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 تابع اإليرادات العامة

 (66: 66)صفحة

 األىداف:
 يجب أن يكهن الدارس قادرا عمى أن: في نياية ىذا الدرس

 يقف عمى قؾاعج تحجيج الخسؼ. 
  طخق تحريل الخسؼيقف عمى. 
 الخسؼ والثسؽ العامبيؽ  قارن ي. 
 ا، والخرائص السسيدة ليالقخوض العامةيحجد السقرؾد ب. 
 جولة إلى االقتخاضالالتي تجفع  بابيقف عمى األس. 
  القخض العام والزخيبة العامةبيؽ يقارن. 
  صجار الشقجي الججيج، واألسباب التي تجفع الجولة إلى المجؾء إليواإلبيحجد السقرؾد. 
 يقف عمى أنؾاع القخوض السختمفة. 

 قواعد حتديد الرسم { }

الخسؼ السفخوض تمتدم الدمظة العامة بعجة قؾاعج وىي برجد تحجيج الخسؾم، ويأتي 
 نتيجة تفاعل جسيع ىحه القؾاعج، عمى الشحؾ التالي:

مخاعاة التشاسب بيؽ الخجمة  )أ(التظاسب بين الخدمة الطقدمة والرسم الطقابل ليا،
ال يشبغي السقارنة بيؽ رسؼ يجفعو أحج األفخاد وتكمفة السقجمة والخسؼ السقخر ليحه الخجمة، و 

الخجمة التي حرل عمييا، وإنسا تكؾن السقارنة بيؽ إجسالي الخسؼ الحي يحرل عميو السخفق 
، فتخة زمشية معيشة ولتكؽ سشة مثالواجسالي التكاليف التي يتحسميا لتقجيؼ ىحه الخجمة خالل 

  سي مؽ إنذاء السخافق العامة ليذ تحقيق الخبح.وتدتشج ىحه القاعجة إلى أن الغخض األسا

 )ب(أن يكهن مبمغ الرسم الطدفهع من األفراد أقل من تكاليف الخدمة الطقدمة،
 األول:وتدتشج ىحه القاعجة إلى أحج أمخيؽ؛ وذلػ في بعض الخجمات مثل التعميؼ والرحة، 
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الخاص الحي يعؾد عمى  يتختب عمييا نفع يعؾد عمى السجتسع بجانب الشفعأن ىحه الخجمات 
حيث تقزي قؾاعج العجالة تؾزيع نفقات ىحه الخجمات بيؽ األفخاد األفخاد كخجمات التعميؼ، 

يخجع إلى  الثاني:السشتفعيؽ بيا عؽ طخيق الخسؼ وبيؽ السجتسع مؽ خالل فخض الزخائب. 
ذلػ حيث يتظمب رغبة الجولة في تذجيع األفخاد عمى طمب مثل ىحه الخجمات لزخورتيا، 

كسا ىؾ عجم تحريل رسؾم كبيخة قج تكؾن سبب في عجم طمب األفخاد الحرؾل عمييا، 
الحال في الخجمات الرحية، بل قج تمجأ الجولة إلى عجم تحريل أية مقابل لمخجمة، كسا 

 ىؾ الحال بذأن التظعيؼ ضج األمخاض.

يادة ليجف مؽ ز سؾاء كان ا )ج(جعل مبمغ الرسم أكبر من نفقة الخدمة الطقدمة،
األفخاد عمى طمب ىحه الخجمة، كسا ىؾ الحال في رسؾم الدفخ، أم  رغبة الخسؼ ىؾ تقميل

 كان ذلػ لديادة االيخادات العامة، كسا ىؾ الحال في رسؾم التؾثيق ورسؾم الديارات.

 الرسم { طرق حتصيل }

ومن  تقؾم الجول بتحريل الخسؾم بعجة طخق مؽ أجل تؾفيخ إيخادات عامة لمجولة،
 :يىذه الطرق ما يمأىم 

 عوفييا يقؾم الفخد الحي يخغب في الحرؾل عمى الخجمة بجف .طريقة التحصيل الطباشرأوال: 
في مقابل حرؾلو عمى الخسؼ الى خديشة الجولة مباشخة عؽ طخيق السؾعف السختص، 

ألحؾال السجنية ورسؾم كخسؾم وثائق الدفخ واايرال بدجاد الخسؼ السقخر ليحه الخجمة، 
 الديارات.

 ،يتؼ ذلػ مؽ خالل الظؾابع التي تتزسؽ قيسة الخسؼ طريقة التحصيل غير الطباشر:ثانيا: 
 ة.ىؾ الحال في بعض الخسؾم القزائي كسا
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  { الرسم والثمن العام }

يجفعو الذخص مقابل حرؾلو عمى سمعة أو خجمة تشتجيا الحي سبمغ يقرج بالثسؽ العام ال
 والرشاعية العامة التابعة لمجولة.السذاريع التجارية 

 أوجو الشبو واالختالف بين الثطن العام والرسم:

 أوجو االختالف أوجو الشبو
شيسا يجفع لمحرؾل عمى مقابل كال م-1

معيؽ، أي مقابل خجمة أو سمعة تحقق نفع 
 عام وخاص.

قؾاعج تقجيخ كال مشيسا متذابو إلى حج -2
العام مداويا فقج يكؾن الخسؼ أو الثسؽ ، كبيخ

لتكمفة الخجمة أو أقل أو أكبخ مشيا، كسا أن 
االعتبارات التي تجفع الجولة إلى جعل الخسؼ 
أكبخ أو أقل مؽ قيسة الخجمة ىي نفديا التي 

فع الجولة إلى جعل الثسؽ العام أكبخ أو جت
أقل مؽ نفقة انتاج الدمعة أو الخجمة التي 
تقجميا الجولة مؽ مذاريعيا التجارية 

 رشاعية. وال

الخسؼ يجفع مقابل خجمة يحرل عمييا -1
الذخص، بيشسا يجفع الثسؽ العام مقابل خجمة 

 أو سمعة.
تفخض الخسؾم بشاء عمى قانؾن يرجر -2

مؽ الدمظة التذخيعية، أو قخارات ترجر عؽ 
استشادا الى قانؾن يخؾليا  الدمظة التشفيحية

ىحه الرالحية، أما الثسؽ العام فيتحجد وفق 
العخض والظمب وفي عل سؾق  قؾانيؽ

 احتكارية أو مشافدة.
 ،الخسؼ مؽ االيخادات الديادية لمجولة-3

ولحلػ تتستع الجولة بحق االمتياز في 
تحريمو، عمى خالف الثسؽ العام فال تتستع 

 الجولة بيحا الحق في تحريمو.
أىسية الخسؼ كسرجر لإليخادات العامة -4

الحي بجأت تتزاءل عمى خالف الثسؽ العام 
ازدادت أىسيتو نغخا لتجخل الجولة في الحياة 

 االقترادية.
الثسؽ العام يسثل اإليخاد الستحقق عؽ -5

الجوميؽ الخاص، في حيؽ أن الخسؼ يسثل 
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 اإليخاد الستحقق عؽ الجوميؽ العام.
 { القروض العامة }

الغيخ  مبمغ مؽ السال تحرل عميو الجولة مؽ خالل المجؾء إلىتعريف القروض العامة: 
)األفخاد السرارف السؤسدات السالية( وتتعيج بخده مع الفؾائج الستختبة عميو خالل مجتو 

 السحجدة وفقا لذخوطو.

مؽ الغيخ، بسؾجب عقج يدتشج إلى  ةمبمغ مؽ الشقؾد تدتجيشو الجولة أو أحج ىيئاتيا العام-
ائج الستختبة عميو وفق إذن مدبق مؽ الدمظة التذخيعية، وتتعيج الجولة بخد القخض ودفع الفؾ 

 آجال محجدة.

لؼ تعج إيخادات الجولة مؽ الجوميؽ والخسؾم والزخائب كافية لتسؾيل نفقاتيا الستدايجة، 
إما أن ىحه اإليخادات ثابتة تقخيبا وال يسكؽ زيادتيا إال بشدبة طفيفة كسا ىؾ الحالة بالشدبة 

ادة أعباء ضخيبة ججيجة تكؾن ليا لمجوميؽ، أو ألن الظاقة الزخيبية لمسجتسع ال تدسح بدي
آثار سيئة عمى السسؾليؽ، مؽ أجل ذلػ تمجأ الجول إلى االقتخاض مؽ األفخاد أو البشؾك أو 
الجول األجشبية أو السؤسدات الجولية لتغظية التداماتيا باإلنفاق العام عمى مؾاطشييا، ونغخ 

مرجرا عاديا مؽ مرادر الضظخاد لجؾء الجولة إلى القخوض فقج أصبحت القخوض العامة 
 اإليخادات العامة لمجولة.

 الجولة إلى القخوض لعجة أسباب مشيا: التجاءوعمى ىحا الشحؾ يسكؽ أن نخجع 

وجؾد مذاريع ضخسة تحتاج إلى نفقات كبيخة، تعجد السؾارد الدشؾية عؽ تغظيتيا، -1
 كإقامة شبكات طخق ومحظات لتؾليج الكيخباء.

 .مؾاجية الشفقات الحخبية-2

 رغبة الجولة في الؾصؾل إلى السجخخات السكتشدة.-3
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 لسؾاجية خظخ التزخؼ.-4

 خصائص القرض العام:

تقتخض الجولة مبمغ مؽ السال، وقج يكؾن السبمغ نقجيا أو عيشيا، وإن  مبمغ من الطال:-1
كانت الرفة الشقجية لمقخوض العام ىي الغالبة، تساشيا مع الظبيعة السعاصخة لمشغؼ 

 االقترادية، التي تعتج بالشقؾد في تعامالتيا.

ت الجولة ال يكتدب القخض صفة العسؾمية إال إذا كانالقرض العام يدفع إلى الدولة: -2
طخفا فيو، ويكفي أن يكؾن أحج طخفي القخض الجولة أو إحجى ىيئاتيا العامة ليكتدب صفة 

 القخض العام، إذ يسكؽ أن تعقجه الجولة أو إحجى وزاراتيا أو ىيئاتيا العامة أو السحمية.

وال ييؼ أن يكؾن الظخف الثاني دولة أو ىيئة عامة أو خاصة أو فخد مؽ األفخاد، حيث 
أن تعقج الجولة قخضا مع دولة أخخى أو مع ىيئة عامة محمية أو أجشبية، أو مع يسكؽ 

 مرخف عام أو خاص أو مع أحج األفخاد.

يتؼ القخض العام بسؾجب عقج بيؽ طخفيؽ، األول السجيؽ القرض العام يتم بطهجب عقد: -3
أما الظخف فكية، السقتخض وىؾ الجولة أو أحج الييئات أو السؤسدات العامة اإلقميسية أو السخ 

 الثاني وىؾ السقخض الحي يتعيج بالتشازل عؽ السبمغ السالي إلى الظخف األول.

تقؾم الحكؾمة بعقج القخوض العامة واصجار سشجات الجيؽ القرض العام يصدر بقانهن: -4
إلى إذن مدبق يرجر مؽ الدمظة التذخيعية ويتزسؽ مؾافقة مسثمي الذعب العام استشادا 

 عمى استجانة مبمغ مؽ السال يغحي خديشة الجولة.

بأنو  يختمف القخض عؽ غيخه مؽ إيخادات الجولة القرض العام يتضطن مقابل الهفاء:-5
ة تتعيج بخد مبمغ القخض والفؾائج الستختب حيث، يجفع إلى خديشة الجولة برؾرة مؤقتة وبسقابل

 عميو خالل الفتخة الستفق عمييا.
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 أوجو الشبو واالختالف بين القرض العام والضريبة العامة:

 أوجو االختالف أوجو الشبو
كالىسا مرجرا مؽ مرادر اإليخادات    -1

 العامة لمجولة.
يرجر بقانؾن، حيث إن الجولة كالىسا    -2

تمجأ إلى القخض العام والزخيبة بسقتزى 
 قانؾن يرجر مؽ الدمظة التذخيعية.

كال مشيسا يتحسل األفخاد أعباءه، حيث     -3
يتحسل األفخاد عبء الزخيبة العامة برؾرة 
مباشخة عؽ طخيق االقتظاع الشقجي مؽ 
أمؾاليؼ، كحلػ يتحسل األفخاد عبء سجاد 

صل الجيؽ وفؾائجه، ولكؽ برؾرة الجولة أل
الؾفاء بحيث تقؾم الجولة غيخ مباشخة، 

بالقخض مؽ الزخائب التي تقتظعيا الجولة 
 مؽ األفخاد.

الزخيبة إجبارية تفخضيا الجولة عمى     -1
األفخاد، أما القخض فيؾ بحدب االصل 

فيؾ مداىسة اختيارية مؽ الجائؽ اختياريا، 
 إلى الجولة.

ال تمتدم الجولة بخد الزخيبة إلى األفخاد،   -2
وال تجفع فؾائج عشيا، أما القخض فتمتدم الجولة 

 بخد أصمو والفؾائج الستفق عمييا إلى الجائؽ.
ال يتؼ تخريص مبمغ الزخيبة لغخض    -3

معيؽ، في حيؽ أن مبمغ القخض يخرص 
 لإلنفاق عمى وجو معيؽ.

أدت إلى تذابو القخض بالزخيبة إلى حج كبيخ، وعمى الخغؼ مؽ ذلػ نجج أن التظؾرات 
فأصبحت الجولة تمجأ إلى القخوض الجبخية في كثيخ مؽ االحيان، وأن تكؾن ىحه القخوض 

 مؤبجة أي ال تمتدم الجولة بخدىا خالل مجة معيشة.

صدار الظقدي الجديداإل  

السقرؾد باإلصجار الشقجي الججيج: ىؾ إصجار العسمة أو األوراق الشقجية الججيجة وعخضيا 
 لمتجاول. 
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 الحاجة إلى اإلصدار الظقدي الجديد:

تمجأ الجولة إلى البحث عؽ مرادر لإليخادات العامة لتسؾيل نفقاتيا، وىحه السرادر  
غظية ىحا العجد بظبع أوراق مؽ قج ال تكفي في تسؾيل ىحه الشفقات فتزظخ الجولة إلى ت

الشقج السحمي، تدسى باإلصجار الشقجي الججيج، يكؾن اليجف مشيا زيادة التيار الشقجي لجى 
وفي السقابل ال األفخاد ليديج حجؼ الظمب الكمي عمى كسيات الدمع والخجمات في السجتسع، 

ة زيادة أسعار الدمع يدتظيع الجياز االنتاجي تمبية الديادة في الظمب، فيحجث تزخؼ نتيج
 والخجمات السعخوضة وانخفاض الكيسة الذخائية لمشقؾد.

أال تمجأ وحتى ال يتختب عمى اإلصجار الشقجي الججيج حجوث تزخؼ، يشبغي أن  
أن يكؾن الظمب أقل مؽ  األول؛الجولة إلى االصجار الشقجي الججيج إال عشج تؾافخ شخطيؽ، 

ار الشقجي الججيج ىؾ زيادة العخض، فيكؾن الغخض مؽ تجخل الجولة عؽ طخيق اإلصج
يكؾن ىشاك جياز انتاجي مخن يسكشو استيعاب الديادة في الظمب الشاتجة الثاني؛ أن  الظمب.
ثؼ ال ومؽ يقؾم بتذغيل الظاقات العاطمة بيجف زيادة االنتاج، ، صجار الشقجي الججيجعؽ اإل

يتختب عمى زيادة الشقؾد آثار تزخسية، طالسا أن الجياز االنتاجي قادر عمى زيادة الظمب 
 بديادة االنتاج.

 أنواع القروض العامة

يسكؽ تقديؼ القخوض العامة إلى ثالثة أقدام، تخجع إلى الؾجية التي يشغخ مشيا إلى 
والخارجية، ومؽ حيث حخية ىحه القخوض، فتقدؼ مؽ حيث مرجرىا إلى القخوض الجاخمية 

األفخاد في إقخاض الجولة إلى قخوض اختيارية وإجبارية، ومؽ حيث مجة القخض إلى قخوض 
 مؤقتة ومؤبجة، عمى الشحؾ التالي:
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 :من حيث مصدر القرض )قروض داخمية وخارجية(-1

يسكؽ تقديؼ القخوض مؽ حيث السرجر الحي تحرل مشو الجولة عمى مال القخض،  
، وقج يكؾن مؽ خارج الجولة فيكؾن يكؾن ىحا السرجر داخل الجولة فيكؾن القخض داخميافقج 

 القخض خارجيا.

ىؾ ذلػ القخض الحي تبخمو الجولة مع األفخاد أو الجيات السكيسة عمى  القرض الداخمي:-أ
  .أي يتؼ تسؾيل القخض مؽ السجخخات الؾطشيةإقميسيا، 

ىؾ ذلػ القخض الحي تبخمو الجولة مع األفخاد أو الجول أو الجيات  القرض الخارجي:-ب
السقخض بشػ األجشبية، سؾاء كان السقخض شخرا طبيعيا أو معشؾيا، فيسكؽ أن يكؾن 

ؾيل جشبيا أو دولة أجشبية أو ىيئة دولية، كالبشػ الجولي وصشجوق الشقج الجولي، فيكؾن تسأ
 القخض مؽ السجخخات األجشبية.

يتحؾل القخض مؽ خارجي إلى داخمي، مؽ خالل قيام الجولة بجعؾة سكؽ أن وكحلػ ي 
فإذا قام السؾاطشيؽ بذخاء السؾاطشيؽ إلى االكتتاب في شخاء سشجات القخوض األجشبية، 

وتفزل الجول التي تتحدؽ عخوفيا االقترادية إلى الدشجات األجشبية أصبح القخض داخميا، 
داخمية لكي تتجشب اآلثار الدمبية لتمػ القخوض. كسا تحؾيل القخوض األجشبية إلى قخوض 

عشج قيام الجولة بجعؾة األفخاد في الخارج إلى  إلى خارجي، يسكؽ تحؾيل القخض مؽ داخمي
، حيث يتحؾل القخض مؽ قخض داخمي إلى خارجي إذا تست شخاء سشجات القخوض الجاخمية

 .شخاء الدشجات مؽ أجشبي يكيؼ خارج البالد

 القرض الداخمي والقرض الخارجي:مقارنة بين 

 القرض الخارجي القرض الداخمي
  يتؼ تسؾيل القخض مؽ السجخخات

الؾطشية، حيث يكؾن مؽ أمؾال األفخاد 
  يتؼ تسؾيل القخض مؽ السجخخات

 جشبية.األ
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أو الجيات السكيسؾن عمى إقميؼ 
 الجولة.

 ألن الجولة الفائجة تكؾن قميمة ندبيا ،
ال تتحسل نفقات حكيكية عشج الؾفاء 

  بالجيؽ.
  عشج تؾافخ السخجرات تمجأ الجولة إليو

 السحمية.
  ال يسذ كيان الجولة وال سيادتيا

 واستقالليا الدياسي واالقترادي.
  ال يحسل االجيال القادمة أعباء سجاد

الجيؽ وفؾائجه، ألن الجولة كؾحجة 
واحجة سياسية تتكؾن مؽ أفخاد 
السجتسع تعتبخ مجيشة ودائشة في نفذ 

 الؾقت.

  الفائجة تكؾن أكبخ مؽ فائجة القخض
الجاخمي، مؽ أجل تذجيع رؤوس 

 األمؾال األجشبية عمى االكتتاب.
  تمجأ الجولة إليو عشجما تكؾن

السجخخات السحمية غيخ كافية لتسؾيل 
 االستثسارات القؾمية عالية التكمفة.

  يسذ كيان الجولة وسيادتيا، حيث
جخل في يدسح القخض لمجائشيؽ الت

 الذئؾن الجاخمية لألفخاد.
  يحسل االجيال القادمة أعباء سجاد

الجيؽ وفؾائجه، عمى الخغؼ مؽ أنيؼ قج 
 ال يدتفيجون بو.

 :)قروض اختيارية وإجبارية(من حيث حرية األفراد في إقراض الدولة-2

تقدؼ القخوض العامة إلى قخوض اختيارية يكؾن لألفخاد حخية االكتتاب أو عجم  
القخض الحي تعقجه الجولة، وقخوض إجبارية ال يكؾن لألفخاد الحخية في قبؾل  االكتتاب في

 أو رفض االكتتاب، بل يجبخون عمى ابخام القخض مع الحكؾمة.

، فتقؾم الجولة بعخض شخوط وفي حكيقة األمخ أن االصل في القخوض أنيا اختيارية 
 ي إبخام القخض أو عجم ابخامو،االكتتاب في القخض عمى األفخاد، ويكؾن ليؼ الحخية التامة ف

في جبارية، وتمجأ الجولة إلى القخوض اإلجبارية واالستثشاء ىؾ لجؾء الجولة إلى القخوض اإل
 الحاالت اآلتية:
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إلى األمؾال وخاصة في زمؽ لغخوف العريبة التي تسخ بيا الجولة، وحاجتيا السمحة ا -
 الحخوب.

، مسا سعارراحبو في ارتفاع كبيخ في األاالرتفاع الذجيج في معجالت التزخؼ وما ي -
 يتظمب أن تستص الجولة بعض الديؾلة الشقجية مؽ األفخاد لتقميل الظمب والحج مؽ التزخؼ.

خذية الجولة أن ال يدتجيب األفخاد لخغبتيا في إبخام القخض، وخاصة عشجما تكؾن ثقة  -
 األفخاد في االئتسان السالي لمجولة ضعيفة.

 القرض )القروض الطؤقتة والطؤبدة(:من حيث مدة -3

تقدؼ القخوض مؽ حيث السجة التي يدتسخ فييا القخض نافحا إلى قخوض مؤقتة وقخوض 
 مؤبجة.

ىؾ القخض الحي يتحجد فيو فتخة زمشية لمتدجيج، ويسكؽ تقديؼ ىحه  )أ(القروض الطؤقتة:
القخوض إلى ثالث أنؾاع: قخوض قريخة األجل وقخوض طؾيمة األجل وقخوض متؾسظة 

 األجل، عمى الشحؾ التالي:

عشجما يكؾن القخض لفتخة زمشية تقل عؽ سشة، وتمجأ الجولة إلى مثل القروض قصيرة األجل: 
بعض اإليخادات الالزمة لمؾفاء بالتداماتيا خالل فتخة معيشة مؽ الدشة،  ىحه القخوض لتؾفيخ

خالل فتخة معيشة مؽ الدشة، فتقؾم الجولة مثال وخاصة عشج انخفاض الحريمة الزخيبية 
 خالل ىحه الفتخة بإبخام القخض، وتقؾم بدجاده مؽ الحريمة الزخيبية.

الجولة لسجة تتجاوز مجة القخوض  تبخمياىي تمػ القخوض التي  القروض متهسطة األجل:
قريخة األجل، وال تبمغ مجة القخوض طؾيمة األجل، تكؾن لفتخة زمشية تتخاوح بيؽ الدشة 

 والخسذ سشؾات.
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الجولة لسجة تتجاوز الخسذ سشؾات،  تمػ القخوض التي تبخميا األجل: ةض طهيمو القر 
 40وكانت مجة ىحا القخض  2002كالقخض الحي حرل عميو العخاق مؽ دولة اليابان سشة 

 سشة.

ىي تمػ القخوض التي تبخميا الجولة دون أن تحجد مجة زمشية لمؾفاء  )ب(القروض الطؤبدة:
حيؽ سجاد مبمغ القخض، وتشتيي مجة القخض بيا، وتغل الجولة تجفع فؾائج القخض إلى 

لمجولة التي يحق  باإلرادة السشفخدة لمجولة، فيؾ مؤبج بالشدبة لمسقخض، وال يعج مؤبج بالشدبة
 ليا أن تشيي ىحا القخض متى شاءت.

وتتسيد القخوض السؤبجة بكؾنيا تتيح لمجولة فخصة سجاد القخض في الؾقت السشاسب، دون 
 ال يتالءم مع عخوفيا. قج أن تكؾن مزظخة إلى سجاده في ميعاد

ديج مؽ تجىؾر ويعيب القخوض السؤبجة أنيا تؤدي إلى تخاكؼ الجيؾن العامة عمى الجولة مسا ي
 آلجال غيخ محجدة.السخكد السالي ليا، حيث تمتدم الجولة بدجاد فؾائج القخض 

 األسئمة:

 بين صحة أو خطأ العبارات اآلتية:-1س

الحي خسؼ الالسقارنة بيؽ تعشي التشاسب بيؽ الخجمة السقجمة والخسؼ السقابل ليا قاعجة  -
 عمييا.يجفعو أحج األفخاد وتكمفة الخجمة التي حرل 

بالثسؽ العام مبمغ يجفعو الذخص مقابل حرؾلو عمى خجمة تشتجيا السذاريع يقرج -
 التجارية والرشاعية العامة التابعة لمجولة.

 يتحجد الثسؽ العام بشاء عمى قانؾن يرجر مؽ الدمظة التذخيعية. -

 .العام جولة بحق االمتياز في تحريل الثسؽتتستع ال -
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مؽ الشقؾد تدتجيشو الجولة أو أحج األفخاد مؽ الغيخ، بسؾجب عقج  يقرج بالقخض العام مبمغ-
يدتشج إلى إذن مدبق مؽ الدمظة التذخيعية، وتتعيج الجولة بخد القخض ودفع الفؾائج الستختبة 

 عميو وفق آجال محجدة.

 جبخا. امؽ أوجو الذبو بيؽ القخض العام والزخيبة العامة كؾن الجولة تحرل عمييس-

 .ختب عمى اإلصجار الشقجي الججيج حجوث تزخؼدائسا ما يت -

 يتؼ تسؾيل القخوض الجاخمية مؽ السجخخات األجشبية.-

 ال يسكؽ أن يتحؾل القخض مؽ خارجي إلى داخمي. -

تمجأ الجولة إلى القخض الجاخمي عشجما تكؾن السجخخات السحمية غيخ كافية لتسؾيل  -
 االستثسارات القؾمية عالية التكمفة.

ب عمى القخض الخارجي السداس بكيان الجولة وال سيادتيا واستقالليا الدياسي ال يتخت -
 واالقترادي.

 ال يترؾر أن تجبخ الجولة األفخاد عمى إقخاضيا.-

 ال يتختب عمى القخوض السؤبجة تخاكؼ الجيؾن العامة عمى الجولة. -

 السقخض.تجبخ الجولة عمى سجاد القخوض السؤبجة في السيعاد الحي يحجده -

 االجابة الصحيحة: اختر-2س

قخوض مؤقتة  ،قخوض داخمية وخارجية) تقدؼ القخوض العامة مؽ حيث حخية األفخاد إلى-
 (.وقخوض مؤبجة، قخوض اختيارية وقخوض إجبارية

قخوض داخمية وقخوض خارجية، قخوض مؤقتة )قدؼ القخوض مؽ حيث مرجرىا إلى ت-
 .(إجباريةوقخوض مؤبجة، قخوض اختيارية وقخوض 

قخوض داخمية وقخوض خارجية، قخوض مؤقتة )قدؼ القخوض مؽ حيث مجتيا إلى ت -
 .(وقخوض مؤبجة، قخوض اختيارية وقخوض إجبارية
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قخوض قريخة األجل، القخوض متؾسظة األجل، )يعج مؽ أنؾاع القخوض السؤقتة  -
 .(القخوض طؾيمة األجل، كل ما سبق

 أذكر ما تعرفو عن: -3س

 .الخسؼ تحجيجقؾاعج - 

 .أوجو االختالف بيؽ الثسؽ العام والخسؼ - 

 .أسباب لجؾء الجولة إلى االقتخاض-

 .الثسؽ العامالسقرؾد -

 اإلصجار الشقجي الججيج.السقرؾد ب-

 ---امتحان الكتروني التحضير ---

 ((فقط 66ية الكتاب إىل صفحة من بدا))

  


