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 تابع النفقات العامة
 األهجاف:

 يجب أن يكؽن الجارس قادرا عمى أن: في نهاية هحا الجرس
  تقديسات الشفقات العامةيقف عمى. 
 لمتقديػ االقترادي يقف عمى أنؽاع الشفقات وفقا. 
 االقتراديغيخ لمتقديػ  يقف عمى أنؽاع الشفقات وفقا. 
  اإلنفاق العامالقؽاعج التي تحكػ يقف عمى. 
 حجود الشفقات العامة يقف عمى. 

 

 العامة تقسيم النفقات

قدػ فقياء السالية العامة الشفقات العامة إلى أقدام عجيجة وفقا ألسذ مختمفة، ولكششا  
في ىحا الرجد سؽف نسيد بيؼ نؽعيؼ مؼ التقديػ، التقديػ االقترادي لمشفقات، والتقديػ 

 غيخ االقترادي لمشفقات، عمى الشحؽ التالي:

ييجف التقديػ )ما اليجف مؼ التقديػ االقترادي؟(  :أوال: التقديػ االقترادي لمشفقات
 ولقج وضع ىحا التقديػ االقترادي "بيجؽ".االقترادي لمشفقات إلى تدييل عسمية الخقابة، 

 لساذا سسي ىحا التقديػ بالتقديػ االقترادي؟ 

إلى نفقات  ،ثخىا االقترادي عمى الجخل القؽميآػ الشفقات مؼ حيث يقديقؽم بت ألنو
وأخخى تحؽيمية، فإذا تختب عمى الشفقات العامة زيادة في الجخل القؽمي كانت نفقات حكيكية 

حكيكية، أما إذا لػ يتختب عميو ىحا االثخ أي لػ تؤدي إلى زيادة في الجخل القؽمي كانت 
 نفقات تحؽيمية.
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 سمع أمؽال مقابل الحرؽل عمى ترخفيقرج بيا تمغ الشفقات التي  )أ(الشفقات الحكيكية:
فيحا اإلنفاق قج حرمت فيو  ،خجمات مثل نفقات األشغال العامة ومختبات السؽظفيؼأو 

وتؤدي الشفقات  في شكل سمعة أو خجمة أو عسل. سؽاء تسثل ىحا السقابل ،الجولة عمى مقابل
 .العامة الحكيكية إلى زيادة في الجخل القؽمي

  اق االستثساري.نفاق الجاري واإلنفالسختبات أو األجؽر واإل ؛ومؼ أمثمتها   

ىي تمغ الشفقات التي ال يتخب عمييا حرؽل الجولة عمى سمع  )ب(الشفقات التحؽيمية:
وخجمات ورؤوس أمؽال، وإنسا تقؽم الجولة بتحؽيل جدء مؼ الجخل القؽمي مؼ الفئات 

فيي كل انفاق يتختب عميو  االجتساعية التي تسمغ دخؽال عالية إلى أخخى محجود الجخل،
  .ة الذخائية فيسا بيؼ أفخاد السجتسعتحؽيل القؽ 

قيام الجول بفخض ضخائب تراعجية عمى ذوي الجخؽل السختفعة، لكي تقؽم  ؛مثال  
فخاد أسؽاء كانؽا  ،لى فئات أكثخ احتياجاإبتحؽيل ىحه الشقؽد الستحرمة عؼ طخيق الزخائب 

 ويكؽن ذلغ عمى شكل إعانات مثال. ،أو مؤسدات اجتساعية

ولة مؼ اعانات ومداعجات اجتساعية، ما تقجمو الج ؛التحؽيمةأمثمة الشفقات 
كاإلعانات السجفؽعة إلى العاطميؼ عؼ العسل واألرامل والفقخاء وغيخىا مؼ االعانات التي 
 تجفعيا وزارة العسل والذئؽن االجتساعية في العخاق، والتي تعخف بخواتب الخعاية االجتساعية.

 : )التقديػ الؽظيفي(فقاتثانيا التقديػ غيخ االقترادي لمش

داري والؽظيفي يدتشج ىحا التقديػ إلى معاييخ غيخ اقترادية، ويتسثل في التقديػ اإل
ادراج الخجمات ذات الطبيعة الستجاندة مؼ حيث أو الخجمي لمشفقات، حيث يعتسج عمى 

الؽظائف االساسية التي تؤدييا الجولة تحت تقديػ واحج، وعمى ذلغ السعيار تػ تقديػ 
 .االجتساعية أو االداريةالشفقات العامة وفقا لمؽظيفة االقترادية أو 
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ويشجرج تحتيا الشفقات التي تقؽم الجولة بتشفيحىا لتحقيق ىجف  )أ(الؽظيفة االقترادية لمجولة:
، وتدسى ىحه اقترادي، مثال ذلغ السذاريع االنتاجية سؽاء كانت زراعية أم صشاعية

 .الشفقات بالشفقات االقترادية

تمغ الخجمات التي تقؽم الجولة بتشفيحىا لتحقيق ىجف اجتساعي،  )ب(الؽظيفة االجتساعية:
 .، وتدسى ىحه الشفقات بالشفقات االجتساعيةكاإلعانات والسشح

ية، مثال تمغ الشفقات التي تقؽم بيا الجولة مؼ مشطمق وظيفتيا االدار  )ج(الؽظيفة اإلدارية:
، وتذتسل ىحه الشفقات عمى حه الشفقات بالشفقات اإلدارية، وتدسى ىمؼذلغ تقجيػ خجمات األ

 .نفقات اإلدارة العامة، والجفاع واألمؼ والعجالة والتسثيل الدياسي

  مقومات النفقات العامة 

ما ىي قؽاعج الشفقة العامة بسعشى ما ىؽ االطار الحي مؼ خاللو تقؽم الجولة بتشفيح الشفقات؟ 
الجولة مخاعاتيا لتشفيح الشفقات العامة أم أنيا تقؽم بتشفيح  عمى يشبغيىل ىشاك قؽاعج محجدة 

 ىحه الشفقات دون قيج؟

ىشاك قؽاعج أو مقؽمات يمتدم القائسؽن عمى اإلنفاق بسخاعاتيا عشج تشفيح الشفقات  
 ىحه السقؽمات أو القؽاعج عمى الشحؽ التالي:العامة، ويسكؼ تمخيص 

أي أن يكؽن اليجف مؼ  ،ى قجر مؼ السشفعةتحقيق اقر أوال: تحقيق السشفعة القرؽى:
مؽال أنفاق إاإلنفاق الحكؽمي تؽفيخ أكبخ نفع مسكؼ ألكثخ عجد مسكؼ مؼ األفخاد، فال يجؽز 

، فيشبغي أن يكؽن ىحا اإلنفاق ييجف إلى تحقيق فائجة الجولة لسشفعة فخد أو جساعة أو ىيئة
تتحقق السشفعة لكي و  تأتي بطخيق غيخ مباشخ كاألنفاق عمى التعميػ أو دور السدشيؼ،عامة 

البحث عؼ أفزل الؽسائل التي تحقق ىحا ثػ  ،تحجيج اليجف مؼ اإلنفاقيجب القرؽى 
والسذخوعات العامة نعخة الشعخ إلى السخافق ولتطبيق ىحه القاعجة يتطمب اليجف بأقل تكمفة، 
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اق لمشعخ في احؽجيا وأكثخىا عخض جسيع السخافق التي تحتاج إلى إنفشسؽلية، مؼ خالل 
 ، فيكؽن اليجف عشج تقجيخ احتياجات كل مخفق أو مذخوع تحقيق السشفعة القرؽى فائجة

  يو الشفقات ألكبخ عجد مؼ األفخاد.لمسجتسع، عؼ طخيق تؽج

وأن ىحا  ،رحةمبمغ مؼ السال لسخفق البتخريص الجولة  إذا قامت" ؛مثال ذلغ
بيا الكثيخ مؼ و  ،ذفىدتتحتاج إلى مىشاك مجيشة السبمغ يكفى لبشاء مدتذفى واحجة، و 

فسؼ باب بيا عجد قميل مؼ الدكان، لى مدتذفى إيزا أوكحلغ قخية في حاجة  ،الدكان
 ألن ،بشاء السدتذفى في السجيشةالجولة بتؽجيو ىحا السبمغ لقؽم ت ،تحقيق السشفعة القرؽى 

عجد حيث إن  ،سكؼ مؼ األفخادسؽف يحقق أكبخ مشفعة مسكشة ألكبخ عجد م الكيام بحلغ
 ."عجد الدكان في القخيةأكثخ مؼ في السجيشة الدكان 

يمتدم القائسؽن عمى تشفيح  (:في اإلنفاق العام تععيػ انتاجية الشفقة العامة)االقتراد-2
تحقيق أكبخ عائج نفاق ييجف إلى ة االقتراد في الشفقات، ليكؽن اإلالشفقات العامة بقاعج

تجشبا لزياع أمؽال الجولة في مجاالت غيخ مججية، ويتحقق االقتراد ، ةبأقل تكمفة مسكش
في االنفاق مؼ خالل التؽفيخ في كسية األمؽال السشفقة عؼ طخيق ضبط الشفقات العامة في 
جسيع قطاعات الجولة السختمفة بقجر ما ىؽ ضخوري، باإلضافة الى زيادة انتاجية االنفاق 

 سا نقص حجػ وكمفة عشاصخ االنتاج السدتخجمة.العام، حيث تدداد االنتاجية كم

الديادة الكبيخ في تعييؼ السؽظفيؼ دون حاجة حكيكية  ؛ومؼ أمثمة اإلسخاف في اإلنفاق العام
ساءة استخجام الديارات ليػ في العسل، أو التبحيخ في تأثيث اإلدارات الحكؽمية، وإ

 الحكؽمية.

)اتباع اإلجخاءات القانؽنية  ة العامة:تأميؼ تحقيق السشفعة وسالمة الترخف بالشفق-3
فالجولة تحجد اإلجخاءات الستبعة في صخف الشفقة والدمطات الالزمة لإلنفاق الحكؽمي( 

 :األولى ؛تتحقق ىحه القاعجة مؼ خالل وسمتيؼ ،السخخص ليا بحلغ، وحجود ىحا التخخيص
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أن يتػ تشفيح الشفقات العامة وفقا لإلجخاءات التي ويقرج  لمجولة، اإلنفاقيتقشيؼ الشذاط 
سمؽب صخف الشفقة أ، حيث إن ىحه القؽانيؼ تحجد حجدتيا السؽازنة والقؽانيؼ السالية األخخى 

 العامة وإجخاءاتيا، وتعييؼ الدمطة السخؽلة بسشح اإلذن باإلنفاق وبيان مخاحمو؛ أما الؽسيمة
التأكج مؼ أن الشفقة ، مؼ أجل لمجولة لمخقابة اإلنفاقيإخزاع الشذاط الثانية فتتسثل في 

العامة حققت مشفعة عامة وأن اإلنفاق العام قج تػ وفق القؽاعج القانؽنية السشعسة لحلغ 
 ولمخقابة عمى الشذاط اإلنفاقي لمجولة ثالثة صؽر: اإلنفاق،

تتؽليا وزارة السالية مؼ خالل مؽظفييا، وتشحرخ ميسة ىؤالء في عجم  :)أ(الخقابة اإلدارية
الدساح برخف أي مبمغ إال إذا كان واردا في قانؽن السؽازنة وفي حجود االعتساد السقخر لو، 

 .وىي رقابة سابقة عمى اإلنفاق

وتيجف الى التأكج مؼ أن عسميات اإلنفاق قج تست برؽرة  )ب(رقابة محاسبية مدتقمة:
نؽنية، وفي حجود الشرؽص الؽاردة في القؽانيؼ السالية ذات الذأن باإلنفاق العام، وتأتي قا

 ديؽان الخقابة السالية االتحادي، كسا ىؽ في العخق، حيث يباشخ صؽرة رقابة الحقةفي 
وقج تكؽن ىحه ميسة تجقيق االنفاق العام تجقيقا الحقا،  1133لدشة  13استشادا لمقانؽن رقػ 

حقة ومتدامشة مع صخف الشفقة العامة كسا ىؽ الحال في مرخ، وقج تكؽن الخقابة الخقابة ال
 سابقة لمرخف كسا ىؽ الحال في بخيطانيا.

ىي الخقابة التي تسارسيا الدمطة التذخيعية عشج اعتساد السؽازنة  )ج( الخقابة البخلسانية:
 ف الشفقات أو معاصخةالخقابة ال حقو لرخ العامة والحداب الختامي، ويسكؼ أن تكؽن ىحه 

 ليا.

 ىل يقرج بقاعجة االقتراد في الشفقات تقميل اإلنفاق؟  -3س

ال يقرج بيا ذلغ وإنسا أن يكؽن اإلنفاق العام ييجف إلى تحقيق أكبخ عائج بأقل تكمفة  -3ج
 مسكشة، تجشبا لزياع أمؽال الجولة في مجاالت غيخ مججية.
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 حدود النفقات

السقجرة السالية لمجولة عمى تحسل العبء السالي الحي  يقرج بحجود الشفقات العامة
، والسقجرة السالية لمجخل القؽمي تقؽم عمى عشرخيؼ: السقجرة التكميفية، يتطمبو نذاطيا

 والسقجرة االقخاضية.

يخادات العامة بؽاسطة الزخائب، قجرة الجخل القؽمي عمى تسؽيل اإلالسقجرة التكميفية: -1
 ية والسقجرة التكميفية الجدئية.مؽ ان: السقجرة التكميفية القفية نؽعوالسقجرة التكمي

قجرة جسؽع السؽاطشيؼ عمى السداىسة الزخيبية أي امكانية  فية القؽمية:ي)أ(السقجرة التكم
الؽصؽل إلى العبء الزخيبي األمثل، ويقرج بالعبء الزخيبي األمثل اقرى قجر مؼ 

الجخل القؽمي دون احجاث ضغؽط  األمؽال يسكؼ تحريمو بؽاسطة الزخائب في حجود
 سياسية أو اجتساعية ال يسكؼ تحسميا.

  ؟األمثل عمى أساسها تحجيج العبء الزخيبي ما هي السعاييخ التي يسكؼ**

بيؼ قيسة  مؼ خالل ىحا السعيار تتػ السقارنة معيار قيسة األمؽال السشتجة، ول:السعيار األ -
الدمع والخجمات السشتجة مؼ الجولة بؽاسطة الزخائب السقتطعة مؼ األفخاد، وبيؼ قيسة الدمع 
والخجمات السشتجة مؼ األفخاد في حال ظمت تمغ األمؽال لجى األفخاد دون اقتطاعيا عمى 

فشكؽن قج اقتخبشا مؼ العبء الزخيبي األمثل إذا كانت قيسة الدمع والخجمات ، خيبةشكل ض
وإذا حجث العكذ فقج  ،لجولة أكبخ مؼ قيسة الدمع والخجمات السشتجة مؼ األفخاداالسشتجة مؼ 

ا عؼ تحقيق العبء الزخيبي األمثل، وىحا السعيار يخبط بيؼ العبء الزخيبي األمثل ابتعجن
) ىحا السعيار يخبط بيؼ العبء الزخيبي األمثل وقيسة الدمع  الخجمات السشتجةوقيسة الدمع و 

 .والخجمات السشتجة(
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جما يبمغ الجخل عشحيث يتحقق العبء الزخيبي األمثل  معيار تغيخ الجخل،السعيار الثاني: 
 ،إذا اقتطعت الجولة الزخائب مؼ األفخادأما عمى مدتؽياتو، أ  نتيجة اقتطاع الزخائب القؽمي

نكؽن قج ابتعجنا عؼ العبء الزخيبي األمثل،  ،الجخل القؽميلػ يتختب عمى ذلغ زيادة و 
 وىحا السعيار يخبط بيؼ متغيخيؼ )العبء الزخيبي األمثل وتغيخ الجخل(.

ويأخح عمى ىحيؼ السعياريؼ تجاخميسا وتذابكيسا فزال عؼ كؽنيسا يجخالن مع واقعة 
معبء الزخيبي يبتعجان عؼ التحجيج الجقيق لتحريل الزخائب خجمات أخخى، لحلغ 

 .األمثل

حريمة الزخائب مكياسا مؼ يتخح ىحا السعيار و  السعيار الثالث: معيار الحريمة الزخيبية،
مقجار الزخيبة السفخوضة حيث تدداد حريمة الزخائب عشج رفع لمعبء الزخيبي األمثل، 
وىؽ ما يؤدي إلى زيادة العبء الزخيبي وىشا يتحقق العبء  ،أو فخض ضخائب ججيجة

خيبي األمثل، أما إذا لػ تحرل زيادة في الحريمة الزخيبية فال يتحقق العبء الزخيبي الز
األمثل، ويعتبخ ىحا السعيار ىؽ السعيار الخاجح الحي يعتسج عميو كتاب السالية العامة في 
تحجيج العبء الزخيبي األمثل، وىحا السعيار يخبط بيؼ متغيخيؼ)العبء الزخيبي األمثل و 

 يبية(.الحريمة الزخ 

مقجرة األشخاص الطبيعية والسعشؽية عمى السداىسة مؼ  )ب(السقجرة التكميفية الجدئية:
وتتؽقف  )قجرة الذخص عمى سجاد الزخيبة( خالل دخؽليػ في تحسل األعباء السالية لمجولة،

 السقجرة التكميفية الجدئية عمى عامميؼ:

لحلغ  ،كمسا كان دخمو أكثخ استقخار ادتعشي أن السقجرة التكميفية لمفخد تدد طبيعة الجخل:-
عؼ تسمغ رأس وسائل االنتاج تكؽن أكبخ  نجج أن الزخيبة السفخوضة عمى الجخؽل الستؽلجة

ال الجخؽل الستؽلجة عؼ العسل ألن  ضة عمى الجخؽل الستؽلجة عؼ العسل،مؼ الزخيبة السفخو 
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 ،مشيا البطالة والسخض وكبخ الدؼ ،لتعخض العامل ألخطار متعجدة انعخ  ،تتستع باالستقخار
 ر.أس السال التي تتسيد باالستقخاعمى خالف الجخؽل الستؽلجة مؼ ر 

يجب أال تكؽن الزخائب وسيمة لحخمان األفخاد مؼ اشباع  كيفية استخجام الجخل:-2
 حاجاتيػ االساسية، فيجب أن يتاح لألفخاد ادخار جدء مؼ دخؽليػ ال تفخض عميو ضخيبة.

  



 الدرس األولمادة املالية العامة والتشريع املايل                                                     
 

 م.د. دمحم موسى
 

 بيؼ صحة أو خطأ العبارات اآلتية:-1س

 ية هي تمغ الشفقات التي ال يتختب عميها حرؽل الجولة عمى مقابلالشفقات الحكيك-

التقديػ غيخ االقترادي لمشفقات هؽ التقديػ الحي يقؽم بتقديػ الشفقات وفقا ألثخها -
 .االقترادي عمى الجخل القؽمي

 يقرج بقاعجة تحقيق السشفعة القرؽى لمشفقات زيادة اإلنفاق الحكؽمي. -

 .يقرج بقاعجة االقتراد في اإلنفاق تقميل اإلنفاق الحكؽمي-

 ذا يقرج بتقشيؼ الشذاط اإلنفاقي لمجولة؟ ما-2س

 أذكخ صؽر الخقابة عمى الشذاط اإلنفاقي لمجولة؟-3س

تحجث عؼ معيار الحريمة الزخيبية كأحج السعاييخ التي قيمت في تحجيج العبء -4س
 الزخيبي األمثل؟


