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 ظاهرة زيادة النفقات العامة

 األهداف:
 يجب أن يكهن الدارس قادرا عمى أن: في نهاية هذا الدرس

 يقف عمى أسباب زيادة الشفقات العامة. 
 يقف عمى حقيقة األسباب االقترادية لديادة الشفقات العامة. 
 .يقف عمى حقيقة األسباب العاىخية لديادة الشفقات العامة 
  األسباب الحقيقية واألسباب العاىخية لديادة الشفقات العامةيحجد الفخق بيؼ. 

تختب عمى زيادة تجخل الجولة في الشذاط االقترادي وتعجد السيام السمقاة عمى عاتقيا، زيادة 
الشفقات العامة، ويسكؼ أن نخجع الديادة في الشفقات العامة إلى عجة أسباب مختمفة، والتي 

 األسباب:يسكؼ تقديسيا إلى نؽعيؼ مؼ 

تكؽن الشفقات حقيقية عشجما تقؽم  النهع األول: األسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة: 
 الجولة بإنفاق مبالغ كبيخة مسا كانت تشفقو لمحرؽل عمى عجد مؼ الدمع والخجمات.

إن كل زيادة في اإلنفاق العام تؤدي إلى زيادة ويقرج باألسباب الحقيقية لديادة الشفقات، 
د مؼ وزيادة السشفعة العامة لمسجتسع، ويخجع ذلغ إلى عج ،نريب الفخد مؼ الخجمات العامة

 يا:مش نحكخ األسباب

تتسثل ىحه األسباب في زيادة الجخل القؽمي واتداع تجخل الجولة،  األسباب االقترادية:-1
 ومعالجة الجولة لألزمات االقترادية، وتفريل ذلغ عمى الشحؽ التالي:

ىشاك عالقة طخدية بيؼ الشفقات العامة وزيادة الجخل القؽمي، فكمسا  الدخل القهمي:)أ(زيادة 
زاد الجخل القؽمي زادة الشفقات العامة، فعشجما ترل الجولة إلى مخحمة التشسية ويختفع مدتؽى 
الجخل، يكؽن عمى الجولة اإلنفاق عمى سمع أخخى إضافية، مؼ قبيل تحديؼ الخجمات العامة 

اء الحجائق العامة والطخق الدخيعة، والتؽسع في التعميػ العالي، األمخ الحي الرحية وإنذ
 تختب عميو زيادة الشفقات العامة.
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حيث تحؽلت الجولة مؼ دولة حارسة إلى دولة مشتجة  )ب(قيام الدولة ببناء المذروعات:
اقترادية يي تقؽم بإنذاء مذاريع ؼ بسا فييا األنذطة اإلنتاجية، فوتجخل في كافة السيادي

 ويتختب عمى ذلغ زيادة الشفقات العامة.لمقطاع الخاص، تابعة السذاريع الجعػ تتابعة ليا أو 

حيث تداد نفقات الجولة في فتخة الخكؽد والكداد، والحي مؼ  )ج(معالجة التقمبات االقترادية:
أبخز معاىخه انخفاض مدتؽى الطمب عمى الدمع وزيادة ما ىؽ معخوض مشيا، فتمجأ الجولة 
إلى ضخ كسيات مؼ الشقؽد لسؽاجية ىحا الخكؽد، سؽاء تسثل ذلغ في زيادة الخواتب أو تقجيػ 

 اإلعانات مؼ أجل عالج ظاىخة الكداد.

يسكؼ أن نخجع األسباب االجتساعية لديادة الشفقات العامة إلى ألسباب االجتماعية: ا-2
 سببيؼ، ىسا:

)زيادة عجد الدكان( حيث يتختب عمييا زيادة الشفقات  )أ(الهجرة من الريف إلى المدينة:
العامة نتيجة لديادة الخجمات العامة التي يحتاجيا السؽاطؼ في السجيشة مقارنة بالخيف، 

شطقي أن زيادة عجد الدكان يقابمو زيادة في اإلنفاق العامة لسؽاجية متطمبات الدكان فالس
، فتمجأ الجولة إلى إنفاق مبالغ كبيخة لتؽفيخ السخافق األساسية، أو لتحديؼ الخجمات الججد

 العامة الحالية وتطؽيخىا.

ؽعي لجى األفخاد يتختب عمى انتذار التعميػ زيادة ال )ب(زيادة مدتهى التعميم كما ونهعا:
يتختب عمى بحقؽقيػ، وبالتالي مطالبتيػ بزخورة تجخل الجولة لتحقيق التؽازن االجتساعي، و 

 الشفقات العامة.  ذلغ زيادة

)في الخيف لػ يكؼ ىشاك تعميػ فالحي يخغب في التعميػ كان يفتخض عميو أن  مثال؛
يف السطالبة بتؽفيخ خجمة ىل الخ أ يحىب إلى السجيشة لمتعمػ ونتيجة النتذار الؽعي بجء 

 .التعميػ ليػ اسؽة بالسجن(



 الدرس الثانيمادة املالية العامة والتشريع املايل                                                     
 

 م.د. دمحم موسى
 

تعتبخ العؽامل الدياسية مؼ أىػ األسباب التي تؤدي إلى زيادة  (األسباب الدياسية:3)
الشفقات العامة، وتخجع ىحه العؽامل إلى انتذار السبادئ الجيسقخاطية وزيادة نفقات التسثيل 

 ي.الجبمؽماسي أو تمبية متطمبات التعاون الجول

حيث يتختب عمى التعجدية الحدبية تدابق بيؼ ىحه  نتذار المبادئ والنعم الديمقراطية:)أ(ا
لمحرؽل عمى اصؽاتيػ رضاء الخأي العام إ مؼ أجلاألحداب عمى تقجيػ الخجمات العامة، 

 .وتأييجىػ في االنتخابات

 091نعخا لديادة عجد الجول السدتقمة والتي ربت عمى  )ب(زيادة نفقات التمثيل الخارجي:
دولة، وما يدتتبعو مؼ اقامة عالقات دبمؽماسية مع ىحه الجول، فقج أدى ذلغ إلى زيادة حجػ 

في السشعسات نتيجة التداع دائخة التسثيل الجبمؽماسي، ىحا فزال عؼ االشتخاك الشفقات، 
 العالسية واإلقميسية.

أدى ازدياد تجخل الجولة في الحياة االقترادية واالجتساعية لألفخاد إلى األسباب اإلدارية: -4
تختب عمى ذلغ زيادة عجد العامميؼ في أجيدة الجولة  حيثتزخػ حجػ الشفقات العامة، 

 وفي السقابل زيادة أجؽر ومختبات العامميؼ. ،لتدييخ أمؽر ىحه السخافق

في الدابق لػ تكؼ الجولة  ههلة االقتراض:ستتسثل األسباب السالية في األسباب المالية: -5
إال في العخوف االستثشائية نعخا لمرعؽبات التي كانت تؽاجيا عشج الحرؽل  تمجأ لالقتخاض

عمى القخوض، أما في الؽقت الحاضخ فقط تزاءلت ىحه الرعؽبات واصبح مؼ الديل 
يادة الفؽائج السدتحقة المجؽء إلى القخوض العامة، وتختب عمى ذلغ زيادة الشفقات العامة، لد 

 عمى ىحه القخوض.

تتسثل الديادة في اإلنفاق العدكخي سؽاء في زمؼ الحخب أم في زمؼ  األسباب العدكرية:-6
الدمػ مؼ األسباب الحقيقية لديادة الشفقات العامة، وتعج زيادة الشفقات العدكخية مؼ ضسؼ 

 الزسانة الحقيقية لحساية الشعام. االسباب التي ليا اثار ايجابية عمى السشفعة العامة، فيي
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ليدت كل زيادة في أرقام الشفقات  : األسباب العاهرية لزيادة النفقات العامة:النهع الثاني
تزخػ  شاك تؽسع في اإلنفاق العام، إذ قج يكؽن العامة في السيدانيات دليال كافيا عمى أن ى

اختالف الفؼ السالي الستسثل في تجىؽر القيسة الذخائية لمشقؽد، أو بدبب األرقام راجعا إلى 
تغييخ طخيقة اعجاد السيدانية، ومؼ ثػ فإن الديادة في اإلنفاق العام في ىحه الحالة ليدت زيادة 

 حقيقية، وإنسا ىي زيادة ظاىخية.

ولكؼ ال يتختب عمييا زيادة في  ،نفاق العامىي الديادة في اإلوالديادة العاىخية 
سؽف نتشاول ضافية، و إوال تعؽد عمى السجتسع بسشفعة  ،نريب الفخد مؼ الخجمات العامة

 عمى الشحؽ التالي:أىػ األسباب العاىخية لديادة الشفقات، 

يقرج بيا انخفاض القيسة ارتفاع المدتهى العام لألسعار وانخفاض قيمة النقهد: -1
ومؼ ثػ تقؽم   ،الذخائية لمشقؽد، حيث يختب عمى انخفاض القؽة الذخائية لمشقؽد ارتفاع األسعار

الجولة برخف مديج مؼ الشفقات العامة لكي تحرل عمى نفذ الدمع التي كانت تحرل 
 .عمييا قبل انخفاض قيسة الشقؽد

كيمؽ فاكية بعذخة اآلف ديشار عخاقي، بؽاقع  5إذا كان الفخد يدتطيع أن يذتخي " ،مثال 
الثة اآلف ديشار فعميو أن يجفع الفيؼ ديشار لمكيمؽ، ثػ ارتفعت األسعار وصار كيمؽ الفاكية بث

كيمؽ( التي كان يحرل عمييا قبل ارتفاع 5الف ديشار لمحرؽل عمى نفذ الؽحجات ) 05
 . "األسعار

يقرج بو أن أي تغييخ في القؽاعج السالية  :)الخداع المحاسبي( اختالف الفن المالي-2
السحاسبية عشج اعجاد السؽازنة العامة في سشة ما عؼ القؽاعج السدتقخة والسعسؽل بيا في إعجاد 

يخادات، فالديادة في الشفقات العامة ىي زيادة أرقام الشفقات واإلالسؽازنات يؤدي إلى تغييخ في 
 ع السحاسبي.الفؼ السالي أو الخجا ظاىخية نتيجة تغييخ 



 الدرس الثانيمادة املالية العامة والتشريع املايل                                                     
 

 م.د. دمحم موسى
 

وأمثمة الخجاع السحاسبي كثيخة نحكخ مشيا، تغييخ طخيقة السيدانية الرافية إلى 
السيدانية اإلجسالية، ففي ظل السيدانية الرافية يتػ تدجيل صافي االيخادات العامة فقط بعج 

يخادات يتػ تدجيل كل الشفقات وكل اإلفي ظل السيدانية الذاممة خرػ الشفقات، أما اآلن 
فسؼ شأن ىحه الطخيقة أن تؤدي إلى تزخػ رقػ الشفقات بالسقارنة خرػ أو مقاصة،  دون 

 لمطخيقة الدابقة.

يتختب عمى اتداع اقميػ الجولة أو زيادة عجد اتداع اقميم الدولة وزيادة عدد سكانها:   -3
الشفقات سكانيا قيام الجولة بديادة مقجر الشفقات لسؽاجية تمغ الديادة، وتعج ىحه الديادة في 

  أو تحديؼ مدتؽاىا. زيادة في الخجمات العامة ألنيا لػ تؤدي إلى ،ىي زيادة ظاىخية
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 األسئلة:

 :و خطأ العبارات اآلتيةبين صحة أ-1س

 تعج اليجخة مؼ الخيف إلى السجنية أحج األسباب االقترادية لديادة الشفقات.-

 .الحقيقية لديادة الشفقات العامةتعج انخفاض القيسة الذخائية لمشقؽد ضسؼ األسباب  -

  .يعج انتذار السبادئ والشعػ الجيسقخاطية ضسؼ األسباب العاىخية لمشفقات -

 اختر اإلجابة الرحيحة.-2س

مؼ ضسؼ ما سبق (  –معالجة التقمبات االقترادية  –لسذخوعات اببشاء )قيام الجولة يعج  -
  األسباب االقترادية لديادة الشفقات.

ما سبق( مؼ  -زيادة مدتؽى التعميػ كسا ونؽعا -)اليجخة مؼ الخيف إلى السجيشةعج ت -
 األسباب االجتساعية لديادة الشفقات.

مؼ األسباب الدياسية  (ما سبق -سيؽلة االقتخاض -يعج )زيادة نفقات التسثيل الخارجي -
 لديادة الشفقات.

 األسباب االقترادية لزيادة النفقات العامة؟اكتب في  -3س

 األسباب العاهرية لزيادة النفقات العامة؟ تكمم عن -4س

 ة في زيادة النفقات؟ يما الفرق بين األسباب الحقيقية واألسباب العاهر -5س


