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 المبحث الثاني

 ادوات السياسة المالية

The Tools of Fiscal Policy  

 

علدى اي تغلدراح االوضدس ايتديثلر يهدم  لد  ان ايةلمسل اي ميلدل طدا االه لدل ب كدمن ي م ام ت  

االقتلمديل وبميتميي على االستقرار االقتلمدو وخلوتدم  فدي وقدت اال طدمح االقتلدمديل  لد  

االدواح ايتعر  على فالبم طا اي نشود. وتوال  ايى ايرفمه االجت معي  –تلهم اي لجي االخلر ي عم 

واالسددتخمام يلدمخل ايعددمدل وايتو يدل اهددمافهم فدي األسددتقرار يتتقلدت ايةلمسددل هدذه ايتدي  ةددتخمطهم 

ايتدي هدي ايقندما ان هدذه االدواح  لد    و اقتلمديل. على اعلى طعمالح ايتلول ايكمطل واذي  

ثدد  اال فددمق ايالددع ايكلدي وطددا بتجدد   دديثلر طدا ب ددم   لدد  اي ميلدل يلمويددل.  ايةلمسددلطددا خددالل  نفدذ 

ايكلي
 *(

 دمل واي دمايلل ايتدي طفهوطهدم طدا  لد  االدواح علدى هدذه اه لدل ايتعدر  هنم  ن دل وطا  

طدا طدت كا بتلد  يكدون ايةلمسدل اي ميلدل راسد  يتتمجهم ط ا وغلرهم عللهم وا واعهم و قةل م هم 

اال فدمق  تندمول فدي اي  تد  وسدو  ووقتده ايلدتلس. في طكم ه هذه االدواح طا ال اداا استخمام 

 على ايتوايي.يلمويل ايعمطل واي وا  ل وااليراداح ايعمطل ايعمم 

 

 Public Expenditureاالنفاق العام المطلب الول: 

 The Concept of Expenditureالنفاق العام مفهوم اوالً: 

علدى ا ده فدي اغلدع اال لدمن ال ه يعدر  اي تمدا ايماليل اي فمهل  األ فمق ايعمم طا يعم طفهوم  

 تقلت ج لدل طدا اي ندمفل طا اجل ايعمطل غل  ايللاح طتسةم هم ينفت طا ايمويل او ا م ط لغ طميي 

 ايتشريعلل.ايةلامح ب وافقل طقرون وهو ايعمطل يل جت ل 

ايردلةلل هيالرامن طا اج لل يتض ا ايتعري  ان هذا اي ميلل ايعمطل وي لا اتم   
(1 

:  

 فقدمح ايتكوطدل ألن وايتقلقدي اينقدمو ايجدم  لا ال دل اي دمل  عندي طا اي مل وهنم ط لغ ا ه  -1

طنهم او اينفقمح ايعمطل ايعمطل االستهالالل اينفقمح سوا  ام ت  قميل ط ميغ في اغل هم  كون 

وايكدوارث  حاال طمففي علنلل اينفقمح ايعمطل االستس مريل. ويكا في بعض اال لمن  كون 

فقدمح ايعمطدل  دمخل ضد ا ايناي ةدمعماح ايعلنلدل وهدذه بعدض ايدمول بتقدمي   قوم ايا لعلل 

 يلمويل.يلمويل رغ  ا هم  قل  وفت اي علمر اينقمو 

                                                 
 *(

 سو  يت   وضلس ايلل ايتيثلر في اي  ت  ايقمدم طا هذا ايفلل. 
(1 

  ص 2008ي نمن   –بلروح  –ر ايجمطعلل سعلم ع م ايعييي عس من  اي ميلل ايعمطل طمخل  تلللي طعمتر  ايما 

459 – 464. 
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طتسةدم هم او ا دمل ان ايمويدل ب عندى عمطدل غل تد لو ايعدمم بمال فمق ايقمد  البم ان يكون  -2

ايلد غل بهدذه شدخص ال يت تدل ايعدمم وادل  اال فدمقعدا هدو اي ةدتول ايمويدل اوطا  خويه 

ايعمطدل اينفقدمح  تدت هدذا ال يندمرو فين ا فمقده بمال فمق وقمم اعت مريم  او  قلقلم  سوا  امن 

 يال فمق ايعمم.االخرل علله االرامن ا ا قت يو  تى 

ح هدي  مجدمايفدرد ا دم اشد معهم اي جت دل ايتي يتدمول ايتمجمح  تقلت اي نمفل ايعمطل: ان  -3

ط كدا بيقلى سمش م  ايتمجمح هذه األ فمق ايعمم اش م  طا خالل ايمويل و تمول طتعمدا 

 ايذو  تك ه.اي جت ل ال افراد  ع  ايتي اي نمفل  تقلت بقلم 

ا هدم ايةدلال علدى اعت دمر فدي اي لدم ايتشدريعلل طدا ايةدلامح هذا اال فمق بمي وافقدل اقتران  -4

 كدون طنده فالبدم ان ايعمايدل  لدول يضد ا ب دم وايعدمم هدذا اال فدمق عدا اوجده اي ةتويل 

 في اي لم.اال فمقلل ايةلمسل في رس  طتماخلل 

بقدم ون ان االول يشدر   لد  ايعمم عدا ايخدمص اي ه ل ايتي   لي اال فمق طا االرامن وهذا  

يلس اذي في  لا ان ايسم ي ايتشريعلل طا ايةلامح 
(1 

. 

 

  قةل مح اال فمق ايعممثم لم : 

علدى اال دال  ي كدا طدا خاليده ألن ا درل يده اه لدل اينفقدمح ايعمطدل   على  قةدل  عرتان اي 

 اال ي:

 بهم. ضالل ايتي ايكللل ايمويل وو مد  ايعمطل بمأل فمق طا اي تسةمح  قوم ايتي ايجهل  -1

 ام طتميما.طتماخلل هل هي االقتلمدو اينشم   جمه ايمويل ايتي  ت نمهم ايفلةفل  -2

وطددمل فددي االقتلددمد االسددتس مريل ايتراددل فددي  نشددلط ايعددمم  اال فددمقهددذا طةددمه ل طددمل  -3

 يمدا اينم ج ايتقلقدي في طمل اي ةمه ل طعرفل وبميتميي في ايترال االستهالالل طةمه ته 

 اال فمق.طا ق ل هذا 

وهدل هدي ايمويدل  تت لهم ايتي االع م  ايتعر  على  قةل  اينفقمح عرفل ط طا خاللي كا  -4

عللهم ام اليقمدرا 
(2 

. 

 

ايعمطدل يلنفقدمح طدا  قةد  ايعمطدل اتدع اي ميلدل عللده طدم  ةدمي ت عدرض ي كدا طم  قدمم على وبنم ا  

 امأل ي:

                                                 
(1 

 – 122  ص 1994ايقمهرا  ايجي  األول  ايا عل ايرابعل   –قاع ابراهل   اي وا  ل ايعمطل يلمويل  طلر  

128. 
(2 

 69  ص 1998ايقمهرا   –بمهر طت م عتل   اي ميلل ايعمطل وط مدو  االقتلمد اي ميي  ايا عل ايخمطةل  طلر  

– 79. 
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 ايتقةل  االدارو يلنفقل ايعمطل: -ر

 ايى شقلا ه م:االدارو ايقمس  طا خالل اينفقل ايعمطل اينظر ايى ي كا  

عمدا طدم وايتي  –ي تسةل او اايجهل وهذه بمأل فمق ايتي  قوم ايتكوطلل او اي تسةل ايجهل  -1

على طقمار ايتعر  وبميتميي ي كا بع للل اال فمق اي خويل ايتكوطلل وهي  كون ايو اراح 

 ايتي  نفقهم ال و ارا.اينفقل 

 اي رافت ايعمطل.وعمدم اينفقل بتقة  و مد  ايمويل االسمسلل او طم يعر   -2

 

يلمويل بمأل يايردلةلل ايو مد  ايجم  وهنم ي كا 
(1 

: 

 وايةلامح ايعمطل.دارا اال -1

 ايعمايل واالطا. -2

 ايعالقمح ايخمرجلل. -3

 ايمفم  ايقوطي. -4

 ايتعلل  وايسقمفل. -5

 االجرا اح االجت معلل. -6

 االجرا اح االقتلمديل. -7

 االسكمن. -8

 

طقدمار اال فدمق طعرفدل طدا خاليهدم اينفقدمح ايعمطدل  لد  ي كدا  قة  ايو مد  فعلى اسمس هذه 

 هذا اال فمق. طااي تتلل وايعمدم على ال و لفل 

 

 ايتقةل  ايةلمسي يلنفقل ايعمطل - 

فدي ايفكدر ايدى جدمل ا لدر وواسدل اينشدم  االقتلدمدو ايمويدل فدي طتغلدر  دمخل يقم خضل  

هذا ض ا و قةل هم ايعمطل اينفقل هنم جم ح اينقمش. وطا يهذا طسله طفردا  خضل ال ي  االقتلمدو 

لاح دويدل وهدل هدي ايمويدل فلةدفل ايتعدر  علدى ا ي كو قةل هم ايعمطل اينفقل خالل ايةلمق ال طا 

و ددمد   قللميددل
 *(

فددي ايتلددما ام طتماخلددل اخددر هددل هددي طتميددما ب عنددى  ميسددل ام لاح و ددمد   

وبميتدميي األقتلدمديل فدي اي تغلدراح ط مشدرا ال دتثر ام ت طا ايلن  األول فهي االقتلمديل فيلا 

                                                 
(1 

 .70بمهر طت م عتل   طلمر سمبت  ص  
 *(

 اطا  دفم   عمايل. 
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االقتلدمديل فدي اي تغلدراح ط مشدرا ي  دتثر ايسدم ي فهدطا ايلن  ام ت وادا طنخفضل  فقم هم فين 

وبميتميي  فقم هم عميلل
(1 

. 

 ايتقةل  االقتلمدو يلنفقل ايعمطل: -و

 طا خالل طعلمريا ه م:ايتقةل  االقتلمدو اينفقمح ايعمطل وفت اينظر ايى ي كا  

 )الجارية( )الرأسمالية( والنفقات االستهالكية النفقات االستثمارية معيار  -1

Capital expenditures and current expenditures. 

فدي هي اينفقمح ايتدي  ةدمه  االستس مريل اي علمر ان اينفقمح ي كا ايقول وعلى اسمس هذا  

ال  ةدمه  فدي االسدتهالالل ان اينفقدمح يل لم ويكا هذا اليعني  يمدا اينم ج ايقوطي او ايسروا ايقوطلل 

االستس مريل  ةدمه  اينفقمح هو ان ويكا ايفرق اذي  ي هعلى ايعكس ايييمدا في اينم ج ايقوطي بل 

بلورا غلر ط مشرا طدا خدالل اي ةدمه ل ان اينفقمح االستهالالل  ةمه  بلورا ط مشرا في  لا 

 اياميع ايكلي. في  يمدا 

 معيار النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية. -2

Real expenditures and transfer payments expenditures 

فهدو ا فدمق  قلقدي طقمبدل اال فمق ايعمم ايذو  تلل طنه ايمويدل علدى اي علمر فين وفقم  يهذا  

االخلدر بدمر فدي ويكدا ا فدمق  تدويلي علدى طقمبدل فهدو ايمويدل طنده ايدذو ال تلدل اطم اال فمق ايعمم 

فدي ايغنلدل طدا ايا قدمح ايدمخل طا دور في اعدمدا  و يدل خمتل ي م يه ييخذ اه لل االو ل االخلرا 

 راددل اينشددم   ددمفل ايفقددرا  فهددي بددذي  دخددل  رفددل وهددذه ايع للددل ايفقلددرا ايددى ايا قددمح اي جت ددل 

 االقتلمدو ايى االطمم.

 

 للنفقات العامةاالثار االقتصادية ثالثاً: 

The Economic effects for public expenditures 

اينشدم  فدي ايتديثلر علدى را  ا لددورا  ايلدوم  لعدع ان اينفقمح ايعمطدل بم دت على اي ختللا اليخفى 

وايةلمسدل ايةلمسدل االقتلدمديل ع وطدم  طه ل طا ادواح اداا اينفقمح ايعمطل وخلوتم   االقتلمدو

خدالل هدذا االثدر طدا ويتضدس على اال تمو اثرهم ان  ال ظ فتةاتلل ايخلوص وجه اي ميلل على 

واالقتلمديلاالجت معلل االعم مح 
(2 

مديل دورا  بمر ا  في اينم ج طا  لد  اينفقمح االقتل  ال  لعع 

 ق ل ايمويل.طا  يمدا ا لل او  وجهه بي جمه طتمد 

                                                 
(1 

 .95 – 85  ص 2002رضم تم ع ابو   م  اي ميلل ايعمطل  ايعرا    
(2 

  2007ع من االردن  ايا عل االويى  –طت م  مقل  همل ايعياوو  اقتلمديمح اي ميلل ايعمطل  دار اي لةرا  

 .72 – 61ص 
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ييسددتهالك علددى اي لددل ايتددمو وبمالعت ددمد اينفقددمح علددى االسددتهالك واددذي  يظهددر اثددر  

MPC  سددو  يع ددل علددى رفددل ايالددع ايكلددي ثدد    ددمر  يددمدا اال فددمق االسددتهالاي ايتكددوطي ال ان

بميع دددلجددل واي عاي ضدددمع   ظريددل 
 *(

ايقدددوطي فدددي ايددمخل ايتدددي ي ددر بهدددم ايددمورا . طددا خدددالل 

األقتلمد
(1 

. 

علددى االثددر يعت ددم ويكددا هددذا و و يعدده ايقددوطي علددى ايددمخل اينفقددمح ايعمطددل وايضددم   ددتثر  

يختلد  عدا ايضرادع عا  ريت ويلهم  عا  اينمج  فمألثر بهم اينفقمح ايعمطل ايتي  تول اياريقل 

 اينقمو.روض او االتمار قايعا  ريت لهم عا   وياالثر اينمج  

ايت ويل طا اينو  ايسم ياقل اثر طا بميت ويل طا اينو  االول يكون فيثرهم 
(3 

. 

 

  The Public Revenuesالعامة المطب الثاني: االيرادات 

اي ميلدل بمعت دمر ايدمور همطدل فدي ايةلمسدل طكم ل ا م اينفقمح ايعمطل ايعمطل  تتل االيراداح  

ان  ادور فكدر  لد  ايضم  ت معي جاالقتلمدو فتةع بل االال على ايلعلم يهم لر ايذو ا لط ايك 

ايددذو طكددا طددا اخددذ فددي ايتلددما االقتلددمديل هددو دور ايمويددل بتاددور ايددذو ار دد ط اي ميلددل ايعمطددل 

طدا ادواح ايةلمسدل اداا فعميدل بده ايدى طةدتواه او هدم وار قدى ايك لدر هدذا ايدمور ايعمطدل االيراداح 

 ميلل.اي 

ايفكدر سدلمدا ابدمن ايتدي ام دت طالوبدل علدى االيدراداح ان ال قتلر اضارهم وهذا ايمور  

بدل ايكالسلكلل  مطهمطه ايمويل وفتاي الوبل يتةلر اطور في ايضرادع وايرسوم واي ت سلل ايتقللمو 

 او ايمويدلايتميسدل فدي ايمويدل ايو دمد   جد   نمسدع يكدي  ندو  ااسدر االيدراداح ايعمطدل اتد تت 

 هذه اال وا :وطا في اينشم  االقتلمدو اي تمخلل 

 ايضرادع. -1

 ايقروض. -2

 ايرسوم. -3

 ايغراطمح. -4

 االتمار اينقمو ايجميم. -5

 االعم مح. -6

                                                 
 *(

 ه طفلال  في اي  ت  ايقمدم طا هذا ايفلل.هذا طم سلت  شر  
(1 

  Machal Burda, Macroeconomics, oxford university press, second edition, first 

published, 1997, p 285 – 332. 
(3 

تفم  علي  ةلا   قوي  طنمهج طعميل عجي اي وا  ل ايتكوطلل  رسميل طمجةتلر طقمطل ايى ايجمطعل  

 .58 – 50  ص 2011يشرا  وفم  اي هماوو  غلر طنشورا  اي ةتنلريل ب
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اينة ل االا روي م ام ت 
 *(

سو  وايقروض طا ايضرادع  ي ي ايمويل ي وا  ل طا االيراداح  

 وايتوضلس.عللهم في ايشرح  قتلر 

 

 Taxesالضرائب اوالً: 

طدا االا ر ااينة لل  شكل او هم الطا جهل االقتلمديل في ايتلما دورا  ا لرا  ايضرادع   لعع 

فددي فهددي  ددتثر ايضددم  االقتلددمديل فددي اي تغلددراح  يثلرهددم جهددل بددل طددا يلمويددل فتةددع االيددراداح 

 واينم ج واالدخمر ... ايخ.واالستس مر وايمخل االستهالك 

فضدال  عدا االقتلدمديلا اي دم سلا طه دل يدمل كم ل طايضري لل دراسل ايةلمسل ا تلت  مطا هن 

وعلله البم طا ج لعم .  فس األه لل يه  فهي  تتل طسل ايةلمسللا واالجت معللا غلر االقتلمديلا 

يلجةدم فدي اي ندم  ايعضدوو طكم هدم ايلدتلس وضدعهم فدي طدا اجدل ايضدري ل ايتعر  على طفهدوم 

اي ميلل اتم  طشمر  بيختال  واختلفت ي ل يلضرايتي وضعت ايتعمري   عمدح االقتلمدو  وقم 

علدى االشدخمص ايقدم ون بقدوا ايةدلامح  فرضده  قدمو ط لدغ ا هم على فقوا ا ج لعم  ا ه  اال ايعمطل 

ايلهدم ايمويدل ايتدي  ةدعى االهدما  طج وعدل طدا  تقلدت طا اجدل او   لعللا طعنويلا ام وا سوا  

واالجت معللاالقتلمديل  مستهملض ا س
(1 

.  

بةد ع االول فكدمن تدورهم و نوعدت اشدكميهم  عمدح فقم يلضرادع ايتعر  هذا  ا  على وبنم 

ع در يتتقلقهدم ايمويدل ايتدي  ةدعى االهما    لعل بتةع ايسم ي وامن يلضرادع ايتاور ايتمريخي 

فل دم ايضرادع بعض ا وا  ان  ذار وسو   تمول االخر  دون طا ايضرادع  و  طعلا فرضهم 

يلي
(2 

: 

 على الدخل: الضرائب -1

علدى اسمسده هو ايوعدم  ايدذو اي عنويلا ايا لعللا او ألن دخل االشخمص بهذا االس  س لت  

ان ايدذو يجدع ايدمخل طعندى ان  فةدر  مويدت  ظريتدمن وهندمك ايضري ل ويتمد طقدمارهم.  فرض 

االيجمبللفي ايقل ل ايييمدا و ظريل  ل اي نه م  ظريل ايضري ل علله  فرض 
 *(

.  

 

 

                                                 
 *(

هذا االطر طتتقت في اي لمان اي تقمطل وبعض اينمهضل اطم في اي لمان اينمطلل وخلوتم  اينفالل فمألطر يلس  

 اذي  ال  شكل االيراداح اينفالل ايجي  االا ر طا االيراداح.
(1 

 ا ظر:  

 .125يعمطل  طمخل  تللل طعمتر  طلمر سمبت  ص سعلم ع م ايعييي عس من  اي ميلل ا -

 . 86 – 82  ص 2002اي وتل   –عمدل فللس ايعلي  اي ميلل ايعمطل و ايتشريل اي ميي  ايعراق  -
(2 

 .144 – 129عمدل فللس ايعلي  اي لمر ايةمبت  ص  
 *(

 ي   عرض يهم لا اينظريتلا الن اتع اي ميلل ايعمطل  كفلت بذي . 
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 ائب على رأس المال:الضر -2

اي وجدوداح فكدل اشدكمل هدذا ايضدرادع عللده ايدذو  فدرض ايوعدم  اشكميهم بكل ايسروا   سل  

 عم طدا ررس اي دمل  فدرض عللهدم هدذا وايتي الهم واينقود وايةنماح واال سه  وغلر ايسمبتل ايسمبتل 

 اينو  ايضرادع.

 :الضرائب على االنفاق -3

ضدري ل  فدرض ايمويل فين وايخمطمح على استهالك ايةلل وا بي فمق ايسراالشخمص عنم قلمم  

ع ددر طددا ق ددل ايمويددل ييشددخمص االسددتهالالل ايةلمسددل فددي  وجلدده يةددمه  وهددذا اال فددمق علددى هددذا 

 االقتلمديل.اهمافهم يتتقلت طنمس ل  راهم  ايتيايضري لل ايةلمسل 

 على التداول والتصرف:الضرائب  -4

ايتددي ايتتددوالح علددى  فددرض ايضددم  فقددط او ايسددروا مشددرا ط علددى ايددمخل ايضددري ل ال فددرض  

 عدم وايتةدجلل فضرادع ايامبل طا  ل ايى اخر وا تقميهم ر  فلهم وعلى ايتلفي اشكميهم  تمث 

طددا ع للددل قم و ددم  اي ةددتفلم يلشددخص  قددمم خمطددل علددى اعت ددمر ان ايمويددل ايضددرادع طددا هددذه  ددو  

 واال تقمل هذه.ايتتول 

اثدر اج دمل عدمم ي كدا بشدكل ويكدا علدى اينشدم  االقتلدمدو يده اثدره ا  طدا هدذه اال دووال  دو  

على بعض اي تغلران االقتلمديل طا خالل اال يايضرادع 
(1 

: 

 اثر الضرائب على االستهالك: -1

فدي  تميدم دور في اال فمقلل يلتكوطل واذي  ايةلمسل وايخمطمح ايةلل ايالع على ان طرو ل  

غلدر ايضدروريل فدي ايةدلل ا دم طرو دل سدميالع عميلدل ام ت فيلا على االستهالك  اثر ايضرادع 

الا ام دت خفضدهم. اطدم و يمد ه فدي  دمل رفعهم االستهالك في  مل بتقللل دور ايضري ل هنم ي ر  

ا دددم فدددي ايةدددلل او خفضددده  كفدددي رفدددل االسدددتهالايضدددري ل فلقدددل دور طنخفضدددل ايالدددع طرو دددل 

 ايضروريل.

ايدددى اال فدددمق ايجدددي  االا دددر  وجلددده ايمويدددل ل فددديلا قدددررح اال فمقلدددل يلمويدددايةلمسدددل وايضدددم   

بةد ع فدرض ايقادم  ايخدمص فدي فهنم ايقام  ايعدمم سدو  يعدوض ايدنقص ايتمتدل االستهالاي 

 على االستهالك.طا فرض ايضري ل اي الو  ايضري ل وبميتميي اليتمث 

 اثر الضرائب على االدخار: -2

سدو  يدتدو علدى ايدمخول عنم فرض ايضدري ل واالستهالك واالدخمر ايمخل يو   ي م امن  

ايى ايتقللل طا االستهالك فين ايجي  اي خلص طا ايمخل يالدخدمر سدو  يقدل هدو االخدر بةد ع 

 دتثر علدى  جد  ا دوا  ايضدرادع هندم ان ادل االشدمرا ا خفمض اي لل ايتمو يالدخدمر. والبدم طدا 

                                                 
(1 

 .126 – 123ص طلمر سمبت    همل ايعياوو  طت م  مقل 
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االسدتس مراح ميتدميي علدى  جد  وبييقدراض االطوال اي عروضل او  ج  ييدخمر االطوال اي عما 

و وجلده  تميدم ي كدا ايضدرادع ايضدم  ع در فدرض علدى االدخدمر طدا خدالل ايتديثلر في اي لم. الن 

 ايةلمسل االستس مريل يل لم.

 

 اثر الضرائب على االنتاج: -3

 جد  وطا ث  عللهم يتللون ايتي االربمح  ج  على اال تمو يتثر على ان فرض ايضرادع  

طعلندل فدي ا تدمو سدلعل ايتوسدل  ريدم ايمويدل  فعندمطم ايتدي  تخدذهم علدى ايةلمسدل عت م يوهذا اينم ج 

ا  دم  وييداد اينم ج وبميعكس في  دمل االربمح عللهم فتيداد روضل فستقلل طا  ج  ايضرادع اي 

 سلمسل ا ك مشلل.

 

الدخلعلى اعادة توزيع اثر الضرائب  -4
(1)

  

يعمايل االجت معلل ع در اعدمدا  و يدل ايدمخول بدلا اداا طا ادواح  تقلت اايضرادع ات تت  

فع للدل فدرض ايضدرادع علدى ايدمخول ايعميلدل يةدمه  فدي وايا قمح اي ختلفل داخل اي لدمان ايففمح 

االغنلم  ا م ا ه يةمه  في ايتقللدل طدا االع دم  ايضدري لل ايتدي  قللل ايفوارق بلا   قمح ايفقرا  و

 ايا قمح ايفقلرا.على امهل رب م  قل 

 

 Landingثانياً: القروا 

 فقددمح عددا  غالددل طددا االيددراداح اال ددوا  االخددرل  عجددي ايددى ايقددروض عنددمطم ايمويددل  لجددي  

وطعدمل اعلدى طدم ي كدا يضدري ل ا لدللل  كدون ايخلدوص ايضدرادع فعندمطم وعلى وجده ايمويل 

االقتلدمد  سدل لل علدىفدي هدذا اي عدمل يهدم اثدمر او  يدمدا فله عنم اي ةتول ايذو سلكون ايضري ل 

بما  اال ايلجو  ايى ايقروضايمويل فال جم االستس مر وطا ث  االدخمر طسل  قص 
(2 

.  

                                                 
(1 

 –هشمم طلافى ايج ل  دور ايةلمسل اي ميلل في  تقلت ايتن لل االجت معلل  دار ايفكر ايجمطعي االسكنمريل  - 

 .363  ص 2007طلر  

بلروح  –ايرسوم   دار ايخلود  –ايضرادع  – ةا عواضل  ع م ايرؤو  قالش  اي ميلل ايعمطل )اي وا  ل  -

 .40  ص 1995ي نمن  ايا عل األويى  
(2 

االردن  طه ول طا ايا ل   –ع من  –  دار  هران اي ميلل ايعمطل   سل من ا  م ايلو و وعلي طت م خللل  

 .253ص 
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طعهم طتنمس ل وهل هي بمي قمر ل طل ايضرادع االقتلمديلا في  تللله  يلقروض وقم اختل   

 هدرح هندم وايتييلدم وطدا اي عمرضدل بدلا وطلفدت وقم ا قة وا بدلا طعدمرض وطتيدم ام طتعمرضل 

هذا االختال  هيعلى ايضو   ةللط  مويت ردلةلل ظريمح  ثالث 
(1 

: 

 

 التقليدية:النظرية  -1

جدما . وفي طوارد ضلقل مدلل اال في ايتمالح االستسنايى ايقروض هذه اينظريل ايلجو  ال جلي  

ايج در بادمبل ي تدم  االول وايقدرض  لد  ان  فدريقه  بدلا ايضدري ل بنوه على اسدمس هذا ورريه  

علددى اجددور ايج ميددل سددول شددي  ايمويددل وال يكلدد  ايضددري ل ط مشددر يددمافل طقمبددل وبددمون وااليدديام 

اي قرض ايى ايشخص يمفل علله طقمبل ويتر ع االختلمر واالرادا بامبل يتل  ايعكس طا ايسم ي 

ايمويدل فدي بعدض امهدل  سقدل ا هدم هي ايتكميل  ايتي يرون يه وهذه ايمويل ايتي  مفعهم ايفمدما وهو 

 االجلمل اي ةتق للل. تت له ايى ع ي  تتول وقم اال لمح 

 

 النظرية الحديثة -2

االفقددمر وايقددرض فددين تددفل ايضددري ل ا لددر بددلا  شددمبه ان هنددمك اينظريددل  هددذهيددرل ا لددمر  

قدمرا اي قدرض طدا خدالل عدمم تدفل االج دمر  دي ي ايلهدم فدميقروض فدي الدله  طوجدودا واالج مر 

عدا ان هدذا فضدال  االجت دمعي طدا االج دمر  دو    سدل ل ايمعميفين واذي  ايقرض شرو  طنمقشل 

 بذا هم.االج مريل يهم ايلفل ايقروض ا وا  بعض 

او ايضددرادع فددمن اددال االيددراديلا واددذي  اينقددود قل ددل ا خفددمض طددا خددالل اطددم االفقددمر فلت سددل 

 ييفراد.هي خفض يلقوا ايشرادلل وايقروض 

 الواقعية:النظرية  -3

هنمك توفلت بلا ايظريل ايتقللميل واينظريل ايتميسل طا خالل ايقول بمن اياينظريل  مويت هذه  

هددذه واددذي  فددي ايقددروض غلددر طوجددودا وهددي   لددي ايضددرادع ايتددي طددا ايخلددمدص طج وعددل 

فدين االثدمر   ليهدم وهدي غلدر طوجدودا فدي ايضدرادع االخلرا فلهم طج وعل طا ايخلمدص ايتي 

ايتدي  ختلد  عدا  لد  ايكللدل طنهدم و ايجيدلدل تلدمديل االقعلدى اي تغلدراح ايضدرادع  تراهم ايتي 

يدمل االفدراد طج دما ايقرض طدا اطدوال ف سال  شرا  سنماح اي تغلراح على  فس ايقروض  تراهم 

هي خفدض يلقدوا في او شكل طا اشكميهم ان ايضرادع في  لا اليمؤو ايى خفض ايقوا ايشرادلل 

 ايشرادلل.

                                                 
(1 

  Jiro Honda, Do IMF programs improve economic governance, IMF, working, 

2008, P 3 – 5. 
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على اي هل نل االج مر هي اية ل في  لا ل على ايقرض االختلمر هي ايغمي   قى س ل واذي   

 ايضري ل.

وط ررا ده ايلجو  ايى او طا اينوعلا طا االيراد يت ويل  فقمح ايمويل ايعمطل يده دوافدل وعلله فين 

عا االخرايتي  ختل  ايخمتل 
(1 

.  

علدلا ايدى ايمويدل يمفعهم االفراد اي عندويلا او ايا لي كا ايقول ان ايقروض هي ط ميغ  قميل وعلله 

وفت عقم ط رم بلا ايارفلا يتتدوو علدى ج لدل طدا ايشدرو  اي تعلقدل بميفواددم ووقدت االسدتتقمق 

يلرفل واالسترجم  وقم قة  االقتلمديلا ايقروض ايى ثالثل ا وا  ردلةلل هي
(2 

: 

 و نقة  ايى ايتقةل  اي كم ي:  -ر

 ايقروض ايخمرجلل. -1

 ايقروض ايماخللل )اي تللل . -2

 ايتقةل  اييطم ي: و نقة  ايى  - 

 ايقروض قللرا االجل. -1

 ايقروض  ويلل االجل. -2

 ايتقةل  االرادو: و نقة  ايى  -و

 ايقروض اختلمريل. -1

 قروض اج مريل. -2

 

 بمي خاط اال ي:وي كا  وضلتهم 

 

 

 

 

 

 

  

 ايقروض قةل  

  2طخاط رق  )

                                                 
(1 

 .178سمبت  ص بمهر طت م عتل   طلمر  
(2 

 .264 – 257سل من ا  م ايلو و وعلي طت م خللل  طلمر سمبت  ص  

 ايقروض

 اراديم    طم لم   طكم لم  

 رواج م اختلمرو   ويلل االجل  قللرا االجل  داخللل خمرجلل
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يختل  عا طنهم قتلمديل ايتي يتراهم ال  و  يلقروض فين االثمر األهذا ايتقةل  وبنم ا  على  

سدو  وايماخللدل ايخمرجلل او ايقروض اي كم ي هو يلتقةل  االثر االا ر وضو م  وي م امن االخر 

يهم   معم  تلمديل قاالاالثمر  تنمول 
(1 

. 

 External Loanايقروض ايخمرجلل  -1

طنظ ددمح او اوهلفددمح ول طددا دطميلددل ط ددميغ ايمويددل علددى  لددول  عنددي ايقددروض ايخمرجلددل  

 يل لمان.االقتلمديل ايتن لل االطوال على ع للل تر  هذه طا اجل دويلل 

 في ايةوق االجن لل. كوطلل سنماح  رح يكون ايقرض ايخمرجي عا  ريت وقم  

او عا  ريت اال لمل اي  مشر طل هذه ايجهمح اي قرضل وفي هدذه ايتميدل االخلدرا فدين ايدمول او 

ام اقتلدمد سلمسدل طدا ايشدرو  سدوا  ام دت ل سو   ع ل علدى فدرض طج وعدل اي نظ مح ايمويل

وضددل اي نظ ددمح  ع ددل علددى فهددذه  WBايددمويي او اي ندد   IMFتددنموق اينقددم ايددمويي ا ددم يفعددل 

ط دميغ علدى  ةدميم و كون سله ايقمرا األقتلمدو اجل اينهوض اي لم طا طةمعما طا شم هم شرو  

 يتلل عللهم.ايتي سو  ايقروض 

اي تللل علدى ايةوق استامعل في  مل عمم ايقروض اينو  طا ايمول ايى هذا طم  لجي دا وعم 

وبميتدميي  لجدي قلللل وبميتدميي اي تللل  كون اي مخراح اخر ان ب عنى يماخلي ايلقرض اطوال  وفلر 

يخدمرجي يةدمه  فدي  عييدي اي وجدود اي تلدي طدا وان ايقدرض ا –ايمويل ايى  اي مخراح االجن لل 

وبميتميي ي كا ان يكون هذا ايقرض غام  يةتنج ايله االقتلمد اي تلي طا اجل ح االجن لل ايع ال

 قويته وقم يةتخمم هذه ايقروض  في  يمدا اي وجوداح ايررسد ميلل او  يدمدا  جد  االسدتس مر فلده 

ندمك ويكدا   دت هيلقرض ايخدمرجي االيمبلل قم  كون االثمر ايقوطي يل لم. هذه اينم ج ث   يمدا وطا 

ايدى ايخدمرو فدي  دمل ايقلدمم اي تللدل يل لدم ايشدرادلل ايقدوا جدي  طدا في  تدول  ت سل اثمر سل لل يه 

ايقلدول يهم طا االسدتفمدا اال تمجلل ويكا ايمول ايتي  ع ل على  يمدا ايقمعما ايقرض بتةميم هذا 

 ايةدل لل  االثدمرطدا  قلدل سدو  االجن لدل طدا ايع دالح فدمدض و ع ل على  وفلر ايقروض طا هذه 

ايخمرجلليلقروض 
(2 

. 

 

 

 

                                                 
(1 

ايا عل طلمر   –اييقم يقل  –طكت ل ايقمس اي وا  ل في طلر  ايميلل ايعمم وعجي ع م اير ل   ردق  ا  م  - 

 .212 – 197ص   2009األويى 

-  Harvt S. Rosen, public finance, McGraw- Hill, fifth edition, 1999, P 255 – 308. 
(2 

 ا ظر:  

 .288ا  م ايلو و  طلمر سمبت  ص 

 .201 – 197ا  م ع م اير ل   روق  طلمر سمبت  ص 
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 Internal Loanالقروا الداخلية:  -2

فدي اغلدع  لجدي فميمول اليختل  ايقرض ايماخلي عا ايقروض ايخمرجلل االطا جهل ايت ويل  

طدا االفدراد ايشدرادلل ايقدوا علدى  قللدل هدذه فتع دل اي تللدل طدا اي دمخراح اال لمن ايدى االسدتفمدا 

ايدى طشدمريل اي دمخرا هدذه االطدوال  وجلده طدا اجدل ايدى ايمويدل   لعلدلا  اوطعنويلا سوا  ام وا 

 ايددى طةددتول ايرفددمه وب ددم يلددل بددمي جت ل ايعددمم ايلددميس  خددمم ايمويددل  راهددم واسددتس مريل  ن ويددل 

طددا ايةددوق اي تللددل عللدده ايددمول طددا اي ددمل  تلددل هددو ط لددغ فددميقرض ايددماخلي الن االقتلددمدو. 

يل لميل االقتلمدفي ايتن لل  ةتخمطه 
(2 

. 

علدى يع دل ايقدرض ايخدمرجي وهدو ان بلا اينوعلا طا ايقروض جوهرو هنمك فرق ويكا  

علددى ايقددرض او سددماده ايتلددول فددي  ددمل داخددل اي لددم ايددى اخددرل طددا جهددل ايقددوا ايشددرادلل  قددل 

االطدر ايدذو طدا طم يهذا ايكللل االقتلمديل في ايةلمسل اي ميلل واينظريل واليخفى على اي تخلص 

 ر اقتلمديل.اثم

 

 الثالثالمطلب 

الموازنة العامة
)*(

 Public Budget  

فدي اه لتهدم الطدا  لد  االقتلدمديل فدي االدي دمح  تتل اي وا  ل ايعمطل يلمويل اه لل خمتل  

اثددمر هددم ايةلمسددلل واالجت معلددل ايضددم  طددا جم ددع بددل فتةددع األقتلددمديل علددى اي تغلددراح ايتدديثلر 

 اذي .

و ةلر  تخذهم يجع عللهم ان ايتي طا االخت مراح ج لل اطمم ايتكوطل فمي وا  ل ايعمطل  ضل  

ايوتدول ايدى طدا اجدل ايتكوطدل ايتدي  ةدتخمطهم اه لدل االاسدر ألن اي وا  ل هدي االداا هماهم في 

وهنم  ي ي براعل ايتكوطدل فدي واالجت معلل  و ايتن ويل وايةلمسلل االقتلمديل االهما  ايعميم طا 

يخددمم ايوتددول ايددى  تقلددت هددذه االهددما  طددا خددالل اي واد ددل بددلا اي ددوارد  ادارا طوا  تهددم ب ددم

واي تيايدما  اي تجدمدا واينفقمح اي تمودا ايتي  تلل عللهم طا خالل االيراداح بي واعهم اي ختلفل 

وهنم ايضم  على ايتكوطل ان  ختمر ادارا ايةلمسل ايعمطل يل وا  ل هل  مار اي وا  ل بةمسل ايعجدي 

ن فلهدم فدي اد ددى وا ل ام ايفدمدض ام ا هدم  ةدعى طدا خدالل هدذه االدارا ايدى  تقلدت ايتدفدي اي وا  د

قتلدمد االايتمالح وطمهو اثر ال  و  طا هذه االداراح او ايةلمسمح على اي تغلراح ايكللل داخل 

                                                 
(2 

 :ا ظر 

 .159 – 107عمال فللس ايعلي  طلمر سمبت  ص 
 *(

طا ايلمح  تنمويه   ي م سوطه ل طقمطل يكو هم بمي وا  ل اي تعلقل ايتقللميل اي الع االطور في هذا سو   ذار  

 في اي  م ص ايقمدطل.طوسل بشكل ايتي ستارح ايعمطل وسلمسمح اي وا  ل 
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او طنهدم سددو  يددتدو فددي اينهميددل ايدى  تقلددت االهددما  ايعمطددل يلمويددل. وط دم  قددمم البددم طددا  نددمول 

 ل ايعمطل يلمويل طا خالل اينقم  اال لل:اي وا  

تعريف الموازنة العامة -1
(1)

 

 اي وا   ل ايعمطل عما  عمري  سو   ذار بعض طنهم:عرفت  

اي وا طنل ايعمطل هي ) قمير طفلل وطعت م ينفقدمح ايمويدل وايرادا هدم ي دما طق لدل  -ر 

 طا اييطا .

ل وايرادا هدم عدا سدنل اي وا  ل ايعمطل هي )تد   شدريعي  قدمر فلده  فقدمح ايمويد -  

 طق لل و جم  ب وج ه ايج ميل واال فمق .

عدا ط دما وايدراداح ايمويدل ينفقدمح ايعمطل هي )ع مرا عا بلمن  قميرو اي وا  ل  -و 

 طا ايةلال ايتشريعلل .اجم ا و تالع بةنل عمد  قمر طةتق للل 

ويعكدس يةدنل طميلدل طق لدل اي ر مطج اي ميي يلمويل ي سل اي وا  ل هي ) ظمم طو م  -د 

 واالقتلمديل يلمويل .ايخال االجت معلل جي  طا ايتي هي اي ميلل ايخال 

يلنفقدمح وااليدراداح  قدميراح  تضد ا خادل طميلدل يلمويدل  اي وا  ل ايعمطدل هدي ) -ه 

و عكدس  نفلدذهم ق دل ايتشدريعلل ايةدلال و جدم  بواسدال م ق لل طميلل ايعمطل يةنل 

 واالجت معلل يلمويل .االقتلمديل االهما  

 طا االطور طنهم:في ج لل ج لعم   تفت يل وا  ل ايعمطل ا هم ايةمبقل  خلص طا ايتعرفمح 

 ايتقميراح اي ميلل.اوال : 

 ايةنويلثم لم : 

 طا ايةلال ايتشريعللبشر  قم ون  ل س بعم ان  ا ت ثميسم : 

 واجت معلل.اقتلمديل اهما  ايى  تقلت اي وا  ل  ةعى رابعم : 

 

ة العامةوظائف الموازن -2
(2)

 

ايةدلارا وطدا خدالل هدذه اي ختلفدل فدي اي لدمان اي دوارد االسمسدلل ايمويل علدى اغلدع  ةلار  

ايتدي وايقندما ايةلمسدي. و تدى واالجت دمعي األقتلدمدو فدي ايتديثلر علدى اينشدم  ايمويل قوا  ظهر 

فدين قتلدمدو اال علت األطدر بمينشدم  وقمر يلمويل هي اي وا  ل ايعمطل ان  ظهر هذه ايقوا تالل  ة

 طا ابر هم: ةعى ايى  تقلقهم ايتي طا ايو مد  يهم ج لل اي وا  ل 

                                                 
(1 

 0لت ايتعمري   لم  طا: طت م شمار علفور  اتول اي وا  ل ايعمطل  ايا عل األويى  دجمر اي لةرا  ق 

 .4 – 3  ص 2008االردن   –ع من 
(2 

اي راعلل ينو  ايجنس   رج ل اي عهم ايمي قرا ي ايو ني  دي ي بمدينمر واخرون  ط مدو   تللل اي وا  ل 

 .35 – 32  ص 2010يلشتون ايمويلل  ايواميل ايمويلل يلتن لل ايمويلل  
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 الموارد االقتصادية:تخصيص  -أ

هددو هدذه ايقلدود وطدا اهدد  طدا ايقلدود طدا عددمد ايعمطدل يل وا  دمح  عدم ي ايمويدل عندم اعددمادهم  

اي دوارد لدلص  ع دل علدى  خفدين اي وا  دل ايعمطدل سدو  اي وارد االقتلمديل وبميتميي طتموديل 

 جقلدت االهدما  طدا اجدل وايت دذير فلهدم طا طعدمالح ايهدمر  قلل بميشكل االطسل بتل  األقتلمديل 

 االقتلمديل ايك رل.

 الدخل والثروة:اعادة توزيع  -ب

بي تدمو يقدوم في ده وبميتدميي االربدمح يده اعلدى ايتدي  تقدت في اي شدمريل ايخمص ايقام  يمخل  

بميةدلل او طدم  عدر  اربدمح ايتدي ال  تقدت وايخدمطمح اطم ايةلل فقط  ايربتلللاح وايخمطمح ايةلل 

وبميتميي هي  ع ل على ايضرادع عا  ريت و  ول ايمويل  وفلرهم فتع ل على ايعمطل وايخمطمح 

 قللل  تى يت  ايعمطل وايخمطمح ايةلل بلا االغنلم  وايفقرا  طا خالل وايسروا ايمخل  و يل اعمدا 

  قمح.بلا هذه اياايتفموح 

 

 االستقرار االقتصادي: -ج

طةددتول طددا طددا اهددمافهم وهددو اعلددى اهدد  هددم  ايددى  تقلددت ايعمطددل يلمويددل اي وا  ددل  ةددعى  

ايتقلقدي فدي ايندم ج  طر فل   و وطعمل في االسعمر عمل واستقرار اي اميل  ةع او  قللل ايتشغلل 

 تقلقهم ي كا  مناهما  وهذه االاي مفوعمح. طليان في ايتوا ن طا خالل خمرجي  وا ن واذي  

 االقتلمدوطل ايظرو  ايعمطل وب م يتنمسع اي وا  مح في ادارا ايةلمسمح ايلتلس ا تخم  ع ر 

في ال بلمايخمتل 
 *(

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 *(
ايقواعم واال وا  وايعماد ألن اتع طسل ايعمطل بمي وا  ل ايخمتل اعرضنم عا لار بعض االطور االخرل  

 لم م ي قمطل يل  ت  ايقمدم اي ميلل ايعمطل  كفلت بمالطر ولار م طم يف


