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  دمة�ـــــمق

شرف�أوالصالة�والسالم�ع���. وا��مد���الذي�بفضلھ�و�عمتھ�تتم��عمال�الصا��ات�سم�هللا�          

  ومن�تبع�م�بإحسان�إ���يوم�الدين،�أما��عد؛��بھ�أجمع�نا��ألھ�و آاملرسل�ن�سيدنا�محمد�وع���

الدولة��تنظيم��شاطضرورة�إ����؛الدولةمالية�أو�ما��س����علم��املالية�العامةعلم� ترجع�طبيعة           

ال���ت�شأ�ب�ن�أفراد�املجتمع�فيما�بي��م،�و��ن� العالقاتو �.ا��...و�جتما���والسيا�����املا���و�قتصادي

���س�يل�إنتاج�وتوز�ع�املنتجات�وا��دمات�الالزمة�إلشباع� الدولة�و�يئا��ا�ومؤسسا��ا�وأفراد�املجتمع

� �وتحقيق �املع�شية �ال��ية�حاجا��م �والرعاية �والغداء ��من �من �املستقبلية �وتطلعا��م متطلبا��م

  . ا��... والتعليم�والر�اضة�وغ���ا

�و ������������ ��تطلب ��ذا �الدولة �تدب���من �قصد �املالية؛ �مصادر�ا �الالزمة�وتوف���تنو�ع �املالية �يرادات

�عاتق�ا �ع�� �تقع �ال�� �العامة �النفقات �. لتغطية �بواج��ا ����والقيام �مجتمعا��ا �اتجاه �بال��اما��ا والوفاء

ومن�خالل�تطور�. واملستدامة��ف��اصادية�وتحقيق�التنمية�املت�املة�مختلف�املجاالت��جتماعية�و�قت

دور�الدولة����ال�شاط�ن�املا���و�قتصادي�من�الدولة�ا��ارسة�إ���الدولة�املتدخلة�فالدولة�العصر�ة،�

� �سياد��ا �وتوج�ات�ولفرض �واملا�� ��قتصادي �مسار�ال�شاط ��� �السيطرة �إح�ام �عل��ا �وجب و�يب��ا،

  .التنمية�ا��الية�واملستقبليةخطط�

املالية� وعلم�ب�ن�أيدي�طلب�نا��عزاء�و�ل�من�لھ�ا�تمام�بموضوع -فإننا�نضع�و����ذا�السياق�              

�العامة �من�،�وما  إيرادات�الدولةمصادر�تدب���من��-ھوعمل�ھ�شاط��طبيعةبالعلوم��خرى،�و �ةعالقلھ

�و  �تخصيص �نفقا��اوطرق �وتنفيذ�ا كيفية إ�� ،صرف �العامة �امل��انية �إن��،إعداد �ت��يح�ا فإعادة

�املطبوعة  - اقت�����مر�ذلك �من��ذه �مجموعة مقياس�����املحاضرات�و�الدروس�ال���تحتوي�ع��
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�العامة �و�  ؛املالية �الف�م �وتقر�ب �ت�سيط �للطالبقصد � س�يعاب �العلمية�� �املادة �من��ذه �راج�ن ،

  .وأن�ي�ون�خالصا�لوج�ھ�الكر�م�،املو���عزوجل�قبول��ذا�العمل

  

  أوصيف���ضر/د
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  طبيعة�املالية�العامة�- 01

��قتصادية           �العالقات �بدراسة �العامة �املالية �علم �ت�ش�يقوم �بخلق��؛أال�� �الدولة �تقوم عندما

���� ��قتصادية �العالقات �وتتمثل �العامة، �با��دمات �القيام �س�يل ��� �النقدية �املوارد واستخدام

�ت �ال�� �الالزمة��أ�شالعالقات �وا��دمات �املنتجات �وتوز�ع �إنتاج �س�يل ��� �و�يئاتھ �املجتمع �أفراد ب�ن

�تطور� �مع �وم��ايدة �ومتنوعة �متغ��ة �تتم���بأ��ا �ا��اجات �و�ذه ��فراد، �حاجات �وإشباع ملع�ش��م

املجتمع،�يتم�إشباع�ا�عن�طر�ق�ال�شاط�الفردي،�والبعض��خر�يتم�إشباعھ�جماعيا�من�خالل��شاط�

�منظمةالد �كسلة ��،ولة ���مر و�تطلب �السيطرة �ا��الت�ن �كال �إلشباع��� �واملادية �ال�شر�ة �املوارد ع��

ول�ي�تقوم�الدولة�بدور�ا����إشباع�ا��اجات�العامة�. العامة�أو�ا��ماعية ا��اصة�وا��اجات ا��اجات

ذا�اعت��نا�ا��اجة�فإ�،البد�من�ا��صول�ع���إيرادات�مالية�يمك��ا�إنفاق�ا�لتمو�ل�أداء��ذه�ا��دمات

إ���التعليم�حاجة�عامة،�يتع�ن�ع���الدولة�إشباع�ا،�فإن�أداء�الدولة�ل�ذا�الدور�يتطلب�قيام�ا�ب�ناء�

�و���اص �وتوف���املدرس�ن �التعليمية �ا��دمة �متطلبات �ب�ل �وتج����ا �وا��امعات �واملعا�د �املدارس

� �للقيام �التاملؤ�ل�ن �املؤسسات ��ذه ��� �والتعليم ���ذه�باإلدارة �الدولة �وقيام �أجور�م، �ودفع عليمية

النفقات�إنما��و�مر�ون�بحصول�ا�ع���إيرادات�مالية�ل�ا،�ذلك��و�جو�ر�ال�شاط�املا���للدولة،�الذي�ال�

�املا��� �وال�شاط �العامة، �ا��اجات ��شبع �ال�� �با��دمات �للقيام �الدولة ��و�وسيلة �وإنما �لذاتھ يقصد

�والتح �باإلنفاق �يتعلق �فيما �أو�اقتصاديات�و  ،صيلل���ومة �العامة �املالية �باقتصاديات ��عرف �و�ما

  .)13-12،ص�ص�2016عسر،( أو�املالية�العامة القطاع�العام

  املالية�العامةمف�وم�� - 02

  لمالية�العامةل ا��ديثاملف�وم��التقليدي�و �املف�وم�2-1

  لمالية�العامةلاملف�وم�التقليدي�  1.1.2

���ي �العامة �املالية �علم �التقليديناول �مف�ومھ �تحقيق��� �من �الدولة �تمكن �ال�� �الوسائل دراسة

واستخدام�املوارد�العامة�الالزمة�لتغطية�النفقات�العامة�بتوز�ع�ما�تنطوي�عليھ��ذه�املوارد�من�عبء�

ف�وم�التقليدي�املعام�توز�عا�عادال�ع���أفراد�املجتمع،�بحيث�يمكن�اعتبار�علم�املالية�العامة����إطار�

�إد �عالقة�وثيقة�بالعلما �لھ �باالقتصادار�ا أن��نفاق��"ليون�ساي"حيث�يرى�.  قانون�وعالقة�ضعيفة

�انخفا �أك���ا ��� �الضرائب �وأفضل �مقدارا ��و��قل ��مثل � ضا،العام �ج���"و�رى �علم� "جاستون أن
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12 

 

املالية�" ون دالت"وعرف����أن��ناك�نفقات�عامة�يتع�ن��غطي��ا،���؛املالية�العامة�يقوم�ع���فكرة�معينة

�ذا� و���إطار�.العامة�بأ��ا�دراسة��ل�من��إيرادات�ونفقات�السلطات�العامة�وموازنة��ل�م��ا�باألخرى 

��� �جوانب �ثالث �ي�ناول �بأنھ �القول �يمكن �العامة، �املالية �لعلم �التقليدي ،ص�1984البطر�ق،( املف�وم

  :)10-09ص

�انية�ع���مجرد�تحديد�أرقام�النفقات�العامة�ولذلك�اقتصر�دور�امل��؛كيفية��غطية�النفقات�العامة�-

  العامة�الالزمة�لذلك؛��يراداتال���يتع�ن��غطي��ا�وتقدير�

ع���اعتبار�أن�موارد�الدولة�إنما�تنطوي�ع���استقطاع�من�أموال��فراد��؛عدالة�توز�ع��عباء�العامة�-

    ؛�ش�ل�عبئا�عاما�عل��م��ستوجب�ضمان�عدالة�توز�عھ

  . ؛�باعتبار�ا�أحد�أ�م�مبادئ�توز�ع��ذه��عباءأمام�العدالة�العامةاملساواة��-

  لمالية�العامةلاملف�وم�ا��ديث�  2.1.2

م�الذي�ي�ناول�بالدراسة�لعن�مف�ومھ�التقليدي،�وأصبح��و�الع ا��ديثالعام�ا�سع�نطاق�علم�املالية�

�والضر  �والرسوم ��النفقات �املالية ��دوات ��ستخدم �حينما �الدولة �العامة��شاط �والقروض ائب

�للمجتمع �العامة �املص��ة �تحقيق �بقصد �وامل��انية �النقدية �ا��اجات�.  و�جراءات �إشباع ��� واملتمثلة

وقد�. العامة�للمجتمع�وتحقيق�التوازن��قتصادي،�وتوف���إم�انيات�النمو��املستقر�لالقتصاد�القومي

  :)14-13،ص�ص1984البطر�ق،(ي�� ترتب�ع����ذا�املف�وم�ما

�أو�امل��ا�ي،� - �املا�� �التوازن �لتحقيق �التقليدية ���مية �سبقت ��جتما�� �التوازن �تحقيق �أ�مية أن

���أوقات�" سياسة�التمو�ل�بال��ز"و��أت�الدولة�إ���إحداث���ز����م��اني��ا�ن�يجة�التوسع����إنفاق�ا

ات�الرواج،�بحيث���دف����إحداث�فائض�ملواج�ة�املوجات�الت��مية����أوقإالكساد�أو��نكماش،�و 

�ال�شاط� �مستوى �ع�� �ول�س �بأسره، �املجتمع �مستوى �ع�� �التوازن �تحقيق �إ�� �ذلك �خالل �من الدولة

  العام�فحسب؛

�أصبحت�الوحدة�الزمنية�لتمو�ل�ال�شاط�املا���للدولة����الدورة��قتصادية�ول�ست�السنة�املالية�-

   إ���ح���الوجود�امل��انية�العامة�الدور�ة؛وظ�رت��،مع��بقاء�ع���امل��انية�العامة�السنو�ة
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�فقد - �حيث �املختلفة، �املالية ��دوات �أداة��ت�غ���دالالت �وأصبحت �التقليدي، �مثال�حياد�ا الضر�بة

لتحقيق�أ�داف�اقتصادية�واجتماعية،�أك���م��ا�أداة�للتمو�ل،�وأصبح�القرض�العام��ستخدم�لتمو�ل�

   ؛�النظرة�القديمة�لھ�كأسلوب�إل�دار�املدخرات�القومية���شطة�املنتجة�للدولة،�بحيث�اختفت

-� �� �دراسة �واحتلت �العامة �املالية �علم �ع�� ��قتصادي �الطا�ع ���ثار غلب �العامة �للمالية ع���ال�لية

�لل�شاط� �الوظيفية �الدراسة �أصبحت �أخرى �و�عبارة �الصدارة، �م�ان �مجموعھ ��� ��قتصادي ال�شاط

��ضوء�اقتصاديات�الرفا�ية��ش�ل�ا��انب�الرئ�����لعلم�املالية�العامة�����قتصادي�العام�امل��ايد��

�ي�ناول�ال�شاط�املا���العام�أو��شاط�الدولة�إالوقت�الرا�ن،�ولذلك�ف �ا��ديث�لعلم�املالية ن�املف�وم

��قتصادية� �الرفا�ية �تحقيق �بقصد �عامة �ونفقات �إيرادات �من �املالية �باألدوات �فيھ ��ستع�ن الذي

  .       اعية�ألفراد�املجتمعو�جتم

   املالية�العامة علم��عر�ف� 2.2

�الدولة�ع����يرادات�العامة�الالزمة� -  �الوسائل�ال���تحصل���ا املالية�العامة����العلم�الذي�يبحث

  .)15،ص2007ا��طيب،(الناتج�عن�ذلك�ع����فراد�العبءلتغطية�النفقات�العامة،�وتوز�ع�

�مجم -  ��� �العامة �تحديد�املالية ��� �تطبق�ا �أن �وال�يئات �ا���ومات �ع�� �يجب �ال�� �القواعد وعة

،ص�2015عباس،(م�ن�املوارد�لتلبية��ذه�النفقات�مع�توز�ع�أعبا��ا�ع���املواطن�نأالنفقات�العامة،�وت

  .)22-17ص

��غطية� -  �س�يل ��� �املعاصرة �للدولة �املا�� �ال�شاط �أوجھ �جميع �ي�ناول �الذي �العلم ��� �العامة املالية

�و�جتما��� ��قتصادي �للنمو �ضمانا �القومية �للموارد �استغالل �أفضل �وتحقيق �العامة النفقات

  .)17،ص�1984البطر�ق،(املتوازن 

للدولة�من�إيرادات�ونفقات�عامة�وموازنة�تم�بدراسة�ال�شاط�املا����الذي�� املالية�العامة����العلم - 

� �لتحقيق �املالية �السياسة ��أ�دافواستخدام ����اقتصادية �الرفا�ية �مستوى �ورفع واجتماعية

  . )16،ص2008خليل،(املجتمع
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مجموعة�من��سس�واملبادئ�و�صول�ال�����دف��بأنھ املالية�العامة�عر�ف�علم�ومنھ�يمكن���������

�املجتمع�أفرادو  �قتصاد�الوط�����ةبما�يخدم�مصوتوج���ا�،��يرادات�و�النفقات�العموميةإ���تنظيم�

 .ك�ل

  اجات�العامةا���- 03

�العامة �املالية �علم �دراسة ��� ��و�� �املقدمة �العامة �ا��اجات ��دف���عت���دراسة �أن �املعروف ومن

ال�شاط���سا�ي��غض�النظر�عن�ما�يتھ�ي�بعھ�إشباع�حاجة�ما،�و�مكن�إشباع�ا��اجات�عن�طر�ق�

�ال  �ا��اجات �و�عض �أو�املل�س �أو�املشرب �املأ�ل �إ�� ��ا��اجة �الفردية �باملبادرة�املبادرة �إشباع�ا �يمكن

�ا��ار��� �أو �الداخ�� ��من �إ�� ��ا��اجة �مجتمعية �تداب�� �طر�ق �عن �إشباع�ا �يتم الفردية،وإنما

�ا�� �وجود �مع �توجد �ف�� �مجتمع�ن، �الناس ��شعر���ا �حاجات �فاألخ��ة �ع���مو�ستقرار، �و�طلق اعة،

� ��ول �النوع �من �الفرديةا��اجات ��با��اجات �ا��اجات �ع�� �الثا�يو�طلق �النوع با��اجات� من

�الثانية�) العامة( ا��ماعية �أما �إشباع�ا، ��فراد �يتو�� �ثم �ومن �للتجزئة �قابلة �بطبيع��ا �ت�ون فاألول��

  .)34-33،ص�ص2007الع��،(فت�ون�بطبيع��ا�غ���قابلة�للتجزئة�و�التا���تتو���الدولة�م�مة�إشباع�ا

ي���التفرقة�ب�ن�ا��اجات�الفردية�وا��اجات�ا��ماعية��وقد�اختلف�علماء�املالية�العامة����تحديد�معا

 :الختالف�م����تحديد�طبيعة��ل�م��ا،�حسب�املعاي���التالية

  معيار�طبيعة�ا���ة�القائمة�باإلشباع -

�ةيتجھ��ذا�املعيار�إ���أن�ا��اجة�ت�ون�فردية�إذا�قام��فراد�بم�مة�إشباع�ا�وجماعية�إذا�قامت�الدول

 .تقد��ذا�املعيار�ألنھ��عتمد�ع���ا���ة�القائمة�باإلشباع�ول�س�ا��اجة�نفس�او��. ��ذه�امل�مة

  معيار�مصدر��حساس�با��اجة -

�املعيار�إ�� ��ذا � يتجھ �با��اجة ��حساس �و إأن �فردية �فا��اجة �فرديا ��ان �إن �ن فا��اجة��اجماعي�ان

عية�يتم�من�خالل�أفراد�ا��ماعة�تقد��ذا�املعيار��ألن��حساس�با��اجات�العامة�أو�ا��ما�جماعية،�و�

�الدول �ال�تقوم �ا��اجات ��عض �أن �كما ��ةنفس�ا، �ا��اص ��مر�للقطاع �ذلك �وت��ك �أن�بإشباع�ا رغم

   .�حساس���ا�جماعيا
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  أك���منفعة�ممكنة�بأقل�ت�لفة�معيار  -

املادية،��ن�الدولة����ال���تقوم�بإشباع�ا��اجة�العامة،��غض�النظر�عن�الت�لفةإحسب��ذا�املعيار�ف

�تحقيق� �إ�� ��سعون �ف�م �املبدأ، �ذلك �يحكم�م ��فراد �ح�ن ��� �واملنفعة �الت�لفة �قانون �ال�يحكم�ا أي

�ممكنة �ت�لفة �بأقل �ممكنة �منفعة �املوازنة�. أق��� �إ�� �الدولة �خضوع �املعيار�لتجا�لھ ��ذا و��تقد

�اختال  �مع �واملنفعة، �الت�لفة �ب�ن �املوازنة �بإجراء �ملزمة �أ��ا �إذ �أن�املنفعية، ��� ��فراد �عن �الدولة ف

  .املنفعة�املقصودة�ذات�طا�ع�اجتما��

  معيار�الدور�التقليدي�للدولة -

حسب��ذا�املعيار�فإنھ�ت�ون�ا��اجة�جماعية�أو�عامة�إذا��انت�داخلة����الوظيفة�التقليدية�للدولة،�

�ا �و�من �ا��ار�� ��من �ال��ةو�� �التعليم، �والعدالة، �...لداخ�� �ما �أما �فرديا،�ا��، �فيعد �ذلك عدا

�املعيار�ف ��ذا �الدولة�إوحسب �إ�� �ذلك �تجاوزت �بل �التقليدية �الفلسفة �حب�سة ��عد �لم �الدولة ن

  . املتدخلة�والدولة�املنتجة

  ا��اجات�العامة�وا��اجات�ا��اصةالفرق�ب�ن�  - 04

�ة�التفر�ق�و ا�لصعأثار�تحقيق�املنفعة�العامة�جدال�كب��ا�ب�ن�الباحث�ن�و�العلماء��قتصادي�ن�نظر لقد�

و�مكن�. ب�ن�ا��اجات�العامة�وا���ات�ا��اصة�من�ج�ة�وصعو�ة�قياس�املنفعة�العامة�من�ج�ة�أخرى 

  . )67،ص2020دائرة�املالية��ماراتية،(التمي���ب�ن��اذين�النوع�ن�من�ا��اجة�من�خالل�النقاط�التالية

  من�حيث�ج�ة�تو����شباع -

  .امة،�أما�الذي�يتو���إشباع�ا��اجات�ا��اصة��و�الفرد�نفسھتتو���الدولة�إشباع�ا��اجات�الع

  من�حيث�ج�ة��نفاق -

� �وال��ة �التعليم �ع�� ��اإلنفاق �العامة �ا��اجات �لتلبية �باإلنفاق �الدولة �الفرد�. ا��...تقوم و�قوم

  .باإلنفاق�ع���حاجياتھ�ا��اصة�معتمدا����ذلك�ع�����م�دخلھ

  

  



  �شأة�وتطور�املالية�العامة�وعالق��ا�بالعلوم��خرى �................................................. الفصل��ول 

16 

 

  من�حيث���م��س��الك -

أما�ا��اجات�ا��اصة�ي�تفع�م��ا��؛�ل�حسب�احتياجاتھ�اجات�العامة�يقوم��فراد�باالنتفاع������ا��ا

  .الفرد�بقدر�ما�يدفع�من�ثمن�وسائل�ا��صول�عل��ا

  محاور�املالية�العامة): 01.01(ش�ل�رقم�

  

 

 

 

 

 

  

  

�: املصدر �وليد �الشاي�� �إ�� ،)2005(خالد �العامة املدخل �� �املالية �لل�شر�دار�سالمية، النفا�س

  .20التوز�ع�،�عمان،�ص�و 

 مظا�ر�املالية�العامة����� - 05

  :  )14- 11،ص�ص2015نصر�هللا،(مرت�املالية�العامة�بالعديد�من�املظا�ر،�من�خالل�تطور�دور�الدولة

  تأم�ن��يرادات�لتغطية�النفقات -

ما��ان�مضمون�املالية�العامة�محصورا��عت���املظ�ر��ول�الذي�ساد�خالل�القرن�التاسع�عشر،�عند

� �ال�� �الوسائل �تبدارسة �بواسط��ا ��انت�أيمكن ��ساسية �واملسألة �النفقات، �لتغطية ��يرادات م�ن

  .تتمحور�حول�كيفية�تحديد�النفقات�العامة�وتنفيذ�ا�وكيفية�توز�ع�ا�أعبا��ا�ع���جميع��فراد

  

 

 محاور�املالية�العامة

 امل��انية�العامة النفقات�العامة �يرادات�العامة

�تحتاج�ا� توف����موال�ال��

�بواجبا��ا� �للقيام الدولة

 .اه�املجتمعووظائف�ا��تج

�وأوجھ� �ج�ات تحديد

�مختلف� ��� �العام �نفاق

 . املجاالت

 

�مفصلة� �تقديرات وضع

�الدولة� �تحتاجھ �ما حول

�ونفقات �إيرادات ملدة� من

 .زمنية�تقدر��سنة
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  املظ�ر��قتصادي�للمالية�العامة -

الية�العامة�مظ�ر�ا�مباشرة��عد�أن�اتج�ت�الدولة�باتجاه�التدخل����ا��ياة��قتصادية،�اك�س�ت�امل

مما�أكس��ا�مظ�را�اقتصاديا�إ���جانب�املظ�ر�القانو�ي،�فلم��عد�دور�املالية�العامة�يقتصر�ع���تأم�ن�

�و��د �للدولة ��قتصادية �السياسة �متطلبات �ليل�� �ذلك �تجاوز �بل �الالزمة، �خالل��يرادات �من اف

  .م�ن��يرادات�العموميةأتدخل�ا،�وذلك�إ���جانب�ت

  املظ�ر��جتما���للمالية�العامة -

مة�للدولة،�ألن�للتعب����عن�املف�وم�املتعدد�للمالية�العا�لم��عد�املظ�ر�القانو�ي�واملظ�ر��قتصادي��اِف 

�التدخ���أ �بماملف�وم �الذي ��و�املظ�ر��جتما�� �ثالثا �املالية�العامة�كس��ا�مظ�را �يتمحور�مف�وم وجبھ

حول�دراسة�القرارات�ال���تمكن�الدولة�من�توز�ع��عباء�العامة،�الناجمة�عن�قيام�ا�بامل�ام��دار�ة،�

  .وم�ام�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�للبالد�ع���جميع�الفئات��جتماعية

 خصائص�املالية�العامة� - 06

  عامة�����قتصاد�الوض��خصائص�ومم��ات�املالية�ال 6-1

   النامية��ش��اكية�املالية�العامة����الدول �6-1-1

�م��ا��ذه� �ضوء�املشكالت��قتصادية�ال����عا�ي �الدول�النامية��� �املالية�العامة��� تتحدد�خصائص

�م��ا� �ونذكر �الدول، ��ذه �لتحقيق�ا ��س�� �ال�� �باأل�داف �ا��صائص ��ذه �ترتبط �حيث الدول،

  :  )27،ص2010طاقة،(

 توجيھ�النفقات�العامة  -

���داف،م��ا� �من �جملة �تحقيق �العامة �نفقا��ا �خالل �من �النامية �الدول ��س��دف �أن �الضروري من

القيام�بت�و�ن�رأسمال�اجتما���أو�ما��عرف�بال�يا�ل��رت�از�ة�للتنمية��قتصادية،��التعليم�وال��ة�

�املش �وتلك �و�تصاالت، �والسدود �وا��سور ���ا�والطرق �القيام �عن �ا��اص �القطاع �ي��م �ال�� ار�ع

��اجتھ�إ���رؤوس�أموال���مة،�أو�النخفاض�العائد�م��ا�وا�عدام�ر�حية�البعض�م��ا،�أو�ألن�الدولة�ال�

  . �سمح�للقطاع�ا��اص�باس�ثمار�أموالھ����مثل��ذه�املشروعات

  



  �شأة�وتطور�املالية�العامة�وعالق��ا�بالعلوم��خرى �................................................. الفصل��ول 

18 

 

  ضبط��س��الك  -

الفرد�الواحد�من�الدخل�القومي،�فإن��س��الك���عرف�الدول�النامية�بأ��ا��عا�ي�من�انخفاض�نص�ب

لذلك�فإن�السياسة�الضر��ية�ف��ا�. ا��... الضروري��و�السمة�البارزة�الس��الك�غالبية�أفراد�املجتمع

وذلك�من�خالل�الضرائب�التصاعدية�). الكما��(يجب�أن��س��دف�ا��د�من��س��الك�غ���الضروري�

  .ع���الدخول�وال��وات

  ملدخرات�عبئة�ا  -

�لتمو�ل� �وتوج��ھ ��قتصادي �الفائض ��عبئة �كب����� �بدور �النامية �الدول ��� �العامة �املالية �م�ام تقوم

�ُيج���� �بموجبھ ��دخار��جباري �أسلوب �إ�� �الدولة ��عض �ت��أ �ذلك �ولتحقيق ��قتصادية، التنمية

�عا �ذات �سندات �لشراء �دخول�م �من �معينة ��سبة �تخصيص �ع�� �وال�يئات �يتم��فراد �أن �ع�� ئد،

كما�يمكن�تحقيق��دخار��جباري�عن�طر�ق�فرض�الضرائب�. اس��جاع��ذه�السندات��عد�مدة�معينة

�التنمية� �لتمو�ل �منھ �جزءا �و�ستخدم �العامة، �املالية ���ساب ��فراد �دخول �من �اقتطاعا بوصف�ا

  .�قتصادية

  الرأسمالية�املالية�العامة����الدول�املتقدمة 6-1-2

،من�اقتصاد�السوق �آلياتتتدخل�لت��يح� الدولة�ما�يم���املالية�العامة����الدول�املتقدمة�أنمن�أ�م�

  :)24- 23،ص�ص2015عباس،(خالل�تطبيق�إجراءات�متنوعة،�م��ا�

  التدخل�املقا���  -

ستعمل�املالية�العامة�ملمارسة�أثر�مقا���،�و�ذا�حسب�املراحل�التالية
ُ
  :����ذه�ا��الة��

تقوم�الدولة�بز�ادة�النفقات،�وتقلص�من���م� م��وب�بز�ادة�البطالة،�اقتصادي�انكماش���حالة��-

�التالية ��دوات �خالل �من ��قتصادي �ال�شاط �ببعث ��سمح �ح�� �موج�ة�: الضرائب �م��انية رصد

�و�شغال� �البناء �سياسة ��� �الشروع �الشرائية، �القدرة �لدعم �وسائل �تحديد ��قتصادي، لإل�عاش

  .العمومية

�ش�ل�مرتفع،تقوم�الدولة�بتقليص�نفقا��ا�والز�ادة����الضرائب�مستعملة��ف��ة�ت��ميةالة�أما�ح�-

  . م��انية�م�شددة،�سياسة�تقشف�والتقليص�ال��ز�املواز�ي: �دوات�التالية
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  التدخل�امل���  -

  :يوجد�نمط�آخر�للتدخل�و�و�التدخل�امل���،�ولھ��دفان�أحد�ما�اقتصادي�و�خر�اجتما��

  جال��قتصادي���امل -

�ناك�م��ة�قطاعية،�يتمثل�ال�دف�املرسوم��نا�ل�س�إعادة�التوازن��قتصادي��جما��،�لكن�العمل�

�صورة� �ا��باية �ت�ون ��يرادات �ناحية �من �اللي��ا��، �لالقتصاد �السلبية �والنتائج �الفوارق �تقليص ع��

الفالحة،�الصيد،�صغار�التجار�( �عمل�من�خالل�ا�ع���عدم�إثقال��ا�ل�القطاعات�ال����عرف�صعو�ات

�التقليدية �بمعدالت�). والصناعات �القروض �ومنح �إعانات �سياسة �تطبيق �يتم �النفقات �ناحية �من أما

  .فائدة�م��عة�ملثل�القطاعات

  ���املجال��جتما�� -

��ك���حرمانا� �لأل��اص �مالية �مباشر�إعانة ��ش�ل �لتقديم �سواء �العمومية، �النفقات �استعمال يتم

�لألمومةإعا( �منح �السكن، �منح �املدرسية، �املنح �تقاعد، �البطالة، �منح �اجتماعية، �...نة أو�ب�نمية�). ا��

وتطو�ر�التج���ات�وا��دمات�العمومية�املوج�ة�للفئات�املحرومة�خاصة،��كما�أن�استعمال��يرادات�

والعكس�الرفع�  العامة�جد�متداول،�و�مكن�التقليص�من�الضر�بة�أو�إلغا��ا�فيما�يخص��عض�الفئات،

  .م��ا�للفئات�الغنية

  خصائص�ومم��ات�املالية�العامة�����قتصاد��سالمي 6-2

  :)26- 25،ص�ص2005الشاي��،(تتم���املالية�العامة�����قتصاد��سالمي،�با��صائص�التالية

  أ��ا�شرعية�ر�انية -

و�عتمد�ع���النصوص�الشرعية�من�،�ن�عند�هللا�سبحانھ�و�عا��م�امل��ل ��سالميالدين��إ��تحتكم��أل��ا

و�مثلة����ذلك�. ن�والسنة�النبو�ة�وإجماع��مة����أح�ام�ا�وأصول�ا�و�شر�عا��ا�وال�تخالف�ا�أبداآالقر 

وُ��ُ  : "كث��ة�مثل�قولھ��عا��
ُ
ل

ُ
ِة�ق

َ
ف

َّ
ل

َ
ؤ

ُ ْ
ْ�َ�ا�َوامل

َ
َعاِمِل�َن�َعل

ْ
َساِك�ِن�َوال

َ ْ
َراء�َوامل

َ
ُفق

ْ
اُت�ِلل

َ
َدق َما�الصَّ اِب�ِإنَّ

َ
ق ْم�َوِ���الّرِ

ُھ�َعِليٌم�َحِكيٌم 
ّ
ِھ�َوالل

ّ
َن�الل �ّمِ

ً
ِر�َضة

َ
ِ�يِل�ف ِھ�َواْبِن�السَّ

ّ
اِرِم�َن�َوِ���َسِ�يِل�الل

َ
غ

ْ
وقولھ�ص���هللا�] 10التو�ة،"  [ َوال

 : عليھ�وسلم�ملعاذ�بن�جبل�عندما��عثھ�إ���أ�ل�اليمن�
َ
علم�م��أن�هللا�اف��ض�عل��م�صدقة����أموال�م�أ

  . ن�أغنيا��م�وترد�ع���فقرا��متؤخذ�م
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  الشمولية -

 جوانب�ا��ياة��افةيقصد�بھ�أن�أصول�ا�وقواعد�ا�وأح�ام�ا�املستمدة�من�الدين��سالمي��عا���وتل���

�يط�� �ال �متوازن ��ش�ل �والسياسية �و�جتماعية �و�قتصادية �و�خرو�ة �واملادية �الدي�ية  ��سانية

 سان�من�جسد�وروح�وسن�لھ�من��ح�ام�و�ال�شر�عات�ال���تحفظن�هللا�خلق���جانب�ع���أخر،�أل 

ِھ� : "مصداقا�لقولھ��عا���لھ�جسده�وروحھ�وتحقق�ل�ما�التوازن 
َّ
ِر�الل

ْ
�َوال�َبْيٌع�َعْن�ِذك

ٌ
ِ��ِ�ْم�ِتَجاَرة

ْ
ل

ُ
ِرَجاٌل�ال�ت

ُب�ِفيِھ�ا
َّ
ل

َ
َتق

َ
وَن�َيْوًما�ت

ُ
اف

َ
اِة�َيخ

َ
� الِة�َوِإيَتاِء�الزَّ اِم�الصَّ

َ
وُب�َو�ْبَصاُر َوِإق

ُ
ُقل

ْ
 .]37النور، "[ل

  �ستقاللية -

  :ملالية�العامة��سالمية�باستقاللية�أصول�ا�ومباد��ا�وأح�ام�ا�من�عدة�جوانب،�أ�م�ااحيث�تتمتع�

�والعيوب،��- �النواقص �عن �م��ه �مت�امل �ما�� �نظام �من �وأح�ام�ا �ومباد��ا �أصول�ا �معظم ��ستمد أ��ا

�ا��كي �الشرعية �النصوص �ماأساسھ �و�ذا � مة، ���نظمةتفتقده �بالعيوب �املليئة �والنواقضالوضعية

  ؛ت�ت�����ا��ذه��نظمة�ال��

أ��ا�تنفرد�ب�نوع�و�عدد�أسالي��ا�وأنظم��ا�ووسائل�ا،�إذ�نجد�التنوع����املوارد�املالية�من�أ��ا�تج���عينا��-

ا�ما��و�دوري�سنوي،�وم��ا�ما�ونقدا�من�امل�لف�ن،�وكذلك�تفرض�ع���جميع�صور�وأنواع��موال،��وم��

�و�غ���ذلك�ع���حسب�ا��اجة�و�حداث�ال���تفرض�طل��ا،�وت�نوع�كذلك����أوجھ�الصرف�و�نفاق�

  . ب�ن�الصور�النقدية�أو�العي�ية�ع���حسب�ا��اجة

ا�م�م�أبداأ��ا�سبقت��نظمة��خرى����تحديد�أوجھ�معينة�للصرف�عل��ا�ال�ت�بدل�وال�تتغ���وال�تل����-

   .�اة�الثمانيةحدث�كمصارف�الز 

  �ستقرار�و�نضباطية -

معظم�قواعد�وأح�ام�املالية�العامة��سالمية�مستمدة�من�الشر�عة�ال���جاء���ا�الدين��سالمي�و�و�ف

ن�معظم�قواعد�وأصول��ذا�العلم�ثابتة،�مما�إلذلك�ف.  دين�ال�يتغ���وال�ي�بدل�مع��غ���الزمان�وامل�ان

تتغ����ال��. ملالية�العامة��سالمية�تتمتع�بم��ة��ستقرار�ال���تفتقد�ا��ل��نظمة��خرى يجعل�أح�ام�ا

  .أو���واء�أو�امل�ان�و�الزمانبتغ������اص�و��ف�ار�
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 علم�املالية�العامة�شأة�وتطور�� - 07

��قتصاد ��نظمة �وتطور �ب�شأة �وثيقا �ارتباطا �وتطور�ا �العامة �املالية ��شأة و�جتماعية� يةترتبط

�العلماء� �آراء �حسب �املراحل �إبراز��ذه �و�مكن �العالم، �دول �تحكم �ومازالت ��انت �ال�� والسياسية

  :)22- 18،ص�ص2015عباس،(واملختص�ن�����ذا�املجال،�فيما�ي���

 مرحلة�الدولة�ا��ارسة -

�القرن  �من �الف��ة ��ذه �خالل �عشر���يمنت �تب�)19(التاسع �ال�� �الفكر�الكالسي�ي �مجال�فلسفة ��� �ت

�و�قتصاد�ف��ااملالية�العامة�� �تحديد�النفقات �ع�� �وللوصول�إ���ذلك�يجب��بقاء�مبدأ�ا��رص ؛

�للدولة،�ولضمان��ل��ذا� ���تحييد�أداء�الدولة��قتصادي��الكالسيك رأىع���توازن�امل��انية�العامة

�فت �لذلك، �املث�� �ز�ادةدالوسيلة �إ�� �ال�محالة �يؤدي �حس��م �الدولة �خلال�����خل �يحدث �مما النفقات،

  .  توازن�م��انية�الدولة،�قد�ي�تج�عنھ�اضطراب����ا��ياة��قتصادية�و�جتماعية

  مرحلة�الدولة�املتدخلة -

�لأل  �كن�يجة �املرحلة ��ذه �جاءت �تم��ت �وال�� ��و��، �العاملية �ا��رب �أعقبت �ال�� �النظر����زمة بإعادة

�للنظر�ة �الك��ى �املالية �املبادئ ��معظم �م�ان��ا �الليب��الية �الدول �تركت �حيث للدولة�"الكالسيكية،

��زمة��قتصادية�الك��ى�لسنة�" املتدخلة �أن�تتدخل1929عقب �الش�ل�يمكن�ل�ا   ،�ومن�خالل��ذا

 
ُ
 ل�

ُ
وجھ�أو�ترفع�من�أداء��قتصاد،�وتحاول�أن�تقوم�بالقضاء�ع���الظلم�وغياب�العدالة�الظا�رة�س���وت

�� . للعيان ��ذا �العامة�� �املالية �املنظر�ن��من طار�خرجت �قبل �من �عل��ا �املفروضة �العزلة حالة

قاموا�بتحييد�ا�عن�املجال��قتصادي،�وأخذت����لعب�دور��ام�وحاسم����التنمية��الذينالكالسيك�

� �الوط��، �الدخل �توز�ع �إعادة �جانب �إ�� ��قتصادي ��قتصاد�والتعديل �داخل �الدولة �تدخل واعتمد

�ر�ائز  ��قتصادي��ع�� ��طالق �ع�� �أش�ر�م �املفكر�ن، �من �العديد �واج��ادات �آراء �غذ��ا نظر�ة

،�الذي�وضع�مبادئ�التدخل�التعدي���للدولة�ل��د�من��البطالة�)Maynard Keynes John(�نجل��ي�

      .و�عث�ال�شغيل�ال�امل

و�مكن��.قتصادية�و�جتماعية�للدولةوأ��ت�املالية�العامة�أداة�رئ�سية�من�أدوات�السياسية��           

للدولة�من�خالل�م��اني��ا�ز�ادة�نفقات��س�ثمار�من�ج�ة�وتقليص�الضرائب�من�ج�ة�أخرى،�و�ذا�من�
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و�ظ�ر�تدخل�الدولة�.  جل�ت�شيط�وإ�عاش��قتصاد�وتحقيق���داف�ال��ائية�للسياسة��قتصاديةأ

  :ر�التاليةفيما�يتعلق�باملالية�العامة،�من�خالل�العناص

  ز�ادة�النفقات�العمومية؛�-

  إعادة�النظر����التوازن�املواز�ي؛�-

  .خروج�املالية�العامة�من�حياد��ا�-

  مرحلة�الدولة�العصر�ة -

�العشر�ن �القرن �من �الثا�ي �النصف �خالل �من �كب��ا �تطورا �العامة �املالية ��عدد�ا،��عرفت �إ�� الراجع

دولة�أخرى���� دولة�متقدمة�إ��تختلف�من�لنفقات�العامة�ال���بالنظر�إ�����مية�وطبيعة��يرادات�وا

�من�طرف��نظمة�ال��ملانية�.طرق�النمو �املالية�املعاصرة وتجد��ذه�العالقة�تفس��ا��،حيث�استحدث

�ا�عقب��ورو�ية�م�ال��ملانية����مختلف�الدول�وع���وجھ�ا��صوص���نظمةمنطقيا،�فتار�خيا�ظ�رت�

بال��خيص�املبد�ي�ة�إ���استعمال�التقنيات�املالية،�عمدت�ال��ملانات�املنتخبحيث�. يا��يار�ا��كم�املل�

�ونفق �اإليرادات �قد �املجالس ��ذه �ت�ون �الطر�قة ���ذه �العمومية، �ا��دمات �ا�ت ��� �من�سا�مت �د

  . مجال�التدخل�املمكن�واملسموح�ل���ومة

 أ�مية�املالية�العامة�� - 08

ول��الة�السياسية�وظروف�ا����دولة�لة��قتصاد�وظروفھ،�اأة�العاكسة������املر �ة�عت���املالية�العام

� �دور �ع�� �الوقوف �ذلك �ع�� �للتدليل �و�كفي �معينة، �زمنية �ف��ة ��� �الدول والنفقات���يراداتمن

� �العامة،أباعتبار�ا �املالية �موضوعات ��قتصادي��حد �وال�ي�ل ��قتصادية �الظروف �عن �الكشف ��

وت��ز�أ�مية�املالية�.)05،ص2003ناشد،(العالم�وال�ي�ل�السيا����لدولة�من�دول والظروف�السياسية�

حيث��شمل�العديد�من�ا��وانب،�ونذكر�م��ا� ،العامة�أساسا�من�خالل�موضوع�ا�ومجالت�ا�تماما��ا

  :)21،ص2009البنا،(

  عملية�تمو�ل�وظائف�ا���ومة،�أي�دراسة�جانب��يرادات�العامة؛�-

�ا���وم�- �أ�شطة �ع���نطاق ��جتماعية �النفقات �تلك �وخاصة �العامة، �النفقات �ت�بع �خالل �من ة

  ؛ا��... وغ���ا��التعليم�وال��ة�والضمان��جتما���و�عانات
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-�� �دور �وجود �حاليا،�اأسباب �السائدة ��قتصادية �النظم �أن �رغم ��قتصادي، �ال�شاط ��� ���ومات

  ما��ان��عرف�بالرأسمالية؛أي�املذ�ب�ا��ر�أو��،ترتكز��ل�ا�ع���اقتصاد�السوق 

�بجانب��ا���داف - �العامة �امل��انية �وراء �من �ا���ومة �ت�تغ��ا ��و  ،ال�� و�جتماعية��ثار��قتصادية

  .إليرادات�والنفقاتل

 املالية�العامة�ووظائف�أ�داف�� - 09

�العامة�ت�نوع �للمالية ��ساسية �و�قتصاد�الوظائف �السياسية ���داف �باختالف ية�وتختلف

�إبراز كما�تختلف�باختالف�وج�ات�نظر�العلماء�و�املختص�ن�����ذا�املجال،�و�مكن�،�و�جتماعية�للدول 

  :)21،ص1992مو��ر�ف،(ذلك�فيما�ي��

-�� �العامة، �وا��دمات �السلع �توف�� �العملية �السلع�أو �ب�ن �املوارد �استعمال �يوزع �بمقتضا�ا ال��

السلع�وا��دمات�العامة،�وال�يتضمن�ذلك�السياسات��ختار��خليطوا��دمات�ا��اصة�والعامة،�كما�يُ 

�سياسة� �مسائل �من ��صل ��� �ل�ست �أل��ا �التخصيصية �الوظيفة �من ��عت���جزءا �قد �ال�� التنظيمية

  امل��انية؛

��عت��هُ �- �مع �تطابقھ �لتأكيد �وال��وة �الدخل �توز�ع ��مواءمة �حالة للتوز�ع�" مناسبة"أو�" عادلة"املجتمع

  فة�التوز�عية؛و�شار�إل��ا�بالوظي

استعمال�سياسة�امل��انية�كأداة�للوصول�إ���عمالة�مرتفعة،�ودرجة�معقولة�من��ستقرار����مستوى��-

�وم��ان� �التجارة �ع�� �بتأث��ات ��عتبار ��� ��خذ �مع ��قتصادي �للتطور �مالئم �ومعدل �سعار،

 .صط���وظيفة��ستقرارملاملدفوعات،�و�ش����ذه���داف�

   :)08،ص2008الفار،(فيما�ي��تتمثل� الوظائف��ساسية�للمالية�العامة،�رى�أنو�ناك�من�ي

-�� ��جتماعية �العدالة �يحقق ��ش�ل �القومي �الدخل �توز�ع �تنفيذ�إعادة �خالل �من ��جتما�� والتوازن

   خطط�السياسات��قتصادية�و���يع��س�ثمار�وتوف���ا��ياة�الكر�مة���ميع�املواطن�ن؛

  ية�للدولة�وز�ادة�إيرادا��ا؛توف���الرفا��-

  تحقيق��ستقرار��قتصادي�ومحار�ة�املشكالت��قتصادية،�ومن�أ�م�ا�محار�ة�الفقر�و�البطالة؛�-



  �شأة�وتطور�املالية�العامة�وعالق��ا�بالعلوم��خرى �................................................. الفصل��ول 

24 

 

  توف���عدالة�اجتماعية�لغايات�خدمة�املجتمع؛�-

�املادية��- �ا��وانب �مختلف ��� �مختلفة �أ�داف �تحقيق �إ�� ��س�� �حيث �الشاملة، التطو�ر�والتنمية

  ة؛واملعنو�

تقوم�ا���ومات�بمجموعة�من�الوظائف��ساسية��شتمل�التخطيط�والتنظيم�والتوجيھ�والت�سيق��-

  .والرقابة�و�تصال�واملوازنة

   :)26-25،ص�ص2006ال�ي��،(التالية �ساسية الوظائف ملالية�العامةاكما�يمكن�أن�تحقق�

   وظيفة�التخصيص -

�املالية�العام�إطار ��� ة�إ���حصر�املوارد�وتخصيص�ا�إلشباع�ا��اجات�العامة،�تخصيص�املوارد��س��

تتقرر�ا��اجات�العامة،�و�تم�تمي���ا�من�) املنت��(ففي�ضوء�فلسفة�الدولة�ونظام�ا�السيا����القائم�

�موارد�ا� �وتحديد �املطلو�ة �العناصر��نتاجية �ع�� �ا��صول �الدولة �ع�� �و�بقى �ا��اصة، ا��اجات

�ا��اجات، ��ذه �إلشباع �املالية��وتخصيص�ا �حصر�املوارد �عملية ��� �تتجسد �التخصيص �وظيفة �أن أي

  .املتاحة�إلشباع�ا��اجات�العامة

   التوز�عوظيفة� -

  وظيفة�توز�ع�الدخل�-

��جما�� �القومي �أو�الناتج �الوط�� �الدخل �مجمل �توز�ع �كيفية �والقطاعات��بمع�� �عناصر��نتاج ب�ن

�الدخل �و��ون �الدخل، �ل�ذا �امل�ونة �مع���قتصادية �أو�ي�ساوى �يتقارب �عندما �عادال �توز�عا موزعا

أو�أن�ت�ون�الفجوة�ب�ن�الدخل�املتحصل�عليھ�ومتوسط�الدخل�ال�������،متوسط�الدخل�ال�����

عادة�توز�ع�الدخل��و�تقليص�الفروقات�الكب��ة�ب�ن�أفراد�املجتمع�الواحد،�إوال�دف�من� . صغ��ا�جدا

ت�لتحقيق��ذه�الوظيفة،�مثل�فرض�ضرائب�تصاعدية�ع���و�حق�للسلطات�املالية�استخدام�عدة�أدوا

�الدخل�املحدود����ش�ل�إعانات�نقدية�أو�دعم�أسعار� الدخل�املرتفع�أو�دعم��عض�الفئات�من�ذوي

  . السلع�واسعة��س��الك
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  وظيفة�إعادة�توز�ع�ال��وة� -

� �وتخفيف �تقليص �عملية �وصوال�إ��و�� �و�جتماعية ��قتصادية �الفوارق ��جتماعية��فجوة العدالة

�لتحقيق��ذه�الوظيفة�سواء��انت�ع ���مستوى�و�ستقرار�السيا���،�و�ستخدم�املالية�العامة�أدوا��ا

باستخدام�الضرائب�التصاعدية�أو�مستوى�ال��وة�العامة،�) املمتل�ات�العقار�ة�رث،(ال��وات�ا��اصة�

مو�ل�ومواج�ة��نفاق�العام�من�أجل�باستخدام�أحسن�الوسائل���مع�وتحصيل��يرادات�العامة�لت

  .خلق�التوازن�الطبقي�ب�ن�أفراد�املجتمع

   �ستقرار��قتصاديوظيفة� -

�بتحقيق� �واملتمثلة ��ستقرار��قتصادي �تحقيق �وظيفة �بممارسة �ملزمة �نفس�ا �الدولة �تجد �ما عادة

العامة�للدولة،�و�تاح�للدولة�والتوازن����امل��انية�مستوى�التوازن�ب�ن�مستوى�البطالة�ومعدل�الت��م�

�النظام� �إل��ا ��س�ند �ال�� �و��جتماعية ��قتصادية �السياسة �وفق ��ستقرار� �لتحقيق �متعددة منا��

  .السيا��������ذه�الدولة

          وظيفة�النمو  -

امل�ال�تتوقف�م�مة�املالية�العامة�من�خالل�السياسة�املالية����إيصال�الناتج�القومي�إ���ال�شغيل�ال�

�من� ��خ���يتأ�ى �ف�ذا �النمو��قتصادي، �تحقيق �إ�� �ذلك �تتعدى �بل �والت��م، �البطالة وتقليص

�والتغ���التكنولو�� ��قتصادية �نمو�املوارد ��ما �رئ�سي�ن �تؤثر�. مصدر�ن �أن �يمكن �املثال �س�يل فع��

�س�ثمار�من�خالل��وع���الرغبة����،السياسة�املالية�ع���معدل��دخار�من�خالل��غي���معدل�الضر�بة

�عفاءات�الضر��ية�و�عانات�واملنح�ال���تقدم�إ���املس�ثمر�ن�����عض�مجاالت�ال�شاط��قتصادي�

��دف����يع��س�ثمارات،�أي�أن�معدل�ت�و�ن�رأس�املال�س�تأثر�بالسياسة�املالية�و�ؤثر�بدوره�ع���

  .)77،ص2008خليل،(نمو�الناتج�القومي
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 ملالية�العامة�واملالية�ا��اصةالفرق�ب�ن�ا� - 10

  ب�ن�املالية�العامة�واملالية�ا��اصة�ال�شابھ�أوجھ  10-1

�ب� �ال�شابھ �أوجھ ��نمن �أن �ا��اصة، �واملالية �العامة �وأن�لاملالية �ونفقات، �إيرادات �للفرد، �كما لدولة

   .)14،ص�1950س�سو،(قل�مج�ودأكال�ما���دفان�ل��صول�ع���أعظم�حد�من�املنافع�بأقل�نفقة�و 

  ب�ن�املالية�العامة�واملالية�ا��اصة أوجھ��ختالف   10-2

�م��ا �النقاط، �من �العديد ��� �للفرد، �ا��اصة �املالية �عن �العامة �املالية ،ص��1950س�سو،( تختلف

  :)15-14ص

،�ف�و�يتعرف�ع���إيراده�أوال�ثم�ينفق����حدوده،�أما�الدولة�ف���يقرر�الفرد�عادة�نفقاتھ�طبقا�لدخلھ�-

   العكس�من�ذلك�مقدار�ما�يلزم�ا�من�النفقات،�ثم�تج���من��يرادات�ما�يكفي�لسداد�ا؛تقرر�

�تجاوز�ا�- ��ستطيع �ال �معينة ���دود �ماليتھ �تنظيم ��� �الفرد �يخضع �إيراده�ف، �ز�ادة �يقدر�ع�� �و�ال

تجمع�بمشي�تھ�وحده�فوق�تلك�ا��دود،�أما�الدولة�فال��عرف�����ذا�الس�يل�قيودا�أو�حدودا،�ول�ا�أن�

�املتبعة- �والقوان�ن �الدسات���املوضوعة �أح�ام �مراعاة �إليھ�-مع �تحتاج �ما ��ل �وثروا��م �رعي��ا �مال من

للقيام�باملرافق�العامة�املو�لة�إل��ا،�وال�يحد�قدر��ا�سوى�مبلغ�ثروات��فراد�ودخل�م،�وما����عليھ�من�

  سعة�أو�نضوب؛���

إذ�أن�غايتھ��رضت�أحيانا�مع�املنفعة�العامة،ان��عإاصة�و �ستأثر�بالفرد����إدارة�أموالھ�املنفعة�ا���-

�وت �منفعتھ �تحقيق �أ�� �مصا��ھ �للمجتمع،��،ال��صيةم�ن �العامة �املنفعة �تحقيق �فغاي��ا �الدولة أما

  وضمان�تقدمھ�وازد�اره�وارتقائھ؛

ارة��س��دف�الفرد�من�مشار�عھ�ا��صول�ع���الر�ح،�أما�الدولة�فل�س�احتمال�الر�ح�أو�خطر�ا��س�-

�و��ساس�الذي��س�ند�إليھ،����تول��ا�مرفقا�من�املرافق�العامة،�بل�أن�عماد�ذلك��و�اعتبارات�أخرى�

  ؛أ�م�ا�ضرورة��ذا�املرفق�ولزومھ،�وحاجة�الشعب�العامة�إليھ،�وفائدتھ�للمجتمع

-�� �أحيانا �أموال�ا �تنفق �فإ��ا �الدولة �أما �م��ة، �عاجلة �حاجة �شؤون ��� �أموالھ �الفرد �ينفق ع���قد

  ؛مشار�ع�قد�ال�تظ�ر�فائد��ا�وتتحقق�منافع�ا�إال��عد�سنوات�طو�لة
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مكنھ�من��ستعانة�بھ����أيام�ا��اجة�والشدة�والضيق��ستحب�دائما�وجود�فائض����م��انية�الفرد�يُ �-

قد�استحوذت�ع���ع���أن�الدولة� -�يام�العادية-وال��ز،�أما�وجود�فائض����م��انية�الدولة�فيدل����

�و�املوازنة�واملعادلة�ب�ن��موالھ�دون�حاجة�م��رة،إذ�من�املفروض�عل��ا�عملھُ أمن�دخل�الشعب�و �جزء

 .     غري�مرات�كث��ة�ع����سراف�والتبذيرفضال�عن�أن�الفائض�قد��ُ . النفقات�و�يرادات

� �العامة �املالية �أن �يرى �من �و�ناك �من �ا��اصة، �املالية �عن �تختلف �التالية�خالل ا��وانب

  :)14-12،ص�ص2003ع��،�(

  من�حيث�ال�دف -

�و�تحقيق�املص��ة�العامة،�و�التا���فإن��شاط�ا�وعمليا��ا�تقع����دائرة�املنفعة��املالية�العامة�دف�

�للمجتمع ��ساسية �ا��ماعية ���اجات �إلشباع �أي �. العامة، �ا��اصة �دفب�نما ينحصر�����املالية

  .واملشروعات�ا��اصة��و�تحقيق�ر�ح�مادي�خاص�،�فا��افز�لدى��فرادتحقيق�أك���ر�ح�ممكن

  تحصيل��يراداتمن�حيث� -

�وسائل� �ع�� ��عتمد �حيث �وغ���ا، �ضر��ية �إيرادات �بتحصيل �و��كراه ��لزام ��سلطة �الدولة تتمتع

� .-�يرادات-القسر�و�جبار����تحصيل��موال �العنصر�إذتفتقر� املالية�ا��اصةب�نما تحصل��إ����ذا

� �وخدما��ا�دا��اإيراع�� �منتجا��ا �و�يع ��ختيار�والتعاقد �طر�ق ��شاط�ا�عن �يتمتع �ال�� �ا��االت �إال��� ،

   .باالحت�ار�القانو�ي�فتفرض�إراد��ا�ع����فراد�املس��لك�ن

   من�حيث�املسؤولية�والرقابة -

ل�ذا�ي�ون�لرقابة�ومسؤولية�مشددة،��و��ا�تتعلق�بأموال�تخص�الصا���العام،��املالية�العامةتخضع�

�أدق �بأموال�ا �والتصرف �دقيق �ف��ا �حالة��،�ل��ام �ففي �ومتم��ة، �شديدة �قانونية �بحماية �تحظى حيث

املخالفة�عند�التصرف�باملال�العام�فإن�املسؤول�أو�املوظف�املخالف�يتعرض�لعقو�ة�جنائية�و�تأدي�ية،�

  .     عن�عقو�ة��فالس�ال���ال�تز�د�املالية�ا��اصةشمل�وأك���مما����عليھ����أف���عقو�ة�

  من�حيث�السلطة -

�مثل �مصادر، �عدة �من �املتأتية �إيرادا��ا �ز�ادة ��� �واسعة ��سلطات �الدولة �والرسوم،�: تتمتع الضرائب،

عملية� ،�وترتبط�ر�احمن��إيرادا��ا����تتقيد�املالية�ا��اصةب�نما�. ا��...النقدي�والقروض،�و�صدار 
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وجھ��نفاق�مما�ي�يعونھ�من�منتجات�وال�أتحدد�تإيرادات،�حيث�ھ�من�يحصلون�علي ���ضوء�ما��نفاق

  .�ستطيعون�تجاوز�إيرادا��م

  من�حيث��جراءات -

وجباية��يرادات�إلجراءات�وقواعد�ومبادئ�امل��انية�العامة��باإلنفاقعند�قيام�ا��املالية�العامةتخضع�

�امل��انية،وشمولية �سنو�ة �كقاعدة �العام ��داري �و�يرادات�وللسلم �النفقات �وخصوصية �.امل��انية،

� ��� �ا��اصةب�نما �يتعلق��املالية �فيما �العام �والنظام �العامة �امل��انية �وقواعد �مبادئ �لنفس ال�تخضع

�فيما� �نفقا��م ��� ��فراد �يتقيد �حيث �العامة، �املالية ��� ��و �كما ��نفاق �وصرف ��يرادات بجباية

�يق �أ��م �أي �إيرادات، �من �عليھ �بذلك��ون وميحصلون �يحددون �ثم �وأر�اح، �دخول �من بتقدير�إيرادا��م

  . أوجھ�إنفاق�ا����حدود��ذه��يرادات
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  :املالية�العامة�واملالية�ا��اصة����ا��دول�التا���ب�ن�أوجھ��ختالفو�مكن�ت��يص�

  أوجھ��ختالف�ب�ن�املالية�العامة�واملالية�ا��اصة): 01.01(جدول�رقم

  املالية�ا��اصة  املالية�العامة  رنةوجھ�املقا

�  من�حيث�ال�دف �دون��إشباع إ����دف �العامة ا��اجات

�دائما��  �الر�ح��تمام بتحقيق

  .�قتصادي

�ا��اصة،� �ا��اجات �إشباع �إ�� ��دف

  .و�عظيم�املنفعة�ال��صية

�النفقات�  من�حيث��سلوب �أوجھ �تحديد �أسلوب �عتمد

��يرادا �تقر�ر �ثم �ومن �أوال ت�العامة

  .العامة

�أوال ��يرادات �تحديد �أسلوب �،�عتمد

  .ومن�ثم�تقر�ر�حدود�النفقات

�مصادر�  من�حيث�املرونة �توسيع ��� �عالية �مرونة تمتلك

  .واج�ة�نفقا��املإيرادا��ا�

توسيع�مصادر�����ال�تمتلك�مرونة�عالية�

�نفقا��ا� �ملواج�ة ��افية ��سرعة �يرادات

  .ا��اصة

  من�حيث�الوسيلة

  )التحصيل(

،�وممارسة��جبارو��كراه�عتمد�وسيلة�

�السلطة �تحصيل��حق ��� السيادية

  .وجباية��يرادات�العامة

�و�خت ��قتناع �وسيلة ار�وعدم�ي�عتمد

�ال�شاط� �ممارسة ��� ��كراه � استخدام

  .املا���ا��اص

�: املصدر �ا��شا�� �الطيف �عبد �منجد �ال�ي��، �الرحمان �عبد �زاد �)2006(نور �ا��ديث،  اقتصاديات املدخل

  .22دار�املنا���لل�شر�و�التوز�ع،�عمان،�ص�املالية�العامة،�

 عالقة�املالية�العامة�بالعلوم��خرى � - 11

    املالية�العامة�والعلوم�السياسية��11-1

والعلوم�السياسية����عالقة�تأث���متبادل،�فالنظام�السيا����يؤثر�����املالية��العالقة�ب�ن�املالية�العامة

و�ضفي�عل��ا�طا�عھ،�وكذلك�تتأثر�املالية�العامة�بالنظام�السيا����و�عكس�اتجا�اتھ،�و�عد����العامة�

�العامة� �فاإليرادات �أ�دافھ، �لتحقيق �السيا��� �النظام ��ستخدم�ا �ال�� ��دوات �من �أداة �نفسھ الوقت

ف��غراض�والنفقات�العامة�تختلف�كما�ونوعا�باختالف��نظمة�السياسية�القائمة����الدول،�واختال 

� �إل��ا، ���دف �لغ���اال�� �أو�خاضعة �مستقلة �أو�مركبة، ��سيطة �الدولة ��انت �إذا �ما �تختلف من��ف��
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���� �ا��كم �نظام �التجا�ات �السياسية ���داف �للدولة �العامة �املوازنة ��عكس �كما الدول،

  .)29،ص1992امل�اي��،(الدولة

  املالية�العامة�وعلم��قتصاد� 11-2

عالقة�إطار�وتدخل����قديمة�وم��ابطة،�م�املالية�العامة�و�علم��قتصاد����عالقة�العالقة�ب�ن�عل�إن

م��ا�����خر،�فالعالقات�املالية�ال���ت�شأ� العام�با��اص�أو�ا��زء�بال�ل،�ف���عالقة�تبادلية،�يؤثر��ل

���ا��قيقة��فالظا�رة�املالية���. بمناسبة�قيام�الدولة�ب�شاط�ا،��عكس����الواقع�عالقات�اقتصادية

ن�املتغ��ات�املالية�املتمثلة�����يرادات�والنفقات�العامة�ل�ست�إال�متغ��ات�ظا�رة�اقتصادية،�وذلك�أل 

�بھ �وتتأثر �الوط�� ��قتصاد ��� �تؤثر �املتغ��ات��،اقتصادية �ب�ن �تبادلية �عالقة �قيام ��ع�� �ما و�و

  .)19-18،ص�ص2007ا��طيب،(�قتصادية�واملتغ��ات�املالية

    القانون�علم�املالية�العامة�و   11-3

�ش�ل�القانون��داة�التنظيمية�املقررة�للقواعد�الواجبة��تباع����ظوا�ر�املالية�العامة،�فم�مة�علماء�

املالية����دراسة�تأث���النفقات�و�يرادات�العامة�وموازن��ا�من�الناحية�النظر�ة�ع����وضاع����البالد�

فعلم�املالية�العامة�. الدولة�وفلسف��ا����قالب�قانو�ييراه�موافقا�لظروف��فيضع�ما�ليأ�ي�دور�املشرع

�و�مجموعة�املبادئ�والقواعد�العلمية�النظر�ة�ال���تدرس�النفقات�و�يرادات�واملوازنة�العامة�للدولة،�

� �فروع �من ��و�فرع �املا�� �القانون �ب�نما �مل�الذي�العامالقانون �املنظمة �القانونية �القواعد الية�يتضمن

    .)07،ص2013الدخيل،(الدولة�و�يئا��ا�العامة

�و  �السيما ��فراد، �الدولة �ب�ن �املالية �العالقة �تنظيم ��� ��ام �دورا �للقانون �نفس�أإن �بھ �تتعلق �املال ن

ي�نازل�عن�جزء�من�مالھ�للمسا�مة�����أنالفرد،�فالبد�وأن�ي�ون��ناك�قانون�بواسطتھ�يمكن�للفرد�

كما�يتدخل�القانون�كذلك����كيفية�جباية�الضر�بة،�وأسلوب�إنفاق�ا�وا��زاءات� .�عباء�العامة�للدولة

صدرت�قوان�ن�عديدة�تنظم�و���ا��زائر�. امل��تبة�ع���من�ي��رب�من�املسا�مة�����عباء�العامة�للدولة

ذي��ش�ل�واملتعلق�باملالية�العامة،�ال�1984جو�لية��07املؤرخ�����17- 84 أ�م�ا�القانون : املالية�العامة

� �للمادة �طبقا �ا��زائر ��� �العامة �للمالية ��طاري �العضوي من��123القانون

  .)16،ص�2003ع��،(الدستور 
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    علم��جتماعاملالية�العامة�و � 11-4

ك���قدر�من�أ�عت���املالية�العامة�أحد�العلوم��جتماعية�ال�����تم�بدراسة�الظوا�ر�املالية���دف�تحقيق�

�للمجتمعات، �فاألدوات��الرفا�ية �للدولة، ��جتماعية �و�وضاع �العامة �املالية �ب�ن �تأث���متبادل و�ناك

� �ش�ل ��� �تنعكس �الدولة ��ستخدم�ا �ال�� �استخدام�ا�آاملالية �يمكن �العامة �فالنفقة ثار�اجتماعية،

� �كمنح �اجتماعية، �أ�داف �والشيخوخة�إعاناتلتحقيق �وال��زة �ال��ية��للبطالة �ا��دمات وتقديم

،�والضرائب�يمكن�استخدام�ا�أيضا�لتحقيق�أ�داف�اجتماعية،�مثل�ضرائب�الدخول�ال���والتعليمية

�أفراد� �طبقات �وثروات �دخول �ب�ن �التفاوت �وتقليل �القومي، �الدخل �توز�ع �إعادة �ع�� �عمل

  .)32-31،ص�ص2002حل��،(املجتمع

  املالية�العامة�وعلم��حصاء� 11-5 

�وثيقا �ارتباطا �العامة �املالية �علم ��يرتبط ��حصاء، �ال��يحة��علم �الرؤ�ة �للباحث�ن �ي�يح ��خ��� ف�ذا

� �ش�ل ��� �و�تجسيد�ا �ب��جم��ا �و�قوم ��ع���ع��ا �ال�� �الظوا�ر�املالية �ل�افة و�يانات��أرقاموالوا��ة

�تقدير�النفقات�. وإحصائيات �من �املالية �التوقعات �إلجراء �الضروري ��ساس ��حصائيات �تمثل حيث

�و�يرادا �املالية�املختلفة،��املستقبلية �ع����ج�زة ����تحقيق�الرقابة ت�املتوقعة،�باإلضافة�إ���أ�مي��ا

�ا��اصة� ��حصائية �واملعلومات �توفر�البيانات �تتطلب �ال�� �للدولة، �املالية �السياسة �ورسم ودراسة

� �ب�ن �والدخول �ال��وة �وتوز�ع �الوط�� ���فرادبالدخل �من �الس�ان �وتوز�ع �املجتمع، ��� حيث�والطبقات

،�وغ���ذلك�من��مور�الالزمة�لتقر�ر�ا���...السن�واملناطق�ا��غرافية�املختلفة،�وحالة�م��ان�املدفوعات�

- 12،ص�ص2003ناشد،(السياسة�املالية�العامة�الواجب�إتباع�ا����ظروف�معينة��غية�تحقيق�أ�داف�ا

13(.  

  املالية�العامة�وعلم�املحاسبة  11-6

� ��رتباط �امل�عد �ب�ن �العامة،�وثيقا �املالية �مسائل �من �العديد �أن �إذن �املحاسبة، �وعلم �العامة الية

� �بأصول �و�ملام �املعرفة �تل��م �الضرائب �و وخاصة �ا��سابات�املحاسبة �وإعداد �وتقنيا��ا، املراجعة

�ال �وامل��انية �ا��تامية �عل��ا للدولةعامة �الرقابة �و �خالل� .)17،ص2003ناشد،(وتنفيذ�ا �من �يتم إذ

�إث �بتقدير��املحاسبة �القيام �خالل �من �املوازنة، �وإعداد �ونفقات �إيرادات �من �املالية �العمليات بات

من�قبل�مختلف�مؤسسات�الدولة�) موازنات�فرعية(�يرادات�املتوقعة�وتقدير��النفقات�املرغوب�ف��ا�
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� �املالية �السلطات �مثال(إ�� �املالية �ا) وزارة �املوازنات ��ل �بجمع �السلطات ��ذه �تقوم �ثم �ومن لفرعية�،

  ..)42،ص2008خليل،(وا��روج�بموازنة�واحدة�و�كذا�تت���العالقة�ب�ن�املالية�العامة�و�املحاسبة

  )الديموغرافيا(املالية�العامة�وعلم�الس�ان�  11-7

� �الس�ان �علم �أن �املعروف �تركيبة���تممن �النمو��الس�ان�بدراسة �ومعدل �العمر�وا���س �حيث من

وكيفية�الوصول�إ���ا���م��مثل�من��،النمو��قتصادي�املطلوب�الديمغرا���الذي�ي�ناسب�مع�معدل

الكثافة�الس�انية،�فعلم�املالية�العامة�لھ�عالقة�وثيقة�بالكث���من��ذه�ا��وانب،�فأوجھ��نفاق�العام�

    .)28،ص2018الع�ام،(و��مھ�ل�ا�عالقة�وطيدة�ب��كيبة�الس�ان�واحتياجا��م�العمر�ة
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  أسئلة�للمراجعة� -12

  ما�ملقصود��علم�املالية�العامة؟  -

  أذكر�أ�م�صفات�ومم��ات�علم�املالية�العامة�����قتصاد��سالمي�و��قتصاد�الوض��؟  -

  اشرح�باختصار�م��زا�أ�م�املحطات�التار�خية�ال���مر���ا�تطور�علم�املالية�العامة؟  -

  ؟��اجات�العامة�عن�ا��اجات�ا��اصةاال���تم����ساسية�أذكر�أ�م�الفروق��-

  ���مجتمعات�واقتصاديات�الدول؟�أ�مية�املالية�العامة�وأ�داف�ا�ووظائف�اتتمثل�فيما��-

  ؟ب�ن�املالية�العامة�واملالية�ا��اصةا��و�ر�ة�الفروق� حدد�أ�م -

  ؟املالية�العامة�بالعلوم��خرى علم� عالقة�ال���تر�طالت�لم�بإيجاز�عن��-
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  مصادر�ومراجع�الفصل��ول �-13

�الدخيل -01 �حس�ن �خلف �)2013(أحمد ،� �قانو�ي، �منظور �من �العامة �تكر�ت،�املالية �جامعة مطبعة

 .تكر�ت

 .الدار�ا��امعية،��سكندر�ةمدخل�حديث،�: املالية�العامة اقتصاديات،�)2009(البنا�خالد -02

�ا��مود -03 �إبرا�يم �حل��، �زغول �سعد �)2002(خالد ���الو ، � سيط �العامة، �العر�ية�املالية � املنظمة

 .لإلدارة،�القا�رة

،�دار�وائل�لل�شر�والتوز�ع،�أسس�املالية�العامة،�)2007(خالد���ادة�ا��طيب،�أحمد�ز����شامية -04

 .عمان

 .دار�الكتب�املصر�ة،�القا�رة،�)2016(املالية�العامة اقتصادياتخديجة��عسر،� -05

 .،�ح�ومة�د�ي،�د�يالو���املا���ا��كومي،�)2020(دائرة�املالية -06

،�ترجمة�محمد�املالية�العامة����النظر�ة�و�التطبيق،�)1992(ر��شارد�مو��ر�ف،�بي���مو��ر -07

 .حمدي�السبا��،�دار�املر�خ�لل�شر،�الر�اض

��س�سو -08 �)1950(سعدى �العرا�� موجز�علم، �املا�� �وال�شر�ع �العامة �التفيض،�املالية �مطبعة ،

 .د�غدا

 .،�م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،�ب��وتاملالية�العامة،�)2003(سوزري�عد���ناشد -09

 .دار�ا��امد،�عماناملالية�العامة�و�ال�شر�ع�املا���الضر���،�،�)2007(عادل�فليح�الع�� -10

م�شورات�مكتبة�ز�ن�ا��قوقية،�املالية�العامة�واملوازنة�العامة،�،�)2015(عباس�محمد�نصر�هللا -11

 .��وتب

 .دار�ز�ران�لل�شر�والتوز�ع،�عماناملالية�العامة،�،�)2008(ع���محمد�خليل،�سليمان�أحمد�اللوزي -12

 .،�ا��زائراملالية�العامة،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية اقتصاديات،�)2015(محمد�عباس محرزي -13

 .م�لل�شر�والتوز�ع،�عنابةدار�العلو املالية�العامة،�،��سرى�أبو�العال،�)2003(الصغ����ع�� محمد -14
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�ا��طيب -15 ���ادة �خالد �امل�اي��، �خالد �)1992(محمد ،� �العامة، �لل�شر�املالية �العر�ية دار�ال��ضة

 .التوز�ع،�ب��وت و

�خ���الع�ام -16 �)2018(محمد �العامة، �: املالية �والنفقات، ��ف��اضية��يرادات �ا��امعة م�شورات

 .السور�ة،�دمشق

��دى -17 �طاقة، �)2010(العزاوي �محمد � اقتصاديات، �العامة، �لل�شر�والتوز�ع،�املالية دار�املس��ة

 .عمان

 .دار�أسامة�لل�شر�و�التوز�ع،�عمان�دارة�املالية�العامة،�،�)2008(مصطفى�الفار -18

 اقتصاديات املدخل�ا��ديث،�)2006(نور�زاد�عبد�الرحمان�ال�ي��،�منجد�عبد�الطيف�ا��شا�� -19

 .دار�املنا���لل�شر�و�التوز�ع،�عمان،�املالية�العامة

دار�النفا�س�لل�شر�والتوز�ع�،�املالية�العامة��سالمية،� املدخل�إ��،�)2005(وليد�خالد�الشاي�� -20

 .عمان

 .،�دار�ال��ضة�العر�ية،�ب��وتاملالية�العامة،�)1984(يو�س�أحمد�البطر�ق -21
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  مف�وم�النفقات�العامة��-01

   .مبلغ�من�املال�يخرج�من�الذمة�املالية�للدولة�أو�إحدى��يئا��ا�العامة����لنفقات�العامةا - 

مبالغ�نقدية�يقوم�القطاع�ا���ومي�بإنفاق�ا�من�����باإلنفاق�ا���ومي���أو�ما��س�لنفقات�العامةا - 

أجل�تحقيق�املص��ة�العامة،�أو�أ��ا�مبالغ�من�املال�تخرج�من�ا��ز�نة�باعتبار�ا�من�ج�ة�عامة��غرض�

  .)141،ص2009داوود،(إشباع�ا��اجات�العامة�لتحقيق�املنفعة�العامة�ألفراد�املجتمع

�ا�- ��� �العامة �ا��ار�ة�النفقات �نفقا��ا �بنود ��امل �لتمو�ل �ا���ومية �للدوائر �املخصصة ملبالغ

   .)02،ص2015وزارة�املالية�العمانية،(العامة�السنو�ةامل��انية�والرأسمالية�حسب�قانون�

اقتصادية�إلنتاج��موال��أمو� العامة�) املؤسسات(النفقات�العامة�بوجھ�عام����استعمال�ال�يئات��-

   .)42،ص1948عطية،(ة�إلشباع�ا��اجات�العامةوا��دمات�الالزم

النفقات�العامة�مجموع�املصروفات�ال���تقوم�الدولة�بإنفاق�ا����ش�ل�كمية�معينة�من�املال�خالل��-

�الدولة ��ذه �تنظمھ �الذي �للمجتمع �معينة �عامة �حاجات �إشباع ���دف �معينة، �زمنية عبد�(ف��ة

   .)173،ص2005املجيد،

�النفقات ��عر�ف �يمكن ��وعليھ �بأ��ا �املالالعامة �من �اعتمادات؛�مبالغ �ش�ل ���� وترصد�ا�تخصص�ا

  .قصد�إشباع�ا��اجات�العامة�ألفراد�املجتمع مشار�ع�التنمية��قتصادية��و�جتماعية،�الدولة�لتمو�ل

  خصائص�النفقات�العامة�  -02

� �مالية �مبالغ ��� �النفقات �أن �) نقدية(بما �عام �معنوي ���ص �تحقيق�و��د) الدولة(تصدر�عن �إ�� ف

�ذكر� �يمكن �فإنھ �عامة، �التالية��ساسية��صائصا�منافع �النقاط ��� �العامة �املالية�(النفقات دائرة

   :)67-65،ص�ص�2020ماراتية،

   مبلغ�نقدي النفقة - 

ا��صول�ع���السلع�وا��دمات�الالزمة�ملمارسة��شاط�ا،�أي�أجل�تقوم�الدولة�بإنفاق�مبالغ�نقدية�من�

و�أجل�ا��صول�ع���السلع�و�ا��دمات�الالزمة�ل�سي���املرافق�العامة،�أولة�سواء�من��ل�ما�تنفقھ�الد

�املختلفة،� �واملساعدات�بأش�ال�ا �أو�منح��عانات شراء�السلع�الرأسمالية�الالزمة�للعمليات��نتاجية،

  .يجب�أن�يتخذ�الش�ل�النقدي�ح���يدخل����مجال�النفقات�العامة
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   و�إحدى��يئا��اتصدر�عن�الدولة�أ النفقة - 

و�دخل�����،ركنا�أساسيا�لوجود�النفقة�-الدولة�أو�تنظيم�ا–�عد�اش��اط��صدور�النفقة�من�ج�ة�عامة�

عداد�النفقات�العامة�تلك�النفقات�ال���تقوم���ا�الدولة�و�ال�يئات�العامة�املحلية�و�املؤسسات�العامة،�

�ال� �الوحيدة �فا���ة �العامة، �املشروعات �تح��ا �يندرج �تتو��كما � � �الدول��نفاقعملية ��� �خالل�ة من

��أج�ز��ا �و املختلفة ���ا �املعمول �القوان�ن �ال��ملانضمن �طرف �من �عل��ا �. املصادق �أن الطبيعة�كما

  .القانونية�لألمر�باإلنفاق�عنصر�أسا�������تحديد�ما�إذا��انت�النفقة�عامة�أو�خاصة

   تحقيق�النفع�العام النفقةمن�الغرض� - 

�ي�و  �أن �أو�ي�ب�� �النفع �تحقيق �ثم �ومن �العامة، �ا��اجات ��و�إشباع �العامة �النفقات �من �الغرض ن

املص��ة�العامة،�و�التا���ال��عت���من�قبيل�النفقات�العامة�تلك�النفقات�ال�����دف�إ���إشباع�حاجات�

�أو الدولة���حاجات�عامة�تتو�فامل��ر�الوحيد�للنفقات�العمة��و�وجود�. خاصة�أي�تحقيق�نفع�خاص

أما�النفقات���دف��نتفاع�ا��اص�. ملؤسسات�وال�يئات�العامة�إشباع�ا���دف�تحقيق�املنفعة�العامةا

�إطار�النفقات �عن �يتع�،ف�و�يخرج �ألنھ �العامة �و�املساواة �العدالة �مبدأ �مع ����ارض �املجتمع �أفراد ب�ن

ة،�ومن�ثم�يجب�أن�تحمل��عباء��الضرائب،�حيث�أن�جميع��فراد�ي�ساوون����تحمل��عباء�العام

 .ي�ساوون�����نتفاع�بالنفقات�العامة�للدولة

  عالقة�النفقات�العامة�با��اجات�والسلع�العامة���  -03

� �عن �العام ��نفاق �مف�وم �والسلع�يكشف �العامة �ا��اجات �مف�وم �و��ن �ب�نھ �وطيدة �عالقة وجود

�معينة �حاجات �إشباع �الدولة ��� �العام ��نفاق ��س��دف �حيث �الوط����العامة، �أو��قتصاد للمجتمع

وتختلف��ذه�ا��اجات�من�دولة�إ���أخرى،�كما�تختلف�بال�سبة�للدولة�الواحدة�. ال���تنظمھ�الدولة

ومن�ناحية�أخرى�فا��اجات�العامة�يتم�إشباع�ا�بما�ت�تجھ�الدولة�. من�مرحلة�تار�خية�إ���مرحلة�أخرى 

�شمل��ل�ما�تقدمھ�الدولة�من�سلع�وخدمات�من�سلع�عامة،�و�ذه��خ��ة�ذات�مف�وم�واسع؛�ف���

�اعتداء� �أي �من �والطمأن�نة ��من �إ�� �حاجة ��شبع �عامة �سلعة �الوطن �عن �فالدفاع �وأفراده، للمجتمع

ومع���ذلك�أن��نفاق�العام�ظا�رة�مزدوجة،�ف�و�من�ناحية�يتمثل����ا��اجات�العامة�ال���يتم��.أجن��

ومن�ج�ة�أخرى�يظ�ر��نفاق�العام����صورة�السلع� معينة،��إشباع�ا�من�جانب�الدولة����ف��ة�زمنية

   .)178،ص2005عبد�املجيد،(العامة�ال���يتم���ا�إشباع��ذه�ا��اجات�العامة
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  مقومات�النفقات�العامة���������قواعد�و   -04

يحكم�عمليات��نفاق�ا���ومي،�مجموعة�من�القواعد�ال���تضبط�كيفية�استخدام�ا�وتوج���ا�نحو�

    :ھ��نفاق�املخطط�ل�ا،�ومن�أ�م��ذه�القواعد،�نذكرأوج

  تحقيق�املنفعة� قاعدة - 

،�حيث�ال�يمكن�ت��ير��ذه�النفقات�إال�إن�شرط�تحقيق�املنفعة�القصوى�من�النفقات�العامة�أسا���

تدخل�الدولة����نطاق�عمليات��أنبمقدار�املنافع�ال���يحقق�ا�املجتمع�من�النفقة����مجال�مع�ن،�كما�

  .)31،ص�1970ا��نا�ي،(نفاق�ال�يجد�م��را�لھ�إال�بذلك� 

يجب�أن���دف��نفاق�ا���ومي�إ���تحقيق�أق����منفعة�اجتماعية�ممكنة،�لذلك�ال�يجوز�للدولة�أن�

�عن� �تختلف �تحقيق�ا �إ�� �الدولة ���دف �ال�� �املنفعة �إال�أن �نفع، �م��ا �ال�ير�� �أمور ��� ��موال تنفق

   .)53،ص�2007،الع�(املنفعة�عند��فراد

   )�قتصاد قاعدة(�عظيم�إنتاجية�النفقة�العامة� قاعدة - 

 املنفعة�ا��ماعية�ال���تحقق�ا�النفقات�العامة�ال�أن إذ ،ن��قتصاد�����نفاق�العام�شرط�أسا���إ

ات�ئقل�نفقة�ممكنة،�لذلك�يتع�ن�ع���ال�يأ�انت�تحققت�من�خالل�استخدام��إذا إالتصور�ا� يمكن

��املشروعاو  �قاعدة �مراعاة �العامة �قيام�ات �عند ��ذب�نفي قتصاد �مع��� .العام��نفاقعمليات غ���أن

�قتصاد����النفقات�ال�ينصرف�إ���ا��د�من��نفاق�أو�تقليصھ�إذا��ان��ناك�ما��ستوجب�القيام�بھ،�

. ت�لفة�ممكنةك���عائد�بأقل�أوإنما�يقصد�بھ�حسن�التدب����وتجنب��سراف�والتبذير��ومحاولة�تحقيق�

��در� �أو �الدولة �أموال �ضياع �إ�� �يؤدي �أن �شأنھ �من �والتبذير �غ����افاإلسراف �مجاالت ��

  .)31،ص�1970ا��نا�ي،(مجدية

كما�تتضمن�قاعدة��قتصاد��بتعاد�عن�التبذير�و�سراف�����نفاق�العام�دون�م��ر،�وترتبط��ذه�

يجب�أن�يتم�بأقل�ت�لفة�ممكنة،�أو��عبارة�أخرى��القاعدة�بالقاعدة��و���فتحقق�أق����منفعة�ممكنة

و�تطلب��مر�����ذا�املجال�التفر�ق�ب�ن�حالة�التبذير��و�قتصاد،�. يتحقق�أك���عائد�بأقل�نفقة�ممكنة

فالتبذير��ع���إساءة�استخدام�أموال�الدولة،�أي��نفاق����غ���ضرورة�أو�نفع�أو����ضرورة�أو�نفع�ال�

ز�ادة�عدد�املوظف�ن�عن�القدر�املطلوب�أو�الضروري،�تج����: مثل. دية�املبلغ�املنفقيوازي�قيمتھ�أو�مردو 
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�واملؤسسات� �ال�يئات ��� �الفاخرة �السيارات �شراء �اللزوم، �عن �ز�ادة �بتج���ات �ا���ومية املبا�ي

  .)54،ص2007الع��،(ا���ومية

  )��خيصال قاعدة( تأم�ن�تحقيق�املنفعة�وسالمة�التصرف�بالنفقة�العامة قاعدة - 

،�يمكن�التأكد�من�تحقيق�املنفعة�و�قتصاد����النفقة�العامة�من�خالل�تقنن�ن�ال�شاط�املا���للدولة

�النصوص� �تتطل��ا �ال�� �القانونية ��جراءات �لقواعد �املنفذين �اح��ام �درجة ��� �ذلك �يتمثل حيث

�أنواع�ا ��ش�� �الرقابة �أساليب �خالل �من �العامة �النفقة �تنفيذ �عند �تنظم�. ال�شر�عية �ال�� فالقوان�ن

� �تحدد �للدولة �املا�� �و �أسلوبال�شاط �العامة �النفقة �املخولة�إصرف �السلطة ��ع�ن �حيث جراءا��ا،

�وإجراءح،�وتو���مراباإلذن �الالزمة،�بحيث�تضمن�ال�عملية�الصرف �����أن��ا �تم�صرف�ا النفقة�قد

  .)33،ص�1970ا��نا�ي،(ع��ا�النفع�العام�الذي�اس��دفتھ�أموقع�ا،�و�التا���ي�ش

� �تق��� �كما �القاعدة �من��ذه �بذلك ��ذن �حصول �إال��عد �بالصرف، �و�رتباط �جواز�الصرف �عدم

�أو�ا���ات� �العامة �امل��انية �عموم ��� ��و�ا��ال �كما �ال�شر�عية �السلطة ��انت �سواء � �املختصة، ا���ة

  .)54،ص2007الع��،( )ا���ات�الوصية(�دار�ة�املخولة�قانونا�بالصرف�

  د�النفقات�العامة���حدو � -05

  :�ما ،تتمثل�حدود�النفقات�العامة،����نوع�ن�من�املقدرة

   املقدرة�الت�ليفية - 

ك�ل�ع���وط���لالقتصاد�ال قدرة�الوحدات��قتصادية�املستوى�الك��ع����الت�ليفيةيقصد�باملقدرة�

مي،�و�طلق�عل��ا�ي�بلوغ�أق����حصيلة�ضر��ية�يمكن�اقتطاع�ا�من�الدخل�القو أاملسا�مة�الضر��ية،�

��مثل �الضر��� �العبء �ا��زئية �الت�ليفية �املقدرة �أما �للوحدات�، �الت�ليفية �املقدرة ���ا يقصد

لأل��اص�ع���املسا�مة�من�خالل�دخول�م����تحمل��عباء�العامة،�وتتقابل��ذه�املقدرة���قتصادية

��قتصا �الوحدات �من �املقتطع �الدخل �جزء �يمثل �الذي �الصا�� �الدخل �نفقات�مع �خصم ��عد دية

،ص�1970ا��نا�ي،(ا��صول�عليھ،�ونفقات�صيانتھ�وإدامتھ�وتجدده�بصورة�دور�ة�من�الدخل��جما��

   .)35-34ص
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   املقدرة��قراضية - 

� �بالقدرة ��ستجابة� �قراضيةو�قصد �أي �العام، ��قراض �حاجات �تلبية �ع�� �القومي �الدخل مقدرة

ومن�أ�م�العوامل�املحددة�للمقدرة��قراضية،�ما��.)37،ص1970ا�ي،ا��ن(ملتطلبات�الدولة��ئتمانية�

    :)37،ص2013الدخيل،(ي��

   ��م��دخار�القومي - 

�و�دخار�فب ��س��الك �ب�ن �القومي �الدخل �تتوقف�إالنظر�لتوزع �القومي �للدخل ��ق��اضية �القدرة ن

ما�زادت�املقدرة��ق��اضية�وزادت�ف�لما�زادت��ذه�ال�سبة��ل�،ع����سبة�أو���م��دخار�القومي�منھ

� �يحدث��فاقيةن� القدرة �و�و�ما �لالس��الك �ا��دي �امليل �زاد ��لما �و�العكس �الصناعية، �الدول ��� كما

��نفاق� �ع�� �قدر��ا �قلت ��لما �و�س��الك �الزراعة �ع�� ��عتمد �ال�� �واملتخلفة �النامية �الدول ��� عادة

  .العام

   ��م��دخار�الفردي - 

��انت ���لما �الفردي �الدخل ��دخار��� �ع���أ�سبة ��فراد �قدرات ��انت �فيھ ��س��الك ��سبة ك���من

ك��،�أما�إذا��ان�امليل�ا��دي�لالس��الك�لدى�أو�التا���قدرة�الدولة�ع���ز�ادة�نفقا��ا�،�ك���أ�قراض�

 
ً
�كب��ا ��،�فراد �الفردي �الدخل �القدر��ك���من �ع�� ��ستحوذ ��س��الك ��ان ��لما �ع���أي �القدرة قلت

  .قدرة�الدولة�ع����نفاق�العامتقل�و�التا����،�قراض

   منافسة�القطاع�ا��اص - 

�ت ��فراد �لدى ��ق��اضية �تتوافر�القدرات �أخرى �ظ�ر عندما �القطاع��،مش�لة �منافسة �مش�لة و��

��،ا��اص �املدخرات �أ��اب �أمام �سي�ون �ا��اصإحيث �القطاع �أو�إقراض �الدولة �إقراض ما�ور��،ما

�ف �و�التأكيد �خاصة �باس�ثمارات �الر�حإالقيام ��و�فرص �ال��جيح ��� �يتحكم �ما �فرص��،ن ��انت �ما فإذا

و�التا���تقل�قدرات�الدولة�ع����،ن�الفرد�سيعزف�عن�إقراض�الدولةإف�،ك������القطاع�ا��اصأالر�ح�

ج�ون�إ���إقراض�الدولة�ن��فراد�س�تإك������القطاع�العام�فأ�نفاق�العام،�أما�إذا��انت�فرص�الر�ح�

  .ع����نفاق�العام�قدر��او�التا���ز�ادة�
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  النفقات�العامةوأش�ال�صور�� -06

    :)79-74،ص�ص2020دائرة�املالية��ماراتية،(،�م��امختلفة�ومتنوعةوأش�ال�للنفقات�العامة�صور�

   املرتبات�واملرتبات�التعاقدية - 

�ا �تدفع�ا �ال�� �واملرتبات ��جور ��� �تتمثل �نقدية-لدولة �مبالغ �ش�ل �أج�ز��ا��-�� ��� �العامل�ن لألفراد

املختلفة�فعال،�ثمنا�ل��دمات�ال���يقدم�ا��ؤالء�ل�ا،�أو�الذين�عملوا�لد��ا�ف��ة�من�الزمن�ثم�وصلوا�

  .  سنا�من�العمر�يجعل�استمرار�م����العمل�متعذرا،�فأحال��م�الدولة�إ���التقاعد

   شراء�السلع�وا��دمات - 

  .�دوات�واملعدات�و�الت�ال���تقوم�الدولة��شرا��ا�وتخصيص�ا�إلشباع�ا��اجات�العامةم�تمثل�قي

   �عانات�ا��كومية - 

لل�يئات�العامة� ���ش�ل�من�أش�ال�النفقات�ال���تقرر�الدولة�صرف�ا�أو�دفع�ا�إ���فئات�اجتماعية�أو

   .��ات�املستلمة�لإلعاناتأن�يقابل�ا�سلع�وخدمات�تحصل�عل��ا�الدولة�من�ا��ا��اصة�دون �أو 

   �سديد�أقساط�وفوائد�الدين�العام - 

�عن ��سداد� عبارة �قانون �يصدر�بھ �الذي �عقد �بموجب �تتع�د �عامة �أو��يئة �الدولة �ع�� �مستحق دين

أصلھ�وفوائده��شروط�محددة،�و�صل����القرض�العام�أن�ي�ون�اختيار�ا،�أي�أن�ي�ون�للمقرض�ن�

� �حر�ة �أو�ال�يئات ��فراد �عامة�من �نفقات �لتمو�ل �يخصص �وأن �ذلك، �عن �أو��متناع �فيھ �كتتاب

�القرض �قانون �يحدده �استمرار��.معينة �مصدرا�غ���أن ��عد �لم �العامة �بالقروض �الدولة استعانة

است�نائيا�من�مصادر��يرادات�العامة�والتجا��ا�إ���القروض��جبار�ة،�وعدم�تخصيص�قيم��ا�لتمو�ل�

     .   روض�العامة����الوقت�ا��ا���تق��ب����طبيع��ا�من�الضرائبنفقات�محددة�جعلت�الق

  

  

  



  النفقات�العامة .................................................................................................... الثا�يالفصل�

45 

 

  تقسيمات�النفقات�العامة� -07

   التقسيمات�العلمية�للنفقات�العامة  1.7

�بالتقسيمات �ا�يقصد �تلك �العامة �للنفقات �معاي���العلمية �إ�� ��س�ند �ال�� �و���لتقسيمات اقتصادية،

  :مة�ع���الدخل�الوط��،�وتنقسم�إ��تب�ن��ثار��قتصادية�للنفقات�العا

   تقسيم�النفقات�حسب�دور���ا 1.1.7

  :)16،ص1999حس�ن،(قسم�ن،��ما�تنقسم�النفقات�حسب�دور���ا�أو�تكرار�ا،�إ��

  النفقات�العادية -

ن�اختلف�مقدار�ا�من�سنة�إالدولة،�و �م��انية���النفقات�ال���تتصف�بالدور�ة،�أي�تتكرر�سنو�ا����

�و�ش �أخرى، �ا���از�ا���ومي،�إ�� �ل�شغيل �تل��م �ال�� �وامل�مات �اللوازم �ونفقات �املوظف�ن، �رواتب مل

  . ونفقات�شراء��ج�زة�و�الت،�وما�تدفعھ�الدولة�سنو�ا�من�إعانات�ومساعدات

  النفقات�غ���العادية -

� �ال�� �النفقات ��تتصف�� �دور���ا، �أو��عدم ��أو انتظام�ا، ��� �سنو�ا�امل��انيةتكرار�ا �العامة و�شمل�،

�الزالزل� �حوادث ��� �املن�و��ن �إعانة �وع�� �ا��روب، �ع�� ��اإلنفاق �الطارئة، �أو ��ست�نائية النفقات

  . والفياضانات،�والنفقات��قتصادية�الك��ى،�كنفقات�املشار�ع��نمائية�الك��ى��السدود�والطرق 

   تقسيم�النفقات�حسب�طبيع��ا  2.1.7

  :)283،ص2008صفور،ع(تنقسم�النفقات�حسب�طبيع��ا،�إ��

  النفقات�ا��قيقية -

ال���تصرف����مقابل�حصول�الدولة�ع���خدمات،�أو�سلع،�أو�رؤوس�أموال�إنتاجية،����تلك�النفقات�

كنفقات�الرواتب،�وأثمان�اللوازم�واملواد�ال���تحتاج�إل��ا��ج�زة�ا���ومية�ألغراض��شغيل�ا،�والنفقات�

لدولة�عند�إنفاق�ا��موال،�ع���مقابل�لإلنفاق،�يتمثل����خدمة،��س�ثمار�ة�أو�الرأسمالية،�وتحصل�ا

  .     أو�سلعة،�مما�يؤدي�إ���ز�ادة�الدخل�الوط��
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  النفقات�التحو�لية -

،�)ال�خدمات،�وال�سلع،�وال�رؤوس�أموال(ال���تنفق�ا�الدولة�دون�ا��صول�ع���مقابل������عتمادات

عن�طر�ق�الدولة،�من�مصادر��يرادات� ء�من�الدخل�الوط��والنفقات�التحو�لية����مجرد�تحو�ل���ز

إ���املستفيدين�من��ذه�النفقات،�قد�) إيرادات�املحروقات،�وإيرادات�الضرائب����الدول��خرى (ف��ا�

    .ا��...ت�ون��عض�فئات�املجتمع��الفقراء�واملحتاج�ن،�الذين�يأخذون�إعانات�من�الضمان��جتما��

   :)46،ص2008الق����،( ����خرى،�إ��حو�لية�النفقات�التوتنقسم�

  النفقات�التحو�لية��جتماعية -

وتتم�بال�مقابل�وال�دف�م��ا�تحس�ن�مستوى�املع�شة،��،���نفقات�تقوم���ا�الدولة�و�ستفيد�م��ا��فراد

  .  ا��...وا��الة��جتماعية�لألفراد،��اإلعانات�و�مراض�وال��ز

  صاديةالنفقات�التحو�لية��قت -

�البضاعة،� �إنتاج �ت�لفة �تخفيض ���دف �لفروع�ا، �أو ��نتاجية �املشروعات �لبعض �تمنح �ال�� ��

  .    وتخفيض�أسعار�البضا�ع،�ودعم�املشار�ع�الوطنية��قتصادية

  النفقات�التحو�لية�املالية -

  .نفقات�فوائد�الدين�العام�واس��الكھتتمثل�أساسا����

   ض�اتقسيم�النفقات�حسب�أغرا   3.1.7

  :)70-69،�ص�ص2020دائرة�املالية��ماراتية،( الغرض�م��ا�إ���تنقسم�النفقات�حسب

  �دار�ةنفقات�ال -

��نفقات��دارة�العامة�و����شمل�ع� والالزمة�لقيام�الدولة،���النفقات�املتعلقة�ب�سي���املرافق�العامة�

  . و�من�والعدالة�والتمثيل�السيا����الدبلوما���والدفاع�
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  النفقات��جتماعية -

 
ُ
ثار�اجتماعية�معينة�ب�ن��فراد�عن�طر�ق�تحقيق�قدر�من�آصرف�إ���تحقيق����تلك�النفقات�ال���ت

� �والتعليم ��جتما��الثقافة �التضامن �قدر�من �تحقيق �إ�� �باإلضافة �لألفراد، �ال��ية عن��؛والرعاية

� ��ستوجب �اجتماعية �ظروف ��� �توجد �ال�� �الفئات ��عض �مساعدة �طر�ق �املساعدات�(املساندة تقديم

� �العمل �عن �والعاطل�ن �املحدود �الدخل �لذوي �املتعلقة�). ا��...و�عانات �تلك �النفقات ��ذه �بنود وأ�م

   . بالتعليم،�ال��ة،�الثقافة�العامة�و�س�ان

  قتصادية��النفقات -

� �ال�� �النفقات �تلك �اقتصادية�� �أل�داف �تحقيقا �عامة �بخدمات �الدولة �بقيام �االس�ثمارات��تتعلق

�الك�ر�اء� �توليد �ومحطات �واملواصالت ��النقل �أساسية �بخدمات �الوط�� ��قتصاد �خدمة �إ�� ال�ادفة

  .  ،�إ���جانب�تقديم��عانات��قتصادية�للمشروعات�العامة�وا��اصةا��...والري�والصرف

   النفقات�العسكر�ة -

لوطن�وحمايتھ�من��عتداءات�ا��ارجية،�دفاعية��النفقات�ال���املخصصة�للدفاع�عن�ا  �شمل�نفقات

�نفقات� �ذلك �إ�� �باإلضافة �ا��ر�ية، �و�س��ة �واملعدات �ا��يوش �بناء �ع�� �العسكر�ة �النفقات وجميع

   .)54،�ص2008الفار،(�من�الداخ���وتج���اتھ

  اليةامل النفقات -

   .)43،ص2008الق����،(�خرى تتمثل����نفقات�الدين�العام�وفوائده�و�وراق�املالية�والسندات�املالية�

   ال�يئة�ال���تقوم�باإلنفاقتقسيم�النفقات�حسب�  4.1.7

  :)55،ص2008،الفار(إ��النفقات،��تنقسم��ذه

   النفقات�املحلية -

إلقليم�أو�منطقة��إلنجاز�مشار�ع�التنمية�املحلية����النفقات�ال���تقوم���ا�ال�يئات�املحلية�واملخصصة

� �ما، �إ�شاء �ع�� �أو��اإلنفاق �املنطقة ��� �وال��ة �التعليم �خدمات �وع�� �والطرقات، �والسدود ا��سور

  .�قليم
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    النفقات�املركز�ة -

����افة��قاليم�املجتمع��أفراد���النفقات�ال���تقوم���ا�ال�يئات�املركز�ة�لتحقيق�النفع�العام�لصا���

     .  دون�است�ناء�-ع���املستوى�الوط��- واملناطق

   وضعية�للنفقات�العامةالتقسيمات�ال 2.7

�ما� �وأ�م�ا �النفقات، �تبو�ب �عل��ا �و�طلق �للنفقات، �الوضعية �للتقسيمات �أنواع �عدة توجد

   :)279،ص2008عصفور،(ي��

  التبو�ب��داري   1.2.7

يطلق�عليھ�اسم�التبو�ب�التنظي��،أو�التبو�ب�حسب�الوحدات�التنظيمية،�و�قصد�بالتبو�ب��داري�

�تقسيم �العامة، �التنظي��للنفقات �ال�ي�ل �م��ا �يت�ون �ال�� ��دار�ة ��ج�زة �حسب �وال�����ا للدولة،

� �ال�شاط �ع�� �و�ج�زة��شرف �واملؤسسات، �واملصا��، ��الوزارات، �البالد ��� �و�قتصادي �داري

و�موجب��ذا�التبو�ب�فإنھ�يخصص�ل�ل�وزارة،�أو�مص��ة،�فصل�أو�فرع�خاص���ا�.  ا���ومية��خرى 

املص��ة���� �انية�العامة،�وتدرج�النفقات��دار�ة�واملشار�ع�ال���س�نفذ�ا�تلك�الوزارة�أو���وثيقة�امل�

  .الفصل�أو�الفرع�املخصص�ل�ا

  التبو�ب�النو��  2.2.7

،وحسب�و�طلق�عليھ�أحيانا،�مس���التبو�ب�وفقا�لطبيعة�أنواع��عتمادات،�أو�وفقا�ألغراض��نفاق

خل��ل�فصل،�أو�فرع،�وفقا�لطبيعة�النفقة،��اعتمادات�الرواتب��ذا�التبو�ب،�تقسم��عتمادات�دا

واعتمادات�املصار�ف��دار�ة،�وال�شغيل�والصيانة،�واملشار�ع،�و�و����ذا�التبو�ب�ما�تنفقھ�الدولة�

     .  وأج�ز��ا��دار�ة�ع���السلع�وا��دمات�الالزمة�لتأدية�أعمال�ا

  التبو�ب�الوظيفي  3.2.7

�الت ���ا�الوظ�بو�بيب�ن �تقوم �ال�� �أو�امل�ام �أو�ا��دمات �الوظائف، �حسب �النفقات �توز�ع �كيفية يفي

الدولة،�وتجمع�����ذا�التبو�ب�النفقات�امل�شا��ة�تحت�عنوان�واحد،�حسب�الوظيفة�أو�ا��دمة�ال���

ا�الدولة�للمواطن،��غض�النظر�عن�الوزارات�أو�املصا���ال���تقوم�بتقديم�تلك�ا��دمة،�ل�ذا�من��تؤد�

  . �ش��ك�عدة�وزارات��أو�مصا������تأدية�وظيفة�أو�خدمة�واحدة�أنملمكن�ا
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  التبو�ب�ع���أساس�ال��امج  3.2.7

�واملصا��� �الوزارات �عل��ا �أو��شراف �ب�نفيذ�ا �تقوم �ال�� �واملشار�ع �ال��امج �ب�يان �التبو�ب ��ذا ��تم

� �املختلفة، �التبو�ا���ومية �من �النوع ��ذا �تطبق �ال�� �لألج�زة ��جل،�و��ون �متوسظة �خطة �عادة ب

�ا��طة،�و�ناء�ع���ذلك�تظ�ر�ال��امج� �واملشار�ع�ع���املدة�الزمنية�املحددة��� و�شار�إ���توز�ع�ال��امج

�ل�ا �السنو�ة �امل��انية �وثيقة ��� �لتنفيذ�. واملشار�ع �الالزمة ��عتمادات �مشار�ع،وترصد �إ�� �ال��امج وقسم

العامة،����الصفحات�املخصصة�ل�ا،�وتوزع��عتمادات�ع���بنود��ال��امج�واملشار�ع����وثيقة�امل��انية

  . �نفاق�ال���تتضمن�عادة�الرواتب،�و�ج�زة�و�الت،�ت�اليف�إقامة�املشار�ع�الك��ى�ونحو�ذلك

  )�نجاز( التبو�ب�ع���أساس��داء  4.2.7

� �من �ترصد �ال�� �والغايات ���داف �ع�� �التبو�ب ��عتمادأيركز��ذا �ال��امج�جل�ا �وت�اليف �املالية، ات

ل�إ���تلك���داف،�وعدد�وحدات��داء�ال���أنجزت�أو�س�نجز�من��ل�برنامج�و املق��حة�للوصواملشار�ع�

  . مشروع����وقت�محدد،�وت�اليف�انجاز��ل�وحدة�أو 

  تقدير�النفقات�العامة اعتبارات  -08

�تقدير� �العامةيخضع �ال النفقات ��عتبارات �من �مجموعة �مراعا��اإ�� �الدولة �ع�� �يجب �تقدير���� عند

� �أساسا، ��عتبارات ��ذه �وتتمثل �املجتمع، �حاجات �إشباع �بقصد �العامة، أبو�(ي���مماالنفقات

  :)11- 10،ص�ص2003العال،

   �عتبارات�القانونية -

وما�تفرضھ�من�إجراءات�معينة��،من�دستور�وقوان�ن����القيود�ال���تفرض�ا�مختلف�القواعد�القانونية

�أو� �ال��ملان �بواسطة �أو�إقرار�امل��انية �وسداد�ا �العامة �القروض �أو�قواعد �أو��عديل�ا �الضرائب لفرض

  .املجالس�الشعبية�املحلية

   �عتبارات�السياسية -

�ا��فاظ�ع �يتمثل��� �لغرض�واحد �السلطة�ا��اكمة����املجتمع،�وتوج���ا �تت�نا�ا ������الفلسفة�ال��

�القائم ��جتما�� �الرأسمالية�. النظام �الدول �ففي �املالية، �بالسياسة ��س�� �فيما �التوجھ ��ذا و���جم
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�ا��ر ��قتصادي �ال�شاط �ع�� �ا��فاظ �بقصد �املالية �السياسة �ترسم�. ترسم ��ش��اكية �الدول و��

 .ض�ا���ومة�من�التدخل����ال�شاط��قتصادياغر أحسب�

   �عتبارات��قتصادية -

���عتبارات�ال���تفرض�ع���الدولة�تقدير�الضرائب�أو��نفاق�حسب�ا��الة��قتصادية،�ففي�حالة��

�و���ح �العام�االر�ود��قتصادي�يجب�التوسع����النفقات�العامة، �ا��د�من��نفاق �يتم لة�الت��م

  . وترتفع�معدالت�الضرائب

  طرق�تقدير�النفقات�العامة  -09

 :)318،ص2003ناشد،(خدام�عدة�طرق،�م��ايتم�تقدير�النفقات�باست

  �عتمادات�التحديدية�و�عتمادات�التقدير�ة -

ا��د��ق����ملا��؛�ا�تمثل��رقام�الواردة��عتمادات�ال���تلك�ال���باالعتماعدات�التحديدية�يقصد�

��سا ��� �الطر�قة ��ذه �و�عد �ال�شر�عية، �السلطة �إ�� �الرجوع �دون �إنفاقھ �ا���ومة �����ستطيع س

� �بال�سبة �وتطبق �النفقات �بالفعلاعتمادات �القائمة �تقدير�نفقا��ا��،للمرافق ��� �خ��ة �ل�ا �ي�ون وال��

  .املستقبلية،�مما��ع���عدم�تجاوز�ا�لالعتمادات�املخصصة�لتغطية��ذه�النفقات

ادة���ا�النفقات�ال���يتم�تحديد�ا�ع���وجھ�التقر�ب،�و���تطبق�ع�فيقصدأما��عتمادات�التقدير�ة�

�ا��ديدة �املرافق ��ع�� �لم �مبلغ��ال�� �تتجاوز �أن �ل���ومة �و�جوز �التحديد، �وجھ �ع�� �نفقا��ا عرف

� �الرجوع �دون �التقديري ��عد� �عتماد �فيما ��مر�عل��ا �عرض �يتم �أن �ع�� �ال�شر�عية، �السلطة إ��

  .ل��صول�ع���موافق��ا،�أي�أن�موافقة�السلطة�ال�شر�عية�عل��ا��عد�موافقة�ش�لية

  عتمادات�ال��امجا -

� �تتعلق �لتقدير�النفقات �الطر�قة ��ذه��ذه �تنفيذ �و�تم �طو�لة، �ف��ة �تنفيذ�ا �يتطلب �ال�� باملشروعات

إما�عن�طر�ق�تحديد�مبلغ�النفقات�بصورة�تقدير�ة،�و�تم�إدراجھ����م��انية�السنة�: ال��امج�بطر�قت�ن

الحقة�ا��زء�الذي�ي�تظر�دفعھ�فعال�من�من�السنوات�ال�و���ع���أن�يتم�إدراجھ����م��انية��ل�سنة�

  .بطر�قة�اعتمادات��رتباطو�س����ذه�الطر�قة��،النفقات
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�بقانون�� ��س�� �امل��انية �عن �مستقل �خاص �قانون �إعداد �يتم �أن ��� �تت��ص �ف�� �الثانية �الطر�قة أما

�ع� �ما�� �برنامج �وضع �يتم �القانون ��ذا �و�موجب �ال�شر�عية، �السلطة �عليھ �توافق �ال��نامج يتم��أن�

�لھ �الالزمة ��عتمادات �ع�� �و�وافق �سنوات �ع�� �عدة�تنفيذه �ع�� �ال��امج �ذاتھ �القانون ��ذا �و�قسم ،

     .طر�قة�اعتماد�ال��امجو�س����ذه�الطر�قة��،سنوات،�و�قرر�ل�ل�جزء�م��ا��عتمادات�ا��اصة���ا

  �ثار��قتصادية�للنفقات�العامة  -10

�العام � ما�أو – ةللنفقات ��نفاقباإل �عرف ��- ا���ومي��نفاق أوالعام �من �املتغ��ات���ثار العديد ع��

  :ال�لية�القتصاديات�الدول،�يمكن�إبراز�جزء�م��ا�فيما�ي����قتصادية

   أثر�النفقات�العامة�ع����نتاج�القومي -

��قتصاد�القومي�ع���� �تؤدي�النفقات�العامة �إ���رفع�مقدرة نتاج�عن�بطر�ق�مباشر�أو�غ���مباشر�

 
ً
 �طر�ق�تنمية�عوامل��نتاج�كما

ً
وتأث���النفقات�العامة�يختلف�تبعا�الختالف�نوع�تلك�النفقات،��.ونوعا

وإن�سا�مت��ش�ل�فعال����رفع�مستوى�املع�شة�للطبقات�ذات�الدخل��فالنفقات�العامة��س��الكية

�ر��إال�ع���املدى�البعيد،�،�إال�أن�تأث���ا������م�الدخل�ي�ون�متواضعا�وال�يظ)الضعيف(املنخفض�

� ��س�ثمار�ةأما �و �النفقات �العي�ية، ��موال �رؤوس �ت�و�ن �إ�� �تؤدي �املادية�ف�� �القوى �إحدى ��

� �مباشر�لإلنتاج، ��ش�ل �القومي �الدخل �ونمو �القومية ��نتاجية �املقدرة �ز�ادة �إ�� �تؤدي و�التا��

   .)89،ص2018الع�ام،(وسر�ع

  ��الك�القوميأثر�النفقات�العامة�ع����س -

� �ز�ادة �إ�� �العام ��نفاق �ز�ادة �أو�اس�ثمار�ا،�يؤدي �اس��الكيا ��نفاق ��ان �سواء �الك�� ��س��الك ��م

�ف ��س��الكية �السلع �ع�� �العام ��نفاق ��ان �السلع�إفإذا �ع�� �الك�� �الطلب �ز�ادة �ع�� ��ساعد نھ

�الرأسمال �السلع �ع�� �مشتقة �لز�ادة �بدوره �يؤدي �مما ��س��الكية، �إنتاج ��� �للتوسع �الالزمة سلع�الية

نھ�يز�د�من�طاقة�إأما�إذا��ان��نفاق�العام�ع���السلع�الرأسمالية�ف. �س��الكية�ال���زاد�الطلب�عل��ا

املجتمع��نتاجية،�مما�يز�د�من�دخول��فراد،�و�التا���ترتفع�قدرا��م�الشرائية،�ف��يد�اس��الك�م�من�

   .)99،ص�2016عسر،(مع�ش��م�السلع�وا��دمات�و�رتفع�مستوى 
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  القومي��دخار أثر�النفقات�العامة�ع��� -

�القومي �و�س��الك ��نتاج �ع�� �تأث���ا �إ�� �باإلضافة �العامة ��دخار�القوميتؤثر�النفقات ��� �حيث�؛ ،

دخار�تؤدي�النفقات�العامة�املنتجة�إ���ز�ادة�الناتج�والدخل�القومي،�و�و��مر�الذي�يؤدي�إ���ز�ادة�� 

�لالدخار�، �امليل �ثبات �مع �إ� القومي �يرجع �و�ذا �النفقات ��ذه �من �املستفيدين �أن �من�� �جزءا يوج�ون

،�و�ناك�النفقات�العامة��س��الكية�ال���تتمثل����توز�ع�خدمات�دخول�م�ال���تحصلوا�عل��ا�لالدخار

ال���ي��تب�ع��ا�انخفاض��نفقات�ال��ة�والتعليم�و�س�ان،�أو�تلك�:مجانية�ع���أفراد�املجتمع�مثل

أسعار�السلع��س��الكية،�مثل��عانات��قتصادية�ال���تمنح�ا�الدولة��لبعض�املنتج�ن�لسلع�معينة،�

ن��ذا�النوع�من�النفقات��عفي��عض�أفراد�املجتمع�جزئيا�أو��ليا�من��نفاق�ع����ذه�ا��دمات�مما�إف

   .)150،ص2002حل��،(يؤدي�إ���ارتفاع�ميول�م�إ����دخار�

   أثر�النفقات�العامة�ع���نمط�توز�ع�الدخل�القومي -

� �العام ��نفاق �أثر� �ع�� �للتعرف �للدولة،�ع�� ��يرادية �السياسة �تحديد �من �البد �القومي �الدخل نمط

� �الدخول �ب�ن �التفاوت �تقليل ��شأن �الدولة �ت�ت��ھ �قد �ما �أن �محدودة�(ذلك �للطبقات �إعانة بمنح

الطبقات،لذا��ذه�بإتباع�سياسة�ايرادية�معينة،�كفرض�ضرائب�مثال�ع���قد�يضيع�مفعولھ�) الدخل

�توز�ع� �نمط �ع�� �العام �أثر��نفاق �ي�ون �وقد �و�يرادية، ��نفاقية �السياسة �ب�ن �الت�سيق �من البد

بز�ادة�القوة�الشرائية�لدى��عض��فراد�عن�طر�ق��مباشرا�ثر�فيكون�.  الدخل�مباشرا�أو�غ���مباشر

�ثر�غ���و��ون�  .انات�النقدية�أو�لدى��عض�الوحدات��نتاجية�عن�طر�ق��عانات�املباشرةمنح��ع

عن�طر�ق�تزو�د�فئات�معينة�ببعض�السلع�وا��دمات��سعر�أقل�من�سعر�ت�لف��ا�وذلك�بدفع��مباشر

�وا��دمات �السلع ��ذه �ت�تج �ال�� �املشروعات �إ�� �استغالل �. إعانات �سلعة �ع�� ��فراد و�أأو�حصول

   .)79-78،ص�ص2008ناشد،(قل�من�ت�لف��اأتؤد��ا�ال�يئات�العامة�بدون�مقابل�أو�بثمن��اتخدم

� �ال���آإن ��نفاق ��ذا �مل�ونات �ال�س�ية ���مية �تحديد �طر�ق �عن �ت��ز �الدخل �توز�ع ��� ثار��نفاق

�ا���و  مي�املقدم�عن��س��دف�الطبقات�الفق��ة����املجتمع،�وغالبا�ما�يتم�ال��ك���ع���مجاالت�الدعم

�الطبقات� ��س��دف �ال�� �و�س�ان �والتعليم �ال��ية �وال��امج ��جتما�� �الضمان �مخصصات طر�ق

الفق��ة،��عبارة�أخرى��عمل�برامج��نفاق�العام�ع���إعادة�توز�ع�الدخل�لصا���الطبقات�الفق��ة����

�الدول  �معظم �فدراسة �توضيحأ، �إ�� ���دف �الدخل �توز�ع �ع�� �العام �حاجات��ثر��نفاق �تلبية مدى

تم�قياس�فاعلية��نفاق�العام�ع���النظر�إ���ا��اجة�الفعلية�لھ�ومدى��الفئات�الفق��ة����املجتمع،�و 
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� �املؤكد �ومن �ع��ا، �الناجمة �ا��دمات �ونوعية �ا��اجات �ل�ذه ��جتماعية��أنتلب�تھ توف���ا��دمات

�املنخف �الدخول �لذوي �أمر�م�م �بأسعار�مدعومة �وال��ة �أل �التعليم �نظرا ��سع���ا��دمات�ضة ن

�الفق��ة �الطبقات �عن �املنال ��عيدة �يجعل�ا ��سعر�السوق �ص2016إسماعيل،(�جتماعية - 123،ص

124(.  

  العوامل�املحددة�للنفقات�العامة�  -11

��نفاق � يتأثر �ل���ومات �العامة- العام �العوامل�-النفقات �من �نذكر�الرئ�سية�بالعديد ،

  :)158،ص2016العبيدي،(م��ا

  التغ��������م�الس�ان -

إن�التغ��ات������م�الس�ان�و���تركي�تھ�من�ج�ة�أخرى�من�حيث�املستوى�التعلي���والص���والثقا���

�ا���ومي�؛جميعا ��نفاق �طبيعة �كب���ع�� �وال��ة�. تؤثر��ش�ل �التعليم �إ�� �ا��اجة �تصبح حيث

الة�ز�ادة�ونمو�الكثافة�الس�انية،و�ذا�والدفاع�و�من�وا��دمات�املحلية�العامة��خرى�كب��ة�ل�ا����ح

�العالقة�طردية�ب�ن���م�الس�ان�و��م�ا��دمات�أنسيؤدي�مباشرة�إ���ز�ادة��نفاق�ا���ومي،�أي�

  . املختلفة،�و�التا���ز�ادة���م��نفاق�ا���ومي

   التطور�والنمو�التكنولو�� -

�ضمن �املختلفة �املجاالت ��� �ا��ديثة �التكنولوجيا �استخدام ��ستوجب��إن �بالتأكيد �ا���ومة �شاطات

مما�سيعمل��،أي�يتطلب�ذلك�تخصيصات�إضافية�للم��انية�ا���ومية�،املز�د�من�النفقات��ا���ومية

ع���ز�ادة��نفاق�ا���ومي،�وقد�ي�ون�ذلك����مجاالت�خدمية�وعسكر�ة�تمتاز�بتكنولوجيا�عالية،�أي�

  . �نفاق�العام���م م�التكنولوجيا�ا��ديثة�والتطور�باستخدامستوى�أن�العالقة�طردية�أيضا�ب�ن�

  النمو��قتصادي -

  :ي�� صاحبھ،�مايُ �أنبلد�يجب��أيالنمو��قتصادي�����إن

�أو�العام�- �ا��اص �القطاع ��� �سواء ��س�ثمارات ���م ��نفاق�و  ؛ز�ادة �ز�ادة �من �البد �ذلك ملواكبة

  ا���ومي�لتلبية�حاجيات�املجتمع�ا��ديدة؛
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فراد�املجتمع،�و�ذا�ما�سي��تب�عليھ�والذي��ع���ز�ادة����املستوى�املع�����أل �،لدخل�القوميز�ادة����ا�-

�ز�ادة� ��� �ا���ومة �تدعم �ح�ومية �إيرادات �يولد �مما �الدخل، �ع�� �وإضافية �جديدة �ضر��ية مستو�ات

�مثل �أو�ا��دمية، ��نتاجية �سواء �املشروعات �مختلف �ع�� �وز�اد: �نفاق �وا��سور �الطرق ة�إ�شاء

  .���ا�من�م�شئات�الب�ية�التحتيةغمصادر�الطاقة،�وتحديث�وسائل�النقل�و�تصاالت�و 

�ا���ومية - �أو��عانة �واملدفوعات �املدفوعات�: الدعم �وتقديم �ا���ومي �و�الدعم �املساعدات �ز�ادة إن

�دولي ��ال��امات �خارجيا �م��ا �املدفوعة �وح�� �الس�انية، �و�تجا�ات �الفئات �ملختلف ��ل�ا�و�عانات ة

  .تؤدي�إ����شكيل�ع���كب���ع���ا���ومة����مجال��نفاق�ا���ومي��س�ب�ز�ادة��نفاق

  ارتفاع�الت�اليف�ال�س�ية�ل��دمات�العامة -

��ش��� �الد��حصائياتحيث �و لبعض �املتقدمة ��وم��ال �املتحدة ��مر�كيةالواليات �القيا����، �الرقم أن

��من�الرقم�القيا����العام�لألسعار،�و�ذا��عكس�حساسية�أك����ألسعار�السلع�ال����ش����ا�ا���ومة�أك�

   .)144،ص2009داوود،(للت��م�من�جانب�مش��يات�ا���ومة

  

  الدعم�والتحو�الت�ا��كومية -

  .)144،ص2009داوود،(�ل�سنة�تلعب�دورا�م�ما����دفع��نفاق�ا���ومي�نحو�ال��ايد

  لنفقات�العامةاظا�رة�ز�ادة�� -12

   الظا�ر�ة�سباب��1.12

   :�شمل��سباب�الظا�ر�ة�ل��ايد�النفقات�العامة����ومات�الدول�العديد�من�العناصر،�م��ا

  انخفاض�قيمة�النقد -

� �للنقود، �الشرائية �القدرة �تد�ور �بھ �ع���يقصد �ل��صول �تدفع �ال�� �النقدية �الوحدات �عدد �ز�ادة أي

�أرقام ��� �ت��م �ذلك �ع�� �و���تب �معينة، �أو�خدمة �العامةالنفق�سلعة �الز�ادة�. ات �معرفة �أجل ومن

�لنفقات� �القياسية ��رقام �باستخدام �املقارنة �محل �النفقات �أرقام ��عديل �يجب �للنفقات، ا��قيقة

�قيمة� �ل�ا �نقدية �وحدات �أساس �ع�� �التطور �ت�بع �يمكن �ح�� �ا��ملة �وأسعار املع�شة

   .)22،ص1999حس�ن،(ثابتة
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  ةيطرق�املحاس�الاختالف� -

�املحاسب�إن �لطرق �رقم �ع�� �أثر�ا �ا���ومية �طر�قة��نفاقة �من �فاالنتقال �بامل��انية امل��انية� العام

�الدول  �كث���من ��� ��عتمد ��انت �ال�� ��عض�،الصافية �نفقات �اقتطاع �بمقتضا�ا ��ع�� ��دارات�وال��

� �من �مباشرة ��،إيرادا��اواملصا�� �و�نتقال �بامل��انية �الصا�� ��إ��وقيد �امل��انية وال����لية�جماطر�قة

� �النفقات �جميع �قيد ��و�يراداتمقتضا�ا �شمولية �ملبدأ
ً
�تطبيقا �تخصيص، �دون  امل��انيةبامل��انية

يقابل�ذلك�ز�ادة�حقيقية�فيھ��أنالعام�بامل��انية�دون���نفاقز�ادة�رقم��إ��يؤدي��أنوالذي�من�شأنھ�

�قبل �من ����ل �تكن �لم �قائمة �عامة �نفقات �ل���يل ��.ن�يجة �ضم �يؤدي �العامة�كما �النفقات �عض

� �الواردة ��� �وم��قة �مستقلة ��إ��م��انيات �العامة ��إ��امل��انية ���م �غ�����نفاقت��يم �ع�� العام

تؤدي�) كمرافق�املياه�والك�ر�اء�والنقل�والغاز�وغ���ا(تأميم�����عض�امل�شآت�ا��اصة��أنكما��،الواقع

�الدولة�إدخال إ�� �م��انية ��� ��،نفقات �يؤدي ���إ�و�التا�� �رقم �ل�ست��،العام��نفاقز�ادة �الز�ادة و�ذه

   .)38،ص2020العامري،(سوى�ز�ادة�ظا�ر�ة

  ز�ادة�عدد�الس�ان -

وذلك�ملواج�ة��عباء�العامة�ال���تقع�ع���عاتق��،يؤدي�ال��ايد�الس�ا�ي�إ���ز�ادة���م�النفقات�العامة

من�العام،�وع����ذا��ساس�فإن�ز�ادة�السيما����مجال�ا��دمات�العامة��التعليم�وال��ة�و� �؛الدولة

��م�النفقات�العامة�بنفس�ز�ادة��سبة�النمو�الس�ا�ي��ع���أن�ز�ادة���م�النفقات�العامة�ل�س����

وملعرفة�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�حقيقية������م�النفقات�العامة�أم�.  الواقع�سوى�ز�ادة�ظا�ر�ة�فقط

د�الس�ا�ي،�وذلك�بحساب�متوسط�نص�ب�الفرد�من�النفقات�ثر�ال��ايأمر��ستد���اس�بعاد�ال�فإن�� 

   .)34،ص1988لطفي،(العامة�ومقارنة�ما�يطرأ�من��غ���من�ف��ة�إ���أخرى 

  )البلد( ز�ادة�مساحة��قليم -

وذلك�ملواج�ة��عباء�ا��ديدة�الز�ادة���م�النفقات�العامة،�إ���ي�دولة�أل � �قليممساحة�تؤدي�ز�ادة�

لدولة،�وع���الرغم�من�أن��ذا�العامل�ال��عد�من�أسباب�الز�ادة�الصور�ة����النفقات�ال���تقع�عاتق�ا

�أن �إال �ف��ة�ي ھالعامة، �ب�ن �العام ��نفاق �أرقام �ب�ن � �املقارنة �إجراء �عند � ��عتبار ��� أخذ

   .)123،ص2002حل��،(وأخرى 
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   �سباب�ا��قيقية  2.12

لظا�رة�تزايد�النفقات�العامة؛� �سباب�ا��قيقة�ة�فإنحسب�العلماء�واملختص�ن����علم�املالية�العام

   :)58-55،ص�ص2010الق����،( تتعد�أسبا��ا،�وال���من�بي��ا�نذكر

    �سباب�السياسية -

� �تب�ت �الدول �يتعلق��عض �ما �م��ا �وخارجية، �داخلية �واسعة �وم�ام �مسؤوليات �السيا��� �الصعيد ع��

�الديمقراطية �يتع. بان�شار�املبادئ �ما �وسياسيا�وم��ا �دبلوماسيا �ا��ار�� �التمثيل �نفقات �بازدياد لق

  .املنظمات�واملؤتمرات�الدولية�و�قليميةواملشاركة�الواسعة����

  �سباب��قتصادية -

�القومي،� �نمو�الدخل �إ�� �ذلك �وأدى �أش�ال�ا، �ب�افة ��قتصادية �بمشروعا��ا �التوسع ��� �الدولة بدأت

�وإنتا �الدولة �موارد �ز�ادة �خدما��م،�و�التا�� �مستو�ات �وتحس�ت ��فراد �دخول �توسعت �أن �ف�ان ج�ا،

�مبالغ� �اقتطاع �من �الدولة �ع�� �س�ل �بحيث �والرسوم، �الضرائب �دائرة �ا�ساع �إ�� �ذلك �أدى و�املقابل

�كب��ة �الدولة�. ضر��ية �قيام �ضرورة ��مر�إ�� ��ذا �دفع �مما �للدولة، �العامة ��يرادات �ز�ادة �ع�� عملت

  .�ان�ن�والتوسع����نفقا�بإشباع�حاجات�املواط

    �جتماعية�سباب� -

تكمن��سباب��جتماعية�من�خالل�ازدياد�تدخل�الدولة����املجال��جتما���وتحس�ن�مستوى��فراد�

ور�حاجات�الس�ان�وتمركز�م����املدن�ونمو�الو����جتما��،�طاجتماعيا�و�عليميا�و��يا�وثقافيا،�وت

� �البطالة �ضد ��فراد �لتحس�ن�وتأم�ن ��جتماعية �و�عانات �ا��دمات �وتقديم �واملرض، والشيخوخة

� �أدت �ا��ديدة ��جتماعية ��عباء ��ذه �ف�ل �أش�ال�ا، �ب�ل �الرفا�ية ��نفاق��إ��مستوى ���م ازدياد

  .   العام

    �سباب��دار�ة -

د�املوظف�ن،��دارات�ا���ومية��ش�ل�سر�ع،�وذلك�بز�ادة�عدد�الوظائف�وعد�وترجع�إ���توسع���م

وما�صاح��ا�من�ضرورة�إيجاد�تنظيم�إداري�جديد�يتما����مع�التطور�الذي�حصل����م�ام�ووظائف�
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�ل��ذه��سباب��دار�ة�أدت�إ���ز�ادة���م��نفاق�ا���ومي�أمام�ز�ادة��عباء��دار�ة� .ا��... الدولة�

    .ا��ديدة�للدولة�ا��ديثة

    �سباب�املالية -

���س�ولة�وصول�الدولة�إ���القروض�الداخلية�وا��ارجية،�وذلك�لسداد�أي���ز��املاليةتتمثل��سباب�

��نفاق�العام ������إيرادات�الدولة،�حيث�أن�ا��صول�ع���القروض�دفع�بح�ومات�الدول�إ���التوسع

        .ھوز�ادة���م

    �سباب�العسكر�ة -

�ل��ايد ��ساسية ��سباب �من �العسكر�ة �فبمجرد���عت����سباب �العصر�ا��اضر، ��� �العامة النفقات

� �ع�� �فقرات�م��انيات�طالع �أ�م �أن �يالحظ �العسكري،��أو�بنود�الدول ��و��نفاق �ا���ومي �نفاق

يتطلب�تمو�ل�ما�����م�سواء����مرحلة�ر�����س��ة�واملعدات�وامل�شآت�العسكر�ة�فالتطور�املستم

  .  ا��رب�وما��عد�ا���مرحلة�السلم�أو�

  لنفقات�العامةاترشيد�� -13

�دوات�املستخدمة����مجال�ترشيد�النفقات�العامة،��و�أسلوب�تحليل�الت�اليف�واملنافع�أو��أ�ممن�

�خالل �من �العام، ��نفاق �قرارات �اتخاذ �ترشيد ��� �والعائد، �الت�لفة �املجيد،( تحليل ،ص�2005عبد

   :)188-185ص

  الت�اليف�واملنافع�تحليل -

قرارات��نفاق�العام��س���إ���تحس�ن�مع�شة�ورفا�ية�املجتمعات��من�خالل�تحقيق�من�املعروف�أن�

و�التا���عند�اختيار�وتقييم�املشروعات�العامة�من�زاو�ة�إس�ام�ا�����ذا�التحس�ن،��؛عدد�من���داف

�.بدائلجميع�البدائل��خرى�املمكنة،�و�و�ما�يتطلب�تحديد���داف�ودراسة�ال����عتبار���خذيلزم�

�ش �من �ال�� �الواسعة ���داف ��عتبار ��� ��خذ �أساس �ع�� �تتحدد �الب�ئة�أو��داف ��غي�� ��ا

�قتصادية�و�جتماعية�نحو�ز�ادة�الدخل�القومي�وتحس�ن��نتاجية�وتحقيق�العدالة����توز�ع�الدخل�

�فضل�من�بي��ا،��اختيار ب��داف��ناك�بدائل�متعددة�يجب��ختيار�بي��ا،���ذهوللوصول�إ���. وغ���ا

وجانب�.  مما�يحتاج�إ���عملية�تقييم�وتحديد�جانب�الت�اليف�ال���ي�ب���تحمل�ا�للقيام�بمشروع�مع�ن

  .املنافع�أو�العوائد�ال���سوف�يدر�ا��ذا�املشروع
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  تحديد�عناصر�الت�اليف�واملنافع -

  :تتضمن�تحديد�أنواع�الت�اليف�التالية: تحديد�عناصر�الت�اليف -

  ت�لفة�مش��كة�ب�ن�املشروع�وغ��ه�من�املشروعات؛�-

  ت�لفة�غ���مباشرة؛�-

  ت�لفة�بي�ية؛�-

  .ت�لفة�مغرقة�-

  :وتتضمن�تحديد�املنافع�التالية: تحديد�عناصر�املنافع -

  املنافع�املش��كة؛�-

  املنافع�املباشرة؛�-

  .املنافع�غ���املباشرة�-

  املفاضلة�ب�ن�الت�اليف�واملنافع -

�الكث� �واختيار�أفضل��ناك �ومنافع�ا �ت�اليف�ا �ب�ن �واملفاضلة �املشروعات �ب�ن �معاي���املقارنة ��من

حيث�يلعب�عنصر�الزمن�دورا��اما�. �نفاق�املرتبط���ذا�املشروع�ترشيد�قرار �املشروعات�ال���تؤدي�إ��

ن�املشروع�إنھ�مع�ثبات�العوامل��خرى،�فأ���تقييم�حسابات��نفاق�العام،�بحيث�يمكننا�أن�نقرر�

�تدفع�ت�اليفھ����زمن�أ�عد�الحق،��و�در�منفعة ُيفضل�أن�ي�ون�. ���زمن�أقرب�-مردودية�ر�حية-الذي

  .مشروعا�بديال

  حسم�اختيار�املشروعات�و�ختيارات�السياسية -

�ولكن� �العام، ��نفاق �مشروعات �لتقييم �أوليا ��عت���أسلو�ا �والت�اليف �املنافع �تحليل �أن �القول يمكن

�ال �يرمز�حسم ��سلوب �و�ذا �السياسية، �العملية �داخل �ال��اية ��� �يقع �العام �باإلنفاق �ا��اصة قرارات

�طبيعة� �ع�� �املجال ��ذا ��� �النجاح �مدى �و�توقف �قرارا��م، �اتخاذ �ترشيد �إم�انية �فقط للسياسي�ن

ل�ا�اتخاذ�و�ليات�ال���يتم�من�خال�،)ديكتاتوري-شبھ�ديمقراطي�-ديمقراطي( ���البالد النظام�السيا���

  . القرارات
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  أسئلة�للمراجعة�  -14

  وما����ا��صائص�املم��ة�ل�ا؟�؟بالنفقات�العامةما�املقصود��-

  ت�لم�عن�أ�م�صور�وأش�ال�النفقات�العامة؟�-

  مع�الشرح؟��طرق�تقدير�النفقات�العامةأ�م��أذكر  -

  ؟�ثار��قتصادية�للنفقات�العامةت�لم�باختصار�عن�أ�م��-

  العوامل�املس�بة�لظا�رة�ز�ادة�النفقات�العامة؟ما����أ�م��-

  ما�املقصود�ب��شيد�النفقات�العامة؟��وكيف�يتم�تحقيق�ذلك؟�-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  النفقات�العامة .................................................................................................... الثا�يالفصل�

60 

 

  مصادر�ومراجع�الفصل�الثا�ي  -15

01- � �الدخيلأحمد �حس�ن �)2013(خلف ،� �قانو�ي، �منظور �من �العامة �تكر�ت،�املالية �جامعة مطبعة

 .تكر�ت

 .دار�املس��ة�لل�شر�والتوز�ع،�عمان�قتصاد�الك���،� مبادئ،�)2009(ع���داوود حسام -02

 .ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائراملالية�العامة،�،�)1999(مصطفى�حس�ن حس�ن -03

�حل�� خالد-04 �زغول �)2002(سعد �ا��مود، �إبرا�يم ،��� � الوسيط �العامة، �العر�ية�املالية � املنظمة

 .لإلدارة،�القا�رة

 .دار�الكتب�املصر�ة،�القا�رةاملالية�العامة،� اقتصاديات،�)2016(عسر�  خديجة-05

 .ح�ومة�د�ي،�د�ي ،الو���املا���ا��كومي ،)2020(املالية دائرة-06

بدون�املالية�العامة،� مدخل�معاصر����علم،�عقيل�حامد�ا��ابري،�)2020(جايد�العامري  سعود-07

 .�غداددار��شر،�

 .،�م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،�ب��وتأساسيات�املالية�العامة،�)2008(عد���ناشدسوزي�-08

 .،�م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،�ب��وتاملالية�العامة،�)2003(عد���ناشد�سوزي -09

 .،�املكتبة�القانونية،��غدادعلم�املالية�العامة�وال�شر�ع�املا��،)1970(ا��نا�ي طا�ر -10

 .،�دار�ا��امد،�عمانو�ال�شر�ع�املا���الضر���املالية�العامة�،�)2007(الع���عادل�فليح-11

 .أكتو�ر،�القا�رة�06جامعة�اقتصاديات�املالية�العامة،�،�)2005(عبد�املجيد عبد�املطلب-12

 .،�مكتبة�ع�ن�شمس،�القا�رةاقتصاديات�املالية�العامة،�)1988(ع���لطفي -13

 .لل�شر�والتوز�ع،�عمان�دار�وائللالقتصاد�الك��،� مدخل،�)2016(جمعة�العبيدي فائق -14

 .دار�الرضوان�لل�شر�والتوز�ع�،�عماناملالية�العامة،� اقتصاديات،�)2013(ذياب�عواد�فت���أحمد -15

 .دار�العلوم�لل�شر�والتوز�ع،�عنابةاملالية�العامة،�،�)2003(�ع��،��سرى�أبو�العال�الصغ��  محمد -16

17- � �)2018(خ���الع�اممحمد �العامة، ��ي: املالية �والنفقات، ��ف��اضية�رادات �ا��امعة م�شورات

 .السور�ة،�دمشق
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 .دار�املس��ة�لل�شر�والتوز�ع،�عماناملوازنة�العامة،� أصول ،�)2008(شاكر�عصفور محمد� -18

 .،�أسباب�ازدياد�النفقات�العامة����مصر،�مطبعة�دار��شر�الثقافة)1948(ر�اض�عطية محمود -19

 .دار�أسامة�لل�شر�و�التوز�ع،�عمانة�املالية�العامة،��دار ،�)2008(الفارمصطفى� -20

�الكفاءة�و�العدالة،�: املالية�العامة،�)2016(لعي���إسماعيل ميثم -21 دار�اليازوري�لل�شر�مقايضات

 .والتوز�ع،�عمان

�طار�العام�وأثر�ا����: �قتصادية السياسات،�)2015(يو�س�املوسوي �حيدر ،�ا��ي�ا�ي�نزار��اظم -22

 .دار�اليازوري�لل�شر�والتوز�ع،�عمانق�املا���ومتغ��ات��قتصاد�الك��،�السو 

 .دائرة�املوازنة�العامة،�عماندليل��يرادات�والنفقات،�،�)2015(املاليةوزارة�  -23
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  للدولة�العامة��يرادات�عر�ف�  -01

منتظمة�أو�غ����-أو�عي�ية/و�ة�نقدي-�ل�ما�تحصل�عليھ�الدولة�من�موارد�مالية����يرادات�العامة� -

  .)15،ص2000قحف،(منتظمة،�و�مقابل�أو�بدون�مقابل

�الدولة�من�املصادر�املختلفة��يرادات�العامة� - �الدخول�ال���تحصل�عل��ا كأداة�مالية،�مجموعة�من

  .)85،ص2003ناشد،(وتحقيق�التوازن��قتصادي�و�جتما���،من�أجل��غطية�نفقا��ا�العامة

�ا�- ��يرادات �لعامة �بتغطية��� �القيام �يتطلب �حيث �العام، �لالقتصاد �املا�� �ال�شاط مصادر�تمو�ل

النفقات�العامة�تدب���املوارد�املالية�الالزمة،�وتحصل�الدولة�ع����ذه�املوارد�أساسا�من�الدخل�القومي�

بات��نفاق�ملواج�ة�متطل�؛���حدود�القدرة�املالية�القومية،�أو�من�ا��ارج�عند�عدم�كفاية��ذه�املوارد

   .)21،ص2010العزاوي،(العام

�سواء��- �العامة ��يئا��ا �بواسطة �الدولة �عل��ا �تحصل �ال�� �النقدية �املبالغ �جميع ��� �العامة �يرادات

�وغ���قابلة� ���ائية �بصورة �العامة �ا��ز�نة �إ�� �ترد �ال�� �أو�سيادية؛ �اقتصادية �إيرادات ��ش�ل �انت

   .)02،ص2006ال�ي��،(���العاملالس��جاع،���دف�تمو�ل�ال�شاط��نفا

�يرادات�العامة����جميع�الضرائب�والرسوم�والعوائد�و�ر�اح�والفوائض�واملنح،�وأي�أموال�أخرى��-

رِ 
َ
   .)02،ص2015وزارة�املالية��ردنية،(ُد�ل��ز�نة�العامة�للدولةت

�وح - �ع���مختلف �الدولة �تتلقا�ا �ال�� �املداخيل �مختلف �العامة ��يرادات �وغ���تمثل ��قتصادية دا��ا

 سواء��انت��ذه�املداخيل�مقابل�خدمات�تقدم�ا�املصا���ا���ومية�أو�اقتطاعات. �قتصادية����البلد

يفرض�ا�الدور�الرقا�ي�للدولة�أو�مبالغ�تطوعية�تقدم�للدولة�من�قبل��فراد�وال�يئات�الوطنية��إلزامية

   .)04،ص2017ودية،وزارة�املالية�السع(والدولية�وا���ومات��جن�ية

               � ��فإنوعليھ �العامة ��يرادات ��� ��املبالغجميع �من �الدولة �عل��ا �تتحصل �ال�� موارد�ا�املالية

 �غطية�النفقات�العامة��غية ،��ش�ل�منتظم�أو�غ���منتظم،املتخلفة�سواء��انت�اقتصادية�أو�سيادية

  .املجتمع�أفراد�اتجاه�قتصادي�ومسؤولي��ا�لقيام�بدور�ا�الالزمة�ل
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  خصائص��يرادات�العامة���-02

  : ���النقاط�التالية�يرادات�العامة�للدولة�إبراز�أ�م�خصائص��من�خالل�التعر�ف�السابقة�يمكن

  منتظمة�أو�غ���منتظمة،�و�مقابل�أو�بدون�مقابل؛�-أو�عي�ية/و��نقدية-موارد�ماليةأ��ا� -

  حقيق�التوازن��قتصادي�و�جتما��؛نفقات�العامة�وتالأداة�مالية�لتغطية� -

  العوائد�و�ر�اح�والفوائض�واملنح�وجميع�الضرائب�والرسوم؛من� أو�سيادية؛/وإيرادات�اقتصادية� -

-�� ��يرادات �ع�� �الدولة �املصا��تحصل �تقدم�ا �خدمات �ل�ا�ا���ومية�وال�يئات�مقابل أو��التا�عة

� �للدو �إلزاميةاقتطاعات �الرقا�ي �الدور ��فراد�يفرض�ا �قبل �من �للدولة �تقدم �تطوعية �مبالغ �أو لة

��جن�ية �وا���ومات �والدولية �الوطنية �املصط��ات� .وال�يئات �العامة ��يرادات �صنف �ضمن وتدخل

  :التالية

   �يرادات�العامةمصط��ات�ضمن�أصناف�):  01.03(جدول�رقم�

  التعر�ف  املصط��

  .ااملبالغ�املتحصلة�من�أصول�تتوفر�طبيعي  الر�ع

،�مقابل�خدمات�عامة�ذات�نفع�خاص�تقدم�  الرسم
ً
مبلغ�من�النقود��سدده�املستفيد�للدولة�إلزاما

  .لھ

يدفع�للدولة�دون��؛اقتطاع�ما���إلزامي�من�دخل�وثروة���ص�ذي�صفة�طبيعية�أو�اعتبار�ة  الضر�بة

  .مقابل�من�أجل�تحقيق�نفع�عام

  .تبادل�منافع�بمقابل  املبادلة

  .نافع�بال�مقابلتبادل�م  التحو�ل

 .06اململكة�العر�ية�السعودية،�الر�اض،�ص ،دورة��يرادات�واملصروفات ،)2017(املالية� وزارة :املصدر
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 �يرادات�العامة��مم��ات  -03

��يرادات،� �أنواع �من �نوع ��ل �مم��ات �تباين �إ�� �أدى �و�و�ما �مصادر�ا، �ب�نوع �العامة تتم����يرادات

  .حيث��ل��ام�واملقابل�يرادات�العامة�من��مم��اتو���و���ص�وا��دول�التا���ي

  من�حيث��ل��ام�واملقابل �يرادات�العامة�مم��ات): 02.03(جدول�رقم�

  الصفة  ا��صائص  �يرادنوع�

  بال�مقابل  تحو�الت�إجبار�ة  ضرائب

  بمقابل  تحو�الت�إجبار�ة  مسا�مات�اجتماعية

  بال�مقابل  تحو�الت�طوعية  منح

  -  مبادالت  دخل�امللكية

  -  مبادالت  مبيعات�سلع�وخدمات

  بال�مقابل  تحو�الت�إجبار�ة  غرامات�جزائية

  .07اململكة�العر�ية�السعودية،�الر�اض،�ص ،دورة��يرادات�واملصروفات ،)2017(املالية�وزارة�: املصدر

  أر�ان��يرادات�العامة�  -04

   :)55- 54،ص�ص2013الدخيل،(أر�ان�أساسية،�تتمثل�فيما�ي���تقوم��يرادات�العامة�للدولة�ع���ثالث

     مبلغ�نقديالعام��يرادات� - 

�����صل�بما�أن
ً
ن��يرادات�العامة��ستحصل�����صل�بالنقد�إف�؛النفقات�العامة�للدولة�تدفع�نقدا

�التح ��� �وال�ساطة �والس�ولة �واملساواة �بالعدالة �املرتبطة ��عتبارات �ولذات ،
ً
�ال���أيضا �والرقابة صيل

�
ً
نھ�ال�يخل�بالنقدية�����يرادات�أتحدثنا�ع��ا�عند�تفصيل�أسباب�النقدية����النفقات�العامة،�علما

العامة�أن�يتم�تحصيل�ا�بما��س���بالنقود��لك��ونية�أو�باألوراق�التجار�ة�من�صك�وحوالة�وكمبيالة،�

����الضرائ �كما
ً
�يتم�التحصيل�نقدا ��ان��صل�أن �والقروض�العامةوإذا �والغرامات ن�إف�،ب�والرسوم

  .�عانات�الدولية�واملصادرات�يمكن�أن�ت�ون�عي�ية
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   يتم�تحصيل�ا�من�طرف�الدولة العامة�يرادات� - 

النظر���غض ،تحصل�ع���إيرادات�يطلق�عل��ا�باإليرادات�العامة القانونية�والسياديةفالدولة��سلطا��ا�

من�قيام�ا�ب�شاطات�استعملت�ف��ا�سلط��ا�العامة�أو�ب�شاطات� راداتعن��و��ا�حصلت�ع���تلك��ي

ومن�دون�أن�تتوسل�بوسائل�السلطة�العامة����ا��صول��،�فراد تجار�ة�واقتصادية�شب��ة�ب�شاطات

  .ع���تلك��يرادات

  تحقيق�النفع�العام العامة��يرادات ال�دف�من - 

�ا��ارس �من �الدولة ��غ���دور � مع �املتدخل �إ���إ�� �النظرة ��غ��ت �فاملتدخل، �ا��ارس �شبھ �ثم واملنتج

�العامة�  �فقط�،يرادات �العامة �النفقات �تمو�ل �إ�� ���دف ��انت �أن �الوقت��صبحتأ�؛فبعد ��� ل�ا

�والبي�ية �وال��ية �والسياسية �و�جتماعية ��قتصادية �م��ا �متعددة �تظ�ر��،ا��اضر�أ�داف ور�ما

�أخر  �جديدة �املستقبل ى أ�داف �ولك���� �الصا��، �خدمة ���
ً
�جميعا �تصب �أن �يجب �ال��اية ��� �،العام ا

ع����املسؤولون و�ذا��خ���لھ�مدلول��س���مرن�يختلف�حسب�الزمان�وامل�ان�والفلسفة�ال���يؤمن���ا�

  .السلطة����البالد

  تقسيمات��يرادات�العامة�  -05

   :)35-33ص�،ص2015عمارة،(،�نجدمن�التص�يفات�العلمية�لإليرادات�العامة�للدولة

  �يرادات��صلية�و�يرادات�املشتقة  5-1

  �يرادات��صلية -

تقتطع�ا��أنتحصل�عل��ا�الدولة�باعتبار�ا���صا�قانونيا�لھ�حق�التملك�ودون�����تلك��يرادات�ال��

  .ومن�أ�م��ذه��يرادات�إيرادات�أمالك�الدولة  من�دخول��فراد،

  �يرادات�املشتقة�-

 �� �تلك �ال���� �مثل�يرادات ��فراد، �دخول �من �اقتطاع�ا �طر�ق �عن �مباشرة �الدولة �عل��ا : تحصل

  .الضرائب�والرسوم�والقروض�والغرامات�و�تاوات
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  العادية غ���و�يراداتالعادية��يرادات�  5-2

   �يرادات�العادية -

� �تتكرر �ال�� ��يرادات �تلك ��� �دور�ا �امل�� ���انية �و�� �للدولة، �الدولة�العامة �أمالك �إيرادات تتضمن

  .الضرائب�والرسوم

  �يرادات�غ���العادية -

العامة�للدولة،�ف���إيرادات�غ���منتظمة�أو�غ���دور�ة،���انية�امل���دور�ا�تتكرر�ال����تلك��يرادات�ال���

  .القروض�العامة،��صدار�النقدي،�والغرامات: مثل

  الشب��ة�بإيرادات��قتصاد�ا��اص�قتصاد�العام�و�يرادات�إيرادات�  5-3

  إيرادات��قتصاد�العام -

�ال�� ��يرادات �تلك ��يرادات���� �عل��ا �يطلق �لذلك �سيادية، �سلطة �من �ل�ا �بما �الدولة �عل��ا تحصل

��موال� �ع�� �الدولة �واس�يالء �والغرامات، ��جبار�ة �والقروض �والرسوم �الضرائب، �و�شمل السيادية،

  .  �صدار�النقدي�ا��ديدال���ال�وارث�ل�ا،�و

  �يرادات�الشب��ة�بإيرادات��قتصاد�ا��اص� -

�ال�� ��يرادات �تلك �أمثلة���� �ومن �ا��اص، �ال�شاط �يماثل ��شاطا �ممارس��ا �من �الدولة �عل��ا تحصل

  .  والقروض��ختيار�ة�و�عانات��يراداتذلك�

  �ختيار�ة�و�يرادات�جبار�ة��يرادات�  5-3

  يرادات��جبار�ة�  -

�جبار��و�كراه،�و�ذا��جبار�ي�ون�من�جانب�فإن��يرادات�تصنف�وفقا�ملعيار� حسب��ذا�التص�يف

الدولة�ع����فراد�بمناسبة�حصول�ا�ع����عض��يرادات�العامة،�حيث��ستخدم�سلط��ا�السيادية،�

   .ومن�أمثلة�ذلك�الضرائب�والرسوم�والغرامات
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  تيار�ة�خ��يرادات -

� �أفراد �من �الدولة �عل��ا �تحصل �ال�� ��يرادات �تلك ��ختيار�ة��� �القروض �و�شمل �اختيار�ا، املجتمع

  .أمالك�الدولة�واملنح�و�عانات�وإيرادات

 مصادر��يرادات�العامة�  -06

  :إ���،حسب�مصادر�تحصيل�ا يصنف��يرادات�العامة�للدولة�ناك�من�

  )إيرادات�الدوم�ن( لةمن�أمالك�الدو �يرادات�  6-1

  الدولة�العامة��يرادات�من�أمالك  6-1-1

والساحات�وا��دائق�العامة� ،�وتخصص�للنفع�العام��الطرق�تخضع��ذه��موال�ألح�ام�القانون�العام

� � ،...و���ار�واملوا�ئ �للدولة �ال�يحق ��موال ��ذه �ال �أنمثل �وعادة ���ا، �من��تأخذ�تتصرف �ثمنا الدولة

ن�يحدث�أحيانا،�أن�تقوم�الدولة�بفرض�رسوم�ع����نتفاع�إ�موال،�و قابل�استخدام�م�ل�ذه�م��فراد

   .)179،ص1992امل�اي��،(��ذه��موال��الرسوم�ع���ز�ادة�املتاحف�وا��دائق

  �يرادات�من�أمالك�الدولة�ا��اصة  6-1-2

��موال �الدول��� ���ا �تتصرف �حيث �ا��اص، �القانون �ألح�ام �تخضع ����ال�� ��فراد �يتصرف �كما ة،

�والتجار�ة� ��س�ثمار�الصناعية �مشار�ع �ومختلف �والغابات، �الزراعية �و�را��� �كآبار�الب��ول، أمالكم

�الدولة ���ا �تقوم �ال�� �واملالية �ا��اص،� .)179،ص1992امل�اي��،(والزراعية �الدوم�ن و�قسم

   :)101،ص2015سالمة،(إ��

  الدوم�ن�الزرا���-

و�أ�ي�إيراد��ذا�النوع�من�ثمن�بيع�املنتجات�أو� والغابات،�ولة�من��را����الزراعية�شمل�ممتل�ات�الد

  .ثمن��يجار
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  الدوم�ن�الصنا���والتجاري �-

أما�ال���تقوم���ا�الدولة�مثل�ا����ذلك�مثل��فراد،� ���مختلف�املشروعات�التجار�ة�والصناعية يتمثل

ل��ذه�املشار�ع�وخاصة�الصناعية،�إما��س�ثمار�املباشر�أو�الطرق�ال���من�خالل�ا�تقوم�الدولة�باستغال

  .الشراكة�أو�التأميم�سواء��ان�ك���أو�جز�ي

  الدوم�ن�املا���-

�و�س�م،� �ا��ز�نة �وأذونات �ا���ومية �السندات �من �ا���ومة �عل��ا �تحصل �ال�� ��يرادات �تلك ��

تمنح�ا�لألفراد�أو�املؤسسات�أو�توظيف��باإلضافة�إ���الفوائد�ال���تحصل�عل��ا�من�خالل�القروض�ال��

  . أموال�ا����البنوك

  �ستخرا��الدوم�ن��-

�الدوم�ن ��ذا � �شمل �تمتلكھ �ما ��ل �من �من�الدولة �وغ���ذلك �والغاز�الطبي��، �وآبار�النفط املناجم

�الدولة �خز�نة �ع�� �كب��ا �دخال �تدر �ما �عادة �ال�� �املعدنية �الباطنية �املالية�( ال��وات وزارة

     .)18،�ص�2017ودية،السع

  من�الغرامات�وال�بات�واملنح�والت��عات����يرادات� 6-2

�للقوان�ن��الغرامات �املخالف�ن ��فراد �من �العامة �و�يئا��ا �الدولة �تجب��ا �ال�� �النقدية �املبالغ ��

�ا�الدولة�وال��عت����ذا�املصدر�من�املصادر��ساسية�ال����عول�عل�. وال�شر�عات�املعمول���ا����الدولة

��و� �فرض�ا �من �الغرض �أن �كما �تحققھ، �الذي �املا�� �املردود �لقلة �وذلك �العمومية، �ا��ز�نة �تمو�ل ��

�بالقانون  �و�ل��ام �املجتمع ��� �العام �النظام �لفرض ��.تر�وي �والت��عات �واملنح �ال�بات ��موال�فأما ��

نظمات�الدولية�أو�الشر�ات��جن�ية�ال���تقدم�ا�الدول�الصديقة�وا��ليفة���ز�نة�الدولة،�أو�تقدم�ا�امل

�إ�سانية �ومالية �اقتصادية �وت��عات�. ألسباب �ك�بات �الدولة �داخل �و��فراد �املؤسسات �تقدم�ا أو�ال��

   .)18،ص2017ال�ي��،( ومنح�غ���مس��دة�لدعم�ا���ود�املالية�للدولة
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     من�الضرائب�يرادات�  6-3

،�ملا�تمتاز�بھ�من�وفرة�ا��صيلة،�حيث��عتمد�مة�للدولة�ا��ديثة�عت���الضرائب�من�أ�م��يرادات�العا

�خاص� �مقابل �دون �امل�لف�ن �من �تحصل�ا �الدولة �وألن �العامة، �النفقات �معظم ��غطية ��� �الدولة عل��ا

ع����و��ا�إيرادا�ماليا�للدولة�فقط،�وإنما�ضر�بة����العصر�ا��ديث�ال�يقتصر�واستخدام�ال. �عود�عل��م

�الستخداما �و�جتماعية�أيضا �والسياسية ��قتصادية ���داف �تحقيق ��� ��خرى، ��ا

   .)44،ص2005الشاي��،(للدولة

  �عر�ف�الضر�بة� 6-3-1

���مبلغ�من�املال�تفرضھ�الدولة�وتجبيھ�من�امل�لف�ن�بصورة�ج��ية�و��ائية،�ودون�مقابل،�الضر�بة� -

   .)176ص،2006زغدود،(القيام�بتغطية�النفقات�العمومية�وذلك�من�أجل

فر�ضة�إلزامية�تحدد�ا�الدولة�و�ل��م�املمول�بأدا��ا�بال�مقابل�تمكينا�للدولة�من�القيام����الضر�بة� -  

   .)11،ص2004دراز،(بتحقيق�أ�داف�املجتمع

  صفات�ال�ي�ل�الضر�����6-3-2

�با��صائص� �دولة �ألي �الضر��� �ال�ي�ل �اتصاف �وجوب �ع�� �الضرائب �دراسة ��� �املختصون يتفق

   :)87-86،ص�ص1995جو�لد،(يةالتال

  العدالة -

�الدفع �ع�� �قدر��م �حسب �الضرائب �داف�� �ع�� �الضر�بة ��عباء �توزع �أن �يدفع�. �� �بأن و�فسر��ذا

ن�يدفع�أ��اب�أو " و�ذه����العدالة��فقية"الضرائب�من����اص�امل�شا��و��م�انيات�نفس�القدر�

�إم� ���م �مع �تتصاعد �مبالغ �املختلفة ��م�انيات �الر (انيا��م �العدالة �بأن�)سيةأو�� ��عض�م �و�كتفي ،

) أي�ضرائب��س�ية(يدفع��غنياء�مبالغ�أك���تمثل�نفس�ال�سبة�من�موارد�م�ال���يدفع�ا��قل�ثراء�

� �دخول�م �أك���من ��سبة ��غنياء �يدفع �أن �آخرون �يرى �تصاعدية(ب�نما �ضرائب �املنفعة�) أي �ألن نظرا

  .     لدخلا��دية�للدخل�تقل��لما�زاد�ا
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  التحف�� -

ذلك�أن�الضرائب�يجب�أال�تحد�من�رغبة�دافع�ا�����نتاج�أو��دخار�أو��س�ثمار،�بل�أن�الضرائب�

  . يجب�أن�تحفز�دافع�ا�ع����ذه��مور 

  �ساطة�وكفاءة�ا���از�الضر��� -

�دفع �وطر�قة �تقدير�ا �أسس �دافع�ا �يف�م �بحيث �ال�ساطة، �من �الضرائب �ت�ون �أن �ا�فاملطلوب

و�عفاءات�املمنوحة�من�الدولة�لبعض�م،�كما�يجب�أن�ت�ون�إدارة�الضرائب�ووسائل�جمع�ا�ع���قدر�

ن�تحول�دون���رب�ا���ات�امل�لفة�أكب���من�الكفاءة،�بحيث�تمثل�ت�لف��ا�جزءا�مقبوال�من�العائدات،�و 

�و  ��قتصادي�ن �و�عت����عض �أخرى، �ج�ات �إ�� �وقع�ا �أو�تحو�ل �أدا��ا �من �الضرائب�بدفع�ا �داف�� ��

�النظام� �ل��شيد ��امة �ضرورة �الضرائب �حصيلة �من �ل�م �توفر �ال�� �وا��دمات �الضرائب بأ�داف

  . الضر���

  أنواع�الضرائب�  6-3-3

   :)85،ص2015،��ام(وتنقسم�إ��: الوحيدة�والضرائب�املتعددة الضرائب�-

  )املوحدة( الوحيدة الضرائب�-

�ال �إجما�� �ع�� �تفرض �ال�� �الضر�بة �ال�شاطات��� ��افة �من �الواحد �الفرد �عليھ �يتحصل �الذي دخل

�بمزاول��ا �يقوم �أن� .واملصادر�ال�� �العناصر�املحتمل �من �فقط �عنصر�واحد �ع�� �الضر�بة �تفرض كأن

  . ا��... تخضع�للضر�بة،�ومن�أمثلة�ذلك�أن�تفرض�الضر�بة�ع���الدخل�أو��نفاق�أو�الناتج�

  )النوعية( الضرائب�املتعددة�-

�ال �و��سبة��� �مستقلة �ضر�بة �وتفرض �م��ا، �مصدر��ل �حسب �مختلفة �أنواع �إ�� �تقسم �ال�� ضر�بة

�حده �ع�� ��ل �أو�الدخل ��يرادات �أنواع �من �نوع ��ل �ع�� �أك���من� .معينة �ع�� �الضر�بة �تفرض كأن

  .ا��... عنصر�من�عناصر��خضاع�الضر�����الدخل�وال��وة�و�س��الك

    :)131-130ص�،ص2008عثمان،( وتنقسم�إ�� :ب�ع����موالوالضرائ���اصالضرائب�ع�����-
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  الضرائب�ع������اص�-

���نوع�من�أنواع�الضر�بة�ال����انت�تفرض����القدم،�وتم�التخ���ع��ا�مع�تطور�مالية�الدولة،�و ���

�وعاءً  �نفسھ �أو�الفرد �ال��ص �من �تجعل �ال�� �أموال��الضر�بة �من �يمتلكھ �النظر�عما ��غض للضر�بة

جود���سا�ي��و�أساس�فرض�الضر�بة�واملادة�ا��اضعة�ل�ا،�و�طلق�ع����ذا�النوع�من�الضرائب�فالو 

  . بالضرائب�ع���الرؤوس

  الضرائب�ع����موال�-

  .وعاء�للضر�بة�-سواء��ان�دخل�أو�ثروة–���الضر�بة�ال���تتخذ�من�أموال�ال��ص�

  .)136،ص1988طفي،ل( وتنقسم�إ��   :الضرائب�التوز�عية�والضرائب�القياسية�-

  الضرائب�التوز�عية�-

الك��،�ع���أن�يوزع�املمول�ن�تبعا�ملقدر��م�ع������تلك�الضرائب�ال���تحدد�السلطات�املالية�مقدار�ا�

�سعر�الضر�بة �تحديد �دون �املالية�. الدفع �السلطات �معرفة ��� �الضر�بة �من �النوع �يم����ذا �ما وأ�م

عن��ذا�النوع�من�الضر�بة�أل��ا�ال� لعديد�من�دول�العالم�تخلتاأن�إال�. ملقدار�حصيلة�الضر�بة�مسبقا

  .تتفق�مع�مبدأ�العدالة�الضر��ية

  الضرائب�القياسية����-

���تلك�الضرائب�ال���تحدد�السلطات�املالية�سعر�ا�دون�تحديد�مقدار�ا�الك��،�ولكن�عدم�تحديد�

حيث�. ���م��انية�الدولة لضر�بة�املنتظرةاملقدار�الك���للضر�بة�ال�يمنع�بطبية�ا��ال�من�تقدير�حصيلة�ا

  .ضرائب�قياسية تحولت�جميع�الضرائب����العصر�ا��اضر�إ��

    الضرائب�املباشرة�و�الضرائب�غ���مباشرة -

   الضرائب�املباشر -

� �نقل��الضرائب�� �من �وال�يتمكن �دافع�ا ��ستقر�ع�� ��اال�� �أما �غ��ه، �غ���إ�� ����باشرةاملالضرائب

ففي�الضرائب�املباشرة�ال�يوجد�وسيط�ب�ن�ا��ز�نة��.�ستطيع�دافع�ا�نقل�عب��ا�إ���غ��ه ال���الضرائب
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�أو�. وامل�لف �وسيط �طر�ق �عن �إال �املمول �إ�� �املشرع �يصل �ال �الغ���مباشرة �الضرائب �عكس ع��

   .)172،ص1669عطية،(ك��أ

الفرد�الذي�أو� العائلة �����تلك�الضرائب�ال���تفرض����املبدأ�ع�ةالضرائب�املباشر  و�ناك�من�يرى�أن

���الضرائب�ال���يقصد�نقل�عب��ا�إ���من�يف��ض�أن��باشرةاملالضرائب�غ���يقصد�أن�يتحمل�ا،�أما�

   .)264،ص1992مو��ر�ف،(ي�ون�املتحمل�ال��ا�ي�للعبء

  �ثار��العامة�للضرائب�ع����قتصاد�القومي�   6-3-4

    :فيما�ي��يمكن�تفصيل�ا�قتصاد�القومي،�العامة�للضرائب�ع���� �ثار��ناك�العديد�من

  أثر�الضرائب�ع����نتاج -

� ��� �تؤثر�الضرائب  عملية
ً
�كما  ��نتاج

ً
��ونوعا �اقتطاع �خالل �والتأث���ع���من �املنتج�ن، �أر�اح �من جزء

   .)384،ص2002حل��،(ت�اليف��نتاج�وسلوك�املس��لك�ن

  أثر�الضرائب�ع����س��الك -

�بصورة �سعر��تؤثر�الضرائب �بحسب �ذلك �و�تحدد �بالنقصان، ���ا �امل�لف�ن �مقدار�دخل �ع�� مباشرة

و���تب�. الضر�بة،�ف�لما��ان�السعر�مرتفعا��لما��ان�تأث��ه�ع���مقداره�الدخل�أك����والعكس���يح

أثره،�أي�سعر�الضر�بة�ع���مستوى��خالل �س��ل�ونھ�من�سلع�وخدمات�منع���ذلك�أن�يتأثر���م�ما�

�لفون�من�أ��اب�الدخول�املتوسطة�واملحدودة،�يقل�دخل�م�مما�يدفع�م�إ���الت��ية�فامل. �سعار

  .)2019،ص2003ناشد،(،�وخاصة�الكمالية�م��اال����س��ل�و��ا�ببعض�السلع�وا��دمات

    �دخار�و�س�ثمارأثر�الضرائب�ع��� -

 �م��دخار�،�كما�أن�تأث��تؤدي�الضر�بة�إ���اقتطاع�جزء�من�دخول��فراد،�مما�يؤدي�إ���انخفاض��

 الضر�بة�ع����دخار��يتوقف�ع���عدة�عوامل،�من�بي��ا�الدخل�الفردي،�مستوى�املع�شة،�التنظيم

�و�نتاج �العمل ��� �الفرد �رغبة �ومدى �ألسعار�الضرائب، �الدخول .  الف�� �ع�� �الضرائب �ارتفاع �أن  كما

��س�ثمارات( الرأسمالية �امليل) دخول �انخفاض �إ�� �والعكس�يؤدي ��دخار  إ��

  .)124،ص2010طاقة،(��يح
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  أثر�الضرائب�ع���إعادة�توز�ع�الدخل -

�ع��� �الغنية �الطبقات �لصا�� �غ���عادل، ��ش�ل �وال��وة �الدخل �توز�ع ��عاد �أن �الضر�بة �ع�� �ي�تج قد

ات�حساب�الطبقات�الفق��ة،�و�حدث��ذا�بال�سبة�للضرائب�غ���املباشرة،�باعتبار�ا�أشد�عبئا�ع���الفئ

   )223،ص2003ناشد،(�دخار���مالفق��ة،�أما�الضرائب�املباشرة�ف���تؤثر�ع���الطبقات�الغنية�و 

   :)129-128،ص�ص2015سالمة،(حيث�نم���ب�ن�حالت�ن�:كسب�العملأثر�الضرائب�ع��� -

�املحدودة�- �الدخول �أ��اب �ع�� �ضر�بة �فرض �حالة �عن�: �� �العمل �ع�� ��قبال �ز�ادة �إ�� �يؤدي قد

  .قتطع�منھ�كضر�بةأالساعات��ضافية���دف��عو�ض�ما�طر�ق�

-�� �املرتفعة �الدخول �أ��اب �ع�� �ضر�بة �فرض �حالة �ا�(�� �مثال�امل�ن �ضر�بة��إذا):  رة �عل��ا فرضت

 .�قالل�من�العمل�أو�عدم��قبال�عليھ�إطالقا إ�� ذلك�ب�سبة�مرتفعة�قد�يؤدي

  و�تاوات�من�الرسوم�يرادات�  6-4

    ف�الرسم�عر��6-4-1

ج��ي�يدفعھ��فراد�للدولة�مقابل�نفع�خاص�يتم�ا��صول�عليھ�م��ا،��عرف�الرسم�بأنھ�مبلغ�نقدي�

�تنظيم� �الذي�يحققھ��فراد�بالنفع�العام�الذي�يحصل�عليھ�املجتمع�من�خالل و�ق��ن�النفع�ا��اص

�العامة �ا��دمات �بأداء �يتعلق �فيما �و�فراد، �ال�يئات �ب�ن �. العالقة �با��صائص�وتتم�� الرسوم

   :)60-59،ص�ص1970ا��نا�ي،(التالية

يمثل�الرسم�مبلغ�نقديا�يدفعھ�الفرد�مقابل�ا��صول�ع���خدمة�خاصة�تقدم�ا�لھ�: الصفة�النقدية -

  .الدولة

�ا����ية - �للمستفيد�: الصفة �خدمة �بتقديم �يق��ن �الرسم �ل�ون �وذلك �إجبار�ة، �بصورة �الرسم يدفع

  . التمتع���ام��ا،�وعدم�دفعھ�يحرمھ�من�

�معا - �والعام �ا��اص �النفع �نفع�: تحقيق �ع�� �يحصل �الرسم �يدفع �الذي �الفرد �أن ��� �ذلك و�تج��

كما�يتحقق�النفع�العام�. خاص�بھ�ال��شاركھ�فيھ�غ��ه�متمثال����ا��دمة�املحددة�ال���تقدم�ا�لھ�الدولة

 .للمجتمع�إ���جانب��ذه�ا��دمة
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   :الرسم�والضر�بة����ا��دول�التا��و�مكن�إبراز�أ�م�أوجھ��ختالف�ب�ن�

 الرسم�والضر�بة�الفرق�ب�ن): 03.03(جدول�رقم�

  الضر�بة  الرسم

�خاصة� �أو�منفعة �خدمة �ع�� �ا��صول �مقابل يدفع

  .بالفرد�ومحددة�باسمھ

�منفعة �مقابل �دون �ومحددة��،تدفع �للفرد خاصة

�عامة� �منفعة �لتحقيق �الضر�بة �وتصب باسمھ،

  .جماعية�دون�تخصيص

�فالرسم�ال�يأ �للفرد، �املالية ��عتبار�القدرة ��ع�ن خذ

يحدد��غض�النظر�عن�دخل�الفرد�أو�مستواه�املا��،�

�النظر� ��غض �القيمة �نفس �دفع ��� �ا��ميع و��ساوى

  .مستو�ات�دخول�م�عن

�مع� �وتتصاعد �للم�لف، �املالية �بالنظر�املقدرة تأخذ

  .ظل�الضرائب�التصاعدية ز�ادة�دخل�امل�لف���

�استخ �يمكن ����ال �للتأث�� �مالية �كأداة �الرسم دام

ال�شاط��قتصادي�لقلة�مرونتھ،�وضعف�استجابتھ�

  .لتغ��ات�ال�شاط��قتصادي

���� �املالية �السياسة �أدوات �أ�م �كأحد �ستخدم

  .تحقيق�أ�داف�اقتصادية�واجتماعية

ث�اقتصاديات�املالية�،�املدخل�ا��دي)2006( نور�زاد�عبد�الرحمان�ال�ي��،�منجد�عبد�الطيف�ا��شا��: املصدر

  .91صالعامة،�دار�املنا���لل�شر�و�التوز�ع،�عمان،�

  �تاوات�عر�ف�� 6-4-2

و���ما�تحصلھ�الدولة�من�مبالغ�نقدية�من�أ��اب�العقارات�و��را����مقابل�النفع�املادي�ا��اص��

�عام �نفع ��عمل �قيام�ا �من �وأراض��م �عقارا��م �ع�� ��عود �مثلالذي �ا���إ�شاء: ، سور،شب�ات�الطرق،

� �النقل �شب�ات �والك�ر�اء، �املاء �... توصيل ��� �ال�� �عام�أعمالا��، �نفع � ي�تفع�؛ذات ��افة �أفراد��ا

� �ع�� �ا��اص �بالنفع ��عود �الوقت �نفس ��� �عقارا��م��أ��اباملجتمع،ولك��ا �قيمة �ز�ادة �من العقارات

      .)45،ص2005الشاي��،(فقمن�خالل�قيام�الدولة�بانجاز��ذه�املشار�ع�واملرا�ومداخيل�م��يجار�ة

  )إيرادات�الدولة��ئتمانية( من�القروض�العامة�يرادات�  6-5

  �عر�ف�القروض�العامة���� 6-5-1

عند�املبالغ�ال���تحصل�عل��ا�الدولة�من�الغ��،�مع�التع�د�برد�ا�إليھ�مرة�أخرى��القروض�العامة��� -

   .)295،ص2008ناشد،(حلول�ميعاد�استحقاق�ا،�و�دفع�فوائد�ع��ا
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غ���ا�املصارف�أو��أو ا��م�ور��إ��العامة����مبالغ�تحصل�عل��ا�الدولة�عن�طر�ق��لتجاء�القروض��-

 
ً
�وفقا �القرض �مدة �طوال �الفوائد �ودفع �املق��ض �املبلغ �برد �التع�د �مع �املالية، �املؤسسات �من

   .)61،ص1990حس�ن،(لشروطھ

وال�مق��ضة�لتمو�ل�النفقات�ا���ومية؛�وعادة�ما�التمو�ل�بالقروض�العامة�عبارة�عن�استخدام�أم�-

� �أولئك �وغ���اأ ا��م�ور (يقوم �النفقات�) و�مؤسسات �تمو�ل �لغرض �ل���ومة ��موال �يقرضون الذين

�أو�إجبار�ة �قسر�ة �بطر�قة �ول�س �ورغب��م �إراد��م �بمحض �العمل ���ذا �مقابل�. ا���ومية و�ستلمون

�سندا �م��م �ا���ومة �اق��ض��ا �ال�� �بتار�خ��موال �الفائدة �مع �القرض �ب�سديد �وعد �تتضمن �مالية ت

   .)45،ص2003النقاش،(محدد

  الطبيعة��قتصادية�للقروض�العامة���  6-5-2

ب����املستقبل�إ���عبء�ك��ا�تنقللو  ل��ز�نة�العامة����وقت�إبرام�ا،� �عت���حصيلة�القروض�العامة�إيراد

� ��ا�ن ��يثقل �و�تمثل �للدولة، �العامة ���ملة�امل��انية �املستحقة �السنو�ة �الفوائد �صورة ��� �العبء ذا

�م�الدولة�بدفع�ا�الس��الك�القرض،�وتتو���الدولة�دفع��ذه��السندات�العامة�وأقساط�السداد�ال���تل

فالقرض�العام�إذن��.الفوائد�وأقساط��س��الك�من�املوارد�العادية�للم��انية�أي�من�حصيلة�الضرائب

�مؤجلة�و� �الدول�ضر�بة �ش�ل�ألن ��� �سنوات �عدة �ع�� �عبئھ �توزع �ثم �ا��ال، ��� �عليھ �تحصل ة

   .)237،ص2009مراد،(ضرائب

�ا��صول� �الضر�بة �ال��ستطيع �ال�� �املدخرات �لتجميع �الدولة �يد ��� �فعالة �وسيلة �القرض ��ش�ل كما

�أن�القروض�العأعل��ا،�و  �العام�ب�ن�املقرض�ن�وامل�لف�ن،�كما امة�نھ��ش�ل�وسيلة�لتوز�ع�العبء�املا��

�و�قتصادية����كث���من� �من�أدوات�السياسة�املالية �تمو�لية،�بل��عت���كذلك�أداة �فقط�أداة ل�ست

�حيان،�لذا�فإن�الدولة��ستخدم�ا�بحذر�شديد���دمة��غراض��قتصادية�و�جتماعية،�نظرا�لثقل�

   .)294،ص2008ناشد،(عب��ا�ع����قتصاد�القومي

  عامة�ا��اجة�إ���القروض�ال  6-5-3

� �العامة �القروض �إ�� �الدولة �أساس�ت�ن،�ت��أ �حالت�ن ��� �العامة ��يرادات �مصادر �من كمصدر

   :)294-293،ص�ص2008ناشد،(�ما
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-�� �القومية �الت�ليفية �املقدرة �أن �بمع�� ��مثل، �ا���م �إ�� �الضرائب �وصول �حالة أو�ما�) الوطنية(��

ستطيع�الدولة�فرض�املز�د�من�الضرائب،�ال����عرف�بالطاقة�الضر��ية�القومية،�قد�اس�نفذت،�فال��

�ا��طورة �بالغة �أثار�اقتصادية �ع��ا �ي��تب �املع�����، �واملستوى ��قتصادي �ال�شاط �تد�ور ��� تتمثل

  .ألفراد�املجتمع

���حالة�عدم�وصول�الضرائب�إ���ا���م��مثل،�أي�قبل�اس�نفاذ�املقدرة�الت�ليفية�القومية،�ولكن� -

من� ائب�ست�بعھ�ردود�عنيفة،�واس�ياء�عام�من�جانب�امل�لف�ن���ا،�إذ�الضرائبفرض�املز�د�من�الضر 

طبيعة�نفسية،�تضع�قيدا�ع���قدرة�الدولة�����لتجاء�و  ،او�ة�ل�ا�حدود�من�طبيعة�اقتصادية�ذه�الز 

  .إل��ا

     النظر�ة�املالية�التقليدية�والنظر�ة�املالية�ا��ديثةطبيعة�القروض�العامة�ب�ن�   6-5-4

،�النظر�ة�املالية�التقليدية�والنظر�ة�املالية�ا��ديثة طبيعة�القروض�العامة�ب�نوج�ات�النظر�لختلف�ت

   :)255-254،ص�ص2008خليل،(حيث�أن

  النظر�ة�املالية�التقليدية��-

�العامة �القروض �بأن �العامة��ترى �مصادر��يرادات �كمصدر�من �العامة �القروض �استخدام برفض

�� �الدولة �وع�� �أجل�للدولة، �من �ا��دود �أضيق ��� �كمصادر�لإليرادات �والرسوم �بالضرائب كتفاء

   :وقد�اس�ند�أ��اب�الفكر�املا���التقليدي،�إ����سس�التالية .تخفيف�العبء�الذي�يتحملھ�املجتمع

أن��قتصاد�القومي�يتوازن�تلقائيا�و�صورة�دائمة�عند�مستوى��ستخدام�ال�امل�للموارد،�ومن�ثم��-

  ضرورة�لتدخل�الدولة����ال�شاط��قتصادي؛�ال�توجد�

�و�إنفاق�اس��ال�ي�ول�س�اس�ثماري،�وعند�قيام�الدولة�باالق��اض�ألجل��س��الك��لةالدو �إنفاقأن��-

ن��ذا�سيؤدي�إ���تخفيض�املدخرات�القومية�ال������طر�ق�ا�إ����س�ثمار�،مما�ي��تب�عنھ�انخفاض�إف

  الناتج�القومي؛��

بار�القروض�من�مصدرا�من�املصادر�ا��قيقية�لإليرادات�العامة،�ف���ال��عدو�عن��و��ا�ال�يمكن�اعت -

�يُ  �ال �ولذا �املستحقة، �وفوائده �للقرض �سدادا �القادمة ��جيال �ستدفع�ا �مؤجلة ج���أ��اب�ضر�بة

        ؛التقليدي�ا��صول�ع���القروض�إال�إذا��انت��ذه�القروض�تحقق�منافع�لألجيال�القادمةاملا���الفكر�
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  النظر�ة�املالية�ا��ديثة��-

�بأن �استخدامترى �من �ما�ع �ال �العامة�ھ �مصادر�كمص�القروض ��زمات�در�من ���ل �العامة �يرادات

. �قتصادية�عندما�تجد�الدولة�أن��يرادات�من�الضرائب�و�الرسوم�وممتل�ات�الدولة�ال�تفي�با��اجة

للنظر�ة�التقليدية،�وطرحت�امل��رات�البديلة�ل��صول�و��ذا�رفضت��سس�ال���اس�ند�إل��ا�املؤ�دون�

    : ع���القروض�من�قبل�املفكر�ن�املعاصر�ن،�وأ�م��سس�ال���اس�ندت�إل��ا�النظر�ة�ا��ديثة

�ن�ي�ون�توازنھ�دائما�عند�مستوى��ستخدام��مثل؛أولكن�ل�س�من�الضروري�،�أن��قتصاد�يتوازن  -

�أو�كساد �ت��م ��ناك �ي�ون �ففعندما �الدولة�إ، �تتدخل ��مر�إال�أن �وال�يتطلب �متوازن ��قتصاد ن

�ال�امل ��ستخدام �مستوى �عند �التوازن �لتحقيق �املالية �السياسة �مثال�. باستخدام �الر�ود �حالة ففي

وعندما�ال�تكفي��يرادات�العامة�من�الضرائب�والرسوم�وممتل�ات�الدولة�����غطية�النفقات�العامة،�

  . ء�إ���القروض�كمصدر�لإليرادات�العامةفال�ما�ع�من�ال��و

�مثال �- �والكساد �الر�ود �حالة �ففي ��س��ال�ي، ��نفاق �يقتصر�ع�� �لم �الدولة �إنفاق �القطاع��أن ي�ون

ا��اص�عاجزا�عن�ز�ادة��نفاق��س��ال�ي�و�س�ثماري،�و�ذلك�تقوم�الدولة�باإلنفاق��س�ثماري�أو�

��س �إنفاق�ا �إ�� �باإلضافة �ع���ز�ادتھ �ا��صول �أن �ا��ديثة �املالية �النظر�ة �أ��اب �و�رى ��ال�ي،

��س�ثمار�القومي�� �تخفيض �إ�� �يؤدي �وال �القومية �املدخرات �تخفيض �إ�� �يؤدي �ال �العامة القروض

  .    والناتج�القومي

�ب ال�- �التقليدية �املالية �النظر�ة �أ��اب �لقول ��نأ��ة �حقيقي �بإيراد �ل�س �عن�القرض �عبارة وأنھ

� �أل ضرائب �وذلك �القادمة، ��جيال �تدفع�ا �مؤجلة �الدولة �ن ��إ��ت��أ �من �أالقروض �إنفاق�جل تمو�ل

�القومي �الناتج ��� ��س�ثمار�ز�ادة �ع�� �ي��تب �و�ذلك �اس��ال�ي، �إنفاق �ول�س �من��،اس�ثماري �يز�د مما

معدالت���م�الوعاء�الضر���،�و�التا���لن�ت�ون�الدولة�مضطرة�إ���فرض�ضرائب�جديدة��وال�إ���رفع�

�ا��الية �ف. الضرائب �ذلك �إ�� �و�جيال�إباإلضافة �ا��اضر �ا��يل �ع�� �س�توزع �القروض �عبء ن

  .القادمة،�إذ�يدفع��ل�جيل�قسطا�من�الفوائد�املستحقة
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  أنواع�القروض�العامة�����   6-5-5

   :)240-239،ص�ص1992امل�اي��،( وتنقسم�إ�� :القروض�الداخلية�و�القروض�ا��ارجية -

  روض�الداخليةالق�-

،����القروض�ال���تحصل�عل��ا�الدولة�من����اص�الطبيعي�ن�أو��عتبار��ن�املقيم�ن�فوق�أراض��ا 

وتتمتع�الدولة�بحر�ة�كب��ة�����ذا�النوع�من�القروض،أل��ا��ستطيع�وضع�الشروط�ال���تجد�ا�مالئمة،�

 
ُ
    .لفائدة�وكيفية�السداداملختلفة�للمق��ض�وتحدد�آجال�القرض�ومعدل�اب�ن�املزايا�حيث�ت

  القروض�ا��ارجية�-

،�أراض��ا�خارج���القروض�ال���تحصل�عل��ا�الدولة�من����اص�الطبيعي�ن�أو��عتبار��ن�املقيم�ن�

� �أو�من �إ�� �الدولة �وت��أ �أجن�ية، �أموال�ح�ومات �رؤوس �إ�� �بحاجة �ت�ون �عندما �القروض ��ذه مثل

للقروض�ا��ارجية�عند�ا��اجة�إ����أية�املدخرات،�كما�ت��وعد�كفا�الداخلية��يراداتوعدم�كفاية�

�تد�ي� �من �عمل��ا �وحماية �الوط�� �نقد�ا �أو�لدعم �املدفوعات �م��ان �ال��ز��� �لتغطية �أجن�ية عمالت

� �أو�من �حاجة�أقيم��ا، �لتلبية �ضرور�ة �اس��الكية �وسلع �إنتاجية �سلع �من �يلزم�ا �ما �ع�� �ا��صول جل

    .السوق�املحلية

   :)152،ص�1992،فليح( وتنقسم�إ���:�جبار�ةختيار�ة�و�القروض�� القروض� -

  القروض��ختيار�ة -

���القروض�ال����علن�الدولة�عن�مقدار�ا�وشروط��كتتاب���ا�وموعد�سداد�ا،�ثم�ت��ك�ل��م�ور�

  .حر�ة��قراض�أو�عدمھ

  القروض��جبار�ة -

  . سلطة����إجبار�ا��م�ور�ع���إقراض�ا����تلك�القروض�ال����ستعمل�ف��ا�الدولة�ما�ل�ا�من
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��العمر�ة العامة�القروض - �القروض �ألجلو �والقروض �إ���:املؤ�دة ،ص�1950،�س�سو( وتنقسم

   :)369-368ص

  القروض�العمر�ة -

���القروض�املحددة��عمر�املقرض�وت�ت���بان��اء�حياتھ،�فال��ص�ف��ا�يؤدي�إ���ا��ز�نة�مبلغا�م��ال�

دة،�وتتع�د�الدولة�لقاء�ذلك�بدفع�مبلغ�سنوي�لھ�مادام�ع���قيد�ا��ياة،و�شمل�من�املال�صفة�واح

  . �ذا�املبلغ�الفائدة�و�رأس�املال،�وإذا�تو���الدائن�سقط�ما�بقي�غ���مدفوع�من�الدين�ب�املھ

  القروض�املؤ�دة�-

ء�الدين����أي�أما�الدولة�فل�ا�حق�إيفا���القروض�ال���ل�س�للدائن�ف��ا�حق��بطلب�سداد�رأس�املال،�

  .وقت��شاء،�و��ذا�فإن�أصل�الدين�يبقى�قائما�ال��سقط�إال�بالوفاء�التام

  القروض�ألجل�-

 �عقد��ذه�القروض�ع���أن�تدفع�الدولة�للدائن�ن�مبلغا�سنو�ا��شمل�الفائدة�وجزءا�من�رأس�املال،

 .و�ستمر�ذلك�مدة�معينة�ينق����الدين�ب��اي��ا

- � �والقرو القروض ��جل ��جلقص���ة �طو�لة �و �املتوسطة �إ��: ض ،ص�2003سوزي،( وتنقسم

   :)248-247ص

  القروض�قص���ة��جل -

�ال� �ملدة �القروض ��ذه �وتصدر�الدولة �أو�ال�افية، �أو�العائمة �السائرة �بالقروض �القروض ��ذه �عرف

ل���تصدر�السندات�او�س��� .تتجاوز�الس�ت�ن،�من�أجل�الوفاء�باحتياجا��ا�املؤقتة�خالل�السنة�املالية

�ت�� �ما �وغالبا �ا��ز�نة، �بأذونات �القروض ��ذه �ال��ز��أ��ا �ملواج�ة �ا��ز�نة �إصدار�أذونات �إ�� الدولة

�امل��انية ��� ����. املوس�� �املقررة ��يرادات ��عض �ع�� �تأخر�ا��صول �ن�يجة �يحدث و��و�ال��ز�الذي

  .امل��انية�وخاصة�الضرائب
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   القروض�املتوسطة�و�طو�لة��جل� -

�عن�يقص �وتقل �س�ت�ن �عن �تز�د �ملدة ��عقد �ال�� �القروض �تلك ��جل �وطو�لة �متوسطة �بالقروض د

من��ذين�النوع�ن�لتغطية��ا،�و�عقد�الدولة�أيالقروض�املث�تة�عشر�ن�عاما،�و�طلق�ع����ذين�النوع�ن

ة�املالية�بحيث�ال�تكفي��يرادات�العادية�ا��اصة�بالسن�.أو�طو�ل��جل����امل��انية�العامة ��ز�دائم

والوفاء���ذا�القرض�يتم�إما����ميعاد�مع�ن�تحدده�الدولة�من�تار�خ��صدار،�وإما�. ال��ز لتغطية��ذا

    .خالل�ف��ة�ممتدة�ب�ن�تار�خ�ن

  طرق�إصدار�القروض�العامة��  6-5-6

  )�كتتاب�املصر��( عن�طر�ق�البنوك��كتتاب� -

الوسيط�����غطية�القرض،�عن�طر�ق�قيام�الدولة�ب�يع� البنوك�أو�املصارف�دور  ����ذه�ا��الة�تلعب

سندا��ا�إ���البنوك�مقابل�عمولة�تحصل�عل��ا،�تتمثل����الفرق�بيم�املبلغ��س���للقرض�واملبلغ�الذي�

�ع�� ��كتتاب، ��� �الراغب�ن ��فراد �إ�� �ب�يع�ا �البنوك �وتقوم �السندات، �شراء �عند �للدولة �أن�تدفعھ

الدولة����بيع�سندات�القرض��أ،�وت��ال���لم�تتمكن�من�تصر�ف�ا����السوق بالسندات�تحتفظ�لد��ا�

بطر�قة�املزايدة����املزاد�العل���أو�للبنك�الذي�يقدم�أفضل�الشروط،�حيث�تضمن�الدولة���ذه��كللبنو 

ن��ان��عاب�إع���وجھ�السرعة،�و �الطر�قة�تصر�ف�جميع�السندات،�وحصول�ا�ع���حصيلة�القرض

لة�من�مبلغ��ام�يتمثل����الفرق�ب�ن�املبلغ��س���للقرض�واملبلغ�الذي�تدفعة�البنوك�عليھ�حرمان�الدو 

   .)309،ص�2008ناشد،(فعال�للدولة�ثمنا�للسندات�املبيعة،�والذي�يمثل����حقيقة��مر�فائدة�القرض

  �كتتاب�العام�� -

عام�بصورة�مباشرة�أي�دون�����كتتاب�العام�تقوم�الدولة�بإصدار�القرض�وطرح�سنداتھ�لالكتتاب�ال

�منھ� �بأنفس�م �و�قبضون �ا��م�ور �من ��كتتاب �طلبات �وموظفو�ا �عمال�ا �فيتلقى �مصرفية، وساطة

�موال،�وللدولة�����ذه�ا��الة�ا��يار�ب�ن�طرح�القرض��لھ�لالكتتاب�العام�دفعة�واحدة�و��ن�طرحھ�

 �� �الكب��ة �الثقة �ذات �الدول �اعتادت �ولقد �متتالية، �أجزاء �إصدار�ع�� ��� �الطر�قة ��ذه �ع�� عتماد

قروض�ا�الداخلية،�و�تجاه�بوجھ�ا��صوص���م�ور�الطبقة�املتوسطة�وصغار�املدخر�ن،�وم��ة��ذه�

� ��ر�اح �توف�� ��� �املصرفأالطر�قة �يتقاض�ا �ال�� �العمولة �-البنك- و ��� �كتتاب�الوسيط

  .)373،ص�1992،�س�سو(املصر��
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  �كتتاب�عن�طر�ق�البورصة� -

شأ��ا��-�وراق�املالية�-فق��ذه�الطر�قة�تقوم�الدولة�بطرح�سندات�القرض�العام����سوق�البورصةو 

�لديھ����محفظتھ�من� �لي�يع�ما �إ���البورصة ��يئة�أو�فرد�أو�مؤسسة�يقصد�أو�ي��أ ���ذلك�شأن�أي

ا��عرض�ا�ع���و����ذه�ا��الة�ال��عرض�الدولة�سندا��ا�للبيع�دفعة�واحدة،�وإنم�-سندات-أوراق�مالية�

� � �دفعة �سندا��ا �عرض �ألن �صغ��ة، �انخفاض�دفعات �و�التا�� �العرض �ز�ادة �إ�� �يؤدي واحدة،

   .)209،ص�1992،�س�سو(قيم��ا

  لقروض�العامة�����ل �قتصادية�ثار �   6-5-7

   :)318- 315،ص�ص2008ناشد،(،�نذكر�م��ا�للقروض�العامة�مجموعة�من��ثار�

  �س��الك�و�دخارأثر�القروض�العامة�ع��� -

وعادة�. تؤثر�القروض�ع����س��الك�و�دخار�من�خالل�ما�تؤدي�إليھ،�من�إعادة�توز�ع�الدخل�القومي

�التوز�ع ��ذا �يتم �املزايا� ما �من �العديد �تمنح �فالقروض ��س��الك، �حساب �لالدخار�ع�� �امليل لصا��

�ع�� ����يع�م �أجل �من �لصغار�املدخر�ن، �وال�س�يالت �سندات��والضمانات ��� �دخار�و�كتتاب

القروض�العامة،�ومن�وج�ة�نظر�صغار�املدخر�ن�ي�ون�توظيف�مدخرا��م����السندات�ا���ومية�أك���

�و  �وأمنا �ا��اصةأس�ولة �السندات ��� �توظيف�ا �من �خطرا �لالدخ. قل �امليل �رفع �يؤدي ر�وانخفاض�امما

سندات�القروض�العامة�من�مدخرا��م�املعدة�فاألفراد�عادة�ما�يفضلون��كتتاب����  .امليل�لالس��الك

  .لالس�ثمار،�ع���أساس�كم�من�املزايا�والضمانات�ال����غر��م�ع���ز�ادة��دخار�ع���حساب��س��الك

  أثر�القروض�العامة�ع����س�ثمار -

�ع�� �انخفاض��ي��تب �املقرض�ن؛ �إ�� �الدين �وأصل �منتظمة �فوائد �دفع �من �سي�بعھ �ما �القروض عقد

. �س�ثمار�إ��لتا���انخفاض�امليل�ااملال،�و��لرأسح�املتوقعة،�ومن�ثم�انخفاض�الكفاية�ا��دية��ر�ا

� ��أنكما ��وسيلة �سعر�الفائدة �من �ترفع �الدولة �يجعل �العامة �القروض ��� �لألفراد�التوسع جذب

. ار�ا��اصلالكتتاب����سندات�القروض�العامة،وارتفاع�سعر�الفائدة�يؤثر�بالسلب����امليل�إ����س�ثم

��فاألفراد �مما �ا��اصة، ��س�ثمارات �من �أموال�م ����بون �العامة �القروض ��� ضررا��ي��قاملكت�بون

      . بالغا�باالس�ثمارات�ا��اصة
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  أثر�القروض�العامة�ع���ز�ادة�كمية�النقود -

تب�ع���ذلك�تق��ن�القروض�ال���تقدم�ا�البنوك�إ���الدولة�بز�ادة�كمية�النقود�املطروحة�للتداول،�و��� 

���حال�وصول��قتصاد�إ���مرحلة�ال�شغيل�ال�امل،�تحدث�آثار�ت��مية�بالغة�ا��طورة،�و�ش�ل�أنھ�

�ذا�النوع�من�القروض��سبة�كب��ة�من�مجموع�القروض�العامة،�فاكتتاب�البنوك����القروض�العامة�

  .  يتم�عادة�عن�طر�ق�خلق�كمية�جديدة�من�النقود

  وز�ع�العبء�املا���العامأثر�القروض�العامة����ت -

يوزع�العبء�املا���للقرض�ب�ن�املقرض�ن�وامل�لف�ن�بالضرائب،�و���تب�عنھ�نوع�ن�من��عباء�عبء�ع���

ا��ز�نة�العامة�للدولة�أي�ال��امات�ا��ز�نة�اتجاه�املقرض�ن،�وتتمثل����دفع��فوائد�القرض�ورد�أصلھ�

أما�النوع�  .العبء�املا���للقرضبلقرض�العام�و�س����ذا�و�متيازات�ال���تقدم�ا�الدولة�للمكت�ب�ن����ا

عبء�ع����قتصاد�القومي،�أي�مدى�ثقل�القرض�ع���ا��ياة��قتصادية�ب�ل�جوان��ا�منذ� الثا�ي�ف�و�

�السداد ��صدار�ح�� �. ��ظة �العبء ��ذا �للقرضو�عرف ��قتصادي �أساسا��.  بالعبء �يرتبط الذي

،�وال�يمثل�القرض�عبئا�اقتصاديا�إال�إذا�ع���مدار�أجيال�متعاقبة�العبء�ذا�الذين�يتحملون��باألفراد

 . �انت�أضراره�تفوق�منافعھ

  من��صدار�النقدي�ا��ديد��يرادات�  6-6

  �عر�ف��صدار�النقدي�ا��ديد�1.6.6

��و�قيام�ا���ومة�بإصدار�نقدي�جديد�خالل�ف��ة�معينة�ب�سبة�تتجاوز��سبة��صدار�النقدي�ا��ديد

وع���اف��اض�ثبات�سرعة��،الز�ادة��عتيادية������م�املعامالت�����قتصاد�الوط���خالل�نفس�الف��ة

�النقود �. تداول �ا���ومة �وت��أ �ا��ديدإ�� ������صدار�النقدي �ال��ز�ا��اصل �لسد �الضرورة عند

�العامة �قر . امل��انية �عقد �أو �قيم��ا �رفع �أو �الضرائب �فرض �ز�ادة �ع�� �قدر��ا �عامة�وعدم وض

   .)161،ص2010العزاوي،(جديدة

  ا�ع�اسات��صدار�النقدي�ا��ديد�2.6.6

� �ا��ديد ��صدار�النقدي �الوط��،�ر اثآ�س�ب ��قتصاد �ع�� �النقود��ضارة �من �إضافية �كميات فطرح

ز�ادة�إضافية�����نتاج،�خاصة�عندما�ي�ون�ا���از��نتا������حالة��-تقابلھ- للتداول�دون�أن�ترافقھ
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�ال�املال� �النقود��– شغيل �كمية �ولد��ا �ال�� �الشرائية �القوة �ز�ادة �ن�يجة �الطلب �ز�ادة �إ�� �يؤدي مما

ك���من�كمية�النقود�نفس�ا،�فتحدث�حالة�من�الت��م�أا��ديدة،�مما�يؤدي�إ���ارتفاع��سعار��ش�ل�

   :ثار�ضارة�ع����قتصاد�الوط��،م��اآي��ك� النقدي�الذي

  يؤدي�إ����رتفاع����ت�اليف��نتاج؛�رتفاع�����سعار��-

�يجعل�- �ا��ارج، ��� �أسعار�الصادرات �الوط���ارتفاع �السلع���قتصاد �أمام �الصمود �ع�� غ���قادرة

  �جن�ية�املنافسة�ل�ا؛�

-�� �العملة �قيمة �انخفاض �أسعار�السلع��اخارجيالوطنية �ارتفاع �ن�يجة �عل��ا �الطلب �انخفاض �س�ب

  ارتفاع�أسعار�الواردات�و�ضرار�بم��ان�املدفوعات؛ �املصدرة،�مما�يؤدي�إ�

���توز�ع�الدخل�وإ��اق�الضرر�بأ��اب�الدخول�الثابتة��املوظف�ن�والعمال�وغ���م،��حداث�خللإ�-

  . �س�ب�الت��م�الناجم�عن�ارتفاع��سعار

  طرق�تقدير��يرادات�العامة�-07

  :)269،ص2003د،ناش(طرق،�م��ايد�عداليتم�تقدير��يرادات�باستخدام�

  التقدير����طر�قة� -

�أي� �بتحض���امل��انية �للقائم�ن �ال�ي��ك �آ�� �أساس �ع�� �املقبلة �تقدير��يرادات ��� �الطر�قة ��ذه تتمثل

قاعدة�"و�س�ند��ذه�الطر�قة�ع��.  �يرادات�املتوقع�ا��صول�عل��اسلطة�تقدير�ة�فيما�يتعلق�بتقدير�

��خ��ة �قبل �التقد" السنة �يتم �تحض���إذ �أثناء �نفذت �آخر�م��انية �ب�تائج ��س��شاد �أساس ير�ع��

�ا��ديدة �امل��انية �. مشروع ��� �إل��ا �أخرى �قاعدة �أضيفت �الز�ادات"وقد �يتم�" قاعدة �بموج��ا ال��

 
ُ
حدد�ع���أساس�متوسط�الز�ادة�ال���حدثت�����يرادات�العامة�خالل�إضافة��سبة�مئو�ة�نفذت،�ت

�السابقة �سنوات �بو . ا��مس �الطر�قة �بصورة�أتتم����ذه �يتم �والنفقات ��يرادات ���م �تحديد ن

  .تحفظية

�تتأر�   �ما �فغالبا �ثابت، �اتجاه �ال��س����� ��قتصادية �ا��ياة �أن �الطر�قة ��ذه �ع�� ��عاب ب�ن���وما

�أخرى  �إ�� �ف��ة �من �و�نتعاش �القدرة�. الكساد �وانخفاض ��سعار� �وارتفاع �ان�شار�الت��م �أن كما
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�كالشرائي ��� �تحديد�ثة ��� �الطر�قة ��ذه �استخدام �الصعب �من �يجعل �العصر�ا��ا�� ��� �البلدان ���من

  .��م��يرادات

  التقدير�املباشر طر�قة -

و�الت�بؤ�باتجاه��ل�مصدر�من�مصادر��يرادات�العامة�ع���أأساسا�ع���التوقع���س�ند��ذه�الطر�قة

�الدراس ��ذه �ع�� �بناء �املتوقعة �وتقدير�حصيلتھ �مباشرةحدة، ��ل��.ة �من �املختصة �السلطة فتطلب

ع���أن�ي�ون��.مشروع����القطاع�العام�أن�يتوقع���م�مبيعاتھ�وإيراداتھ�العامة�للسنة�املالية�املقبلة

ل�ل�وزارة�أو��يئة�ح�ومية�تقدير�ما�تتوقع�ا��صول�عل��ا�من�إيرادات����ش�ل�رسوم�أو�ضرائب�عن�

  . نية�ا��ديدةامل��ا -محل–نفس�السنة�املالية�موضوع�

وواقع�ا��ال�أن��ذا�التوقع�يرتبط�بصورة�وثيقة�بمستوى�و��م�ال�شاط��قتصادي����الدولة،�ففي�

ر�اح�و�س��الك�والواردات�والصادرات،�تزداد�الدخول�وال��وات�واملبيعات�و� �الرخاء�و�نتعاش �ات�ف

�ور  �انتعاش �حالة ��� �ت�ون �عموما ��قتصادية ���شطة �حركة �أن �بطبيعة�. واجأي �ذلك �ع�� و���تب

فتصاب��ف��ات�الكسادأما����. ا��ال�ز�ادة����حصيلة��يرادات�بصورة�قد�تفوق�ا��صيلة�املتوقعة

��يرادات� �حصيلة �انخفاض �عل��ا �ي��تب �مما �ا��مول، �من �بحالة �مجموع�ا ��� ��قتصادية ��شطة

����ان�تقدير��يرادات،�إذ�أن�ذلك�وز�ادة���م�النفقات�عن���م��يرادات،�مما�يمثل�صعو�ة�ع�

      .ع����قتصاد�الوط���يتطلب�دراسة�وتحليل�للتقلبات��قتصادية�الطارئة

ن�ال��ان�املتخصصة�يجب�إمثل�أفضل�الطرق�لتقدير��يرادات،�فتوإذا��انت�طر�قة�التقدير�املباشر�

�ا �من �جدا �قر�بة �تقديرات �إ�� �تصل �ل�ي �أمور ��عدة ��س��شاد ��يرادات�. لواقععل��ا �مبلغ ��� تتمثل

الفعلية�السابق�تحصيل�ا�ومستوى�ال�شاط��قتصادي�املتوقع�والتغ��ات�املنتظرة����ال�شر�ع�الضر����

)� ��طالق �ع�� �العامة �مصادر��يرادات �أ�م �أحد �التقدير�. ا��)... باعتباره ��� �املغاالة �عدم �مراعاة �مع

   .رب�ما�ي�ون�للواقعأقح���ي�ون�
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  أسئلة�للمراجعة� -08

  ؟ما�املقصود�باإليرادات�العامة�للدولة  -

  ؟ا��صائص�املم��ة�لإليرادات�العامةأذكر�أ�م��-

  ؟اشرح�باختصار��أش�ر�وأ�م�تقسيمات��يرادات�العامة -

  ؟���أ�م�املصادر��ساسية�لتحصيل��يرادات�العامة�للدولةما��-

  العامة؟�ت�لم�باختصار�عن�طرق�تقدير��يرادات�-
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  مصادر�ومراجع�الفصل�الثالث� -09

مطبعة�جامعة�تكر�ت،�املالية�العامة�من�منظور�قانو�ي،�،�)2013(الدخيل�أحمد�خلف�حس�ن  -01

 .تكر�ت

���ازي �عبد حامد  -02 �السيد �املر��� �دراز، �)2004(املجيد ،� �العامة، �سكندر�ة،� جامعةاملالية

 .�سكندر�ة

 .ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�)1999(املالية�العامةحس�ن،��فىحس�ن�مصط  -03

�ا��مود�خالد�سعد  -04 ���،�)2002(زغول�حل��،�إبرا�يم �العر�ية�املالية�العامة،� الوسيط املنظمة�

 .لإلدارة،�القا�رة

�محمود  -05 �)2015(عمارة�رانيا �العامة، �: املالية �العامة، �العر �يرادات �لل�شر�مركز�الدراسات �ية

 .والتوز�ع،�القا�رة

،�ترجمة�محمد�املالية�العامة����النظر�ة�و�التطبيق،�)1992(،�بي���مو��رر��شارد�مو��ر�ف  -06

 .حمدي�السبا��،�دار�املر�خ�لل�شر،�الر�اض

��س�سو  -07 �)1950(سعدى �العرا�� موجز�علم، �املا�� �وال�شر�ع �العامة �التفيض،�املالية �مطبعة ،

 .�غداد

�عبدس  -08 �العامة�،)2008(العز�ز�عثمان�عيد �معاصر: املالية �تحلي�� �الدار�ا��امعية،�مدخل ،

 .�سكندر�ة

 .،�م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،�ب��وتاملالية�العامة،�)2003(عد���ناشدسوزري�  -09

 .،�م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،�ب��وتأساسيات�املالية�العامة،�)2008(سوزي�عد���ناشد  -10

 .،�املكتبة�القانونية،��غدادعلم�املالية�العامة�وال�شر�ع�املا��،)1970(ا�ر�ا��نا�يط  -11

 .،�دار�ا��امد،�عماناملالية�العامة�وال�شر�ع�املا���الضر���،�)2007(الع���عادل�فليح  -12

 .ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائراملالية�العامة،�،�)2006(زغدودع���  -13

 .،�مكتبة�ع�ن�شمس،�القا�رةاقتصاديات�املالية�العامة،�)1988(لطفيع���  -14

�خليل ع��  -15 �)2008(محمد �اللوزي، �أحمد �سليمان ��املالية، �لل�شر�والتوز�ع،�العامة، دار�ز�ران

 .عمان
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 .دار�وائل�لل�شر�والتوز�ع،�عماناملالية�العامة،�،�)2003(الرزاق�النقاش�عبد غازي   -16

  .مطبعة�ال��ضة،�القا�رةمالية�الدولة،� ،)2009(مراد�محمد�حل��  -17

دار�ال��ضة�العر�ية�لل�شر�و�املالية�العامة،�،�)1992(امل�اي��،�خالد���ادة�ا��طيب�محمد�خالد  -18

 .التوز�ع،�ب��وت

 .دار�املع���لل�شر�والتوز�ع،�عماناملالية�العامة،� �دارة،�)2015(سالمة�محمد�سلمان  -19

�الع محمد  -20 ��دى �)2010(زاوي طاقة، � اقتصاديات، �العامة، �لل�شر�والتوز�ع،�املالية دار�املس��ة

 .عمان

،�املع�د��سالمي�للبحوث�والتدر�ب،�قراءات����املالية�العامة�����سالم،�)1995(جو�لدمحمود�  -21

 .جدة

 .دار�املعارف،��سكندر�ةاملالية�العامة،� موجز،�)1969(عطية�محمود�ر�اض  -22

�)2000(حفقمنذر�  -23 �املعاصرة، �وتطبيقا��ا �صدر��سالم ��� �للدولة �العامة �املع�د��يرادات ،

 .�سالمي�للبحوث�والتدر�ب،�جدة

24-  � �مسعودميثم �محمد �ع�� ���ام، �)2015(صاحب ،� �والتطبيق، �النظر�ة �ب�ن �العامة دار�املالية

 .البداية�ناشرون،�عمان

 اقتصاديات املدخل�ا��ديثد�عبد�الطيف�ا��شا��،�،�منج)2006(الرحمان�ال�ي���نور�زاد�عبد  -25

 .دار�املنا���لل�شر�و�التوز�ع،�عماناملالية�العامة،�

 .دائرة�املوازنة�العامة،�عماندليل��يرادات�والنفقات،�،�)2015(وزارة�املالية  -26

 .لر�اضاململكة�العر�ية�السعودية،�ا ،دورة��يرادات�واملصروفات ،)2017(وزارة�املالية  -27

،�دار�النفا�س�لل�شر�والتوز�عاملالية�العامة��سالمية،� املدخل�إ��،�)2005(خالد�الشاي��وليد�  -28

  .عمان



 

 

 

 

 

 

 الفصل�الرا�ع:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امل��انية�العامة�وأصول�ا�

  العلمية



  امل��انية�العامة�وأصول�ا�العلمية ........................................................................... الرا�ع�الفصل

92 

 

  

  

  

    الرا�عمحتو�ات�الفصل�  

    امل��انية�العامة�وأصول�ا�العلمية   

    ........................................................مف�وم�امل��انية�العامة�للدولة�  - 01

    ....................................................خصائص�امل��انية�العامة�للدولة�  - 02

    .........................................................��انية�العامة�للدولة�مبادئ�امل  - 03

    .........................................................أ�مية�امل��انية�العامة�للدولة�  - 04

    .............  ...............................................دور�امل��انية�العامة�للدولة��  - 05

    ........................................................أ�داف�امل��انية�العامة�للدولة�  - 06

    .........................................................امل��انية�العامة�للدولة� أش�ال  - 07

    ...........................................نفقات�وإيرادات�امل��انية�العامة�للدولة�  - 08

    ...........................................................دورة�امل��انية�العامة�للدولة�  - 08

    ........................................س��ورة�امل��انية�العامة�للدولة����ا��زائر�  - 09

    .................................................................ت��يح�امل��انية�العامة�  - 10

    ..........................................................توازن�امل��انية�العامة�للدولة�  - 11

    .............................ال��ز�����امل��انية�العامة�للدولة�وطرق�معا��تھ�  - 12

    ....................................ملالية�بامل��انية�العامة�للدولة�عالقة�قانون�ا  - 13

    .......................................................حوكمة�امل��انية�العامة�للدولة�  - 14

    ............................................................................أسئلة�للمراجعة�  - 15

    ..............................................................................مراجع�الفصل�  - 16



  امل��انية�العامة�وأصول�ا�العلمية ........................................................................... الرا�ع�الفصل

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



  امل��انية�العامة�وأصول�ا�العلمية ........................................................................... الرا�ع�الفصل

94 

 

  امل��انية�العامة�للدولةمف�وم�  -01

  لم��انية�العامة�التقليدي�وا��ديث�لف�وم�امل 1 .1

  املف�وم�التقليدي��-

�للمالية �التقليدي �املف�وم ��يرتبط �التقليدي �بالدور �وثيقا �ارتباطا �خالل�العامة �من �الدولة �تلعبھ الذي

�املختلفة �عملياتھ �وضبط �العام �املال ��� �التحكم ��� �العامة �املوازنة�. املوازنة �فإن �املف�وم ��ذا وحسب

العمومية�–العامة�أداة�محاس�ية�بحتة�تحمل����طيا��ا�أرقاما�ومقادير�لإليرادات�والنفقات�ا���ومية�

تصر�دور�ا�ع���موازنة��يرادات�املالية�مع�أوجھ��نفاق�ا���ومي�املختلفة�دون�أن�ت�ون�قادرة�و�ق�–

   .)03،ص2011بدوي،(ع���أن��ع���ع���مقاصد�الدولة�وسياس��ا�العامة

  املف�وم�ا��ديث��-

�يركز� �املالية �لإلدارة �العامة �املبادئ �ب�ن �الر�ط �ضرورة �ع�� �العامة �للمالية �ا��ديث السليمة�املف�وم

�ع�����فاالنضباط�املا�� . ونتائج�امل��انية�املتمثلة�����نضباط�املا���والكفاءة�التخصيصية�وال�شغيلية

� �ال�يتجاوز �ال��ز�املا�����نفاقأن �ال�يتجاوز �أن �أو� �العامة، �امل��انية ��� �لھ �املقررة �املخصصات الك��

دير��نفاق�العام����ضوء��م�انيات�املتاحة،��سبة�معينة�من�الناتج�املح����جما��،�بحيث�ي�ون�تق

�املختلفة �العمومية �واملؤسسات �ال�يئات �تطل��ا �ال�� �املالية �ا��اجات �حسب �.  ول�س الكفاءة�أما

�ا���ومية،��التخصيصية �ال��امج �وكفاءة �العامة ��ولو�ات �حسب �املالية ��يرادات �تخصيص � فتع��

و�ل�ال��امج�واملشار�ع�ذات��ولو�ة�القصوى،�وال��امج�ال���بحيث�تقوم�ال�يئات�ا���ومية�الوصية�بتم

� �مردود �والسيولة��ع�أل�ا �التدفقات ��� �تراجع �أي �ظل �النفقات�� �صرف �أوليات �يضمن �بما  أما�. ،

� �الكفاءة �باستخدام�ال�شغيلية �العامة �ا��دمات �من �محدد �مستوى �ا���ومية �ال�يئات �ضمان فتع��

�املأ ��يرادات �من �قدر�ممكن �من�قل �مستوى �أفضل �لتقديم ��يرادات �من �قدر�محدد �وإنفاق الية،

�امل��انية� �تنفيذ �بمرحلة �وثيقا �ارتباطا �العنصر ��ذا �و�رتبط �العامة �ا��دمات �من ممكن

   .)13-11،ص�ص2011بدوي،(العامة
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   امل��انية�العامة �عر�ف 2.1

   لغةامل��انية� -

،�تقول�وازنت�ب�ن�ش�ئ�ن�موازنة�ووزانا،�ووازنھ�َن ازَ ل�وَ من�الفع�مفاعلةع���صيغة��املوازنةامل��انية�أو�

�املعادلة� �املوازنة �مع�� �أن �ي�ب�ن ��نا �ومن �بي��ما، �وعادل �ساوى �أي �الش�ئ�ن �ب�ن �ووازن �عادلُھ، أي

�أو�املقابلة ��ما�. واملساواة �طرف�ن �ب�ن �واملساواة �املقابلة �من �ف��ا �ملا �املوازنة �ع�� �اللفظ ��ذا فإطالق

َمَل،�فالعام�إف�عامةأما�مع���. امة�والنفقات�العامة�يرادات�الع
َ

نھ�لفظ�مشتق�من�الفعل�عم�بمع���ش

   .)25،ص1997ال��يا�ي،( خالف�ا��اْص ��و�الشامُل 

   العامة�اصطالحا�امل��انية -

� امل��انية - �املوارد�العامة �جميع �واحدة �ميالدية �لسنة �ترسم �ال�� �ا��سابات �من �مجموعة �من مؤلفة

  .)14،ص1994الرو���،(ء�الدائمة�للدولةوجميع��عبا

� امل��انية - �املتوقع�العامة �و�يرادات �صرف�ا �املتوقع �النفقات �مقدر�ف��ا �ل���ومة �املا�� �ال��نامج ��

   .)15،ص2020ظا�ر،(الفائض�املتوقع�ملدة�زمنية�تقدر��سنة�أو تحصيل�ا�ومقدار�ال��ز�

والنفقات�ال��ائية�للدولة�املحددة�سنو�ا�بموجب�قانون�للدولة�من��يرادات�العامة� امل��انيةت�ش�ل��-

   .)1040،ص1984ا��ر�دة�الرسمية،(املالية�و�املوزعة�وفق��ح�ام�ال�شر�عية�والتنظيمية�املعمول���ا

��العامة�امل��انية - �مجموع �املدنية �تقدر�للسنة �ال�� �الوثيقة �بال�سي�����يرادات�� �ا��اصة والنفقات

� �وم��ا �بالرأسمالو�س�ثمار �والنفقات �العمومي �التج��� ���ا�نفقات ا��ر�دة�(وترخص

   .)1132،ص1990الرسمية،

-  
ُ
وتحدد��ذه�املوارد�. ب�ن����امل��انية�ع���ش�ل�إيرادات�ونفقاتتقدر�موارد�م��انية�الدولة�وأعباؤ�ا�وت

�عل��ا �املنصوص ��ح�ام �حسب �وتوزع �املالية �قانون �بموجب �سنو�ا ���ا �و�رخص ��ذا��و�عباء ��

�. القانون  �مجموع ���يراداتتضمن �مجموع �وتقيد �النفقات، �مجموع �ضمن���يراداتتنفيذ والنفقات

   .)10،ص2018ا��ر�دة�الرسمية،(حساب�وحيد��ش�ل�امل��انية�العامة�للدولة

منية�و�يرادات�العامة�املتوقعة�خالل�ف��ة�ز ) ا���ومية(كشف�يب�ن�النفقات�العامة�����العامة�امل��انية -

   .)299،ص2006الع����،(قادمة�عادة�ما�ت�ون�سنة�مالية
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�مالية��امل��انية - �لسنة �العامة، �و�يرادات �للنفقات �تقديرات �تتضمن �للدولة، �مالية �خطة ��� العامة

بواسطة�السلطة�ال�شر�عية�قبل�تنفيذ�ا،�و�عكس���داف��قتصادية�و�جتماعية��عتمد�ة،�و بمقل

   .)04،ص2008فور،عص(ال���تت�نا�ا�الدولة

أداة�السياسة�املالية�للدولة،�وتتضمن�بيان��يرادات�املقدرة�تحصيل�ا،�واملصروفات�العامة� امل��انية -

املقدرة�إنفاق�ا�ل���ومة�خالل�ف��ة�مقبلة�������العادة�سنة،�و�ما�يحقق��ستقرار�والنمو��قتصادي،�

�اس �ليعم �الوطنية �للموارد �العادل �التخصيص �خالل �وفعاليةمن �كفاءة �ب�ل �املالية�(تغالل�ا وزراة

   .)56،ص2012البحر��ية،

��نفاق� ���العامة�امل��انية - �إجما�� �و��ن �ا��ارجية �واملساعدات ��يرادات �إجما�� �ب�ن الفرق

   .)142،ص2009داوود،(ا���ومي

امج�املا���الذي��عده�ال��نوثيقة�محاس�ية�ت��ص�عبارة�أ��ا�ب�عر�ف�امل��انية�العامة�وعليھ�يمكن�        

�تقدير� �يتضمن �حيث �سنة، �ملدة �و ا��وكمة �تحصيل�ا �املتوقع ��يرادات �إنفاق�ا، �املراد قصد�النفقات

  . تحقيق���داف��قتصادية�و�جتماعية�ال���تقع�ع���عاتق�ا

 للدولةخصائص�امل��انية�العامة�  -02

   :)04،ص2008ور،عصف( ،�م��اا��صائصمجموعة�من�العامة�ب�امل��انيةتتم���

  العامة����خطة�مالية�للدولة�امل��انية -

قص��ة��جل�أل��ا�ملدة�سنة،�ف���تتضمن�جميع�أوجھ��نفاق��العامة�خطة�مالية�للدولة�امل��انية�عت���

ال����شمل�ال��امج�واملشار�ع�ال���تنوي�ا���ومة�القيام���ا�خالل�السنة�املالية�) النفقات�العامة(للدولة�

للدولة،�و�ذلك�فإن�املوازنة�العامة��ينظر��العامة ة،�ووسائل�تمو�ل�من�مختلف�مصادر��يراداتالقادم

  .   إل��ا�بأ��ا��داة�التمو�لية���طة�التنمية�الشاملة�للبالد

  العامة�للم��انيةالصفة�التقدير�ة� -

� �وثيقة �م��ا �تت�ون �ال�� �النفقات �وجداول �النفقات �ما�امل��انيةفجداول �تقر��ية��العامة، �إال�أرقام ��

  . وتقديرات�متوقعة�لنفقات�الدولة�وإيرادا��ا
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  العامة�امل��انيةسنو�ة� -

،�و�ناك�إم�انية�لوضع�)قاعدة�السنو�ة(العامة�ملدة�سنة�واحدة،����معظم�دول�العالم��امل��انيةتحضر�

  .موازنات�ملدة�أقل�من�سنة

   ا��باية�و��نفاق) املصادقة(إجازة� -

�البدء ��قبل �تنفيذ �عل��ا�امل��انية�� �للموافقة �البالد ��� �ال�شر�عية �السلطات �ع�� ��عرض �أن �بد �فال ،

وإجاز��ا،�بمع���التصديق�عل��ا،�والسماح�ل���ومة�بجباية��يرادات�حسب��نظمة�والقوان�ن�املطبقة�

�املخص ��عتمادات �حدود ��� �الصرف، �ع�� �املوافقة �فتع�� ��نفاق �إجازة �أما �البالد، �ألوجھ��� صة

  .  العامة�امل��انية�نفاق�املختلفة����فصول�

  للدولةمبادئ�امل��انية�العامة��-03

،�من�للم��انية�العامة إعداد�ا�ناك�العديد�من�املبادئ�ال����عتمد�ا�ح�ومات�الدول����العالم�عند�

  :أك���ا�شيوعا�واستخداما،�نذكر�ما�ي��

  السنو�ة�مبدأ 3-1

�عد�تقديرات�امل��انية�العامة�لف��ة�زمنية�محددة��سنة��املة،�و�ناء�ع���ذلك��يقصد�بمبدأ�السنو�ة�أن

ت�ون�موافقة�السلطة�ال�شر�عية�عل��ا�سنو�ة،�كما�أن�العمل���ذه�امل��انية��س���ملدة�سنة،�وعليھ��ع���

عرض�أن��عد�تقديرات��يرادات�والنفقات�القادمة�خالل�سنة�مستقبلية،�ثم���-القاعدة–�ذا�املبدأ�

ع���ال��ملان�العتماد�ا�واملوافقة�عل��ا،�ثم�يتم�العمل�بموجب��ذه�امل��انية�ملدة�سنة،�ثم��عد�تقديرات�

� �للسنة �ال��ملاناملواليةجديدة �ع�� ��عرض �ثم �أخرى�-، �لسنة ���ا �العمل �يتم �ثم العتماد�ا

   .)77،ص1997ال��يا�ي،(و�كذا

  وحدة�امل��انية�مبدأ 3-2

وت��ز�أ�مية��ذه�. ية�أن�تدرج�جميع�نفقات�الدولة�وإيرادا��ا����م��انية�واحدةوحدة�امل��انيقصد�بمبدأ�

القاعدة�ملا�ل�ا�من�أ�مية�من�الناحيت�ن�املالية�والسياسية،�فمن�من�الناحية�املالية��س�ل�إتباع��ذه�

ع���ل�القاعدة�معرفة�املركز�املا���للدولة،�وذلك�بمقارنة�مجموع�النفقات�بمجموع��يرادات�مما��س�

�بأوضاع� ��ملام ��� �ذلك ��ساعد�م �كما �أو�غ���متوازنة، �متوازنة �امل��انية ��انت �إذا �ما �معرفة املالي�ن
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ن��ذه�الوحدة��س�ل�ع���املجالس�النيابية�م�مة�إومن�الناحية�السياسية�ف.  الدولة�املالية�ا��قيقية

   .)282،ص1992حش�ش،( مراقبة�امل��انية

      عدم�التخصيص�مبدأ  3-3

شيوع�امل��انية،�و�قصد���ا�عدم�تخصيص�إيراد�مع�ن�لتغطية�وجھ�من��مبدأاسم���ذا�املبدأيطلق�ع���

ال�يجوز�تخصيص�حصيلة�معينة،�مثال�استخدام�إيرادات�الضرائب��املبدأ اأوجھ��نفاق،�فطبقا�ل�ذ

 �� ��و�تحصيل �ال�دف �أن �إذ �ا��ديدة، �الطرق �أو�صيانة �جديدة، �طرق �إل�شاء �السيارات يرادات�ع��

�أن� �كما �الواردة����امل��انية�العامة، �لتغطية�النفقات�جميع�ا�حسب��عتمادات �أنواع�ا ع���اختالف

�- تصديق-موافقة �� �ضرورة �تو�� �ال�شر�عية ��يراداتالسلطة �بتخصيص �ب�ن��-املساواة �ير�ط سوف

ل�من��موال،�و�توقيت��نفاق�وتحصيل��يراد،�و�جعل�القيام�أو�أداء�ا��دمة�مرتبطا�باملقدار�املحص

�ذا�التحصيل،�وإذا�لم�تكن��ناك�إم�انية�تأم�ن��يراد�و�ش�ل�مؤكد�فسوف�يؤثر�ذلك����س����ذه�

   .)291،ص2007ا��طيب،(املرافق�العامة

  )    العمومية( الشمولية�مبدأ  3-4

دون�إغفال�أي��إدراج�جميع�عناصر�ال�شاط�املا���للدولة�من�نفقات�وإيرادات�عامة��ذا�املبدأ� يقصد

جانب�من�م�ونا��ا�ولو��ان�ض�يال،�فضال�عن�عدم�القيام�بأي�مقاصة�ب�ن��ذه�امل�ونات�ب��ة�إيجاد�

���ميع� �مفصلة �شاملة �وثيقة �للدولة �العامة �امل��انية �لتأ�ي �وذلك �النفقات، �أو�صا�� ��يرادات صا��

   .)239،ص1984البطر�ق،(النفقات�و�يرادات�العامة�

    ة�العامةيان�� ن�املتواز �مبدأ  3-5

ب�ن�إيرادات�الدولة�ونفقا��ا�العادية����املوازنة�العامة��-التوازن - ع���املساواة�السنو�ة���ذا�املبدأيركز�

�ضار�ن� �وال��ز��عت��ان �الفائض �ألن �العامة، �املوازنة ��� ���ز�وال�فائض �وجود �ال�تحبذ �ف�� للدولة،

�ع�� �القاعدة ��ذه ��ساعد �و�ذلك �البالد، �والتبذير�الذي��باقتصاد ��نفاق، ��� �الدولة �توسع �من ا��د

يصاحب�التوسع�����نفاق،�وع���تقليل�ال��وء�إ���القروض�العامة،�أو�إ����صدار�النقدي�ا��ديد�

   .)74،ص2008عصفور،(ألجل��غطية�النفقات�العامة�العادية
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  الشفافية�� مبدأ  3-6

اما����السنوات��خ��ة،�إذ�يتطلب�أن�ت�شر�ا���ومة�من�أ�م�املبادئ�ال���القت�ا�تم  مبدأ�الشفافية

ع���م��اني��ا�معلومات�آنية�حول�النفقات�و�يرادات،�كما�يجب�أن�تتصف�معلومات�امل��انية�حسب�

�من� �سر�ة �امل��انية �ت�ون �أن �ال�يجب �و�التا�� �السياسة، �مقاصد �ال�تخفي �بحيث �بالوضوح، �املبدأ �ذا

��وثيق �أو��شر�ا ��جراءات �واملرئيةحيث �والرقمية �م��ا �املطبوعة �املختلفة ��عالم �وسائل ��� ا���... ة

   .)131،ص�2020دائرة�املالية،(

  املشاركة مبدأ  3-7

من�املبادئ�ا��ديثة�ال���يجري�التأكيد�حول�ا����الوقت�ا��اضر،�و���سمة�من�سمات��مبدأ�املشاركة

�للتقدم، �والساعية �املتقدمة �الدول ��� �الفاعلة �املعنية��املوازنة ��طراف ��ل �أمام �الفرصة �إتاحة و�ع��

�وتحض���ا� �إعداد�ا �عمليات ��� �باملسا�مة �محددة �بطر�قة �وتخصيص�ا �امل��انية ��عملية واملتأثرة

   .)131،ص�2020دائرة�املالية،(ومراقب��ا�ومسائل��ا�

  :)169،ص1996قطب،(باإلضافة�إ����ذه�املبادئ��ناك�من�يضيف�مبادئ�أخرى�للم��انية�العامة

    ة�العامةيان�� امل�مبدأ�وضوح  3-8

� �املبدأ ��ذا �ال�ا��حسب �بالوضوح �العامة �امل��انية �ت�سم �أن �سواء�ي�ب�� �محتو�ا��ا �ف�م �يتمكن �ح�� ،

�تقسم� �ذلك �ع�� �و�ناء �بدراس��ا، �امل�تم�ن �من �غ���م �أو �تنفيذ�ا �ع�� �القائم�ن �أو �الشعب ملمث��

�املو  �وضوح ��� �و�سا�م �لإليضاح، ��شأ��ا�اعتمادا��ا �تدور �ال�� �والناقشات �املختلفة ��عالم �وسائل ازنة

  .  والبيانات�و�يضاحات�ال���تصدر��شأ��ا

    ة�العامةيان�� امل�مبدأ�دقة 3-9

�امل��انية �دقة �بمبدأ ��يقصد �ت�سم �دقة�أن �عدم �ألن �بالواقعية، �العامة �و�يرادات �النفقات تقديرات

  .ع���جان���امل��انية�من�فائض�أو���ز��وإظ�اره�ع���غ���حقيقتھ�التقديرات����ا��انب�ن�تؤدي�إ���التأث�� 
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    ة�العامةيان�� امل�مبدأ�مرونة  3-10

الس�ولة����تنفيذ�ا�ومراعاة��حتماالت�خالل�السنة�املالية،�وإم�انية��؛يقصد�بمرونة�امل��انية�العامة

  .انطالق�تنفيذ�امل��انية�العامةمواج�ة��ذه��حتماالت،�وأن�ال�ت�ون�ك��ة��جراءات�حائال�دون�

  امل��انية�العامة�للدولة�أ�مية�-04

للدولة�����داة�الرئ�سية�لوزارة�املالية�لتحقيق���داف��قتصادية�و�جتماعية��العامة���انيةإن�امل

�را�نة،�ولتم�يدو����عرض�خطط�و�رامج�وزارة�املالية�ال���أعد��ا�لالستجابة�للتحديات�ال�.للمواطن�ن

�من��يرادات،�وإعادة� �الوصول�ل��د��ق��� �مستقبل�أفضل،�وذلك�من�خالل الطر�ق�أمام�تحقيق

�الدولة�م��انيةو��م�من�ذلك،�فإن��.تنظيم�أولو�ات��نفاق�من�أجل�خدمة�املجتمع�ع���نحو�أفضل

خطط��نفاق�����أداة�للمراجعة�واملساءلة،�وال���من�خالل�ا�يتمكن�املواطنون�من�التحقق�ما�إذا��انت

  .)01،ص2021وزارة�املالية�املصر�ة،(ال���وضع��ا�ح�وم��م�تتوافق�مع�أولو�ا��م�أم�ال

 :)90،ص�2003ع��،(���مختلف�النوا���السياسية�و��قتصاديةأك���ت��ز�أ�مية�امل��انية�العامة�و 

  من�الناحية�السياسية -

�الناحية�اواعتماد� امل��انية إعداد �ش�ل �من �حساسا �ضغط��مجاال ��عت���وسيلة �حيث السياسية،

�ستعمل�ا�ال��ملان�للتأث���ع���عمل�ا���ومة�سواء�من�حيث��عديل�ا�أو�ح���رفض�ا�ح���تضطر�ا���ومة�

  .إلتباع�ن���سيا����مع�ن�تحقيقا�لبعض���داف�السياسية�و�جتماعية

  من�الناحية��قتصادية -

�� �ا��ياة �كث��ة �دول ��� �العامة �امل��انية �ف����عكس �الدول، ��ذه �مجتمعات ��� �و�جتماعية قتصادية

� ��قتصاد �وتوجيھ �إدارة ��� ��ساعد ����الوط��أداة ��انت �كما �وكميات �أرقاما �امل��انية ��عد �لم �حيث ،

و���مستوى�ال�شاط��قتصادي�ب�افة��الوط��ثار������ل�من���م��نتاج�آم�التقليدي،�بل�ل�ا�و املف�

 العامة�تؤثر�وتتأثر���ذه�القطاعات��قتصادية،�فغالبا�ما��ستخدم�الدولة�فامل��انية.  فروعھ�وقطاعاتھ

� �العامة �امل��انية �و�يرادات(ومحتو�ا��ا �إ���) النفقات ��قتصاد ���دف �ال�� �العامة �ا��اجات إلشباع

�. تحقيق�ا �للدولة �ب�ل�ظوا�ر�ا) امل��انية(فالعالقة�وثيقة�ب�ن�ال�شاط�املا�� من��و�وضاع��قتصادية

وخاصة��عدما�أصبحت�امل��انية�أداة�م�مة�من�أدوات�تحقيق�ا��طة�. ا��... ت��م�وانكماش�وانتعاش

  .�قتصادية
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     امل��انية�العامة�للدولة�دور � -05

أحدث�التغ��ات�والتطورات��قتصادية�و�جتماعية�ال���طرأت�ع���مختلف�الدول��عديالت�جذر�ة�

�والد �امل��انية �فكرة ��� �وج�ت�نوعميقة �ب�ن �نم�� �حيث �الدولة، �مالية ��� �بھ �تقوم �الذي  ور

   :)278،ص1992حش�ش،(

  دور�امل��انية�العامة����النظر�ة�التقليدية�-

�تتم����عدم� �املختلفة �للدول �و�جتما�� ��قتصادي �التطور �من �مرحلة ��� �التقليدية �النظر�ة �انت

��حدود�ض�يلة،�وذلك�تأثرا�بمبدأ�ا��ر�ة�الفردية�تدخل�الدولة����ا��ياة��قتصادية�و��جتماعية�إال��

الذي�ازد�ر����ظلھ�نظام��قتصاد�ا��ر،�حيث�تمثل��ذا�ا��ياد����مجموعة�من��راء�ال����انت�ترى�

فصل�امل��انيات����أقل�ا�نفقات،�وأن�توازن�جان����يرادات�و�النفقات��عت���أمرا�حيو�ا����امل��انية�أأن�

   .التقليديون�فكرة�إحداث���ز�منتظم�أو�غ���منتظم�م��انية�الدولةالسنو�ة،�حيث�رفض�

  ا��ديثة املالية�العامةدور�امل��انية�العامة�����-

� �ا��ديثة �املالية ��� �الدولة �دور �نطاق �ا��ياة�ادوازدا�سع �مجاالت �مختلف ��� �تدخل�ا �درجات ت

�و ��جتماعية�قتصادية �امل��انية، �حياد �عن �حديث ��ناك ��عد �فلم ،� ��أصبحتبل �امل��انية من�أداة

�ت���أدوات �املالية ��إل��ا أالسياسة �لتحقيق �امل�م��قتصادية السياسة�أ�دافالدولة ��عد �لم �و�كذا ،

�ع��� �ينصب ���تمام �أصبح �بل �السنو�ة، �امل��انية ��� �والنفقات ��يرادات �جان�� �توازن �ع�� ا��فاظ

�لالقتص �و�جتما�� ��قتصادي �العام �التوازن �واملتحقيق �املا�� �التوازن �ول�س �ك�ل، �الوط�� حسا�ي�اد

   .  للم��انية

  امل��انية�العامة�للدولة�أ�داف� -06

   :)05-03،ص�ص2015وزارة�املالية�العمانية،(فيما�ي����،ت��ز�أ�داف�امل��انية�العامة

-� �ل� �الالزمة ��ساسية �الب�ية �وأعمال �ال�امة ��جتماعية �ا��دمات �لتقديم �النمو�توف���التمو�ل تحقيق

  ؛�قتصادي�وتحس�ن�دخل�الفرد

  تنو�ع��يرادات�وتحف���ا�بما�يوفر�التمو�ل�الالزم�لتحقيق�أ�داف��نفاق�العام؛�-

  التوز�ع�العادل�لل��وة؛�-
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  تحقيق��ستدامة�املالية؛�-

  تحس�ن�مستوى�حياة�املواطن�ن؛�-

  ���يع�ال�شاط��قتصادي�وحفز�النمو��وال�شغيل؛�-

  .ظة�ع����ستقرار��قتصادي�واستدامتھاملحاف�-

�ب            �يرى �من �فيأو�ناك �تتمثل �واستخدامات �أ�دافا �للم��انية �ي��ن �ص��2015ام،( ما -376،ص

377(:   

  التخطيط - 

�تلك� �تقدير�نفقات �و�تم �والوسائل، ���داف �تحدد �حيث �املقبلة، �للسنة �املالية �السياسة �رسم أي

�ومقا �باملواردالوسائل ��رن��ا �املتاحة، �و�تضمن�املالية �املوضوعة، ���داف �لتحقيق ��ستخدم ال��

  .التخطيط�وضع�البدائل�املختلفة�و�ثار��يجابية�والسلبية�ال���ت�تج�عن�استخدام�إحدى�الوسائل

  �دارة - 

�املس ��عطي �مما �تقدير�ة، �بصورة �املقبلة �للسنة ��نفاق �و��م �برامج �تحديد ��دار��ن�ؤو و�ع�� ل�ن

��قتصادية��التأكد نيةإم�ا �بالطرق �استخدام�ا �حسن �وضرورة �املالية، �املوارد �ع�� �ا��صول من

  .الت�اليف�بأقل لأل�دافك���وتحقيقا��امال�أا�دقالنية،�بحيث��عطي�مردو عال

  مراقبة�التنفيذ - 

و�وذلك�حسب�الطرق�أ�،وا��دمات�ال��امج�ا��اصة�باألعمال�ذأي�فرض�رقابة�مالية�وقانونية�ع���تنفي

� �أحد �و�عت���املراقبة �لتنفيذ�ا، �اخت��ت �ال�� ��دارات��أ�مالبدائل ��� �باملسئول�ن �املناطة الواجبات

�من� �أو�التخفيف �م��ا �للتخلص �ا��لول �وإيجاد �التنفيذ، �عملية �تواجھ �ال�� �املشا�ل �ملعرفة املختلفة

  .حد��ا
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  امل��انية�العامة�للدولة�أش�ال� -07

  م��انية�البنود� 7-1

،�و�تمثل�ال�دف�الرئ�����ن�م��انية�البنود�و�عتمادات��عد�ا�ع�اسا�للفكر�املا���التقليديإلواقع�ف���ا -

الدولة����تحقيق�الرقابة�ا��سابية�من�خالل�تحديد�مسؤوليات��ل�وحدة��م��انيةمن�تبو�ب�وتقسيم�

�يخا �ال �ال�شر�عية،و�ما �السلطة �أقر��ا �ملا �وفقا �الدولة �م��انية �تنفيذ ��� �املالية��لفح�ومية القوان�ن

البنود�و�عتمادات�ع���عدد�من��ساليب�الفنية�التقليدية����تبو�ب�نفقات��م��انية دمالسائدة،�و�عت

،�و�س�يال�لعمل�السلطة�)نو��/إداري (الدولة�وإيرادا��ا،�حيث��عتمد�بصفة�رئ�سية�ع���تبو�ب�مزدوج�

الوظائف�ا���ومية�فقد�تقوم�السلطة�التنفيذية�ال�شر�عية����متا�عة�ودراسة�امل��انية�و�الوقوف�ع���

� �أرقام �تص�يف ��م��انيةبإعادة �بمشروع �التص�يف ��ذا �يرفق �أن �ع�� �وظيفيا، �عتماد��م��انيةالبنود

   .)664،ص2008عثمان،(  والبنود�عند�اعتماده�وإقراره�من�طرف�السلطة�ال�شر�عية

�امل��ان - ��� �البنود �أو�م��انية �التقليدية ��دارات�امل��انية �أو� �النفقات �نوع �أساس �ع�� �املصنفة ية

�الت�اليف� �عالقة �ال�ت��ز �و�التا�� �ا���ومية، �ال��امج �ع�� �التعرف �ع�� �ال��ساعد �ا���ومية، واملصا��

��ذه�ال��امج،�و�مع���آخر�ف���ال��ساعد����التعرف�ع���ما�تقوم�بھ�ا���ومة�حاليا،�وما�تحققھ�من�

كما��عتمد�م��انية�البنود�ع���فحص� ،ابل��ل�وحدة�نقدية�من�نفقا��انتائج�أو�ما�تحصل�عليھ����مق

� �السابقةأالز�ادة ��عوام �أو �العام ��� �مقدرا ��ان �عما �النفقات �نوع ��� �النقص يو�س�( و

  .)256،ص1984البطر�ق،

   م��انية�ال��امج�و�داء 7-2

-�� �ي�م��انية�عرف �امل��انية �لتبو�ب �أسلوب �أ��ا �ع�� �و�داء �بأدائھ�ال��امج �تقوم �بما ���تمام ركز�ع��

   .)107،ص2020دائرة�املالية،(الدولة�من�أعمال،�ول�س�ع���ما��ش��يھ�من�سلع�وخدمات

ما�تنجزه� لبحيث�يظ�ر���؛إعادة�تقسيم�جانب�النفقات�العامة�للم��انية م��انية�ال��امج�و�داء �ع���-

ن�القائم�ن�ع���إعداد�م��انية��داء�إن�ثم�فالدولة�من�أعمال�ول�س�ما��ش��يھ�من�سلع�أو�خدمات،�وم

أجور�العمال،�مواد�(ال���تمون����املقام��ول�بتحديد�عناصر��نتاج�املستخدمة�����ل�وحدة�ح�ومية�

�مثال �)البناء �العوامل ��ذه �استخدام �من �ال��ا�ي �املنتج �بتحديد ���تمون �بل �بناء�(، �مس�شفى، إ�شاء
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محرزي�(العامة�وفق��ذا��سلوب�يتم�بقصد�تحقيق�إنتاجية�محددة�موال��فاستخدام) ا��...جامعة

   .)356،ص2015عباس،

  التخطيط�وال��مجة��م��انية 7-3

���م��انية�أداة�للتخطيط�ووسيلة�التخاذ�القرارات�ال���تتعلق�باملفاضلة�ب�ن�ال��امج�البديلة�الالزمة� -

محاولة�ت��ير�قرارات�املخطط،�وتنظر�إ���لتحقيق�أ�داف�معينة�أو�لتعديل�تلك���داف،�و��دف�إ���

� �تحو�ل �إ�� ���دف �وسائل، �مجرد �أ��ا �ع�� �ا���ومية �و��شطة �أو�عوامل���يراداتال��امج العامة،

   .)355،ص2007ا��طيب،(�نتاج�إ���منتجات���ائية،������داف�املراد�تحقيق�ا

مل�ام�أو���شطة،�ومدخل�م��انية�ال��امج����امل��انية�ال�����تم�أساسا�بالتخطيط�الشامل�وت�اليف�ا�-

ن�الوحدات�التنظيمية�ال���قد�ع�ستلزم�بالتحديد�املسبق�للت�لفة�ال�لية�للم�مة�املعينة��غض�النظر�

   .)355،ص2007ا��طيب،(�ستخدم�لتنفيذ��ذه�ال��امج

   )املوازنة�الصفر�ة( ذات��ساس�الصفرامل��انية� 7-4

��أ��ا�عملية�التخطيط�وال�شغيل�وإعداد�امل��انية�بصورة�تفصيلية،�بحيث�الصفر�ة�ع��ةيان�� تفسر�امل -

ع���عاتق��ل�مسؤول�م�مة�ت��ير��يرادات�املطلوب�تخصيص�ا�ل��امجھ،�بحيث�يب�ن�ملاذا��ع��م��تلقي

�الصفر� ��سبة �من �النجازه �يخطط �أو��شاط �عمل �بت��ير�أي �فقط �يطالب �ف�و�ال �مال؛ �أي �ينفق أن

)Justify From Zero( � �صفرا ��ان �السابقة �امل��انية ��� �اعتماده �أن دائرة�(باف��اض

   .)112،ص2020املالية،

- � �تقوم �الصفر�ة �تحليلامل��انية �يتم �أن �ضرورة ���شطة��ع�� ��افة �وتقييم �جدوى �ودراسة البيانات

�إ�� إما غ���مرتبطة�باعتمادات�سابقة،�و���تؤدي�اعتبار�أ��ا�أ�شطة�برامج�جديدةال��امج�سنو�ا،�ع���و 

�،تطو�ر�وتحس�ن�ال��امج�أو�ال�شاط�أو�تخفيض�ا�أو�إلغاء�ال�شاط�أو�ال��نامج�نفسھ�إذا�ث�ت�عدم�جدواه

   .)357،ص2015محرزي�عباس،( ل���وصل�إل��ا��ذا�ال��نامجاو�غض�النظر�عن�املرحلة�
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 نفقات�وإيرادات�امل��انية�العامة�للدولة�  -08

  ولة�نفقات�امل��انية�العامة�للد 8-1

   :)12- 11،ص�ص2018ا��ر�دة�الرسمية،(تجمع�نفقات�م��انية�الدولة�حسب�التص�يفات��تية

  .يت�ون��ذا�التص�يف�من�ال��نامج�وتقسيماتھ: ال�شاط -

  .يت�ون��ذا�التص�يف�من�أبواب�النفقات�وأقسام�ا: الطبيعة��قتصادية�للنفقات -

خالل��عي�ن�القطاعات�امل�لفة�بتحقيق���داف��يت�ون��ذا�التص�يف�من: الوظائف�الك��ى�للدولة -

  .حسب�الوظيفة

  :إ���قسم�ن�رئ�س�ن��ماوتنقسم��ذه�التص�يفات�

  نفقات�ال�سي���-

س���ا��دمات�العمومية،�وال���يتم����يل�اعتمادا��ا���غطي�نفقات�ال�سي���النفقات�العادية�الالزمة�ل

،ص�2021املدير�ة�العامة�للم��انية،(��ع���ا��صوص���امل��انية�العامة�للدولة،�و�شمل�نفقات�ال�سي�

   :)18ص

  مرتبات�ال�شاط؛�-

  املعاشات�والعالوات؛�-

  الت�اليف��جتماعية؛�-

  الوسائل�وس���املصا��؛�-

  أشغال�صيانة�املبا�ي؛�-

  التدخالت�العمومية؛�-

  .ا��...��شطة�ال��بو�ة�والثقافية�و�قتصادية��-
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  نفقات�التج����-

عمليات��س�ثمار�وعمليات�الرأسمال،�بحيث�يجب�أن����ل��ذه�العمليات��فقات�التج����منتت�ون�ن

و�تم�تقسيم�). CP(و�التمو�ل����ش�ل�اعتمادات�الدفع�) AP(���قانون�املالية،����ش�ل�تراخيص�ال��امج�

   :)19،ص�2021املدير�ة�العامة�للم��انية،(القطاعات�ب�س�ثمار�حس

  ة؛الصناعات�التحو�لي�-

  املناجم�والطاقة؛�-

  الفالحة�والري؛�-

  ا��دمات�املنتجة؛�-

  امل�شآت�القاعدية��قتصادية�و�دار�ة؛�-

  التعليم�والت�و�ن؛�-

  امل�شآت�القاعدية��قتصادية�والثقافية؛�-

  السكن؛�-

  .مواضيع�أخرى �-

  امل��انية�العامة�للدولة��إيرادات  8-2

   :)10،ص2018ا��ر�دة�الرسمية،(من�العناصر�التاليةا��زائر،� دولة���تت�ون��يرادات�العامة�مل��انية�ال

  �يرادات�املتحصل�عل��ا�من��خضاعات�م�ما��انت�طبيع��ا،�وكذا�من�حاصل�الغرامات؛�-

  مداخيل��مالك�التا�عة�للدولة؛�-

  مداخيل�املسا�مات�املالية�للدولة�وكذا�أصول�ا��خرى؛�-

  ا��دمات�املقدمة�من�قبل�الدولة�وكذا��تاوى؛�املبالغ�املدفوعة�مقابل�-

  مختلف�حواصل�امل��انية؛�-
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  ا��واصل��ست�نائية�املتنوعة؛�-

  �موال�املخصصة�للمسا�مات�وال�بات�و�الوصايا؛�-

  .الفوائد�و�ا��واصل�املتحصل�عل��ا�من�القروض�و�ال�س�يقات�وتوظيف�أموال�الدولة�-

موارد�امل��انية�من�خالل�ما�تحصل�عليھ�ا���ومة�من�إيرادات�من�املجتمع�تأ�ى�و���سلطة�عمان�ت          

   :)16،ص2015وزارة�املالية�العمانية،(ومثال�ذلك�وعوائد��صول�اململوكة�للدولة،�

�مثل - �للمجتمع، �اململوكة ��صول �من �العامة��:�يرادات �والشر�ات �الطبيعية �واملوارد �النفط إيرادات

  ؛وغ���ا�من�ا���ات

ا��دمات�الزراعية�وال��ية�والنقل�وغ���ا��:مثل�،إيرادات�ا��دمات�ال���تقدم�ا�ا���ومة�للمواطن�ن -

  ؛من�ا��دمات

�املختلفة،�مثلضال - �والرسوم�بأنواع�ا �الدخل�وضرائب�املبيعات�ضال�:رائب غ���مطبقة����(رائب�ع��

  ؛رسوم�تراخيص�السيارات�وغ���ا،�،�ا��مارك)السلطنة

  ؛نح�ال���تحصل�عل��ا�الدولة�سواء�من�ح�ومات�الدول��خرى�أو�من�املنظمات�الدوليةاملعونات�وامل -

  .ما�تحصل�عليھ�من�قروض�محلية�وخارجية�لتغطية�ال��ز����امل��انية�العامة -

وزارة�(���اململكة�العر�ية�السعودية�حسب�مصادر�ا،�إ����يرادات�العامة�للدولةكما�تصنف�������������

   :)05- 04،ص�ص2017سعودية،املالية�ال

  ال��وات�الطبيعية؛�-

  ؛)ال���تدفع�نظ���ا��دمات�ال���تقدم�من�ا���ومة�(الرسوم�و�جور�والضرائب��-

  �ق��اض�والقروض�املسددة؛��-

  عوائد��س�ثمار؛�-

  ا��زاءات�واملخالفات؛�-

  بيع�أمالك�الدولة�وإيجارا��ا؛�-
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  .الت��عات�وال�بات�والتعو�ضات�-

 للدولةامل��انية�العامة�دورة�  -09

  :)339-331،ص�ص2007ا��طيب،(يمر�إعداد�وتنفيذ�امل��انية�العامة�للدولة،�باملراحل�التالية

  مرحلة�التحض���و��عداد 9-1

ت�ش�ل�مرحلة�التحض���و��عداد���ر�الزاو�ة،�و�عنيان�بمجموعة�من�وسائل�ذات�طبيعة�فنية�وإدار�ة�

�بت �عالقة �املوار حوذات ���داف�ديد �ولتحقيق �العامة �ا��اجات �إلشباع �تخصص �ال�� ��قتصادية د

�الدولة ��� �و�جتماعية �للنفقات��. �قتصادية �تقديرات �بوضع �املرحلة ��ذه ��� �املا�� �العمل و�تحدد

�قادمة �لف��ة �العامة �و�يرادات � .العامة �صورة ��� �املسؤولية ��ذه �امل��انية(وتتو�� ال�يئات�) مشروع

���ومية�بصف��ا�جزءا�من�ا���از�التنفيذي����الدولة،�و���املرحلة�الثانية�يخضع�املشروع��و�دارات�ا

ومناقش��ا�تم�يدا�للتصديق�ع���املق��حات،�و�التا����)ال��ملان( مع�املق��حات�لدراسة�السلطة�ال�شر�عية

  .)117،ص�1970ا��نا�ي،(مشروع�امل��انية

  )املصادقة(مرحلة��عتماد�  9-2

مجلس�الوزراء�و�القاعدة�العامة��عد�إعداد�وتحض���قانون�امل��انية�العامة�للدولة�وعرض�ا�ع����صل�أ

،�فال�يمكن�للسلطة�)ال��ملان(لدراستھ�واملوافقة�عليھ،�يودع�مشروع�امل��انية�لدى�السلطة�ال�شر�عية�

� ��ع) ا���ومة(التنفيذية �و�� �ال��ملان، �قبل �من �وإقرار�ا �اعتماده �إال��عد �امل��انية �ب�نفيذ �تقوم �ضأن

الدول��علق�أمر�تنفيذ�امل��انية�ح���وإن�أقر�ا�ال��ملان�إ���التصديق�عل��ا�من�قبل�رئ�س�ا���ور�ة�أو�

�الدستوري �ا��كم �طبيعة �حسب �بمباش. امللك �ل���ومة �للسماح �إذن �عن ��و�عبارة رة�فإقرار�امل��انية

�ل�ل� �قانون �صدور �من �البد �ولذلك �الدولة، �إيرادات ���باية �إذن �أ��ا �كما �ال��اما��ا، �وتنفيذ �نفاق

ع���ا���ومة�ضرورة��ل��ام��عدم�تجاوز�ما��ف�ذا�القانون��و�الذي�يفرض. م��انية�����ل�سنة�جديدة

�مجددا �ال�شر�عية �السلطة �موافقة �إال��عد �لإلنفاق �مع�ن �سقف �من �رقابة����.�و�محدد �إعطاء دف

�أو� �أو�إلغاء ��عديل �أي �إجراء �عل��ا �املصادقة ��عد �فال�يجوز �الدولة، �م��انية �اح��ام �ع�� �لل��ملان فعالة

  .)100،ص2010الق����،( إضافة�ملحتو�ات�امل��انية�إال��عد�موافقتھ
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  مرحلة�تنفيذ�امل��انية 9-3

�وت �التنفيذ، �مسؤولية �وحد�ا �التنفيذية �السلطة �عاتق �ع�� �وال�يئات�يقع �الوزارات �خالل �من �بھ قوم

��عتماد� �حسب �النفقات �وصرف ��يرادات �جباية �املرحلة ��ذه ��� �يتم �حيث �العامة، واملؤسسات

�قانونا�� �ل�ا �مخول ��و �ملا �وفقا ��دار�ة �الوحدات �خالل �من ��نفاق �و�تم �دائرة، �ل�ل املخصص

�اعتبارات .)153،ص2015سالمة،( �امل��انية �تنفيذ �مرحلة �إدار�ة�وتحكم �ومالية فاالعتبارات��سياسية

اح��ام�السلطة�ال�شر�عية����املجال�املا����عدم�تجاوز�ال��خيصات�ال���تم�السياسة�ي�ون�مضمو��ا�

� �عل��ا، �واملصادقة �إعطاؤ�ا �املسؤول�ن �قبل �تبذير�من ��ل �منع �فمضمونھ ��عتبار�املا�� �تنفيذ�أما عند

�إدا امل��انية، �يتضمن �العامة�و�عتبار��داري �امل��انية �تنفيذ �يتضمن �كما �العامة، �للمرافق �جيدة رة

  .)195،ص2015طاقة،(عنصرا�م�ما�آخر��و�مراقبة��ذا�التنفيذ�

  مرحلة�الرقابة�والتقييم  9-4

من�أ�م�مراحل�دورة�امل��انية�العامة،�ف���تب�ن�مدى�سالمة،��،امل��انية�عت���مرحلة�الرقابة�ع���تنفيذ�

�تقدي ��� �الدقة ����ودرجة �و�ساعد �العامة، �امل��انية �تضمن��ا �ال�� �العامة �والنفقات �العامة ر��يرادات

���طة� �وفقا �وذلك �املرصودة، ��عتمادات �إنفاق �من �والتأكد �املقررة، ��يرادات �تحصيل �من التأكد

�للدولة �العامة �امل��انية ��� �واملحددة �املرسومة �ا��طة�الدولة �أن �من �التأكد �م��ا �يقصد �فالرقابة ،

�للدولةا �للدولة-لسنو�ة �العامة �- امل��انية �قياس� �وتتضمن �ل�ا، ��و�مقرر �ما �حسب �تنفيذ�ا �تم -قد

�املناسبة��- مقارنة �ا��لول �ووضع �أسبا��ا، �وتحليل �أو��نحرافات �الفروقات �وتحديد �باأل�داف النتائج

�. ل�ا ص��،ص2008عصفور،( و��دف�الرقابة�ع���تنفيذ�امل��انية�لتحقيق�مجموعة�من���داف،�م��ا

146-148(:  

أموال�الدولة�قد�تم�التصرف�ف��ا،�وفقا���طة�الدولة�السنو�ة،�و���ا��دود�املرسومة��أن�التأكد�من�-

ل�ا،�وأن��عتمادات�املالية�قد�أنفقت�فيما�خصصت�من�أجلھ،�وأن��يرادات�قد�تم�تحصيل�ا�حسبما�

� �قد ��يرادات �وتحصيل �النفقات �تنفيذ �عمليات �وأن �مقرر، �والتعليمات��و �التنظيمات �وفق تمت

  ؛السار�ة�املفعول 

-�� �التنفيذ ��� ��نحراف �وحاالت ��خطاء، �املوضوعة(اك�شاف �ا��طة �الالزمة�)عن ��جراءات �واتخاذ ،

  لعالج�ا؛�
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�ا���ومية،�وا��د�من��سراف�والتبذير�وضمان��ستغالل��مثل�لالعتمادات��- تخفيض�أداء�أعمال

  .�زة�ا���وميةاملالية�املخصصة�لألج

  ���ا��زائر�امل��انية�العامة�للدولة�س��ورة  -10

  رزنامة�امل��انية�العامة�للدولة 10-1

�امل��انية �عن �املسؤول �الوز�ر�املالية �طرف �من �التقو�م �الوزارات�يحدد �جميع �ع�� �إلزامي �و��ون ،

� �العمومية، ��إلعدادواملؤسسات �الدولة، �م��انية �و مشروع �ا��صوص �وجھ �يإفع�� التوار�خ��حددنھ

   :)17،ص2021وزارة�املالية�ا��زائر�ة،(املتعلقة�بما�ي��

  إجراءات�إعداد��طار�امل��انيا�ي�املتوسط�املدى؛�-

  إرسال�مق��حات�امل��انية�ومشار�ع�التقار�ر�عن��ولو�ات�والتخطيط؛�-

  التخطيط؛إجراء�اجتماعات�ملناقشة�مق��حات�امل��انية�ومشار�ع�التقار�ر�عن��ولو�ات�و �-

  إرسال�مشار�ع�التقار�ر�الوزار�ة�لألداء؛�-

  .تحليل�التنفيذ�اجتماعات�-

  مراحل�س��ورة�امل��انية�العامة�للدولة  10-2

  :)06،ص2021وزارة�املالية�ا��زائر�ة،(تت��ص�مراحل�إعداد�امل��انية�العامة�للدولة����املراحل�التالية

 مرحلة�توجيھ�امل��انية؛ -

 امل��انية�والتحكيم؛�مرحلة�مفاوضات -

 مرحلة��عتماد����مجلس�الوزراء؛ -

  .)املصادقة�من�أجل�التنفيذ( مرحلة�ال��ملان -
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  ���س��ورة�امل��انية�العامة�للدولةالفاعلة��طراف�الرئ�سية�  10-3

� �الرئ�سية ��طراف ��شمل �منالفاعلة �كال �للدولة �العامة �امل��انية �س��ورة �املالية�(�� وزارة

   :)06،ص2021ئر�ة،ا��زا

  وزارة�املالية؛�-

  وزارات��نفاق؛�-

  ا���ومة؛�-

  .ال��ملان�-

  :،����ا��دول�التا�����ا��زائر�امل��انية�العامة�للدولةس��ورة�و�مكن�توضيح�التوقيت�الزم���لرزنامة�

  زمن�س��ورة�اعتماد�امل��انية�العامة�للدولة ):01.04(جدول�رقم�

  املتبعة�جراءات�  التوقيت�الزم��

  .إرسال�مذكرة�من��ية�توج��ية�إ���وزارات��نفاق  2020أفر�ل��-مارس

  مفاوضات�امل��انية�ب�ن�وزارات��نفاق�ووزارة�املالية؛�-  2020أوت��-ماي

  .التحكيم����إجراءات�ا��الف�ب�ن�وزارات��نفاق�ووزارة�املالية�-

  .ة����مجلس�الوزراءاعتماد�مشروع�امل��انية�العامة�للدول�-  2020س�تم���

من��-قانون�املالية-دراسة�ومصادقة�مشروع�امل��انية�العامة�للدولة�بصيغة���-  2020نوفم����-أكتو�ر

  .قبل�ال��ملان

  ؛إصدار�قانون�املالية�من�طرف�رئ�س�ا��م�ور�ة -  2020د�سم���

  .�شر�قانون�املالية����ا��ر�دة�الرسمية -

 .07املدير�ة�العامة�للم��انية،�ا��زائر،�ص�،�2021م��انية�املواطن�لسنة�،�)2021(وزارة�املالية�  :املصدر
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 ت��يح�امل��انية�العامة�  -11

�تقدير�ة �صفة ��خطاءع�ارت�اب�والتقدير�م�ما��ان�دقيقا�البد�من� ،للم��انية�العامة ���التقدير،� ض

��ذه �و�� �الطبيعية، ��ال�وارث �مرتقبة �تكن �لم �جديدة �حاجات �تطرأ ��مر�فتح��فقد �يقت��� ا��االت

النفقات،�و وإعادة�النظر�����يرادات�م�ن��غطي��ا،�أي�ت��يح�امل��انية�أاعتمادات�جديدة����امل��انية�وت

 :)117-116،ص�ص�2015نصر�هللا،(من�خالل

 بال�سبة�لإليرادات�11-1

�ادة�تحال�إ����حتياطات�ز ،�فال)النفقات(ن�ا��اجات�املرتقبة�عتث����يرادات�أي�مش�لة�عندما�تز�د� ال

،�مما�يجعل�)تلبية�ا��اجات�املطلو�ة(ولكن�قد����ز��يرادات�عن��غطية�النفقات�����حساب�خاص،

  :الدولة�ت��أ�إ���تطبيق�إجراءات���ل��ذا�املش�ل،�م��ا

  �عمد�ا���ومة�إ���ترت�ب�أولو�ة�ا��اجات،�فتل���الضروري�وتؤجل�الثانوي؛�-

�تقدير�� �- �أن �ي�ب�ن �مشروع�قد �وضع �إ�� �فت��أ �أرقام�ا، �ز�ادة �ا���ومة �و�وسع �خاطئا، ��ان يرادات

  قانون�مستقل؛

يمكن�ل���ومة�ال��وء�إ���إحداث�موارد�جديدة،�كز�ادة�معدالت�الضرائب�أو�فرض�ضرائب�جديدة،��-

  بوضع�قوان�ن�جديدة�وموافقة�السلطة�ال�شر�عية؛

 .و�ا��ارجية��عد�موافقة�السلطة�ال�شر�عيةقد�ت��أ�ا���ومة�إ���عقد�القروض�الداخلية�أ�-

 نفقاتبال�سبة�لل� 11-2

� �ا��قيقية، �ا��اجات �امل��انية ��� �املرصدة ��عتمادات �قيمة �تتجاوز �أي�عندما �الوضع ��ستد�� ال

ولكن�البد�من�. ت��يح�ل�ا،�ذلك�أن��عتمادات�الباقية�بدون�استعمال�تل���وتصبح�من�مال��حتياط

��عتمادات �اعتمادات��ت��يح �بفتح �الت��يح �و�تم �ا��قيقية، �ا��اجات �من �أقل �أ��ا �ي�ب�ن عندما

  :إضافية�بالطرق�التالية

حد��بواب�والبنود�إ����بواب�و�البنود�ال���تحتاج�إ����غذية،�أيمكن�نقل��عتمادات�الفائضة�����-1

إ���سائر�بنود�امل��انية�ع���و�جري�ذلك�بقانون،�حيث�يتم�نقل��عتماد�عند�ا��اجة�من�بند��حتياط�

  : الوجھ�التا��
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بقرار�وز�ر�املالية،�بناء�ع���اق��اح��دارة�املختصة�و�عد�تأش���املراقب�املركزي�لعقد�النفقات،�فيما��-

  يتعلق�باالعتمادات��حتياطية�للنفقات�املش��كة؛

-�� �الوز�ر�املختص �اق��اح �ع�� �بناء �يصدر� �يت-وز�ر�املالية–بمرسوم ��حتياطي�فيما �باالعتماد علق

  .للنفقات�الطارئة

  السلطة�ال�شر�عية�-إجازة–أما�فيما�يخص�النقل�ضمن�الفقرة�الواحدة،�فذلك�ال�يحتاج�إ���مصادقة�

��ا��غذية�بنود�امل��انية�ال���نفذت�اعتمادا��ا�أترصد����امل��انيات�عادة�اعتمادات�احتياطية�من�ش�-2

� �يمكن �بحث �جديدة، �اعتمادات ��عتمادات�وفتح ��ذه �من �بالنقل � �ا��ديدة �ا��اجات تمو�ل

  .�حتياطية

3-� 
ُ
 .غطى��عتمادات��ضافية�من�مال��حتياط���حال�وجود�أموال�احتياطية�لدى�الدولة،��

   للدولة�توازن�امل��انية�العامة  -12

  التوازن�املواز�ي� �عر�ف   12-1

�امل��ا�- �بتوازن �التقليديون ��قتصاديون �حدود�يقصد ��� �للدولة �العامة �النفقات �ت�ون �أن �العامة نية

�با�ساع� �غ���أنھ �للم��انية، �الك�� �التوازن ��ش��طون �بل �العامة، ����ز�امل��انية �فال��ع��فون إيرادا��ا،

�مستوى�مع�شة��فراد�والتقليل�من�الفوارق���� ��قتصادية�لرفع ����املجاالت �شاط�الدولة�وتدخل�ا

قات�العامة�للدولة��مما�ال��ستطيع��يرادات�التقليدية�مواج�تھ؛�أما����املالية�الدخول؛�ازدادت�النف

العامة�ا��ديثة�فال�ما�ع�من�وجود���ز�����امل��انية�العامة�ومواج�تھ�بقروض،�إذ�أن���م�من�توازن�

   .)170،ص1996قطب،(امل��انية�العامة��و�تحقيق�التوازن��قتصادي�العام�

�و��ساوي�مقدار�النفقات�العامة�مع��يرادات�� )Balenced Budget(��انية�العامة�يقصد�بتوازن�امل�-

و���تب�عن�. العامة،�و�العكس�ت�ون�امل��انية����حالة�عدم�توازن�عند�ال�ت�ساوى��يرادات�مع�النفقات

ة��و���ونفرق��نا�ب�ن�حالت�ن�لعدم�التوازن،�ففي�ا��ال. حالة�عدم�التوازن�حدوث�فائض����امل��انية

�موجب �امل��انية ��� �فائض �عنھ �و���تب �النفقات �أك���من ��يرادات �ف. ت�ون �الثانية �ا��الة ��� ن�إأما

 Budget(�يرادات�أقل�من�النفقات،�وعدم�التوازن��نا�ي��تب�عنھ�فائض�سالب�أي���ز����امل��انية�

Deficit( )،312،ص2008خليل(.   
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  التوازن�املواز�ي� أنواع  12-2

   :)203- 202،ص�ص2017قدي،(التمي���ب�ن�أنواع�التوازن�املواز�ي،�التاليةيمكن�

  التوازن�املواز�ي�والتوازن��قتصادي -

�عت���التوازن�املواز�ي�مرغو�ا�فيھ����ا��الة�املطلقة،�إال�أن�تقديره�ال�يمكن�أن�ي�ون�إال�بداللة�الدور�

�� �التوازن ���دمة ��ستعمل �فامل��انية �للدولة، �حسب��قتصادي ��ستعمل �أداة �و�� �العام، قتصادي

لة�الت��م،�و�مكن�أن�تتطلب�ع���العكس���زا�من�االظروف،�فيمكن�أن�تتطلب�توازنا�صارما����ح

  .جل�إ�عاش��قتصاد����حالة�الر�ودأ

  التوازن�املواز�ي�والوضعية�املالية�ل��ز�نة -

الوضعية�ا��قيقية�ل��ز�نة،�ألن�العرض��ال��عكس�العرض�ا��ا���للكث���من�امل��انيات����دول�العالم،

ال�يأخذ��ع�ن��عتبار��عض��عباء�املالية�املمولة�خارج�امل��انية�عن�طر�ق�ا��ز�نة،�فمثال�عند��سديد�

القروض�ما�يظ�ر����امل��انية��و�الفوائد�فقط،�ذلك�أن��ناك�عمليات�ل��ز�نة�خارج�عمليات�امل��انية،�

  :،�ومن��ذه�العمليات���ا��زائر�املتعلق�بقوان�ن�املالية�17-84القانون��من�62كما��و�محدد����املادة�

  إصدارات�و�سديدات��ق��اض�املنفذة،�وفقا�لل��خيصات�املمنوحة�بمقت����قانون�املالية؛��-

  .عمليات��يداع�ألمر��و��ساب�ال�يئات�املكت�بة�لدى�ا��ز�نة�-

  ��شطة��قتصاديةالتوازن�املواز�ي�والوضعية�املالية�ملجموع� -

�امل��انية� �إ�� �اعتبار�باإلضافة �دون �من �للدولة �الدولية �املالية ���شطة �مجموع �وضعية �تصور ال�يمكن

  .ا��...قطاع���شطة�الصناعية�والتجار�ة،�القطاع��جتما��: وا��ز�نة،�مثل
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  وطرق�معا��تھ�للدولةال��ز�����امل��انية�العامة�  -13

 ز����امل��انية�العامةال�� �عر�ف  13-1

أحد�أ�م�املشا�ل��قتصادية�ال���توجھ�الدول�املتقدمة�والنامية��يمثل���ز�امل��انية�العامة�للدولة -

�ال��ز�أصبح� ���م��ذا �وأن �ا���ومات�خاصة �من �كب��ا �سواء�و�أخذ���ز�امل��انية�ا�تماما ع���حد

� �وقد�ارتفع���ز�املوازنة ��عض�الدول ��� ��يراداتمقدار�الز�(��ما �من�) ادة����النفقات�عن ك�سبة

،ص�2020دائرة�املالية،( الناتج�املح����جما������الدول�الصناعية�بدرجة�كب��ة����ثالث�عقود�املاضية

   .)119-118ص

�و�عت���ال��ز���� - �ا���ومية، ��يرادات �عن �ا���ومي ��نفاق �ز�ادة �العامة �امل��انية �بال��ز��� يقصد

�العام �العالمامل��انية �دول �معظم ��� �العامة �للمالية ��ساسية �السمات �أحد خديجة�(ة

   .)�2016،247عسر،

  ���امل��انية�العامةأنواع�ال��ز�  13-2

�للدولة،�أ�م�ا �العامة �أنواع�ال��ز����امل��انية -206،ص�ص2017قدي،(يمكن�التمي���ب�ن�العديد�من

208(:   

  ا��اري ال��ز� -

� �القطاع �مطالب �صا�� �بالفرق��ع���عن �و�قاس �باالق��اض �تمو�لھ �يجب �والذي �املوارد، �من ا���ومي

�جما���ب�ن�مجموع�أنواع��نفاق�و�يرادات���ميع�ال�يئات�ا���ومية�مطروحا�منھ��نفاق�ا���ومي�

و�ناك�من�يرى�بأنھ�الفرق�ب�ن��نفاق�ا��اري�. املخصص�لسداد�الديون�امل��اكمة�من�سنوات�سابقة

حيث��ع����نفاق�ا��اري�عن�مجموع��نفاق�من�دون��نفاق��س�ثماري،����ح�ن� ،�ار�ةو�يرادات�ا�

  .�عكس��يرادات�ا��ار�ة��يرادات�العادية

  �سا���ال��ز� -

يتضمن�ال��ز��سا����فوائد�الديون،�إال�أن�الديون�������الواقع�تصرفات�تمت����املا���،�مما��ع���

�ب �تتعلق �عل��ا �الفوائد �ولأن �ماضية �حاليةتصرفات �. �ست �ال��ز��سا��� ��ذه�و�عمل �اس�بعاد ع��

  .الفوائد�ليتمكن�من�إعطاء�صورة�عن�السياسات�املالية�ا��الية
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  ال��ز�ال�شغي���-

�آثار� �لتال�� �باألسعار�ا��ار�ة �وفوائد�ا �الديون �ر�ط �عن �ال��ز�القائم �ذلك �عن �ع���ال��ز�ال�شغي��

قية�للديون�بر�ط�ا�القيمة�ا��قي���العادة�بتغطية�خسائر�انخفاض�الت��م،�حيث�يطالب�الدائنون�

يرتفع���م�ال��ز�ھ�،�مما�يرفع�القيمة�النقدية�لفوائد�وأقساط�القروض�املستحقة،�ومنبتطور��سعار

يميل�،�مما�يجعل�البعض�)�ز�ا��اري �ال(من��يرادات� إذا�استخدم�صا���متطلبات�القطاع�ا���ومي

�اس�بعاد �ا�إ�� ��ذه �بت��يح �املتعلقة �من�ملدفوعات �ا��قيقية، �الفوائد ��سعار�وكذلك أثار�ارتفاع

  .متطلبات�القطاع�ا���ومي�من�القروض

  ال��ز�الشامل�-

� �و�قاليميت�ون �الواليات �وح�ومات �املركز�ة �ا���ومة �من �ا���ومي �اململوكة��القطاع واملشروعات

� �مجموع ��ع���عن �ال��ز�الشامل �فإن ��نا �ومن �واملجموعات�للدولة، �املركز�ة �با���ومة ال��ز�املتعلق

  .عاماملحلية�ومؤسسات�القطاع�ال

  ال��ز�ال�يك���-

��قتصادية� �املتغ��ات �النحرافات �املؤقتة �الظرفية �العوامل �بإزالة �م���ا �ال��ز�الشامل �ع���عن

�ونفقات( �حقيق) إيرادات ��عكس �أن ��ع���ال��ز�ال�يكتدون �و�التا�� �الطو�ل، �املدى ��� �ال��ز�ة �عن ��

    .الذي�يحتمل�استمراره�ما�لم�تتخذ�ا���ومة�إجراءات�للتغلب�عليھ

  ھأساليب�تمو�لو�إدارة�ال��ز����امل��انية�العامة  13-3

�عت���إدارة�ال��ز����امل��انية�العامة�للدولة�أحد�امل�ام�الرئ�سية�للسياسة�املالية،�وال��ز����حد�ذاتھ�ال�

مت�موارد�امل��انية�العامة�لتولد�إيرادات�إضافية�لتغطية�نفقات�خدمة�يمثل�أي�مش�لة،�إذا�ما�استخد

�الطبيعية،�ف�ناك�ما� �ا��روب�وال�وارث �طارئة�مثل �ا���ومة�بظروف ����حالة�مواج�ة �ق��اض،�أما

فالدول�ال���تتمتع�بمعدالت�عالية��.ي��ر�أوجھ�ال��ز�باعتبار�ا�نفقة�يمكن�سداد�ا�ع���عدة�سنوات

�و  �املدخرات �تتعرض�من �أن �دون �ال��ز��س�ولة، �أوجھ �اس�يعاب �يمكن �املال �لرأس �منظمة أسواق

�القومي،�وعليھ�فإن�مش�لة�ال��ز�تظ�ر���� �القومية�إ���الت��م،�ودون�أن�يتأثر�إنتاج�ا اقتصاديا��ا

الدول�النامية�ال����عا�ي�من�ضعف�معدالت��دخار�وعدم�وجود�أسواق�لرأس�املال،�حيث�أن�استمرار�

�ستقرار��قتصادي�وعدم�قدر��ا�ع����سديد�ديو��ا��ميؤدي�إ���تصاعد�معدالت�الت��م�وعدال��ز�
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�املستقبل �التالية�� ��ساليب �خالل �من �للدولة �العامة �امل��انية �ال��ز��� �تمو�ل �و�مكن خديجة�(،

   :)251-250،ص�ص�2016عسر،

-�� �ال��وء �أي �ا��اصة، �واملؤسسات ��فراد �من �ا���ومي �يؤدي��ق��اض �وقد �املحلية؛ �املدخرات إ��

  �عتماد�الكب���ع����ق��اض�املح���إ���ارتفاع�أسعار�الفائدة�وانخفاض��س�ثمار�ا��اص؛

�ا��ار��؛�- ��ق��اض �إ�� �ال��وء �أي ��جن�ية، �الدول �من �الكب���ع��� �ق��اض ��عتماد �يؤدي وقد

ة،و�ز�د�من�أوجھ�ال��ز����م��ان�املدفوعات،�القروض�ا��ارجية�إ���انخفاض�سعر�صرف�العملة�املحلي

  ؛و�رفع���م�الديون�ا��ارجية�إ���مستوى�ال�يمكن�تحملھ

،�وقد�يؤدي��عتماد�الكب���ع����صدار�النقدي�ا��ديد�إ����عرض��قتصاد��صدار�النقدي�ا��ديد�-

�و� �املحلية �املدخرات �ع�� �غ���املواتية �وأثار�ا �الت��م، �موجات �إ�� �رؤوس�الوط�� �س�ثمار�أو��روب

  .�موال

 مخاطر�ال��ز�والفائض����امل��انية�العامة�  13-4

�توضيح�ا� �يمكن �وال�� �املخاطر، �من �العديد �للدولة �العامة �امل��انية ��� �ال��ز�والفائض �عن ينجم

   :)43،ص2015نصر�هللا،�(وإيجاز�ا�فيما�ي���

  مخاطر�ال��ز�-

فالقروض�ي�بع�ا�ز�ادة� جل��غطيتھ،أا�تم�ال��وء�إ���القروض�من�،�فإذ��ز�امل��انية�يؤدي�إ����فالس

�من� �تم�ال��وء�أ�نفاق �إ��نھ�يؤدي�إ�صدار�النقدي�ف�إ��جل��سديد�أقساط�ا�والفوائد،�كذلك�إذا

��نتاج،فالت��م ��� �ز�ادة �يقابلھ �أن �دون ��صدار�النقدي �حصل �فإذا �ارتفاع�إ، �إ�� �سيؤدي �ذلك ن

  .  �ي����القدرة�الشرائية�وز�ادة��سعار�ال���يتحمل�عب��ا�أ��اب�الدخل�املحدود�سعار�،�مقابل�تد

  مخاطر�الفائض�-

�ال��ُ  �أنھ �أي �الالزم، �غ��� �التبذير�أو��نفاق �إ�� �العامة ��يرادات ��� �ا��اجة �عن �الز�ادة �تؤدي شبع�قد

ائم،�و�ذا�يؤدي�إ���حرمان�منفعة�عامة،�و�و�يمثل�ز�ادة�����قتطاع�الضر����من�الدخل�الوط���الق

�القدرة� �وضعف �املواطن�ن، �لدى �انخفاض �ي�بعھ �الذي �الفائض، �ب��م �موارد �من �الوط�� �قتصاد

  .الشرائية�وعرقلة�الدورة��قتصادية
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  بامل��انية�العامة�للدولة�قانون�املاليةعالقة�  -14

  �عر�ف�قانون�املالية 14-1

    .)18،ص�2021املدير�ة�العامة�للم��انية،(��انية�العامة�للدولةللم�القانو�ي�طار��و��قانون�املالية -

الدولة،��م��انية�الذي�يحدد�طبيعة�وكمية�املبالغ�املخصصة�ملوارد�وأعباءالقانون��و��قانون�املالية - 

  .)19،ص1994الرو���،(أخذا��ع�ن��عتبار�التوازن��قتصادي�و�املا��

 ازنات�العامة�املسطرة����مخططات�التنمية��قتصادية�و�جتماعيةتحدد�قوان�ن�املالية����إطار�التو  - 

� �املالية �و�عباء �املوارد �طبيعة �والسنو�ة؛ �السنوات �الدولةمتعددة  ومبالغ�ا�مل��انية

   .)125،ص�2003ع��،(وتخصيص�ا

- � �حسب �رقم ��03املادة �رقم �القانون ��15-18من ��� �املا�2018س�تم����02املؤرخ �بقوان�ن  ؛ليةاملتعلق

طبيعة�ومبلغ�وتخصيص�موارد�ونفقات�الدولة،�وكذا�التوازن�يحدد�قانون�املالية�بال�سبة�لسنة�مالية،�

      .)09،ص�2018،ا��ر�دة�الرسمية( ي�واملا���الناتج�عنھ،�مع�مراعاة�توازن�اقتصادي�محدديا�امل��ان

   أنواع�قانون�املالية  14-2

  :)20،ص1994الرو���،(اليةيمكن�التمي���ب�ن�ثالث�أنماط�لقانون�امل

  )�و��/العام( قانون�املالية�السنوي �-

� �الذي �ال�شر��� ��ش�ل�ا �السنو�ة ��عتمادات �يتضمن �امل��قة،�الذي �ا��سابات �وكذلك تصدر�فيھ،

  . ��و��العام�أو �و�س����ذا�القانون�بقانون�املالية

  الت��ي��قانون�املالية��-

�بق �يصدر�فقط �الذي �املالية �باإليرادات�و�قانون �املتعلقة ��غي���التقديرات �ال��خيص��،صد و��دف

  .و�مكن�أن�يتضمن�خلق�إيرادات�جديدة. بنفقات�تضم��ا�قانون�املالية��ول 

  )قانون��سو�ة�امل��انية( قانون�املالية�املعدل�-

��� ��ختالفات �ع�� �و�صادق �للم��انية، �ال��ائية �ا��الة �ل��سم �عام ��ل ���اية �يصدر��� نتائج���و�الذي

  .و�كمل�النقص����وجوده����قانون�املالية�امل��� ا��سابات�والتقديرات،
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   ال�دف�من�قانون�املالية  14-3

�املالية �قانون �الدولة���دف �إطار��سي���مالية ��عر�ف �الدولة(إ�� �)م��انية �ش، �من �أالذي يحكم��أننھ

�يحدد�مبادئ�إعداد�قوان�ن�املالية،�وكذا�مضمو��ا�وكيفية�تقديم�ا�واملصادقة�ع ل��ا�من�ال��ملان،�كما

�املالية � وقواعد �تنفيذ�ا �ومراقبة �املالية �قوان�ن �تنفيذ �وكذا �الدولة �وحسابات ا��ر�دة�(العمومية

   .)09،ص�2018الرسمية،

  امل��انية�العامة�للدولة�حوكمة  -15

�للدولة�ش��� �العامة �امل��انية ��حوكمة �واملمارسات ��نظمة �مجموعة �وال(إ�� ��ع���) عملياتال�يا�ل ال��

وتجسد�من���ا���ومة����إدارة�عمليات�ومراحل�وإجراءات�امل��انية�العامة�للدولة،�إذن�ف���تمثل�/ عن

�املالية� �شؤو��ا �إدارة ��� �و�دار�ة �و�جتماعية �السياسية �فلسف��ا �ا��وكمة �فيھ �تطبق �الذي �سلوب

مدى�إم�انية�املشاركة�و�املسا�مة����عمليات�و�قتصادية�من�خالل�شفافية�عمليات�امل��انية�العامة�و 

�إصالح� �أن �إ�� �وتجدر��شارة �ومسائل��ا، �ومراقب��ا �وتنفيذ�ا �وإقرار�ا �ومناقش��ا �وتحض���ا إعداد�ا

وتطو�ر�عمليات�امل��انية����عدة�دول�متقدمة،�منظور�إليھ�من��ذه�الزاو�ة�قد�مر��عدة�مراحل،�يمكن�

   :)132- 131،ص�ص2020لية،دائرة�املا(اختصار�ا�فيما�ي���

  إصالح�تنفيذ�امل��انية -

نھ�ل�س�مسرفا�أو�فاسدا�ألجل�تحقيق�أمن�خالل�التأكيد�ع���أمر�النفقات�من�زاو�ة�قانونية�بحتھ،�و 

  . وانجاز�متطلبات�وظيفة�الرقابة

  إصالح�إعداد�وتحض���امل��انية -

قيات�السياسية�و��داف�و��ولو�ات�من�خالل�تنظيم�موارد�امل��انية�لتحقيق���داف�وتنفيذ��سب

  .�جتماعية،�ألجل�تحقيق�وانجاز�الوظيفة��دار�ة�و�التخطيطية

  إصالح�وتأس�س�ومعا��ة�عمليات�امل��انية -

�و�إصالح��ي�ل�ا��وكمة�ا��اصة�أو�املؤثرة�بصناعة�القرار��السيا����املتعلق�بامل��انية�واملقصود��نا�

دراك�امل��ايد�للطبيعة�السياسية�و�جتماعية�لعملية�امل��انية،�و�خذ�ك�ل،�وس�ب��ذا��صالح��و�� 

وتقت����املساءلة�و�الشفافية����ا��وكمة�أن�ت�ون�. باالعتبار�دور��طراف�الفاعلة�واملؤثرة��خرى�ف��ا
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�ع �تنفق �ال�� �بالبنود �ارتباط�ا �مجرد �بدال�من �ونتائجھ �ا���ومي �ال�شاط �بأ�داف �مرتبطة ل��ا�امل��انية

�موال�طبقا�للنظام�التقليدي�إلعداد�امل��انية،�ول�ذا�فإن�الطرق�ا��ديثة����إعداد�امل��انية�تحاول�قدر�

�تحديد�أ�داف�� �من��ذه��م�ان �والنتائج�بال�سبة�إ���ما�تحقق �املخرجات �ا���ومية�وقياس �شطة

�يبدو�. ��داف �باألداء �املوج�ة �امل��انية �من �الش�ل ��عز�ز أف�ذا �نھ ����� �ا��يدة �ا��وكمة إلس�امات

النتائج؛����مجال�/مجاالت�الشفافية�و�املشاركة�واملسائلة،�ول�ذا�فإن�الطر�قة�ال���تركز�ع���املخرجات

إدارة�امل��انية�العامة�للدولة�خصوصا�ترتبط�إ���حد�كب����بطبيعة�ا��وكمة�العاملة�واملؤثرة�ع���تدفق�

السياسية�ودرجة�الشفافية�واملشاركة�واملسائلة����تلك�املنظومة،�املعلومات�وتوز�ع�القوى����املنظومة�

  .  �ل�ذلك��س�ب�طبيعة�ال��ابط�املتبادل�ب�ن�ا��وكمة�و�ذا�النوع�من�امل��انيات

  تحقيق�ا��وكمة����امل��انية -

�يجب �ا��أ�بحيث �ت�ون �كو ن �لتحقيق �وسيلة �و مة ��عمال، �و�تحقيق �أساس�أ��داف �ع�� �تضع ن

يق�النتائج�املرغو�ة�مع�وجود�مؤشرات�أداء�قابلة�للقياس،�و�ذا�ال�يمكن�تحقيقھ��ش�ل�و�رامج�لتحق

 .النتائج�- ل��ذا�النوع�من�امل��انية�املوج�ة�باألداء،�و���م��انية�املخرجاتكفؤ��وفاعل�إال�من�خال
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  أسئلة�للمراجعة� -16

  ما�املقصود�بامل��انية�العامة�للدولة؟�-

  امل��انية�العامة�للدولة؟ افأذكر�أ�م�أ�د�-

  أش�ال�امل��انية�العامة�املتعارف�عل��ا����علم�املالية�العامة�واملطبقة�ب�ن�الدول؟ما����أ�م��-

  ت�لم��شرح�مختصر�عن�دورة�إعداد�وس��ورة�امل��انية�العامة�للدولة؟�-

  ت�لم�عن�أش�ر�أنواع�ال��ز����امل��انية�العامة؟��وطرق�معا��تھ؟�-

  القة�ب�ن�قانون�املالية�وامل��انية�العامة�للدولة؟ما�الع�-

  كيف�تتم�حوكمة�امل��انية�العامة�للدولة؟�-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  امل��انية�العامة�وأصول�ا�العلمية ........................................................................... الرا�ع�الفصل

122 

 

  لرا�عمصادر�ومراجع�الفصل�ا�-17

�أبو  -01 �بدوي �أحمد �العامة ،)2011(بكر�ع�� �املالية �إدارة ��� �ومعاصرة �تقليدية صندوق� ،مفا�يم

 .النقد�العر�ي،�أبو�ظ��

 .دار�الثقافة�لل�شر�والتوز�ع،�عماناملالية�العامة�وال�شر�ع�الضر���،�،�)2010(لق����ا�حمود أعاد -02

من�القانون��06،�املادة�رقم�)1984(ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�الديمقراطية�الشعبية�ا��زائر�ة -03

� ��17-84رقم ��� ��1984يوليو��07املؤرخ �العدد �املالية، �بقوان�ن �28املتعلق �العامة ��مانة ل���ومة،�،

 .ا��زائر

من�القانون��03،�املادة�رقم�)1990(ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�الديمقراطية�الشعبية�ا��زائر�ة -04

� ��21-90رقم ��� ��15املؤرخ ��1990غشت �العدد �املالية، �بقوان�ن �ل���ومة،�35املتعلق �العامة ��مانة ،

 .ا��زائر

من�القانون��14،�املادة�رقم�)2018(بية�ا��زائر�ةا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�الديمقراطية�الشع -05

� ��15-18رقم ��� ��2018س�تم����02املؤرخ �العدد �املالية، �بقوان�ن �ل���ومة،�53املتعلق �العامة ��مانة ،

 .ا��زائر

من�القانون��15املادة�رقم�،�)2018(ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�الديمقراطية�الشعبية�ا��زائر�ة -06

،��مانة�العامة�ل���ومة،�53،�العدد�املتعلق�بقوان�ن�املالية�2018س�تم����02خ����املؤر �15-18رقم�
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