و الميل الحدى لقستهقا + الميل لقستثمار   (   -1    

 ولحساب فكرة المكرر المزدوج دعنا نرى المثال التالى 

% 75جنية وان الميل الحدى لقساتهقا يعاادل  100اذا افتر نا زيادة حجم االستثمار االولى بمفدار 

 . % 20وان الميل الحدى لقستثمار يعادل 

      1        1 



 20وهنا نجد ان الم اعا المزدوج    ااااااااااااااا       اااااا     

 0.95 -1(         0.2+    0.75و   -1       

 الم اعا المزدوج   ×  الزيادة فى الدخل     الزيادة فى االستثمار  

     100     ×20      2000 

 

 الزيادة فى الدخل الفومى وفى الجدول التالى نو ح كيفية حدوث

 

دورات 

 االنفاق

االنفاق االستثمارى و  االنفاق االستهقكى

 مستفل وتابع (

 الزيادة المجمعة فى الدخل الزيادة فى الدخل فى كل دورة

1 __ 100 100 100 

 (95+ 100و 195 ( 20+  75و   95 (0.2×  100و  20 ( 0.75×100و  75 2

 (90.25+ 195و 285.25 (19+ 71.25و 90.25 ( 0.2×   95و  19 (0.75× 95و 71.25 3

 370.99 18.05+ 67.69و 85.74 (0.2×90.25و18.05 (0.75× 90.25و 67.69 4

     

     

 1500 500 2000  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تحديد وتخصيص االنفاق العام

 

ماات دقيفاة عان المناافع التاى عند دراستنا لكيفية تحديد حجم االنفااق العاام يجاب ان يتاوفر لادينا معلو 

تتولاااد مااان مشاااروعات االنفااااق العاااام والتكااااليا التاااى تتكبااادها الدولاااة ، وياااتم المفارناااة باااين المناااافع 

 والتكاليا وبنا  عليه يتم تخصيص االنفاق العام .

 وهنا قبل ان نبدأ فى دراسة كيفية تحديد االنفاق العام يجب ان نعرا ان الدراسة تختلا حسب 

منافع والتكاليا فى حالة ثبات حجم الموازنة العاماة يختلاا عان حالاة عادم ثباات تفدير ال -

 الموازنة العامة 

تفدير المنافع والتكاليا فاى حالاة مشاروعات قابلاة للتجزباة يختلاا عان حالاة مشاروعات  -

 غير قابلة للتجزبة .

 اختيار المشروع فى ظل ثبات حجم الموازنة العامة  -1

 لقابلة للتجزئة اختيار المشروعات ا -1

فاى حالاة المشااروعات الفابلاة للتجزبااة وبفارض ان الموازناة العامااة ثابتاة ال تتغياار فاان الدولااة 

عنااادما تختاااار باااين مشاااروعين فانهاااا تختاااار بناااا  علاااى المناااافع الصاااافية التاااى تتولاااد مااان 

المشااروعين ، بمعنااى انهااا تحسااب التكاااليا و ت( لكاال مشاارو  وتحسااب المنااافع و م (  لكاال 

و  ويكون توزيع االموال على المشروعين بنا  على تحفياق اعلاى مناافع صاافية       و مشر 

 ت ( .  -م  



وتتحقق التوازن فى المنافع الصافية عندما تتساوى المنفعة الحدية من انفاق الجنية االخير 

 على المشروعين

 أختيار المشروعات غير القابلة للتجزئة  -2

لااة للتجزبااة وفااى ظاال الموازنااة الثابتااة فانااه يتحااتم علينااا عنااد اختيااار فااى حالااة المشااروعات الغياار قاب

المشاروعات المفارنااة باين المنااافع التااى تتحفاق ماان المشاروعات البديلااة والتكاااليا التاى تتكباادها هااذه 

المشروعات وترتيب اولوية المشروعات بنا  على المنافع النسبية التى تتولاد مان المشاروعات وهاى و 

 ت ( ÷  اليا ( و  م  التك÷ المنافع 

  مثال 

 بدابل مفترحة لقختيار هى  6الا جنية موجة النشا  طرق سريعة وكان هناا  700اذا  كان لدينا 

 6 5 4 3 2 1 المشرو 

 300 200 100 150 200 400 التكاليا

 270 200 250 200 300 700 المنافع

 المطلوب اختار اف ل المشروعات المتاحة 

 االجابة 

ت ( ÷  بداياة يجاب ان نرتاب المشاروعات بناا  علاى المناافع النسابية  التاى تتحفاق منهاا  و م  فى ال

ت ( حياث ان اولوياات المشارو  تتوقاا علاى نسابة المناافع  –ولي  بنا  علاى المناافع الصاافية و م 

 بالنسبة للتكاليا 



 

 

ثاة الا جنية فاننا ساوا نختاار المشاروعات الثق  700وهنا نجد انه فى ظل وجود موازنة تعادل مبلغ 

+  100واجمااالى تكلفااة هااذه المشااروعات هااو و   2و    1و   4االولااى فااى الترتيااب وهااى المشاارو   

 .   700( وهى تعادل الموازنة المفترحة وهى  200+  400

 الف فقط  500وازنة المقترحة هى 1سؤال ماذا كانت االجابة اذا افترضنا ان الم

   400+  100وتكلفتهماا و   1و    4رتياب وهماا االجابة سوا نختاار المشاروعين  االولاين فاى الت

500  ) 

 اختيار المشروع فى ظل تغير  حجم الموازنة العامة  -2

فااى ظاال الموازنااة المتغياارة عناادما نحتاااج الااى زيااادة االنفاااق العااام فاننااا ن ااحى بانفاااق علااى 

ناة العاماة المشروعات الخاصة من اجل زيادة النففات العامة ، وهنا فاى ظال تغيار حجام المواز 

فااان االختيااار يكااون بنااا  علااى حساااب المنااافع المفتفاادة نتيجااة الت ااحية باابعض المشااروعات 

الخاصااة لقنفاااق علااى المشااروعات العامااة ، اى نفااارن بااين المنااافع والتكاااليا للمشااروعات 

 الخاصة والعامة معا د .

 الخقصة 

 المنافع الصافية المنافع و م ( التكاليا و ت( المشرو 

 ت  -م  

 لنسبية المنافع ا

 ت÷   م   

 الترتيب بنا  على 

 ت÷  م  

1 400 700 300 1.75 2 
2 200 300 100 1.5 3 
3 150 200 50 1.3 4 
4 100 250 150 2.5 1 
5 200 200 000 1 5 
6 300 270 -30 0.9 6 



ر المشااروعات عناادما المشااروعات الفابلااة للتجزبااة فااى ظاال ثبااات الموازنااة العامااة نختااا -1

 تتساوى المنافع الحدية للجنية فى كل مشرو  من المشروعات العامة 

المشااروعات الفابلااة للتجزبااة فااى ظاال تغياار الموازنااة العامااة نختااار المشااروعات عناادما   -2

 تتساوى المنافع الحدية للجنية فى كل مشرو  من المشروعات العامة والخاصة معاد  

لتجزبة فى ظل الموازنة الثابتة  نختار المشروعات التى تحفق المشروعات الغير قابلة ل  -3

 اعظم منافع صافية 

المشروعات الغير قابلة للتجزبة فى ظل الموازنة المتغيرة نختار المشاروعات التاى تحفاق  -4

 منافع اكبر مما تولد من نففات ونفارن بين المشروعات العامة والخاصة  

 

 

العامة للدولاة وتعرفناا علاى انواعهااوعلى آثارهاا ، واآلن ساوا نتعارا  فى الجز  االول تناولنا النففات

 على االيرادات العامة للدولة .

وكماا كااان يازعم التفلياادين قاديماد  ان االياارادات العاماة تسااتخدم فاى تموياال النففاات العامااة  -

 ففط اى انها ال تؤثر على النشاط االقتصادى 

بيسااية ماان ادوات الدولااة للتوجيااه االقتصااادى نجااد أنهااا فااى الوقاات الحااالى أصاابحت أداة ر  -

 واالجتماعى .

 تقسيمات االيرادات العامة 

 ايرادات اجبارية و ايرادات اختيارية -1

 االيرادات الجبرية هى ال رابب والفروض الجبرية  - 

 ايرادات اختيارية مثل الرسوم والفروض االختيارية وايرادات الدولة من ممتلكاتها العامة  - 

 ايرادات عادية و ايرادات غير عادية  -2

 ايرادات عادية تتكر كل سنة بشكل دورى مثل ال رابب والرسوم وايرادات الدولة من ممتلكاتها -

 الجزء الثانى

 االيرادات  العامة

 



 ايرادات غير عادية وهى التى ال تتكرر كل سنة مثل الفروض واالصدار النفدى الجديد  -

 ايرادات سيادية وايرادات تشبه القطاع الخاص  -3

 ت سيادية والتى تحصل عليها الدولة بمفردها ففط مثل ال رابب والرسوم واالصدار النفدى ايرادا -

 ايرادات يحصل على شبيهها الفطا  الخاص مثل الفروض ودخل الدولة من ممتلكاتها العامة . -

 تقسيم بسيط لاليرادات العامة  -4

 لة ( ممتلكات الدو  –ايرادات الدولة من الفطا  العام  و الرسوم  - 

 الفروض العامة  -    ال رابب  - 

 

 

 

ًً  :  الرســــوم  أوالً

 تعريف الرسوم 

ًً الى الدولة مقابل ما تقدمه لهم من نفع خاص يؤدى  مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبراً

 الى تحقيق نفع عام

 ان سمات الرسم ثقثة وهى من التعريا السابق نجد 

ى عند الحصول على الخدمة ، إن كانت الخدمة يدفع فى  صورة نفدية و يدفع الزام -

نفسها غالباد اختيارية كرسوم التوثيق ورسوم الرخص وغيرها واحياناد تكون الخدمة 

 اجبارية كرسوم النظافة مثقد إال انه فى كل االحوال يدفع الفرد الرسوم اجبارى .

 دافع الرسم يدفع الرسم مفابل الحصول على خدمة خاصة تعود بالنفع المباشر على  -

يتحفق من الرسم نفع عام بجانب النفع الخاص فرسوم الف ا  التى تدفعها  -

المتفا ون تحفق نفع خاص لهم وتحفق نفع عام للمجتمع وهو اشاعة العدالة فى 

 المجتمع ككل .

 الفصل االول 

 ايرادات الدولة من القطاع العام 

 



  -تفدير مستوى الرسم :

سوم حيث األصل فى الرسوم ان تكون قيمتها  اقل من تكلفة الخدمة المفدمة الى دافع الر 

تغطى الجهات االدارية المحصلة للرسوم جز  من نففاتها بالرسوم وتغطى الباقى من ال رابب 

 ألن النفع المتولد من الرسم نفع عام بجانب النفع الخاص .

وأحياناد تتساوى قيمة الرسم مع قيمة الخدمة المفدمة لكن ال يمكن ان تتجاوزها ألن معنى ذلا ان 

بة مستترة يحدث ذلا حالياد فى رسوم التوثيق العفارى حيث تعتبر الزيادة فى الرسم يحمل داخله  ري

 رسوم التوثيق  ريبة على تداول الثروة . 

 المفارنة بين الرسم وال ريبة 

 يتشابه الرسم مع ال ريبة فى ان كل منهما يأخذ شكل نفدى ون كل منهم يدفع إلزامت  - 

مفابل نفع خاص وعام اما ال ريبة فهى مفابل يختلا الرسم هن ال ريبة فى ان الرسم  -

 نفع عام ففط 

يختلا اي اد فى ان ال ريبة لها اهداا اقتصادية واجتماعية ومالية اما الرسوم فهى لها  -

 غرض مالى ففط .

 اإلتاواتو مفابل التحسين (  -2

ت لهم ، هى مبلغ من المال تلزم الدولة بعض مقا العفارات بدفعه مفابل منفعة خاصة تحفف

نتيجة قيام الدولة بأعمال الهدا منها اصقد تحفيق نفع عام كإنشا  شار  أو تخطيط ميدان 

 أو اقامة كوبرى   

فنجد هنا انه بجانب النفع العام فان صاحب العفارات يحصل على نفع خاص نتيجة ارتفا  قيمة 

  عفاراته مما يجعل الدولة تفوم بتحصيل مفابل التحسين ويسمى اإلتاوة

 الفرق بين اإلتاوات والرسوم 



درجة اإلكراه فى األتاوة اكبر من الرسم فالخدمة التى تفدم فى الرسوم خدمة اختيارية  -1

اى ان الفرد غير ملزم بدفع الرسم إال اذا طلب الخدمة اما العمل العام مثل انشا طريق 

يجبر على دفع  او بنا  كوبرى فانه يولد نفع خاص تلفابى دون ان يطلبه المستفيد لذلا

 اإلتاوة 

 الرسم يتكرر دفعه بتكرار الحصول على الخدمة اما اإلتاوة فتدفع مروة واحدة ففط  -2

الرسم يلتزم به كافة افراد المجتمع الراغبين فى خدمات الدولة اما اإلتاوة فعلى اصحاب  -3

 العفارات ففط

فيتوقا على نصيب  تفدير اإلتاوة يتوقا على الزيادة فى قيمة العفار اما تفدير الرسم -4

 الفرد من تكاليا الخدمة المفدمة إليه .

ًً  ايرادات الدولة من ممتلكاتها ر الدومين    ثانياً

ان الدولة تمتلا ممتلكات وهى التى تسمى بالفطا  العام للدولة وتسمى بالدومين اي اد اى 

 ان الدومين هو ممتلكات الدولة وينفسم الدومين الى 

كات الدولة المخصصة لقستعمال العام مثل الطرق والكبارى وهو ممتل دومين عام -

والمستشفيات والمدار  ، واألصل فى الدومين العام هو انه مخصص للجمهور بدون مفابل اى ان 

 الدومين العام ال يدر عابد على الدولة 

 وهو ممتلكات الدولة الخاصة من منشتت انتاجية وزراعية وتجارية وهى منشتت دومين خاص -

الدولة تهدا الى الربح وتحفيق عابد مادى للدولة ، أى ان الدومين الخاص هو ما يدرعابد على 

 لذلك سوف نتناول انواع الدومين الخاص 

 الدومين العفارى -1

كان استغقل االرا ى الزراعية والغابات من من مصادر ايرادات الدولة الربيسية فى العصور 

ناجم ومصابد االسماا لتكون مصدر من مصادر االيرادات الوسطى وظهر اي أ المحاجر والم



العامة ، إال انه فى الفترة االخيرة ومع اتجاه الدولة الى زيادة فاعلية االنتاج من خقل 

المشاركة الفردية الخاصة بدأت الدولة تملا االرا ى الزراعية لقفراد ففل الدومين الزراعى 

المناجم والمحاجر ومشاركة الفطا  الخاص فى انتاجه وان كانت الدولة مازلت تحتفظ بملكية 

 من تلا المناجم والمحاجر .

إال انه يمكن الفول فى النهاية ان الدومين الزراعى اصبح مصدر منخفض من مصادر 

 االيرادات العامة.

 الدومين الصناعى والتجارى -2

عديد من المشروعات مع زيادة تدخل الدولة فى النشاط االقتصادى قامت الدولة بإنشا  ال

االنتاجية وقامت بتأميم العديد من المشروعات الخاصة مما ادى الى زيادة الدومين الصناعى 

 والذى يهدا الى انتاج السلع وبيعها لقفراد بما يسمى بالثمن العام 

 الدومين المالى  -3

 او سندات وهو عبارة عن ممتلكات الدولة من االوراق المالية سوا  كانت فى صورة اسهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 أوالً : تعريف الضريبة واركانها
 

الضريبة هى فريضة مالية جبرية يلزم الممول بدفعها دون مقابل خاص وتهدف الى تغطية النفقات العامة 

 تحقيقاً لمصالح المجتمع ويكون فى شكل نقود

 ومن التعريا السابق نكتشا ان هناا اربعة اركان اساسية لل ريبة 
 فريضة جبرية تصدر عن السلطة التقديرية للدولة  -1

ال ريبة فري ة جبرية بمعنى ان الخا عين لها لي  لديهم خيار فى دفعها من عدمه بل 
انهم ملزمين بادابها دون النظر الى ر اهم او عدم ر اهم عن دفع ال ريبة . وتمار  

د وعا  ال ريبة وسعرها الدولة سلطتها فى فرض وتحصيل ال ريبة ، وتفوم الدولة بتحدي
 واسلوب تحصيلها .

 الضريبة فريضة بال مقابل خاص -2

فنجد ان فرض ال ريبة على الممولين ال تتطلب وجود نفع خاص يعود عليهم من فر ها ، 
فتفرض ال ريبة بنا  على المفدرة التمويلية للفرد الممول ولي  بنا  على النفع الذى يعود 

ال يحصل على منفعة من ال ريبة بل انه يحصل على منفعة عليه ، ولي  معنى ذلا انه 
 لكن بصفته ع واد من اع ا  المجتمع ولي  بصفته دافع لل ريبة .

 الغرض من الضريبة تحقيق اهداف عامة  -3

نجد ان ال ريبة تهدا الى تحفيق نفع عام ، وكان قديماد االعتفاد السابد ان ال رابب لها 
نففات العامة ، اما بعد ظهور الفكر الكينزى وتطور المالية غرض مالى ففط وهو تغطية ال

 العامة اصبح لل رابب اهداا عامة متعددة منها اهداا اجتماعية وسياسية واقتصادية .
 حصيلة الضريبة مبلغ من النقود  -4 

االتجاه السابد فى العصر الحديث هو ان تحصل ال ريبة فى صورة نفدية وليست صورة 
سابد قديماد ، فالنففات العامة فى صورة نفدية مما يجعل ال ريبة البد وان  عينية كما كان

 تكون فى صورة نفدية اي أ نظرأ لسهولة تحصيلها وانخفاض تكلفة تحصيلها 

 ثانياً : قواعد الضريبة 

 قاعدة العدالة ر المساوة   -1

 الفصل الثانى 

 الضـــــرائب



ع بطريفة تحفق المفصود بالعدالة هو ان يتم توزيع االعبا  ال ريبة على افراد المجتم
  -المساوة بينهم حسب المفدرة التمويلية لكل منهم وهنا يظهر نوعان من العدالة وهما:

العدالة االففية اى معاملة الممولين المشتركين فى نف  الظروا االقتصادية معاملة  -
  ريبية واحدة 

فة العدالة الرأسية اى معاملة الفبات ذات الدخول المختلفة معاملة  ريبية مختل -
 ومتصاعدة .

 مالئمة الضريبة إلمكانيات الممول وظروفه  -2

والمفصود هنا ان يكون الممول على يفين كامل بكل ما يحيط بال ريبة من سعر ال ريبة 
ووعابها وميعاد تحصيلها وان يتناسب ميعاد وطريفة تحصيلها مع ظروا الممول فمثقد 

يبة موسمياد وظروا الموظفين تتطلب ظروا اصحاب االرا ى الزراعية تتطلب تحصيل ال ر 
 تحصيل ال ريبة شهرياد وهكذا ...

 مالئمة الضريبة إلمكانيات اإلدارة الضريبة  -3

اى يجب ان تكون ال ريبة متناسبة مع قدرة الدولة على تحصيلها وقدرة موظفى الجهاز 
ى نففات ال ريبى على التعامل معها بأقل نففات اقتصادية حتى يتحفق مبدأ االقتصاد ف

 تحصيل ال ريبة 
 قاعدة التوزيع المناسب لعبء الضريبة بما يكفل تحقيق الغرض منها  -4

المفصود ان ال ريبة يجب ان تتوز  على الممولين بحيث تحفق الغرض من تحصيلها وهنا 
نجد ان هذه الفكرة اختلفت باختقا الفكر االقتصادى ففديماد كان الهدا من ال ريبة هدا 

غطية النففات أما اآلن فهدا ال ريبة اقتصادى واجتماعى وسياسى ، لذلا سنجد مالى اى ت
  -ان هناا اس  مختلفة لتوزيع العب  ال ريبى  منها :

 معيار المنفعة  -أ

يستند هذا المعيار على اسا  ان الخدمة او المنفعة التى تفدمها الدولة للفرد هى مثل 
ق لكنها خدمة عامة غير قابلة للتجزبة  لذلا فأن السلعة او الخدمة التى يشتريها من السو

الفرد يدفع نصيبه من تلا الخدمة فى صورة  ريبة ، اى ان االفراد تحاسب  ريبياد بنا  
على مفدار الخدمات والمنافع التى قدمت لهم من انفاق الدولة ، وهناا من يرى استخدام 

   لعب  ال ريبة .اسلوب المنفعة الحدية الناتجة عن انفاق الدولة كمفيا
 إال ان هذا المعيار صعب استخدامه فى الواقع لما يلى 

صعوبة قيا  المنفعة التى تعود على االفراد من الخدمات العامة التى تفوم بها  -
 الدولة 

 عدم قدرة ال ريبة فى ظل هذا المعيار على  تحفيق العدالة فى توزيع الدخل  -

ان يدفعوا  رابب اكثر من االغنيا  ألنهم فى ظل هذا المعيار نجد ان الففرا  يجب  -
 مواصقت عامة ( –تعليم  –يستفيدوا من خدمات الدولة أكثر من االغنيا  و صحة 

 معيار القدرة على الدفع  -ب



االفراد تتحمل االعبا  ال ريبة بنا  على قدرتهم على الدفع إال ان هذا المعيار يعنى ان دفع 
رعات والهبات وهو يهمل بذلا حاجة الدولة الى ال رابب فى ال ريبة يكون اختياريأ مثل التب

تغطية النففات العامة ويجعل النففات العامة تتتحدد بنا  على تبرعات االفراد االختيارية ، كما 
ان قيا  الفدرة على الدفع صعب فى الحياة العملية فهل تفا  بنا  على الثروة العفارية 

 نا  على ارباحهملقفراد ام بنا  على الدخول ام ب
 
  

 معيار الضرائب الوظيفية  -ج

وبنا  على هذا المبدأ تتحدد ال رابب وأعبابها بنا  على الهدا المنشود من تلا ال رابب بمعنى 
انه اذا كانت الدولة ترغب مثقد فى تخفيض االستهقا وزيادة االدخار فانها تفرض  ريبة على 

ل رابب ، واذا كانت تريد ان تحفق العدالة فى توزيع الدخل االستهقا وتفلل او تعفى االدخار من ا
فانها تفرض ال ريبة على الثروات ، وهكذا نجد ان ال ريبة تتحدد بنا  على الوظيفة التى تفوم بها 

 لذلا سميت بال رابب الوظيفية 

 ثالثا : أنواع الضرائب 

 الضرائب على الثروة -1

ة من عفارات ومنفوالت وقد يكون المنفول شى مادى ثروة الفرد هو ما يمتلكه فى لحظة معين
او حق معنوى مثل برا ات االخترا  وشهرة المحقت ، وبذلا يكون المركز المالى للممول هو 
الثروة الصافية اى اجمالى االصول المملوكة له منفوص منها الخصوم .وهناا انوا  لل رابب 

  -على الثروة وهى :
 الثروة الضريبة التقليدية على  -أ

وهى ال ريبة التى تكون الثروة وعابها وتكون اسعارها منخف ة بحيث ال تنال من قيمة 
الثروة فالهدا منها هو معرفة المعلومات عن الثروات والدخول المتولدة منها لذلا يكون 
سعرها رمزى بالغ االنخفاض مثل ال ريبة على العفارات واالرا ى الزراعية وبعض الحلى 

 والتحا .
 الضريبة على الزيادة الطارئة فى الثروة  -ب

اذا حدثت زيادة طاربة فى الثروة دون بذل جهد من اصحابها فى تحفيق تلا الزيادة كأرتفا  
اسعار االرا ى والعفارات نتيجة االمتداد العمرانى مثقد فأن الدولة تفرض  ريبة على الزيادة 

 فى العفار . فى قيمة الثروة وتفرض ال ريبة عند تصرا المالا
وتختلا هذه ال ريبة عن ال ريبة االستثنابية التى تفر ها الدولة فى حاالت الحروب على 

 الزيادة فى قيمة الثروة التى تنتج نتيجة الت خم الذى يحدث فى اوقات الحروب .
 الضريبة على التصرف فى الثروة -ج

 وهى نوعان وهى  ريبة تفرض عند انتفال الثروة من مالكها الى شخص آخر  
 ضريبة على انتقال الثروة بين االحياء  -1 



وهى  ريبة تفرض على احد طرفى التعاقد وعلى قيمة الثروة المنفولة وغالباد ما 
تفرض على المشترى وعادة تكون ذات سعر معتدل حتى ال يتهرب االفراد من تسجيل 

 معامقتهم 
 الضريبة على التركات  -2 

وة بعد وفاة مالكها الى الورثة وتفرض ال ريبة على الورثة وهى تعبر عن انتفال الثر 
ويكون سعرها مرتفع وتصاعدى وذلا بهدا تفليل حدة التفاوت بين الطبفات وتأخذ 

 شكلين 
 ريبة على مجمو  التركة بعد خص ما عليها من ديون والتزامات وقبل توزيعها على  -

 الورثة 
ة على نصيب كل وارث ويختلا  ريبة على نصيب الوارث اى يحدد سعر ال ريب -

 بأختقا درجة قرابة الوارث الى الشخص المتوفى .

 الضرائب على الدخل  -2

ال رابب على الدخل فت الوقت الحا ر هت من أهم أنوا  ال رابب ، وقبل شرح هذه ال رابب علينا 
 فى البداية التعرا على الدخل وهناا نظرتين أساسيتين فى تعريا الدخل وهما 

 ظرية مصدر الدخل ن -1

يعرا الدخل بانه كل قوة شرابية صافية تتولد من مصدر قابل للبفا  ، تصبح تحت تصرا الممول 
 بصفة دورية متجددة .

 -وففاد للتعريا السابق نجد ان الدخل يجب ان يتوافر فيه شروط وهى :
ة فى ان يكون قوة شرابية اى عبارة عن مبلغ نفدى يحصل عليه من المعامقت المادي -1

االسواق ، فالمنفعة التى تتولد من حنان االم مثقد ال يمكن اعتبارها دخل 
 النها ليست قوة شرابية 

 ان يكون الدخل تحت تصرا الممول اى انه تحفق فعقد ولي  مجرد احتمال  -2

ان تكون الفوة الشرابية متجددة وتتكرر بصفة دورية مثل مرتب الموظا او محصول  -3
 المزار  

فية بمعنى أنه بعد حساب االيرادات المتولدة يجب خصم جميع النففات ان تكون صا -4
 التى انففت للحصول على هذا الدخل وهذه النففات يحددها الفانون ال ريبى 

 نظرية اإلثراء -2

مع الدخل على انه أي زيادة صافية تتحفق فى ثروة الممول خقل فترة زمنية  لوهى تتعام 
 معينة 

يتسع مفهوم الدخل ليشمل على كل ايراد يتحفق ولو لمرة واحدة ففط ومن اصول  ووففاد لهذا التعريا
 قد تكون غير قابلة للبفا  ويشمل بذلا حصول الفرد على ميراث خقل العام .



وهناا صعوبة فى استخدام هذا المعيار لفيا  الدخل النه يتطلب متابعة دقيفة النتفاالت الثروات 
فراد وحصر ومعرفة الزيادة فى قيمة هذه الثروات وهذا امر صعب للغاية مما العفارية والمنفولة بين اال
 يسهل التهرب ال ريبى 

 

 انواع الضرائب على الدخل

 الضريبة على مجموع الدخل  -1 

وهى تفرض على مجمو  الدخل الصافى الذى يحصل عليه الممول خقل العام ويفدم به اقرار 
يو ح فيه كل انوا  دخله الذى يحصل عليه خقل العام  ريبى واحد الى االدارة ال ريبية 

 سوا  من العمل أو من ثروته العفارية أو المنفولة أو االرباح أو الفوابد أو التعوي ات 

 مزايا الضريبة على مجموع الدخل  

 اسلوب ايسر بالنسبة للمول حيث انه يفدم مصادر دخله كلها مرة واحدة  -1
اكثر مقبمة بالنسبة لقدارة ال ريبية حيث انها تحدد اجرا ات موحدة سوا  فى ربط او  -2

 تحصيل ال ريبة او تلفى الطعون من الممول 

 عيوب الضريبة على مجموع الدخل 

عدم التمييز بين مصادر الدخل المختلفة مما يجعل ال ريبة غير قادرة على تحفيق  -1
 االهداا االجتماعية واالقتصادية 

 امكانية تهرب الممول ال ريبى كلياد من آدا  أيه  ريبة على دخوله المختلفة  -2

 الضرائب النوعية على الدخل  -2

وهى فرض  ريبة خاصة بكل نو  من أنوا  الدخل ، فتفرض  ريبة على الدخل من 
 المرتبات وأخرى على الدخل من الثروات العفارية وثالثة على الدخل من المهن الحرة واالرباح

 التجارية 
 مزايا الضريبة النوعية على الدخل

التمييز بين مصادر الدخل المختلفة مما يجعل ال ريبة قادرة على تحفيق االهداا  -1
 االجتماعية واالقتصادية 

 عدم امكانية تهرب الممول ال ريبى كلياد من آدا  أيه  ريبة على دخوله المختلفة  -2

 عيوب الضريبة النوعية على الدخل

رابب على الدخل قد يؤدى الى االزدواج ال ريبى اى فرض أكثر من  ريبة تعدد ال  -1
 على نف  المصدر من مصادر الدخل 

 م اعفة نففات الدولة فى تحصيل ال ريبة مما يفل من كفا ة ال ريبة  -2

 الضرائب على األرباح االستثنائية  -3

قابلة للبفا  مثل االرباح وهى ارباح يحففها االفراد بصورة طاربة وغير دابمة من مصادر غير 
التى تتحفق فى اوقات الحروب ، فتجد الدولة انه يجب فرض  ريبة استثنابية ذات معايير 

 خاصة الن التجار تستفيد من االرتفا  المستمر فى االسعار وتحفق ارباح استثنابية 

 مبررات فرض ضريبة استثنائية على االرباح 



لظروا الحرب بأعادة توزيع الدخل لصالح تفترن الزيادة فى االسعار المصاحبة  -1
المنتجين على حساب المستهلكين مما يتطلب تحفيق العدالة عن طريق فرض  رابب 

 على المنتجين ألعادة التوازن فى توزيع الدخل 
االرباح التى تنتج فى ظروا الحرب ال دخل للمنتج فى تحففها لذلا يجب فرض  ريبة  -2

 استثنابية 

على الحد من الت خم وتولد ايراد غزير تحتاجه الدولة فى تغطية تساعد تلا ال ريبة  -3
 نففاتها 

 الضرائب على االنفاق  -3
 الضرائب على االستهالك وعلى االنتاج  -1

تفرض ال ريبة على استعمال اموال االستهقا كفرض  ريبة على استهقا الفرد لسيارته 
 ة نسبية او تلفزيونه مثقد وهى  رابب  عيفة ولي  لها اهمي

او تفرض على انتاج السلع االستهقكية او عند شرابها فى االسواق وهى  ريبة لها اهمية 
 كبيرة وهذه ال ريبة تسمى بال ريبة على رقم االعمال 

 الضرائب على رقم االعمال 

وهى  رابب تفرض على حجم المعامقت فى سلعة واحدة او مجموعة من السلع وتأخذ ثقث  
  -اشكال :

 الضريبة العامة المتتابعة على رقم االعمال  -1

وهى  ريبة تفرض على كل مراحل انتاج السلعة حتى تصل الى المستهلا النهابى فتفرض 
عند بيع السلعة من المنتج الى تاجر الجملة وتفرض عند بيعها من تاجر الجملة الى التجزبة 

 بها بالكامل المستهلا وتفرض عند بيعها من تاجر التجزبة الى المستهلا ويتحمل عب

 الضريبة العامة الواحدة على رقم االعمال  -2

 وهى  ريبة تفرض على مرحلة واحدة من مراحل االنتاج ففط  

 الضريبة النوعية المتعددة على بعض االسع  -3

بمعنى فرض فرض ال ريبة على رقم االعمال لكن باسلوب فرض  رابب متعددة تختلا 
 ست  ريبة عامة على كل السلع بأختقا نو  السلعة ولي

 الضرائب الجمركية  -2

ال رابب الجمركية هى  رابب غير مباشرة تفرض على الواردات او الصادرات وتحصلها 
 الدولة على واقعة عبور السلعة للحدود الوطنية 

وتفرض ال رابب غالباد على معظم الواردات وقلما تفرض على الصادرات فى بعض الحاالت 
ية مثل السلع ال رورية التى ال ترغب الدولة فى خروجها ما البقد مثل المواد االستثناب
 التموينية .

 تقسيمات التعريفة الجمركية 

 التعريفة الجمركية هى سعر ال ريبة الجمركية المفرو ة على السلع وهى تفسم الى  
 تعريفة بسيطة وتعريفة متعددة للسعر  -1



 احدة تفرض على السلعة اى ان كان مصدرها التعريفة البسيطة وهى تعريفة و  
اما التعريفة المتعددة فيختلا سعرها باختقا دولة المصدر وتتحدد بنا  على االتفاقيات  

 الثنابية بين الدول 
 تعريفة فرضية وتعريفة اتفاقية  -2

 التعريفة الفر ية تتحدد بارادة الدولة منفردة ومتمثلة فى سلطتها التشريعية  
 فة االتفاقية تفرض بموجب اتفاق دولى مع مجموعة دول اخرى التعري 

 تعريفة قيمية وتعريفة نوعية وتعريفة مركبة -3
 التعريفة الفيمية ويتحدد فيها سعر ال ريبة كنسبة مبوية من سعر السلعة المستوردة 

او  التعريفة النوعية وتتحدد سعر ال ريبة بمبلغ معين على اسا  الوحدة من السلعة بالعدد
 بالوزن 

التعريفة المركبة هى عبارة عن تعريفة نوعية ي اا اليها تعريفة قيمية لتعويض الفارق فى 
 الجودة او الحجم بين عدد الوحدات من السلعة 

 تعريفة مالية وتعريفة حمائية  -4
 التعريفة المالية هى التى يكون الغرض منها زيادة حصيلة الدولة من االيرادات  
لحمابية وهى التى يكون الغرض منها حماية المنتجات المحلية من المنافسة التعريفة ا 
 االجنبية 

 بعض االنظمة الملحقة بالضرائب الجمركية 

 نظام التجارة العابرة ر الترانزيت   -1

وطبفاد لهذا النظام فان السلع التى تدخل الى الدولة بغرض المرور منها الى الدول االخرى 
ر بفناة السوي  مثقد فانها سلع غير خا عة لل ريبة الجمركية اما ما مثل السلع التى تم

 يستفر منها فى البلد فانه يخ ع لل ريبة الجمركية 

 نظام االعفاء المؤقت  -2

تعفى طبفاد لهذا النظام ولفترة مؤقتة بعض المواد االولية المستخدمة فى انتاج سلع يعاد 
ا انتهت الفترة الزمنية المحددة دون اعادة تصدير تصديرها الى الخارج بعد تصنيعها ، فاذ

 السلعة فان المواد االولية تخ ع لل ريبة الجمركية 

 نظام رد الضريبة الجمركية ر الدروباك   -3

يدفع مستورد المواد االولية ال ريبة الجمركية اوالد ، ثم يستحق استردادها مرة اخرى اذا قام 
 المواد االولية للخارج مرة اخرى  بتصدير السلع التى تحتوى على هذه

 نظام المناطق الحرة  -4

وهو انشا  مناطق داخل الدولة وعلى ارا يها لكنها ال تخ ع لل رابب الجمركية المتداولة 
داخل هذه المناطق و منطفة بورسعيد الحرة ( وذلا تشجيعاد للتجارة واقامة المشروعات 

خا عة لل ريبة ، لكن مرور السلع من تلا  الصناعية االجنبية على تلا المناطق الغير
 المنطفة الى باقى انحا  البقد يتطلب فرض  ريبة جمركية على السلعة .

 



 رابعاً : تقسيمات رئيسية ألنواع الضرائب

 الضرائب المباشرة والغير مباشرة  -1

 ال رابب المباشرة مثل ال رابب على الدخل والثروة  
 ل رابب على االنفاق والتداول ال رابب الغير مباشرة مثل ا 

 معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة 

 معيار من يتحمل عبء الضريبة  -1

 ال رابب المباشرة هى التى يتحمل عببها داا ال ريبة نفسه اى انه ال ينفل عببها  - 
 من االشخاص  ال رابب الغير مباشرة هى التى يتمكن دافعها من نفل عببها الى غيره - 

إال ان هذا المعيار غير دقيق للتفرقة بين ال رابب المباشرة والغير مباشرة الن نفل عب  ال ريبة 
يتوقا على مجموعة متغيرة من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية ، مما يجعله معيار غير 

 دقيق 
 معيار طريقة الجباية  -2

 بنا  على اوراق او قيودات اى تحصل بجداول اسمية  ال رابب المباشرة هى التى تحصل - 
 ال رابب الغير مباشرة ال يرتبط تحصيلها باى بيانات اى ال تحتاج الى جداول اسمية  - 

إال ان هذا المعيار يعيبه ان يستند الى االسلوب االدارى المتبع فى تحصيل ال ريبة وهو ما ال يمكن 
 نو  ال رابب  االستناد اليه كأسلوب علمى فى تحديد

 معيار استمرارية او عرضية المادة الخاضعة للضريبة  -3

ال رابب المباشرة هى التى يكون المادة الخا عة لل ريبة ثابتة وتتصا بالدوام مثل  - 
 الدخل والثروة

ال رابب الغير مباشرة وهى التى تكون المادة الخا عة لل ريبة طاربة او عار ة مثل  - 
 االستهقا 
هذا المعيار اعتباره ال رابب على التركات  رابب غير مباشرة النها نتيجة حدث طار  او  ويعيب

 عارض إال ان ال رابب على التركات تعتبر فى الحفيفة  رابب مباشرة 
 معيار الحصول على الدخل وانفاقه  -4

 ال رابب المباشرة هى التى تفرض على الدخل عند الحصول عليه  - 
 مباشرة هى التى تفرض على الدخل عند انفاقه  ال رابب الغير - 

ويعيب هذا المعيار انه هناا اموال يحصل عليها الفرد ال تعتبر دخقد يحصل عليه وال انفاق يفوم به 
 مثل اموال الثروة والتركات لذلا فهى ال تصنا وفق هذا المعيار 

  المالية العامة على تفسيم ومع اختقا المعايير واالنتفادات الموجه الى كل معير اتفق علما
ال رابب من حيث المادة الخا عة لها الى  رابب على الدخل والثروة فى جانب  و رابب على 

 االنفاق والتداول فى جانب آخر
 مزايا الضرائب المباشرة 

 تراعى مباد  العدالة ال ريبية فكل ممول يدفع بنا  على مفدرته التكليفية  -1



سبى النها تفرض على مصادر تتميز بالثبات النسبى كالثروة حصيلتها تتثم بالثبات الن -2
 والدخل 

 قدرة االدارة ال ريبية على تحفيق قاعدة المقبمة فى الدفع أكبر فى ال رابب المباشرة  -3

 عيوب الضرائب  مباشرة 

ثفل وطبتها النفسية على الممول واحساسه بتدخل الدولة فى شبونه االقتصادية مما  -1
ة التهرب منها ، إال ان هذا العيب يتوقا على مدى فاعلية االنفاق يدفعه الى محاول

 العام ومدى الوعى ال ريبى 
تراخى حصيلة ال رابب مباشرة  الى حين انتها  السنة المالية وهو ماال يتوافق مع  -2

 نففات الدولة 

 مزايا الضرائب الغير مباشرة 

 لفرد سهولة دفعها اذ يتم و عها  من السلعة التى يشتريها ا -1
 صعوبة التهرب منها و خامة حصيلتها  -2

اتسا  نطاقها ليشمل االنتاج واالستهقا لذلا فهى تناسب الدول المتخلفة ذات االوعية  -3
 ال ريبية الفليلة

 عيوب الضرائب الغير مباشرة 

ال تراعى مبدأ العدالة ال ريبية فهى تفرض على السلع دون التمييز بين دافعيها إال انه من  - 1
مكن تقفى هذا العيب عن طريق فرض  رابب منخف ة على السلع ال رورية وفرض  رابب الم

 مرتفعة على السلع الكمالية 
 تتسم حصيلتها باالهتزرا وعدم الثبات خاصة فى اوقات الكساد واالزمات االقتصادية . -2
 الضرائب الوحيدة والضرائب المتعددة  -2

ال ريبى للدولة ال يحتوى إال على  ريبة واحدة ال رابب الوحيدة معناها ان النظام  -
 تستخدمها الدولة وتحفق من خقلها اهدافها المالية واالقتصادية واالجتماعية 

ال رابب المتعددة ومعناها ان يتكون النظام ال ريبى من مجموعة  رابب مختلفة  -
 تستخدمها الدولة اي اد فى تحفيق اهدافها 

 مزايا الضريبة الوحيدة 

 اطة اجرابتها بس -1
 تحفق العدالة ال ريبية من وجه نظر مؤيديها  -2

 صعوبة التهرب منها وانخفاض تكاليا تحصيلها  -3

 عيوب الضريبة الوحيدة 

ال تتمتع بالعدالة ال ريبية الن الوعا  المحدد لل ريبة يتم اختياره بأسلوب تحكمى من  -1
 الدولة

 او انخفاض وعابها يمكن ان تنخفض حصيلتها جداد نتيجة التهرب ال ريبى  -2

 عببها ثفيل على الممول النها تفرض عليه كلها مرة واحدة  -3

 ال تحفق اهداا الدولة المتنوعة مثل ال ريبة المتعددة  -4



 تحديد دين الضريبة

هناا طريفتين لتحديد دين ال ريبة ففد يبدأ المشر  بتحديد المبلغ االجمالى لدين ال ريبة ثم يوزعه 
عينة ويسمى ذلا باسلوب ال رابب التوزيعية ،او يحدد المشر  سعر ال ريبة على المكلفين بطريفة م

 مباشرة على السلعة وهذا ما سنفوم بدراسته اآلن 
 تحديد سعر الضريبة  -1

وففاد لهذا االسلوب يحدد المشر  سعر ال ريبة كنسبة مبوية من وعا  ال ريبة وهذه النسبة المبوية 
 ثابتة او متصاعدة كما يلى تأخذ شكقن هما اما تكون نسبة 

 الضرائب النسبية  -1

وهى  رابب تفرض بسعر  ريبة موحد أيا كانت المادة الخا عة لل ريبة وال يتغير السعر 
 بتغير مستويات الدخل او الثروة 

 % اى خمسة جنيهات 5جنية شهرياد فانه يدفع  ريبة تعادل  100فمثقد اذا كانت دخل الفرد 
 % اى خمسون جنيهاد 5جنية شهرياد فانه يدفع  ريبة تعادل  1000 ودخل فرد آخر دخله

وهنا نجد ان ال ريبة النسبية ال تتمتع بالعدالة ال ريبية الن ثفل الخمسة جنيهات على 
جنيها ك ريبة لصاحب الدخل  50جنية اكبر من ثفل  100المواطن الففير صاحب الدخل 

 جنية  1000المرتفع 
 

  الضرائب التصاعدية -2

وهى  رابب تفرض بسعر تصاعدى اى انه مع زيادة الدخل يزداد سعر ال ريبة وهنا نجد ان 
 ال رابب التصاعدية تأخذ اربع اشكال وهى 

 التصاعد االجمالى ر بالطبقات    -1

وهى تفسيم الدخل الى عدة طبفات وتفرض ال ريبة على الممول حسب الطبفة التى يفع فيها  
 دخله مثقد 

 % 6جنيه سنوياد                1200ولى من       صفر     الى       الطبفة اال 
 % 10جنية سنوياد              2500الى          1201الطبفة الثانية من       
 % 18جنية سنوياد               4000الى          2501الطبفة الثالثة من       

 % 40سنوياد                             جنية   4000الطبفة الرابعة   ما زاد عن 
 % 18فانه يفع فى الطبفة الثالثة فيدفع  ريبة تعادل  4000وبنا  على ذلا فان مواطن دخل مثقد 

 جنية  720%    18×  4000اى يدفع ما يعادل  
بمفدار مثقد اى الزيادة  4001الى  4000ويعاب على هذا االسلوب عدم العدالة الن ارتفا  الدخل من 

 1600.4%   40×  4001جنية تؤدى الى انتفال الممول من الطبفة الثالثة الى الرابعة اى يدفع   
 جنية اى ان الزيادة فى ال ريبة كبيرة جداد 

 التصاعد بالشرائح  -2

وفق لهذا االسلوب يتم تفسيم الدخل الى شرابح يخ ع كل منها لسعر  ريبة مختلا كما  
 يلى مثقد 



 معفاه   جنية االولى  1000االولى  من  الشريحة  
 % 8    جنية التالية  2000الشريحة الثانية    
 % 12   جنية التالية  4000الشريحة الثالثة    
 % 25    جنية التالية  550الشريحة الرابعة   
 %  40      ما زاد عن ذلا   

 ح كما يلى جنية فانه يدفع ال ريبة على شراب 10000فاذا بلغ دخل مواطن 
 صفر      صفر×    1000  
  2000   ×8       %160  
  4000   ×12      %480  
  3000   ×25      %750  

 % 13.9جنية وهو ما يجعل متوسط السعر الحفيفت للممول   1390اجمالى ال ريبة يعادل  

دث وارتفع الدخل الى وهنا نجد أن هذا األسلوب يحفق العدالة فى توزيع العب  ال ريبى النه اذا ح
  1390.25اى زاد جنية ادى ذلا الى زيادة ال ريبة الى  10001

 التنازل فى سعر الضريبة  -3

% على كل مستويات الدخول لكن  20بمعنى فرض ال ريبة بسعر نسبى ثابت وليكن يعادل مثقد 
 % . 8بالنسبة للطبفات الففيرة ذات الدخول المنخف ة يكون السعر مثقد اقل 

ومن الوا ح انه عك  التصاعد فى الطبفات فالهدا منه هو حماية الطبفات الففيرة من ال ريبة 
 المرتفعة اما الهدا فى التصاعد بالطبفات هو زيادة عب  ال ريبة على الطبفات الغنية 

 التصاعد عن طريق االعفاء والخصم  -4

عبا  العابلية مثقد فان سعر ال ريبة سنجد انه عند اعفا  جز  من الدخل فى صورة إعفا ات مثل األ
سوا يرتفع ويتصاعد مع زيادة الدخل الن نسبة اإلعفا  بالنسبة للدخل سوا تنخفض مما يؤدى 

 الى زيادة سعر ال ريبة بالتصاعد 
 
 
 
 

 
 أوالً : أثار الضريبة على المتغيرات االقتصادية الكلية

 لاإلنتاج واالستثمار وتشغيل الموارد وتوزيع الدخ

 أوال أثر الضريبة على اإلنتاج و االستثمار : 

تؤثر ال ريبة على اإلنتاج من خقل تأثيرها على نففة االنتاج وهو ما يؤدى إلى التأثير على 
حافز الربح الذي يتحفق فى السوق فكلما زادت ال ريبة زادت نففة االنتاج وانخف ت االرباح 

 اآلثار االقتصادية للضرائب



لتأثير من سوق إلى أخر وهنا نفسم األسواق إلى مما يؤثر على االستثمار واالنتاج ويختلا ا
: 

 سوق منافسة كاملة -أ

وفيه ال يتحكم المنتج فى سعر السلعة وانما يتحدد السعر بنا  على تققى قوى العرض 
والطلب ولذلا عند فرض ال ريبة ي طر المنتج إلى إنفاصها من ربحه الغير عادى وهكذا 

 بح العادي ففط وهذا بالطبع سوا يفلل اإلنتاج والعرضإلى أن يتقشى هذا الربح ويبفى  الر 
 سوق احتكار:-ب

فى هذا السوق يستطيع المنتج التحكم فى السعر فعند فرض ال ريبة يستطيع أن يرفع السعر 
 بما يعادل قيمة ال ريبة لكن هذا األمر يتوقا على مرونة الطلب.

عر و ال يؤثر ذلا على إذا كان الطلب غير مرن فأن المنتج يستطيع ان يرفع الس -
ربحه ألن المستهلا  لن يفوم بإنفاص الكمية إال بنسبة قليلة أقل من نسبة االرتفا  

 فى السعر.
إذا كان الطب مرن ي طر المنتج إلى بفا  السعر كما هو عليه دون زيادة عب   -

ال ريبة على المستهلا وهذا يؤدى الى انخفاض حافز الربح لدى المنتج وهذا يؤثر 
 اإلنتاج بالسلب على

 سوق المنافسة االحتكارية : -ج

قدرة المنتج على التحكم فى سوق المنافسة االحتكارية فى السعر أقل من سوق االحتكار إال  
أنه مع ذلا  يخشى من تغيير السعر حتى يتجنب ردود فعل باقت المنتجين وهذا أي ا يؤثر 

 على حافز الربح 
يه وهو وجود حافز أخر وهو حافز العمل لتعويض هناا رأى آخر أشار التفليديين ال

االنخفاض فى الدخل الناتج عن فرض ال ريبة إال ان هذا األمر ال يحدث إال للطبفات 
 محدودة الدخل التى تريد تعويض ال ريبة ولي  للطبفات الغنية .

 

 

 أثر الضريبة على االدخار واالستثمار: -2

كل من االستهقا واالدخار أى أن االدخار الخاص تؤثر ال ريبة على الدخل مما يؤثر على 
 لألفراد سوا ينخفض نتيجة  عا مرونة االستهقا وعدم الفدرة على تخفي ه بسهولة .

وهنا نجد ان االدخار الخاص ينخفض ولكن يزداد فى نف  الوقت االدخار العام نتيجة زيادة 
خار الخاص أكا  غالباد من حصيلة ال رابب ولما كان االستثمار الخاص الناتج من االد

 االستثمار العام فنجد ان التأثير الكلى على االستثمار غالبا النفصان 
 إال أن هذا التأثير على االستثمار واالدخار يتوقا على نو  ال ريبة 

ال رابب الغير مباشرة على اإلنفاق االستهقكت وال رابب الجمركية تعمل بصورة غير  -
 الدخار.مباشرة على زيادة حجم ا



تؤثر ال ريبة على االستثمار من خقل الميل لقستثمار حيث تؤدى فرض ال ريبة  -
 إلى خفض الكفاية الحدية لرأ  المال ومن ثم خفض حجم االستثمار .

 ال رابب على الدخل تؤدى إلى خفض االستثمار بصفة عامة . -

 أثر الضريبة على مستوى التشغيل فى النشاط االقتصادي: -3

ل ريبة دور كبير فى التأثير على مستوى النشاط االقتصادى فاقتصاديات الدول نجد ان ل
الرأسمالية تمر بدورات اقتصادية يتفلب فيها االقتصاد بين حالة كساد وحالة ت خم وتستخدم 

 السياسة ال ريبة فى الحد من مخاطر كل منها كما يلى
 فى حالة الكساد: -أ

خل حتى يتحرر جز  من الدخل يوجه إلى االستهقا يتم تخفيض العب  ال ريبت على الد -
. 

 يتم زيادة األعبا  ال ريبية على األرباح الغير موزعة حتى يفوم المستثمر باستثمارها . -
 يتم تخفيض ال رابب على األرباح لتشجيع اإلنتاج. -

 فى حالة الت خم:-ب
ص جز  من الفوة يتم اتبا  سياسات تهدا الى زيادة العب  ال ريبى حتى يتم امتصا

الشرابية فى المجتمع للحد من الت خم  إال أنه يجب اختيار النو  المناسب من ال رابب 
 المستخدمة فنجد ان 
 تؤدى إلى خفض الدخول واالستهقا واز عاا حوافز االستثمار.   ال رابب المباشرة   

  تؤدى إلى  غط االستهقا والحد من الت خم   ال رابب الغير مباشرة  
إال انه هناا أثر معاك  نتيجة رفع األسعار ومن ثم خفض اإلنتاج وهو األمر يؤدى إلى مزيد من 

 الت خم وخفض الفوة الشرابية.
 
 
 
 
 أثر الضريبة على إعادة توزيع الدخل القومي: -4

 تتدخل الدولة فى التأثير على توزيع الدخل الفومى على مرحلتين 
الدخل االولى بين الفبات صاحبة عناصر اإلنتاج وهنا نجد ان  وهى مرحلة توزيع المرحلة االولى

الدولة تتدخل من خقل الفرارات المالية واالدوات االدارية المباشرة وال تستخدم ال رابب فى هذا 
 التوزيع .

وهى إعادة التوزيع األولى للدخل فى حالة شعورها بعدم العدالة فى التوزيع االول  المرحلة الثانية
ويتم ذلا عن طريق  توزيع اإلنتاج بين المستهلكين فتؤثر الدولة على الدخول النفدية للدخل 



والحفيفية وعلى اثمان السلع والخدمات وتستخدم الدولة ال رابب فى هذه المرحلة فنجد ان دور 
 ال رابب فى إعادة توزيع الدخل يكون غير مباشر ذلا بتخفيض دخول عوامل اإلنتاج ورفع األثمان 

 اا اتجاهات ثقثة ربيسية تمار  ال رابب فيها أثارها التوزيعية على الدخل الفومت:وهن
 توزيع الدخل على الفبات أو الطبفات االجتماعية المختلفة . أولها
 توزيعه كميا بين عوامل اإلنتاج.ثانيها 
 لمختلفة توزيعه نوعيا على ألوان النشاط االقتصادي أو إقليميا على مناطق الدولة االثالث

 :وترد تحفظات ثالث على دور الضرائب فى اعادة توزيع للدخل
أن دراسة أثر ال رابب عن إعادة توزيع الدخل نفترض تحديد الشخص أو الفبة التت -1

يستفر عليها عب  ال ريبة بصفة نهابية لذا ينبغت التحوط لدى دراسة ذلا األثر مما يحدث 
وجه يخالا ما قصد إليه أصق المشرو   من نفل عب  ال ريبة من شخص ألخر على

 ال ريبت .
األثر النهابت لدور ال رابب فى هذا الصدد يتوقا على اتجاهات سياسية اإلنفاق العام -2

 لحصيلة ال رابب هل توجه إلى الففرا  أم إلى األغنيا .
 ريبة أن تفييم مدى فاعلية النظام ال ريبت فى إعادة توزيع الدخل ال ينظر فيه إلى كل -3

 على حدة.
 :دور كل من الضرائب المختلفة فى اعادة توزيع الدخل القومى

 اعادة توزيع الدخل عن طريق الضرائب المباشرة -1

ال رابب على الدخل إذا كانت مفرو ة بسعر نسبى على ذوى الدخول المرتفعة تزيد  -
أثيره فى من اختقل توزيع الدخل ،  أما إذا كانت بسعر تصاعدي فغالبا ما يكون ت

 إعادة توزيع الدخل الفومت لصالح أصحاب الدخول الصغيرة.

ال رابب على رأ  المال تؤدى إلى توزيع الدخل فى غير صالح الطبفات الغنية  -
 مالكة رأ  المال 

 
 
 اعادة توزيع الدخل عن طريق الضرائب الغير المباشرة: -2

لدخل الفومت فى غير صالح الطبفات ذات ال رابب غير المباشرة بوجه عام تؤدى إلى إعادة توزيع ا
 الدخول المحدودة إال ان فاعلية تأثير ال رابب الغير مباشرة يرتبط بعاملين هما :   

 نو  السلعة المفروض عليها ال ريبة. -
األثر لتوزيعت لل ريبة فى صالح الطبفات محدودة الدخل ألن األغنيا  هم السلع الكمالية

 وهم دافعت ال ريبة الغير مباشرة .المشتريين لتلا السلعة 
التوزيع فى غير صالح الطبفة محدودة الدخل ألنه يفوم بشرابها ومن ثم  السلع ال رورية

 يدفع ال ريبة الغير مباشرة 



 ومن حيث أسلوب فرض ال ريبة -
ال رابب غير المباشرة ذات أثر أقوى على إعادة التوزيع لصالح الطبفات محدودة الدخل  -

انت على أسا  قيمت أى تحسب على قيمة الشرا  ألنة قيمة شرا  الففرا  تكون قليلة كلما ك
. 
أما إذا فر ت ال ريبة غير المباشرة على أسا  نوعى فأنها ال تساعد على تفليل حدة  -

التفاوت بين الطبفات من حيث الدخل بالنظر لتسويتها للعب  ال ريبت بين السلع غالية 
بفات الفادرة والسلع الرخيصة الثمن الغالبة على استهقا الطبفات الثمن من استهقا الط

 الففيرة .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

نفل العب  ال ريبت هو عملية يتوصل بها دافع ال ريبة أو المكلا الفانونت بها الى إمكانية نفل ما 
 دفعه كله أو بع ه ليحمل به الغير.

على غزل الصوا والتى يدفعها مستورد الغزل إلى مصلحة  مثال يمكن نفل عب  ال ريبة الجمركية
الجمارا ثم يحملها على مصنع الغزل على مصنع المقب  الصوفية الجاهزة الذى يحملها بدوره على 

 نقل واستقرار العبء الضريبي

 



تاجر الجملة ثم ينفلها األخير إلى تاجر التجزبة إلى أن تستفر فى النهاية على عاتق المستهلا فى 
 لصوفية.صورة ارتفا  لسعر المقب  ا

فالمستورد هنا هو الممول الفانونت أما مصانع اإلنتاج وتجار الجملة والتجزبة فهم وسطا  فى عملية 
 نفل عب  ال ريبة إلى المستهلا الذي استفر عليه العب  كممول فعلى لل ريبة.

 أهم المتغيرات المؤثرة على نقل العبء الضريبى 

 درجة مرونة العرض  -1
 عرض كبيرة كلما نفل العب  ال ريبى اسهل على المستهلا كلما كانت مرونة ال 

 العرض المرن ينفل المنتج الجز  االكبر على المستهلا ويتحمل المنتج الجز  االقل  -
كلما كان العرض غير مرن كلما تحمل المنتج الجز  االكبر ولم يستطع إال نفل الفليل  -

 الى المستهلا 

 عب  ال ريبة بالكامل الى المستهلا  العرض القنهابى المرونة ينفل المنتج -

 العرض عديم المرونة ال ينفل اى عب  الى المستهلا ويتحمل العب  المنتج  -

 
 
 
 
 
 
 

من الرسم السابق نجد ان فرض ال ريبة يؤدى الى انخفاض العرض فينتفل منحنى العرض من   
اكثر من الرأسى ( وهنا  وفى الشكل االول العرض يكون مرن و المنحنى يميل الى االففى  1الى  

وهو ما يتحمله المستهلا اما عب   1نجد انه حدث ارتفا  فى االسعار يعادل المسافة من   الى  
ومن  2وهنا نجد ان المنتج تحمل المسافة من   الى   2الى   1ال ريبة فهو المسافة من  

 ض المرن الوا ح ان العب  على المستهلا اكبر من المنتج كما قلنا فى حالة العر 
 
 درجة مرونة الطلب - -2

 كلما كانت مرونة الطلب قليلة كلما نفل العب  ال ريبى اسهل على المستهلا  
الطلب الغير مرن  ينفل المنتج الجز  االكبر على المستهلا ويتحمل المنتج الجز   -

 االقل 
 تهلا الطلب المرن يتحمل المنتج الجز  االكبر ولم يستطع إال نفل الفليل الى المس -
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 شكل السوق و درجة المنافسة (  -3

 فى سوق المنافسة الكاملة
نجد ان السعر يتحدد دون تدخل من المنتج لذلا نجد ان المنتج ال يستطيع نفل عب  
ال ريبة الى المستهلا النها تؤدى الى رفع السعر مما يؤدى الى انخفاض انتاجه ، لكن 

ففط اما فى االجل الطويل فيستطيع المنتج ان ينفل العب   التحليل السابق فى االجل الفصير
 ال ريبى 

 فى سوق المنافسة االحتكارية 
فى سوق المنافسة االحتكارية يصعب اي اد نفل عب  ال ريبة فى االجل الفصير إال انه من 
الممكن نفل بعض عب  ال ريبة الى المستهلا فى حاالت معينة وتتوقا على مرونة 

 ، لكنه بالطبع يستطيع نفل العب  فى االجل الطويل  العرض والطلب
 فى سوق االحتكار 

يستطيع المنتج ان ينفل عب  ال ريبة الى المستهلا النه يتحكم فى السعر إال انه يخشى 
من االنخفاض فى الكمية المباعة لذلا قد يظر الى تحمل ال ريبة حتى ال تنخفض الكمية 

 المباعة 
 صادى احوال النشاط االقت  -4

فى حاالت الكساد ال يمكن نفل عب  ال ريبة الن الدخول تكون منخف ة فق يمكن رفع  -
 االسعار 

 فى حاالت الرواج يمكن نفل عب  ال ريبة -
 

 

 

 تعريا الفروض العامة

 الفصل الثالث 

 القروض  العامـــــة 



مبلغ  من النقود يحصل عليه الدولة من السوق الوطنية أو 

 ط معينةاألجنبية وتتعهد برده ودفع فائدة عنه وفقاً لشرو

 ( من الفروض العامة  تموقا التفليدين و الكقسيك

كان موقا معظم التفليدين معارض لفكرة الفروض العامة ألنهم يؤمنون بأن دور الدولة البد 

وأن يفتصر على األمن والعدالة والدفا  وعدم التدخل فى النشاط االقتصادي وتركه للفطا  

القزمة للفطا  الخاص إلدارة لنشاط االقتصادي   الخاص ، بل دورها هو توفير اإلمكانيات

 ومن ثم ال يوجد حاجة الخد الدولة لفروض عامة . 

 موقا كينز والفكر المالى المعاصر 

عارض كينز الفكر التفليدى المؤمن بالتوازن التلفابى عند مستوى التشغيل الشامل للموادر 

خل الدولة من خقل سياستها المالية واكده انه يمكن التوازن عند اى مستوى مما يتطلب تد

والنفدية للتأثير على الطلب الفعال من خقل االنفاق الحكومى مما يعنى  رورة استخدام 

 الفروض العامة فى تمويل النففات العامة لتنفيذ السياسات المالية .

 أنوا  الفروض العامة

 الفروض االختيارية والفروض االجبارية   -1

امة وفق هذا المبدأ الى قروض اختيارية واخرى اجبارية واالصل فى تنفسم الفروض الع

الفروض انها اختيارية تتم بنا  على رغبة االفراد إال انه فى بعض الحاالت االستثنابية مثل 

ظروا الحروب قد تلجأ الدولة الى اكراه االفراد على شرا  السندات الحكومية ومن ثم اقراض 

 الدولة .

 جبارى مع ال ريبة فى ان كل منهما الزامى يدفعه الفرد بنا على اكراه من الدولة ويتشابه الفرض اال

 ويختلفان فى ان ال ريبة ال ترد مرة اخرى ام الفرض فيرد الى دافعه وم اا اليه الفوابد اي اد 

 الفروض الداخلية و الخارجية  -2



ل مصر أيا إن كانت هو الذى تحصل عليه الجولة من مفر ين مفيمين داخ الفرض الداخلى

 جنسيتهم  وهنا تأخذ الفروض الداخلية احد شكلين وهما 

قروض حفيفية تأخذ من مدخرات االفراد والمؤسسات الخاصة او العامة وهذه  -

 الفروض ال تولد آثار ت خمية النها تعتبر اقتطا  من الدخل الفومى االجمالى 

ولة من البنا المركزى قروض صورية او ت خمية وهى الفروض التى تفتر ها الد -

ويوفرها البنا المركزى من خقل االصدار النفدى الجديد والذى يؤدى الى حدوث 

 ت خم 

تحصل عليه الدولة من اشخاص طبيعين او اعتباريين خارج الدولة وتحصل  الفرض الخارجى

 عليها الدولة من خقل االسواق المالية الخارجية 

 دة الفروض المؤقتة و الفروض المؤب -3

هو ما تلتزم الدولة بسداده فى زمن معين وقد يكون قصير االجل من ثقثة  الفرض المؤقت

شهور الى عامين  او متوسط االجل من عامين الى اقل من عشرة سنوات  او طويل االجل 

 عشرة سنوات .

هو الفرض الغير محدد المدة الزمنية له اى ان الدولة تفترض دون تحديد  الفرض المؤبد

 يخ استحفاق الفرض وهذا ال يحدث عادة إال فى الفروض االجبارية الداخلية .تار 

 إصدار القروض العامة 

يختص بإصدار الفروض العامة السلطة التشريعية من خقل اصدار قانون وذلا الن الفروض العامة 

طة التشريعية و تمثل مديونية واعبا  تلتزم الدولة بسدادها لذلا البد من ان يتم ذلا تحت اشراا السل

 مجل  الشعب (

 أوالد : شروط اصدار الفروض العامة 

 من حيث مبلغ الفرض  -1



تفوم الدولة بتحديد مبلغ معين فى قانون اصدار الفرض ويففل االكتتاب بمجرد تغطية 

تلا الفيمة ، وقد تلجأ الدولة الى عدم تحديد مبلغ معين للفرض خشية عدم تغطيته 

دولة او عند حاجتها الى قروض  خمة ، وهنا تحدد الدولة مما يخل بالثفة فى ال

 أجل معين لقكتتاب وينتهى االكتتاب بمجرد انتها  هذا األجل 

 من حيث مدة الفرض  -2

قد تفوم الدولة بتحديد مدة الفرض وتاريخ استحفاقه كما فى الفروض المؤقتة سوا  

مدة الفرض كما فى الفروض قصيرة او متوسطة او طويلة االجل وقد ال تحدد الدولة 

 المؤبدة مع تعدها بسداد الفوابد المستحفة ما دام الفرض سارى 

 شكل سندات االصدار  -3

قد تكون سندات االصدار اسمية اى يدون عليها اسم المفرض ويدون اي اد على 

 كوبونات الفوابد

بونات او تكون سندات لحامله ال يدون عليها اسم المفرض سوا  على السند او كو 

 الفوابد

 او مختلطة يدون عليها اسم المفرض وتترا كوبونات الفوابد لحامله   

 

 استهقا الفروض: -2

 االستهقا اإلجباري-1

 وهو عبارة عن استهقا الفروض المؤقتة عند حلول موعد السداد وقد تلجأ الدولة إلى 

ترد الدولة كل االستهقا التدريجت اى استهقا الفرض على أقساط سنوية محددة ف -

 فترة جز ا من قيمة السند باإل افة إلى الفابدة المستحفة على السند .



االستهقا بالفرعة حيث تفوم الدولة بسداد عدد محدد من السندات كل سن يتم  -

 اختيارها بطريق الفرعة .

 االستهقا االختياري -2

الدين العام  حينما تجد الدولة أن ظروفها المالية مواتية للتخلص من بعض عب 

 وهو يحدث فى حالة سداد الفروض المؤبدة اى الغير محددة المدة  .

 تبديل الدين العام -3

تبديل الدين العام هو قيام الدولة بتغيير سندات قديمة بسندات جيدة تحمل نف  الفيمة 

دين االسمية ولكن بأسعار فابدة أقل من األسعار األصلية بمعنى انف ا  الدين الفديم ونشأة 

جرا  تبديل الدين ينبغت أن يصاحبه إعطا  حرية االختيار ألصحاب  جديد بسعر فابدة أقل. واز

 السندات بين تبديل الفرض مع سعر فابدة أقل وبين االسترداد الفوري ألصل قرو هم.

وقد ت طر الظروا المالية للدولة إلى خفض سعر الفابدة على الفروض العامة دون إعطا  

 ألصحاب السندات .حرية االختيار 

 وبوجه عام فأن هناا شرطين لنجاح عملية تبديل الدين.

 هو أن تكون عملية التبديل ذاته بمناسبة االنخفاض العام ألسعار الفابدة فى السوق . -1

اختيار الدولة للوقت المناسب عندما تجرى عملية التبديل فكلما كانت ظروا النشاط  -2

يه أدى ذلا إلى ارتفا  قيمة السندات الحفيفية مما يجعل عملية االقتصادي العام بالدولة موات

 التبديل وخفض سعر الفابدة ميسورا .

 انكار الفرض العام  -4

اما انكار الفرض العام فهو اعقن الدولة عن امتناعها عن سداد اصل الدين وفوابده ،  -

كما انه ال يتفق مع مبدأ وهذا بالطبع يؤدى الى اهتزاز ثفة االفراد والمفر ين فى الدولة 

 العدالة 



وتلجأ الحكومة الى انكار الدين العام حينما تكون قد تعر ت لغبن وظلم عن عفد الفرض  -

 العام ، كما انها قد يكون لها اهداا اجتماعية خاصة اذا كان المفر ين من أغنيا  الفوم .

قتصاد الفومى لها ومدى لذلا يجب ان تراعى الدولة عن اصدار الفروض مدى استيعاب اال -

قدرتها على سداد الفروض العامة حتى ال يحدث حالبات النكار الفروض العامة تؤدى الى ففد 

 الثفة فى الدولة .

 

 

 

 

 

 

 

 اآلثار االقتصادية للفروض العامة

 أوال أثار الفروض الخارجية 

رض خاصة من النفد يؤدى االقتراض من الخارج  إلى زيادة حجم الموارد الحفيفية للبلد المفت

 األجنبت .

وتتوقا فاعلية الفروض األجنبية من حيث أثارها النافعة لققتصاد الفومت على اتجاهات 

 استخدام األموال المفتر ة.

  إذا كانت ألغراض استهقكية



اى يستخدم الفرض الخارجى فى تمويل استيراد السلع االستهقكية لتوفير  رورات المعيشة 

ا  األسعار فى هذه الحالة ال يعك  الفرض الجديد إ افة إلى الطاقة أو لمفاومة ارتف

 اإلنتاجية لققتصاد .

  إذا كانت ألغراض استثمارية

أما توجيه األموال المفتر ة الستيراد مستلزمات اإلنتاج من السلع االستثمارية والموارد 

مجتمع وزيادة فرص الوسيطة فيساعد على التكوين الرأسمالت وينمى الفدرة االنتاجية لل

 العمالة والنهوض بالدخل الفومى .

 ثانيا أثار الفروض الداخلية:

 أثار الفروض الحفيفية من الفطا  الخاص   -1
الفرض الحفيفت هو ما يستمد من الجمهور والمؤسسات المالية غير المصرفية دون أن 

هذه الحالة يؤتى  يترتب عليه توسع فى االبتمان المصرفى أو خفض لنسبة االحتياطت وفى

الفرض أثره التحويلت للموارد من تلا المتاحة لقستثمار الخاص نحو االستثمار العام ويعتبر 

 الفرض الحفيفت أداة طيبة للحد من االتجاهات الت خمية.

ومدى نفع الفرض العام الحفيفت يترتب على الحالة العامة للنشاط االقتصادي ومرحلة الدورة 

انت هناا حالة كساد يسودها انخفاض الطلب الفعلت مع وفرة رؤو  االقتصادية فإذا ك

 األموال العاطلة فان للفرض العام نتيجة طيبة وهى زيادة الطلب الفعال.

أما إذا كان السابد هو حالة رخا  وتوسع يكون للفرض العام أثره ال ار إذ يترتب عليه مزيد 

تخدام الموارد المتاحة قد وصل إلى من الطلب الفعلت وحدوث ت خم خاصة عندما يكون اس

 مرحلة التشغيل الشامل.

 أثار الفروض الصورية من الجهاز المصرفى: -2



أو البنوا التجارية عن  يالفرض الصوري هو ما تحصل عليه الحكومة من البنا المركز 

 طريق خفض نسبة االحتياطت وزيادة حجم االبتمان المصرفت .

بحسب الحالة السابدة للنشاط االقتصادي ودرجة التطور  ويختلا أثر الفرض العام الصوري

 االقتصادي للبلد.

ففت البقد المتفدمة حيث األجهزة االنتاجية المرنة ذات الكفا ة العالية تساعد الفروض 

الصورية العامة على زيادة التمويل الحكومت والفابم على زيادة اإلنفاق العام و بالتالت 

 لفعلت .التوسع فى الطلب الكلى ا

أما البقد النامية التت ال تتوافر ألجهزتها اإلنتاجية الكفا ة والمرونة الكافية فان التوسع فى 

الفروض الصورية الفابمة على التوسع النفدي يعك  من البداية أثاره الت خمية على 

 األسعار .

  

 

 

 

 

 

 

 تعريا الموازنة العامة 

التى تتوقعها الحكومة وتعتمدها السلطة التشريعية ، وتوجيهها الى الفنوات  خطة مالية تجمع بين النففات وااليرادات

 التى تتحفق من خقلها اهداا السياسة المالية خقل مدة معينة هى سنة عادة

فالموازناااة العاماااة هاااى التاااى تكشاااا عااان اهاااداا الحكوماااة فاااى المجااااالت االقتصاااادية والسياساااية 

يق االهداا السياسية واالقتصادية فنجد ان الموازناة تساتوعب واالجتماعية ، وتلعب دور كبير فى تحف

 الجزء الثالث

 الموازنـــــــــة العامـــة



جز  كبير من الدخل الفاومى مان خاقل اإليارادات العاماة وياتم الادفع بهاذه اإليارادات الاى االقتصااد مارة 

اخاارى ماان خااقل النففااات العامااة ، لااذلا نجااد ان الدولااة تسااتطيع التااأثير علااى االسااتثمار واالسااتهقا 

ة توزيع الدخل الفومى باستخدام الموازنة العامة ، كل ذلا يعنى ان الموازنة العامة واالنتاج وعلى اعاد

 من العناصر االساسية التى تستخدمها الدولة فى تنفيذ اهدافها االقتصادية واالجتماعية والسياسية . 

 الفرق بين الموازنة العامة والموازنة القومية 

لة لمستوى النشاط االقتصادى فى الفطااعين الموازنة الفومية هى عبارة عن توقع الدو  -

العام والخااص معااد اى هاى عباارة عان جاانبين هماا جاناب االساتخدامات و االساتهقا 

واالستثمار الفومى "( وجانب الموارد و االنتااج الفاومى ( وتعاد عان فتارة عاادة سانة ، 

 وال تحتاج الى مواففة السلطة التشريعية عليها 

عامااة عاان الموازنااة الفوميااة ، إال ان الموازنااة العامااة تسترشااد اذا تختلااا الموازنااة ال -

 ببعض المعلومات والبيانات التى تظهر فى الموازنة الفومية 

 

 

 الفرق بين الموازنة العامة والحساب الختامى 

الحساااب الختااامى هااو يااان لكاال االياارادات التااى حصاالت عليهااا الدولااة ماان مصااادرها  -

ففتهااا فعااقد خااقل فتاارة ماليااة سااابفة هااى نفاا  فتاارة المختلفااة وكاال النففااات التااى ان

 الموازنة العامة 

اى ان الحساب الختامى عن سنة ساابفة اماا الموازناة العاماة فهاى توقاع وتكاون عان  -

 فترة مستفبلية

  

 المباد  العامة االساسية للموازنة العامة

 مبدأ سنوية الموازنة العامة  -1



تعد عن سانة قادماة وانهاا يجاب ان تأخاذ مواففاة السالطة  المفصود بمبدأ سنوية الموازنة انها

التشريعية كل عام ، وفترة العام هى فترة تكفى لتغطت جميع العوامل الموسمية التى تؤثر على 

 النففة العامة 

وتثور مشاكل فى حساب الموازنة العامة اذا كانت الوقابع المنشأة للنففاات وااليارادات حادثت فاى سانة 

فى حين ان االنفاق او التحصيل يحدث فت سنة مالية أخرى ، وهنا يعالج هذا األمر بأحد  مالية معينة

 طريفتين هما 

حساب الخزانة وهنا يعد الحساب الختامت للسنة المالية علاى اساا  ماا انفاق فعاقد وماا  -1

حصاال فعااقد خااقل الساانة دون االعتبااار الاااى التاااريخ الااذى نشااأ فيااه االلتاازام بالااادفع او 

 ل التحصي

حساب التسوية وهنا يعد الحساب الختامى على اسا  المبالغ التى التزمت الدولاة بادفعها  -2

أو لهااا الحااق فااى تحصاايلها  سااوا  دفعاات فعااقد او لاام يااتم دفعهااا خااقل الساانة التااى يعااد 

 عنها الحساب 

 مبدأ وحدة الموازنة العامة  -2

ت واالياارادات فااى موازنااة واحاادة ، المفصااود بهااذا المباادأ ان تفااوم الحكومااة بتفااديم كافااة النففااا

وتعرض على السلطة التشريعية مرة واحدة ، وهنا نستطيع ان نفا على المركز المالى للدولاة 

من خقل معرفة النففات وااليرادات المختلفة كما اناه يتااح للسالطة التشاريعية مراقباة الموازناة 

 االعمة بدقة . 

  استثنا ات على مبدأ وحدة الموازنة العامة

 الموازنة الغير عادية  -أ

وهاااى حالاااة اساااتثنابية فاااى ظاااروا اتثنابياااة مثااال ظاااروا الحاااروب او عمااال مشااارو  

اسااتثماري طوياال االجاال ، ويااتم عاارض الموازنااة الغياار عاديااة بطريفااة مسااتفلة عاان 
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الموازنااة العامااة ، ويااتم تموياال الموازنااة الغياار عاديااة ماان اياارادات غياار عاديااة مثاال 

 الجديد الفروض واالصدار النفدى 

 الموازنة المستفلة  -ب

وهى موازنات خاصة ببعض المرافق العامة المستفلة مثل الجامعات والجاامع االزهار ، 

وهذه الموازنات ال تدرج فى الموازنة العامة وال تحتاج الى مواففة السلطة التشاريعية ، 

اذا الن تلا المرافق لها استفقل مالى فهاى تحصال علاى ايارادات ومان خقلهاا تنفاق و 

حاادث فيهااا فااابض ال ترحلااه الااى الموازنااة العامااة كمااا انهااا تعااالج العجااز ماان خااقل 

موازناتها المستفلة ، وقاد تام التوقاا عان العمال بهاذا الناو  مان الموازناات فاى الفتارة 

 االخيرة 

  الموازنة الملحفة -ج

وهى تخص بعض الهيبات التاى ال تتمتاع بشخصاية مساتفلة ، لكنهاا تتمتاع باساتفقل 

، وهااى تعاارض علااى الساالطة التشاريعية للمواففااه عليهااا وال يسااجل فااى الموازنااة  ماالى

العامة ايراداتها او نففاتها لكن يسجل العجز او الفابض ، الن العجز او الفابض لتلاا 

 الهيبات يرحل الى الموازنة العامة .

 مبدأ شمول الموازنة العامة  -3

يارادات فااى الموازنااة العاماة دون اجاارا  مفاصااة يفصاد بهااذا المباادأ ان تظهار كافااة النففااات واال

بينهااا ، اى تسااجيل جميااع التفاصاايل الخاصااة بالنففااات واالياارادات وعاادم االعتماااد علااى تحديااد 

 العجز او الفابض فى كل نشاط ففط . 

 وهنا نجد انه يجب االلتزام بمبدأين اساسيين فى اعداد الموازنة العامة وهما 

كاال االياارادات تااذهب الااى الدولااة وتصااب فااى الخزانااة  عاادم تخصاايص االياارادات اى ان -

العامة وتنفق على المرافق العامة ، ولاي  كال مؤسساة تحصال ايارادات عاماة تنففهاا 

 على نفسها كما يتخيل البعض



تخصايص االعتماادات اى ان السالطة التشااريعية تحادد مبلاغ معاين لكاال بناد مان بنااود  -

فاق على احد البنود من بند آخر دون الرجو  الموازنة العامة وهنا ال يمكن ان يتم االن

 الى السلطة التشريعية 

 مبدأ توازن الموازنة العامة  -4

  يفصد بتوازن الموازنة العامة هى تساوى النففاات العاماة ماع االيارادات العاماة العادياة

 التى تحصل عليها الدولة من ال رابب والرسوم وايرادات الفطا  العام 

 مبدأ وا ح فى الفكر التفليدى الذى كان يعتمد على عدم تدخل الدولاة فاى وكان هذا ال

 النشاط االقتصادى ، وعدم الحاجة الى احداث عجز او فابض فى الموازنة العامة 

  إال انااه مااع تزايااد االزمااات االقتصااادية والحاجااة الااى تاادخل الدولااة لعااقج تلااا االزمااات

االلتزام بمبدأ توازن الموازنة العاماة بال الساعى الاى  ظهر الفكر الحديث ليؤكد على اهمية عدم

احداث عجز مخطط فى الموازنة العامة لمواجهة حاالت الكساد وتغطى الدولة العجز من خقل 

 الفروض واالصدار النفدى الجديد .

  إال انه يجب التنبية الى ان استخدام اسلوب عجز الموازناة العاماة قاد يعاالج الكسااد فاى

متفدمة اما فى الدول المتخلفة والتى تعانى من  عا فى مكرونة الجهاز االنتاج فان الدول ال

 عجز الموازنة العامة يؤدى الى ارتفا  االسعار وحدوث ت خم 

 

 دورة الموازنة العامة
 

 

 تمر الموازنة العامة بدورة حياة كاملة من خقل ثق مراحل وهى مرحلة االعداد واالعتماد والتنفيذ 

 حلة االعداد مر -1



تتولى الحكومة من خقل اجهزتها المختلفة تفدير النففات العامة وااليرادات العامة ، فكل وزارة 

تفاادم الااى وزياار الماليااة تفاادير للموازنااة الخاصااة بهااا ويااتم مناقشااة هااذه الموازنااات ، ويختلااا 

و يارفض او سلطة وزير المالياة مان دولاة الاى اخارى ففاى انجلتارا ماثقد يساتطيع ان يعتارض ا

يعدل وزي المالية فى موازنة كل وزارة ، اما فى مصر فلاي  مان سالطات وزيار المالياة رفاض 

 او تعديل تفديرات الوزارات عن الموازنة العامة 

وفى مصر نجد ان االجهزة الحكومية تعاد التفاديرات بناا  علاى النتاابج الفعلياة النجازاتهاا فاى الما اى 

 لمحلية والدولية فى االعتبار .مع و ع التطورات االقتصادية ا

 مرحلة االعتماد  -2

يتم اعتماد الموازنة العامة من قبل السلطة التشريعية باعتبارها النابب عن الشعب ، وهنا نجد 

انه مع تشعب الموازنة العامة وتعدد بنودها فانه من الصعب على اع اا  السالطة التشاريعية 

 ونتابجها وانعكاساتها  .الغير متخصصين ان يتعرفوا على اهدافها 

انااه يجااب عاارض الموازنااة العامااة علااى مجلاا  الشااعب قباال  115ويفاارر الدسااتور فااى المااادة 

شهرين من بدأ السنة المالية ، وال تعتبر الموازنة العامة سارية إال بعد مواففة مجل  الشاعب 

 عليها .

 مرحلة التنفيذ  -3

بتحصاايل االياارادات العامااة وتوجيههااا الى يفصااد بتنفيااذ الموازنااة العامااة هااى قيااام الحكومااة 

النففات العامة فى اطار الدستور واحترام الفانون ، ونجد ن تنفيذ الموازنة العامة يتطلب وجود 

رقابة مالية مستمرة على السلطات التنفيذياة ، وهاذه الرقاباة تتازامن ماع تنفياذ الموازناة العاماة 

 قابة فى اعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة العامة اى انهاليست مرحلة مستفلة بل يجب ان تتم الر 

  -وتتنو  اجهزة الرقابة المالية على الموازنة العامة فنجد ان هناا :

وهااى رقاباة علااى عملياة االنفاااق مان الجهااة االدارياة نفسااها وهاى رقابااة  رقاباة ادارياة -

النففاات سابفة لعملية االنفاق ورقابة اخرى الحفة لعملياة االنفااق ، ت امن ان تكاون 



العامة متواففة مع الفواعد والفاوانين واللاوابح ، ويجاب ان تكاون هاذه الرقاباة خارجياة 

 اى من جهات غير الجهات المنفذة حتى تكون رقابة فعالة بالفعل .

ويمارساها مجلا  الشاعب مان خاقل متابعاة تنفياذ الموازناة العاماة   الرقابة التشريعية -

جوابات ومناقشااات للااوزرا  ، كمااا ان المااادة والحااق المتاااح الع ااا ه ماان تفااديم اساات

 تنص على حق مجل  الشعب فى اقرار الحساب الختامى للموازنة العامة . 116

وهى اجهزة تابعة للدولاة لكنهاا ال تخ اع لسالطات السالطة التنفيذياة  الرقابة المستفلة -

 فلة .مثل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر مثقد يعتبر من وسابل الرقابة المست

 

 تقسيمات الموازنة العامة

 التفسيم االدارى للموازنة العامة  -1

وفيها يتم توزيع االيرادات العامة على جهات االنفااق حساب التبعياة االدارياة ، فنجاد ان وزارة 

التعليم مثقد قد تكون مسبولة عن االنفااق علاى مستشافيات الصاحة المدرساية علاى الارغم ان 

زارة الصااحة ، كمااا ان وزارة الصااحة قااد تفااوم باالنفاااق علااى المعاااد تلااا الوظيفااة ماان مهااام و 

 الصحية رغم ان وظيفتها تحتم عليها االنفاق على العقج والصحة .

   ورغم ما يتمتع به هذا التفسيم من ميزة البساطة وسهولة فهم الموازنة العامة 

  ى الوظاابا المختلفاة نتيجاة إال انه يعيبه انه ال يساعد على دراسة ومعرفاة االنفااق علا

 التداخل االدارى 

 بين الوحدات ، كما انه ال يعبر عن االهداا االقتصادية 

 التفسيم الوظيفى للموازنة العامة  -2

وففاد لهذا التفسيم يتم تفسيم النففات العامة بنا  علاى مجموعاات ت ام كال مجموعاة ووظيفاة 

 -مجموعات ربيسية وهى : من وظابا الدولة وهذه الوظابا تنفسم الى اربع

 



 خدمات سيادية مثل االنفاق على االمن وعلى الدفا  وعلى العدالة  -

 خدمات عامة مثل االنفق على الكهربا  والمياه والصحة واقامة السدود والكبارى  -

 خدمات اجتماعية اساسية مثل االنفاق على التعليم والصحة واالسكان  -

الدولااة وتتعلااق بالفطااا  االعمااال العااام ماان خاادمات اقتصااادية وهااى خاادمات تفااوم بهااا  -

 مشروعات 

 التفسيم االقتصادى للموازنة العامة  -3

وهنااا يااتم تفساايم الموازنااة علااى اساااا  اقتصااادى يو ااح االثااار االقتصااادية للموازنااة علاااى  

 االقتصاد الفومى 

 التفسيم الى تدففات ثنابية واخرى من جانب واحد  -أ

 لعمليات التى ت م تدفق السلع والخدمات مفابل دفع قيمة نفدية هناا تدففات ثنابية اى ا - 

تاادففات ماان جانااب واحااد مثاال دفااع االفااراد لقمااوال فااى صااورة  اارابب ومثاال دفااع الدولااة  - 

 االعانات الى االفراد 

 بدون مفابل 

 التفسيم الى عمليات جارية وعمليات رأسمالية  -ب

ازنااة العامااة باسااتمرار ماان ساانة الااى اخاارى مثاال العمليااات الجاريااة هااى التااى تتكاارر فااى المو  -

االنفااق علااى الساالع والخاادمات واالعانااات وتشاامل االياارادات الدوريااة مثاال ال اارابب والتأمينااات 

 وفابض قطا  االعمال العام 

العمليااات الرأساامالية وت ااما العمليااات التااى تتصاال بتكااوين رأ  المااال العينااى مثاال بنااا   - 

 المصانع 

 مالية تؤدى الى زيادة الدخل العام بشكل مباشر العمليات الرأس -

 العمليات الجارية تؤدى الى زيادة الدخل العام بشكل غير مباشر مباشر  -



 

 

 

 

 

 

اصاابحت الموازنااة العامااة اداه ربيسااية فااى تحفيااق التفاعاال بااين االقتصاااد الفااومى واالقتصاااد الخاااص 

ماالى ، وتحفاق الموازناة العاماة ذلاا مان خاقل ووسيلة حيوية لدعم النماو االقتصاادى واالجتمااعى وال

 السياسة المالية للدولة 

 والسياسة المالية هى 

منهاج متكامل الدارة الطلب الكلى والتأثير على محددات العرض الكلى من خالل 

النفقات العامة وااليرادات العامة لتوفير مزيج مناسب من السلع العامة وتحقيق 

 . النمو فى اطار من االستقرار االقتصادىالعدالة االجتماعية ودعم 

 وتشارا الموازنة العامة ممثلة فى السياسة المالية فى رفع الكفا ة فى استخدام الموارد من خقل 

 خلق مناخ مستفر اقتصاديا وسياسيا  -1

 تفرير العقج المناسب عندما تكون اآلثار الخارجية سبباد لسو  استخدام الموارد  -2

 للسلع العامة  تحفيق مستوى مناسب -3

 تبنى نظام  ريبى كا   -4

 دعم التطزور التفنى والتكنولوجى  -5

 توفير مستوى من المنافسة العادلة فى المجتمع  -6

 

 

 ة واالقتصاد القومىالموازنة العام



 

 

 

 

 

 

 اثر الموازنة المتوازنة  -1

يفصد بتوازن الموازنة العامة ان تتساوى االيرادات العامة ماع النففاات العاماة اى يكاون الادين 

المباادأ هااو مااا بنااى عليااه الفكاار التفلياادى نظريتااه والتااى تفااول ان  العااام يساااوى صاافر ،وهااذا

 الموازنة العامة حيادية اى انها ال تؤثر على الدخل الفومى .

إال ان كينز اكد على انه من الممكن ان يكون للموازنة المتوازنة اثر ايجابى على الدخل  ☺☺

 الفومى ، اى ان هناا احتمالين للموازنة المتوازنة وهما 

 موازنة متوازنة ال تؤثر على الدخل الفومى  -أ

تظهر هذه الحالة كما يؤكد التفليدين حينما تتساوى التغير فى النففات التحويلياة            و 

  ح ت ( مااع التغياار فااى االقتطااا  ال ااريبى و  ض ( وهنااا يكااون االثاار

عاال االيجااابى للنففااات التحويليااة متساااوى مااع االثاار الساالبى لل اارابب ممااا يج

 االثر النهابى على الدخل يساوى صفر 

           

      ى   اااااااا    ×  ح ت-       ااااااااا ×  ض 

         1-       1 –    

 ض فان االثر النهابى على الدخل يكون يساوى صفر   ح ت      فاذا كانت  

 موازنة متوازنة تؤثر على الدخل الفومى -ب

 اثر الموازنة العامة على الدخل 
 



يؤكد كينز حينما تكون النففات حفيفية فهنا نجد ان التغيار فاى النففاات تظهر هذه الحالة كما 

الحفيفيااة و ن ح ( يولااد اثاار ايجااابى اكباار ماان االثاار الساالبى للنففااات لققتطااا  ال ااريبى ممااا 

     يجعل االثر النهابى للموازنة العامة ايجابى على الدخل الفومى 

           1                                          

      ى    اااااااا    ×  ن ح-       ااااااااا ×  ض 

        1-         1 –    

جنية وال رابب  100فنجد انه فى حالة موازنة عامة متوازنة  يكون مثُق النففات تساوى مثُق 

دل فاان االثار علاى الموازناة يكاون يعاا 0.9ففط فى ظل ميل حادى لقنفااق يعاادل  100تعادل 

 فى الدخل  100زيادة 

  1000      000000+  81+   90+    100االثر االيجابى للنففات     

  900   000000000+  72.9+   81+  90و   -االثر السلبى لل رابب     

   ويتوقااا هنااا االثاار النهااابى فااى زيااادة الاادخل الفااومى علااى الفبااة التااى تفطتااع منهااا ال اارابب

  -يها االنفاق العام فنجد انه :والفبة التى تذهب ال

كلما كانت ال رابب تفطتع من اصحاب الدخول العليا ذات الميل الحدى لقساتهقا  -

المنخفض وتذهب الاى اصاحاب الادخول المنخف اة ذات الميال الحادى المرتفاع للادخل 

فان االثر االيجابى لزيادة الدخل سوا يزداد نتيجة ارتفا  م اعا االنفاق الحكاومى 

 خفاض م اعا ال رابب وان

لذلا يجب على الدولة ان تعمل على اعاادة توزياع الادخل وفارض ال اريبة بصاورة  -

 تصاعدية وتوزيع االنفاق العام بصورة تنازليه على الففرا  

 اثر عجز الموازنة العامة على الدخل  -2

الموازناة العاماة اذ كانت الموازنة المتوازنة كما شرحنا تؤثر اثر ايجابى على الادخل فاان عجاز 

سوا يكاون لاه اثار ايجاابى اكبار علاى الادخل مان خاقل زياادة النففاات العاماة عان االيارادات 



جنياة ماثُق اى ان النففاات  100العامة فنجد انه فى حاله موازنة عامة تعانى من عجز يعادل 

 ففط فان االثر على الموازنة يكون  100جنية وال رابب تعادل  110تساوى مثُق 

  1100      000000+  89.1+   99+    110ثر االيجابى للنففات    اال  

  900   000000000+  72.9+   81+  90االثر السلبى لل رابب      

جنياة وهاو اكبار مان االثار فاى حالاة تاوازن الموازناة والاذى  200اى ان االثر االيجابى يعادل 

 100كان يعادل 

 اثر فابض الموازنة على الدخل  -3

د فابض الموازنة العامة اثار انكماشية على الدخل الفومى فالمفصاود بفاابض الموازناة هاو يول

ان تزيد االيرادات العامة عن النفاات العاماة ، وهناا نجاد ان النتيجاة ساوا تكاون سالبية علاى 

الدخل الفومى الن زيادة ال رابب عن االنفاق العام سوا تؤدى الى انخفاض الادخل ومان ثام 

 ب الكلى .انخفاض الطل

 الخقصة 

ومن الشرح السابق نجد ان الموازنة العامة تعتبر اداة ربيسية تؤثر على االقتصاد الفومى فهى تاتحكم 

فى الطلب الطلى وتتحكم فى العرض الكلى ومن ثم فهى تؤثر على مستوى النشااط االقتصاادى ومعادل 

لملية والنفدياة كماا اكاد كيناز حتاى النمو  وعلى مدى االستفرار ويجب ان يحدث تنسيق بين السياسة ا

 يحدث استفرار اقتصادى 

 

 

 

 

 



 

 

 السياسة المالية وعملية التنمية

ان احسا  الدول المتخلفاة باالففر خاصاة بعاد الحارب العالمياة الثانياة دفعهاا الاى البحاث عان وساابل 

  -تعتمد على :الحداث عملية التنمية االقتصادية واستخدمت الدول فى ذلا سياستها المالية والتى 

 تحفيق مستوى مناسب من االنفاق الفومى العام والتحكم فى اتجاهاته  -

تحفيااق سياسااة  ااريبية عادلااة تحفااز علااى االنتاااج واالسااتثمار واالنجاااز فااى معاادالت  -

 االدا  

 قدرة على تعديل السياسة المالية فى الوقت المناسب  -

مال مان خاقل اساتراتيجية تعتماد علاى زياادة وهنا نجد ان الدولة تسعى الى احداث نماو اقتصاادى متكا

 كل من 

مستوى التوظاا والتشاغيل الشاامل للماوارد وخاصاة الماوارد البشارية مان خاقل العمال  -

علااى تخفاايض معاادالت البطالااة ويااتم ذلااا ماان خااقل النففااات العامااة التااى توجااه الااى 

 المشروعات الفومية كثيفة العمالة  

لمتخلفاة الاى زيادتاه إال انهاا توجاه عفباة كبيارة مستوى االنتاج وهو ما تسعى الادول ا -

 وهى  عا مرونة االنتاج فيها .

مستوى االسعار وتحاول الدول المتخلفة المحافظة على مستويات معفولة لقساعار إال  -

  -انها تواجه نف  المشكلة السابفة وهى ارتفا  مرونة االسعار فنجد ان :

   1مرونة االنتاج  + مرونة االسعار    

 1م ن    +  م         



  ولعل االهتمام بالتعليم والتدريبى البشرى وكذلا االنفاق علاى البنياة االسااية والمروافاق العاماة

 من شأنه االرتفا  بدرجة مرونة االنتاج ومن ثم يحدث نمو اقتصادى .

 

 السياسة المالية والتوازن االجتماعى 

وزيع الدخل الفومى والثروة الفومياة والحاد مان التفااوت يفصد بالتوازن االجتماعى تحفيق العدالة فى ت

الشااديد فااى مسااتويات المعيشااة وهناااا نظريااات تو ااح كيااا تفااوم السياسااة الماليااة باحااداث التااوازن 

  -االجتماعى منها :

 نظرية تعادل الدخول  -1

وهنا تفوم الدولة فاى مرحلاة اولاى باالتعرا علاى متوساط الادخل الفاومى عان طرياق قسامة الادخل 

لفومى على عدد السكان ، ثم تفوم فى مرحلاة ثانياة بفارض  ارابب علاى اصاحاب الادخل االعلاى ا

من المتوسط بحيث تفتطع ال ريبة كل الزيادة فى الدخل وتوجه هذه الزيادة الى اصاحاب الادخول 

 االقل من المتوسط مما يجعل الدخول متساوية فى المجتمع بصورة مطلفة .

 نظرية تكافؤ الفرص  -2

ذه النظريااة بمباادأ التباااين االجتماااعى و االخااتقا( فااى مسااتوى المعيشااة نتيجااة االخااتقا فااى وتفاار هاا

  -مجموعة من العوامل منها :

 اختقا الفدرات العفلية والذهنية بين النا  ▪

اخااتقا الخباارات المكتساابة والتااى تتااأثر بالمناااخ االقتصااادى واالجتماااعى  ▪

 والسياسى 

 فرد الى فرد آخر فى المجتمع اختقا ملكية عناصر االنتاج من  ▪

وهنااا يجااب علااى الدولااة ان تسااتخدم السياسااة الماليااة فااى محاولااة التفريااب بااين االفااراد فااى مهاااراتهم 

وخبراتهم من خقل التعليم والصاحة وغياره وتساعى الاى تفليال حادة التفااوت مان خاقل النففاات العاماة 

 وااليرادات العامة .


