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 العامة تابع القروض

 (301-79)صفحة

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

  لقخض العامطخق اصجار ايقف عمى. 
  القخض العامالحاالت التي يشقزي بيا يحجد. 
  طخق تسويل استيالك القخض العاميبين. 
 طرق اصدار القرض العام: -أوال

القخوض العامة من خالل عجة طخق مشيا، االكتتاب يسكن أن تحرل الجولة عمى 
االكتتاب السرخفي االكتتاب بالسدايجة االصجار بالبورصة، وبيان ذلك عمى  السباشخ العام

 الشحو التالي:

تعمن الجولة بشفديا عن حاجتيا لعقج قخض وتجعوا  طريقة االكتتاب العام المباشر:-3
التي ترجرىا، وذلك من وزارة السالية أو البشك  الجسيور مباشخة لالكتتاب، بذخاء الدشجات

 وتتسيد ىحه الظخيقة باآلتي:السخكدي أو البشوك التجارية أو من مكاتب البخيج، 

 تسكن الجولة من بيع الدشجات بدعخ مختفع.-

 مسارسة اإلشخاف والخقابة عمى عسمية اصجار القخض العام.-

االقتراد القومي لمجولة بحالة جيجة، ولكن المجوء إلى ىحه الظخيقة يتظمب أن يكون  
 وأن تكون عمى دراية بأحوال الدوق السالي والشقجي، وأن تتستع بثقة السقخضين.

تقوم الجولة وفقا ليحه الظخيقة ببيع الدشجات إلى السرارف طريقة االكتتاب المصرفي: -2
بيع  بإعادةبسبمغ القخض الحي تخغب في الحرول عميو، في مقابل أن تقوم ىحه السرارف 
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فخق بين الكيسة ىحه الدشجات إلى جيور السكتتبين نظيخ عسولة تحرل عمييا، تتسثل في ال
 االسسية لمقخض وقيستو الفعمية.

وتستاز ىحه الظخيقة بأن تزسن الجولة الحرول عمى قيسة مبمغ القخض كاممة،  
ببيع الدشجات  ولكشيا تحخميا من بعض السبالغ التي يسكن أن تحرل عمييا فيسا لو قامت

 بشفديا.

تقوم الجولة من خالل ىحه الظخيقة بعخض الدشجات عمى من طريقة االكتتاب بالمزايدة: -1
يخغب في شخائيا )الجسيور أو السؤسدات السالية( ويكون االكتتاب في الدشجات بظخيق 

، جالسدايجة عمى الحج األدنى لإلصجار، حيث تقوم الحكومة بتحجيج حج أدنى إلصجار الدش
 ويقوم الجسيور والسؤسدات السالية بذخاء الدشج بيحا الدعخ أو بدعخ أعمى مشو.

تقوم الجولة من خالل ىحه الظخيقة بظخح سشجات القخض  طريقة االصدار في البورصة:-4
العام لمبيع في بورصة األوراق السالية، وتمجأ الجولة إلى ىحه الظخيقة عشجما تكون الحاجة 

، ومبمغ القخض محجود، ويعيب ىحه الظخيقة أنيا تعخض الجولة إلى القخض غيخ ممحة
 لسخاطخ تقمبات البيع في البورصة.

 انقضاء القرض العام: -ثانيا

استيالكو، ونبين ذلك فيسا بأو إما بالوفاء بكيسة القخض،  يشتيي عقج القخض العام 
 يمي:

تقوم الجولة بالوفاء بالقخض عشج حمول أجل القخض، ويسكن أن  الوفاء بمبمغ القرض:-3
تبادر بالوفاء بو قبل حمول ىحا األجل، وإذا كان القخض غيخ محجد السجة )مؤبج( فإن الجولة 

 تتحمل من ىحا القخض في الوقت الحي تختاره.
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في تقوم الجولة بالوفاء بكيسة القخض عمى دفعات متتالية استهالك القرض العام: -2
السواعيج السحجدة وبالظخيقة الستفق عمييا في عقج القخض، ويكون استيالك القخض بأحج 

 أساليب ثالث، عمى الشحو التالي:

تقوم الجولة بدجاد القخض وفقا ليحا األسموب عمى  )أ(االستهالك السنوي لمقرض العام:
 بأكسمو.اقداط سشوية تتزسن جدء من مبمغ القخض وفائجتو حتى تشتيي من السبمغ 

تقوم الجولة بإجخاء قخعة الختيار عجد من الدشجات الستيالك كل  )ب(االستهالك بالقرعة:
 قيستيا االسسية قبل موعجىا.

تقوم الجولة باستيالك الدشج طخيق شخاء الدشجات من  شراء السندات من البورصة:)ج(
البورصة، وخاصة عشجما تكون أسعار الدشجات في البورصة اقل من سعخ التكافؤ، أي أن 
قيسة الدشجات الحكيكية أقل من قيستيا االسسية، فتدتفيج الجولة من ىحا التخفيض في 

 تخفيض التداماتيا السالية تجاه ىحه القخوض.

  املاارد التتلكا  القرض العام:تدبري-ثالثا

سكن لمجولة تقوم الجولة بتسويل استيالك القخض العام من االيخادات العامة لمجولة وي
 اآلتية: االستعانة بأحج الظخق 

تقوم الجولة بتسويل القخض من الفائض في السوازنة العامة لمجولة، عشجما تكون اإليخادات -
 أعمى من الشفقات.

خض ضخائب أو زيادة الزخائب السفخوضة فيتختب عمى ذلك زيادة في تقوم الجولة بف-
وفي ىحه الحالة يقال أن القخض ضخيبة الحريمة الزخيبية يسكن سجاد القخض مشيا، 

 .مؤجمة



 ادسسالالدرس مادة املالية العامة والتشريع املايل                                                     
 

 م.د. دمحم موسى

يخادات ىحا إإنذاء صشجوق خاص لتسويل خجمة القخض واستيالكو، حيث تدتغل -
 الرشجوق في سجاد القخض العام.
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 األسئلة:

 صحة أو خطأ العبارات اآلتية:بين -3س
تقوم الجولة وفقا لظخيقة االكتتاب العام السباشخ باالستعانة بالسؤسدات السالية لتتولى بيع  -

 سشجات القخض العام.
تتسيد طخيقة طخح سشجات القخض العامة لمبيع في البورصة، بأنيا ال تعخض الجولة ألية -

 مخاطخ.
مبمغ القخض  بأن تزسن الجولة الحرول عمى قيسة طخيقة االكتتاب السرخفيتستاز  -

 كاممة.
 .يشتيي عقج القخض العام إما بالوفاء بكيسة القخض، أو باستيالكو -

 ر االجابة الصحيحة:تخا-2س
االستيالك ، االستيالك الدشوي لمقخض العام) العامةساليب استيالك القخوض أيعج من 

 (.ذكخما  ، جسيعمن البورصةبالقخعة، االستيالك عن طخيق شخاء الدشجات 
 ،االكتتاب السرخفي ،االكتتاب العام السباشخ يعج من طخق اصجار القخوض العامة)

 جسيع ما ذكخ(.، االصجار بالبورصة ،االكتتاب بالسدايجة
يعج من الظخق التي تدتعين بيا الجولة لدجاد القخوض العامة) فائض السوازنة العامة، -

 حريمة الزخائب العامة، صشجوق استيالك القخض العام، جسيع ما ذكخ( 
 أذكر ما تعرفه عن: -1س
 ؟ألساليب التي يمكن أن تمجأ إليها الدولة الستهالك القرض العاما-
 القرض العام؟ طرق اصدار-
 


