
 اقتصاديات المالية العامة وتطورها/ الفصل األول

 / مدخل مفاهيمي حول المالية العامةالمبحث االول
 الفرق بين المالية العامة والمالية الخاصة –أواًل 

لعللالخلوةللألولخ ألللل لخلاللرلرللألخلبلل أل الاألرالل الاضللإللخل  خمللوللعلل  لخ لرللإل لار ضللأل ل  لل ل
لوإلصول)خ فل خ  لأليرنلألجيزلإلزلاهل ل رإلصل لخل ل  لخلرإلليولخلعإلرولهرلاريزهإلل ألخلرإلليولخ

لايألخلرإلليولخلعإلرولألخلرإلليولخلوإلصولاإلآلار:
ف لرلخلرإلليلولخلوإلصلولألرلألولاال  خملول من حيث األولوية في تقدير النفقاات  -1

م ألكلخل ل  لاأللخلررل ألالخل ل  الياألبلاملاحيولاأصليالخ يل خ خلل  ل لخلحيلإل لاإللر حلإللل ل
يئللألخلخ يلل خ خللاألمنلألرللألألل ليالل الاحلل ي لخلر حللإلل لألان رللإلللاولل  لفلل ألاأيللألاألخ فلل خ ليض

ارإللفرلخلرإلليولخلعإلرولفل ألخل ألللولامل كل نلالهل خللخل   لياص فلفرلأ أل ل و هلخلراإلح 
خلم ألكلفضرلاح  لخلرر أل إلللخلارلا ي لخ ر إل ل  يضإللاألمنلألرلألأل لااألأل لألخ يل خ خلل

ل للفرلخلريزخريولقاالخ ي خ خل للل لكلا  جلخلر حإلخلررإلماوللضإل
لجألا مي له خلخ واافلي انزل   لأاألرحإلةل ئيمو:

لجألق  ولخل أللول   لاألفي لخ ي خ خللهرلانا لرألق  ولخ ف خ ل -ا
 جألق  ولخل أللول   لخ قا خ لاأللمعلرألق  ولخ ف خ ل -ب

لجألأحولخلرح بيألاإلل أللولانا لرألأحاض لاإل ف خ ل -ج
يحصل لالإللرأ زخللرزرأل لولخلاألخ لألاأللخ هل خفلخلالرلرلألل المحفااات  من حيث -2

فرلللألرإلأيلللولخل للل  لفللل ألاألخ ألللهللاز ضلللإلليحللل  لخ فللل خ لاأللخل ألللللول ولللألالخلررلللإلةلخ قاصلللإل ا 
لاارأالفيرإللياألقعلخلأصألال  يهلرألفألخئ لرإل يولرلألزل خدل وألللهلررلإلةلخقاصلإل الرعليأ 

إل يولرألز خدلقيإلرضإللاررإلةلرعيأ لالالفلرلخلعإلللبلايررإلله فلخل أللولليال خئرإلنلخل ألخئ لخلر
ينللألألخلضلل فلاأحيلل لخ االلإل خللخقاصللإل يولألخزارإل يللولألميإلملليولااعلل لألخألمللعلرللألخل ألخئلل للرللإل

لخلرإل يولخلارليأإلألالخ ف خ لاأحيحضإل 



فللرلقيإلرضللإللا رللاإلالخلأإلزللإلللخلعإلرللو لاللالامللع لخللل لاأحيلل لخللل ا لخلرللإل الفحللةللفإلل أللللولم
ص أولخلعإلرولأا لأللأللا ابل   ل لكلخلررإلةل   لاأحي لاال ال لامع لخل لاأحي لخلر

ل   لخ ةا لاأللأا لخلومإل ول ر رإللاح  للألف خ لو رولاأقالرألن  اضإل 
رعيإل لرزإلحلخلررإلةلخلعإل لفينألألرلألولاالاأحيل لخلررلإلةلخلعلإل ل ه خفلهلخمزارإل يلولاأللألل

لخمقاصإل يولخأللخلميإلميولخلر مألرو 
ررللإللمرللكلفيللهلاألخ يلل خ خللخلعإلرللول صااول ى ااي ادياارادماان حيااث طريقااة الح -3

ل  أللللولاوا للفل للألجيلل خ خللخ فلل خ ل لاالاألجيلل خ خللخلرإلليللولخلعإلرللولاوا للفل للألجيلل خ خلل
لخلرإلليولخلوإلصو 

فرألرإلأيولخل أللو لرز لاألهينالخ ي خ خللألخل اليانألألرألخلب خئبلألخل ملأل لألخلحل أل ل
 ألالف بلضإللرلألولاالخلمل ةولخلالرلاارالعلاضلإللأل للكلألخ ص خ لخلرح الخلز يل لاملاةيعلخلل

لرألواالم ةولخ ر لألخلرضرلألخ زاإل لألأ لخ مايادلألخلاأري ل 
ارللإللرللألرإلأيللولخ فلل خ لفرللألخلرونلل ل لل  لألزللأل لهلل خلخلملل ةولللل  لخ فلل خ لل أصللألال  لل ل

ألاأحيل لير كلخل   لخملرزرأل ولخلرعإلراللخلارليز يضإللألخلارلاأر ل لإل ونل للجي خ خاض لألم
خللل والخل لل  الخلرللإلز ل للأل ر يللإلللخلايللعلألخلرلل خدلألخل ألخاللبلألخ زللأل لألخ  اللإلحلأل لللكلرللأل

لخلاعإلق  واالخ ا إل لاألل
رلألال يضيإلللخلحللألالخألجهارلإل لخلل ألالاإللرمللاحاال مان حيااث المنفعاة الملااتقب ية  -4

حلل  ل  لل لفللإلل   لخأللخلررلل ألالخل لل  ال رلل رإلليلانالل لرللألخهارللإل لخل لل  لاأللخلررلل ألالخل لل  ا 
ررلللإلةلخقاصلللإل الرعللليألف رلللهلير لللكلافحلللإلنلرأللل  خنلاأللل أل لخلزللل أل لخ قاصلللإل يولاأللخ االللإل خلل

فلرلأليألاألخل ألللولار لكلافل لاألملعلانأيل لرلألرزل  لخلل ا للخل ا لألخلومإل وللضل خلخلررلإلة 
ألخلومللإل ولاللالاضللا لاإل زيللإلالخلأإلليللولألخ زيللإلالخلرمللاحا يو لللل لكلفضللرلاارللرلخلمللنكلخلأ يلل ل

خلرةلللإل خل لاالارضلللإللابلللعلرصلللبل يرضلللإللأصلللولخ زيلللإلالخلحإل رلللولرلللألخلأللل ألولألخلرصلللإلرعلألل
لخلأإلليولن لكلرإللاأححهله هلخلررإل يعلرألررإلفعلرماحا يو 

اوا فلخلرإلليولخلعإلرول ألخلرإلليولخلوإلصلولفيرلإللياع ل لاإللر نيلول من حيث الم كية  -5
علاأمل هلانلألألخلر نيلولخلمإلئ ولفرلنالررضرإلل لف رلأيألانألألخ رألخالخلعإلرولر نإلنلل رزار



فلللرلخ رلللألخالخلوإلصلللولل للل  لألخأللل لاأللرزرأل لللولرلللألخ فللل خ  لفلللإللة ي لخلمللل يعلينلللألألأللل ل
خلرللل أل ل  يلللهلررللل أل إلنلل زريلللع لارلللإللخلررللل ألالخلولللإلحلفللل ألر نيالللهلانلللألأللصلللإلأبلهللل خل

لخلرر ألالفحة 
يض فلخلررإلةلخ رمإلررلارنال لإل لخلل ل الحاجات العامة والحاجات الخاصة – اً لثثا

إلالأإلزلللوالرلللإلل لألاعللل لخلأإلزلللإللليرنلللألجرلللاإل ضإللاصلللأل ولنإلر لللولارلللنالفللل  الرألللالجرلللا
خلأإلزللولخللل لخلرأنللالألخلر للاالألخلأإلزللولخللل لألقإليللولخلزملل لرللألخلاح اللإلللخلزأليللو لألهللرلج أل
ا كلخلأإلزإلللخلارليرع لاضإللخلرإلالرر   يألألهرلرملار ولرلألرحابليإلللخلأيلإلولخلرإل يلو ل

و لفلللرلأللليألاألهرلللإلكلأإلزلللإلللاررلللألرلللعلألزلللأل لألية للل ل  للل لهللل خلخلرلللألالخلأإلزلللإلللخل   يللل
خلرزارللللعلنزرإل للللولرربرللللولااللللألل لخلزرإل للللول)رارأ للللولاإلل أللللللولألهيئإلاضللللإللخلعإلرللللو لرمللللوألليول
جرللاإل ضإل لألاارأللالاإللأإلزللولخللل لخ رللألألخلأرإليللولرللألج الل خدلخآلولل يألفضللرلاضلل هلخلصللأل ول

رزارلع لألهل خلأإلزإللليرع لاضإللخلرإلالرزارعيأ لفضرلماألز لخملرلعلألزلأل لخ فل خ لفلرلخل
لخلرألالية  ل  يهلخلأإلزإلللخلعإلرولأله هلخ وي ولهرلخلارلااألل لخل أللولار لجراإل ضإل 

 الحاجات القاب ة ل تجائة والحاجات غير القاب ة ل تجائةرابعا  
لأل   ل الحاجات غير القاب ة ل تجائة  لخ مإلميو لخلو رإلل لامريو لايبإلن ل  يضإل ألية  

لخ لخلر خف  لاضإل لاحأل  لخلار لقإلا ياضإللخلر خف  لاع   لخلأإلزإلل له ه لااريز لخ ص يو  لعإلرو
لألاإللاإللرلفضرلغي ل لخلة بلألخلع  ل  يضإل لرأ لنا لاززئو لميرنأ لارعر لاره ل اززئو 

نرإللارهليصعبلجمااعإل لاأ لل يرنألا كلجراإل ضإللل حةإلالخلوإلحلقإلا ولل ايع لألاإللاإللرلم
لا لمألخدلمإله لفرلارألي ضإل لررضإل لخلرزارعلرألخ ما إل و ليصا لرألاف خ  لل خ لل ليمإله    

لخ  ا خدل لب  لألخلأرإليو لألخلع ا لخ رأ لخل  لفإللأإلزو لا راإل ضإل  لخل أللو لقيإل  خلب أل ا
يرنألاززئاضإل لفإلل أللولماع فلرح خ لجرا إلالنالف  لاو رولخلأرإليولأل لكللخلوإل زرلم

لأا لاماةيعلرةإللااضإللاأررضإل 
خلوللل رإلللخلحإلا للولل اززئلللولأل  للل لألية للل ل  يضللإللايبلللإلنلامللريول الحاجااات القاب اااة ل تجائاااة 

ألهرلخلأإلزإلللخلارليرنلألاززئلولنلالرلأللخلر خف لخلارلاحأل لاضإللاإللر خف لخلعإلرولخمبإلفيو
خلة بلألخلع  ل  يضإللألاإللاإللرليرنألاأ ي لأرلأللضلإل لألرلألأل ليرنلألاصلانلجرلاإل ضإلل لأل



يل والفلرلة ي لخلررإلةلخلوإلح لأليرنألجمااعإل لرلألميل فعلخللأرألرلألخ ملا إل ولررضلإل لألل
هل هلخلأإلزلإللليرنلألألخلةإلقلو   للخلنض الإلدأللخلرلإلدلأللرةإل لا كلخلأإلزإلللخلرحلالألخلرألخصلالل

األاالللألل لخل ألللللولارللل لجرلللاإل ضإللأليرنلللألاأليحلللأل لخلحةلللإلالخلولللإلحلاللل لك لأل للللكلاإل  ارلللإل ل
لألخلميإلميولل أل لخل أللولفرلخلرزارع ل   لخلةايعولخ قاصإل يولألخ زارإل يول

 لعامة ىناصر المالية ا –خاملاً 
 ايرللإللاألخلأإلزللإلللخلعإلرللولامللا ز لاألاحللأل لخل أللللولا رللاإل ضإللألأالل ليللا ل لللكلخ رللاإلالمالل ل
ل  أللللولرللألجمللاو خ لاعلل لخ رللألخالألاألاأصللال  لل لولل رإلللاعلل لخ رللوإلح لألأالل ل
اأصللالخل أللللول  لل لهلل هلخ رللألخالألخلولل رإلللمالل لاألالل فعلرحللإلاانلفللرلصللأل ولراللإلل لرح يللول

لخلعإلرو لأله هلخلراإلل لهرلخلر حإلل
ألااة بلرألخزضوله هلخلر حإلللألاعةياضإللقيلإل لخل ألللولا قاةلإلالزلزدلرلألخلرلإلادلخلرحل الألزلزدل
رللأل ألخرللالخ راللإلجل لألهلل خلخ قاةللإلالهللأللرللإللرمللريهلاللإل ي خ خللخلعإلرللولخلاللرلااولل لصللأل خنل
روا  للللولنإللبلللل خئبلألخل مللللأل لألخلحلللل أل لخل خو يللللولألخلوإل زيللللولألخ صلللل خ لخلرحلللل الخلز يلللل ل

لألليو ألخ  إلرإلللخل 
ي خ خاضللإللياة للبلخ رلل لاأل أللنللرلامللي لخل أللللول  لل لررضللإلجلألخبلل لألرربللاةلفللرلر حإلاضللإللألخم
األلل  لاألزلللهلررلللإلةضإللوللللاالفاللل ولزرريلللولرأللل  ول)مللللرول لللإل ون لألرحللل خ لخلر حلللإلللخلرة ألاللللول
لرألخزضللول لللكلخلررللإلةلألخ يلل خ خللخلاللرليرنللألخلأصللألال  يضللإل لاالمالل لرللألجقإلرللول اقللول

 اقولاعار لاح ي له يألخلرأل يألرألخلنريإلللخلرإلليولألزرعضإللفلرللايألخ ي خ خللألخلر حإلل
لألأيحولرإلليولألخأ ولهرلخلرألخزرولخلعإلرولل  أللو 

لألرألوااله خلخلع  لخلرواص ليرنألاألرحألالاأل رإلص لخلرإلليولخلعإلرولهر:
 خلرألخزرولخلعإلرو -3لخ ي خ خللخلعإلرو -2لخلر حإلللخلعإلرو  -1

رللألوللاالخلرحلل رإلللخلمللإلاحوليرنللألاع يللفل  لل ل العامااة تعريااع ى اام الماليااة  – لادلاااً 
لخلرإلليولخلعإلرولاإلآلار:

/لهللأللخلع لل لخللل اليضللا لا  خمللولخلألمللإلئالخلاللرلاأصللالاضللإللخل أللللول  لل لالماليااة العامااة-1
لخ ي خ خللخلعإلرولخلازروللاعةيولخلر حإلللخلعإلرول راإلالخلأإلزإلللخلعإلرو 



لحألخ للل لخلرربرلللولل ررلللإلةلخلرلللإللرلل  ألللللولاألل/لهلللأللخلع للل لخلللل اليللل  الخالمالياااة العاماااة-2
ل ضيئإلللخلعإلرو لألهلأللخلررلإلةلخلل الاا للهلخل ألللولألهيئاضلإللفلرلملايالخلأصلألال  ل لخلرلألخ  ل
ر إلقضلللإلل)خلر حلللإلللخلعإلرلللو لل ألصلللألالخلللل لغإليإلاضلللإللخلرارأ لللول )خ يللل خ خللخلعإلرلللو لخلبللل أل يولألخم

 حإلل ا راإلالخلأإلزإلللخلعإلرولألخلرألخزرولايأله هلخ ي خ خللألخلر 

  تطور المالية العامة خالل المدارس الفكرية المخت فة/ المبحث الثاني
لخلرإلليولخلعإلرولخلرأإلي ول)خلر  مولخلاح ي يو ل:ل–خألمنل

جألخلرإلليولخلعإلرولخلرأإلي ولهرلأللي ولخلربإل لخمقاصإل الألخ زارإل رلألخلميإلمرلخلل النلإلأل
 لاملإلالخلربلإل لخمقاصلإل الخلأل  لمإلئ خنلأا لرة علخلح ألخلعر يألألخلل النلإلألقإلئرلإلنل  ل

ألاضل فلخلاعل فل  لل لفل أل لخلرإلليللولخلعإلرلولخلرأإليل ولمالل للرلإللاألرلل  الفل أل لخلرب يللول
ل:خمقاصإل يولخلاح ي يو

  لللل ل للل  لرللللألاملللار لخلرب يللللولخمقاصلللإل يولل فللل أل لخلرب يللللولخمقاصلللإل يولخلاح ي يللللو -1
 خل  أل لخ مإلميولخلارلاارأالاإلآلارل:

ل هرلخلارلامأل لفرلخلربإل لخمقاصإل ولجألخلررإلفمولخلنإلر  -لا
مللليإل ولأإلللللولخلارلللعيال)خلاألبلللف لخلنإلرلللا لارعرللل لأالللإلللأزللل لخمرالللإلجل رللل لرملللاأل ل-ب

  خألخلاةإللولارحبرلرألا حإلدلر مضإللخلارعيالخلنإلرالخلراأح لا حإلئيإلن لاا

خألخلعللل  ليو للل لخلة لللبلخلرملللإلألالللللهلألهلللأللرلللإلليعللل فلاحلللإلرألألملللإلا لألخرلللهللللليالرلللأل-ج
ل ف خةلفرلخ راإلجلاأللقصأل لفرلخلة بأ ألألخزرإلللجخلراصأل لخ أل

ياإلرل لااللرا الأيإل لخلرحأل لفرلخلأيلإلولخمقاصلإل يو لاالاألخلاعييل لفلرلنريلولخلرحلأل لمل- 
اللأأي لفللرلأزلل لخمراللإلج لألخألخلرحللأل لليمللللخملألملليةإلنلل االلإل ا لألهللرلارأإلاللولمللاإل ليو للرل

لأل خئهلخلرعإلراللخلأحيحيوللاقاصإل  
لنللرلااأحلل لفلل أل لخلرب يللولخلاح ي يللوللاأحلل لفلل أل لخلرب يللولخلاح ي يللو:لخلرلل ألةلخلاللر-2

لهر:ما لاألااألف لرزرأل ولرألخلر ألة لألخلر ألةلخ مإلميول
خألافبللللالخلمللللااللاأحيلللل لخل فإلهيللللولخمقاصللللإل يولألخمزارإل يللللولاارأللللالفللللرلالللل كلخلأ يللللول-ا

ه لاةايحلإلنللرال اخلنإلر وللألف خ لفرلاأ ي لأز لألرأل يولرلإلليرإل ملألرهلرلألررلإلةلخقاصلإل ا ل



  الخفبلالانأيل لرلألخلألإلفزلخمقاصإل الخلرضي ل)  هليعرال  هلير     ل لفإللأإلفزلخل ل
لخلزرإل و 

األلا بللر مللضإللخملاأقللالقلل  لررنللألرللألخلألبللإلئفلألارارللعللخلاللرلملألزللأل لخل أللللولخلألل و-ب
نرإلليرلي لخلل ل للكل   لملرألل- ألخلا والفرلخلأيإلولخمقاصإل يولاأيألانألألرحصأل ول

  ل لخلحيللإل لاللاع لخلول رإللل خللخلةللإلاعلخلزرللإل رلنإللل فإلالخلوللإل زرلألخ رللألخللل خو رلل-
ألخلحبللإلدل)ألرللأل لللكلزللإلدللامللريولخل أللللولخلأإل مللو لألخلحيللإل لاللاع لخ  رللإلالخلعإلرللولخلاللرل

الأارلال ا لرلعلاهرياضلإللفلرلخلأيلإلولخمقاصلإل يو لارلإلللميح  لخمف خ ل  ل لخلحيلإل لاضلإلل رضلإللم
فيزللبل  لل لخل أللللولخألاا نضللإللخللل لخمفلل خ لليمللع لنللالرللرض لأل خدلغيلل ل لللكلرللألخلألبللإلئفل

لرص أاهلخلوإلصو 
جألخ مالخلارلقإلرلل  يضإللخلرإلليولخلعإلرلولخلرأإليل ول للامالخلرإلليولخلعإلرولخلرأإلي و:ل-3

هرلخرعنإلالألخب لل  أل لألر ألةلخلرب يولخمقاصإل يولخلاح ي يولألخلر هبلخلأ  لأليرنلأل
لا ويحله هلخ مالارإلليأار:

ياأللل  ل أل لخلرإلليلللولخلعإلرلللولفلللرللجألخلر حلللإلللخلعإلرلللولهلللرلخلالللرلاأللل  لخ يللل خ خللخلعإلرلللو:ل-ا
خل نلل لخلاح يلل الاللإللع  لخلرللإللرلفحللةل لاالفللرلخلأصللألال  لل لخ يلل خ خللخلعإلرللوللاعةيللول

ااعل  لرةإلقلإلنلبليحإلنلرأل أل خنلألخلل اللفرألزضولخلر حإلللخلعإلرو ليزبلاألملخلر حإلللخلعإلرو 
بإلئفلخل أللولخلاح ي يولألخلرارأ ولاإل رألألخلحبإلدلألخل فإلالخلوإل زر لألهل هليأارلامإلمإلنلرألألل

خلألبإلئفلخلأاأولهلرلخلالرلارألالفلرلخ ملإلالخلأإلزلإلللخلعإلرلولخل ئيمليولفلرلخل نل لخلرلإللرل
لخلاح ي الألاإللاإللرلينألألخ ر إل لخلعإل لرحاص خنل   له هلخلأإلزإلللخلعإلرو 

لرللإللرلخلاح يلل النللإلألي نللزلارللنالامللإلال  لل لارللإللرللألزضللولخ يلل خ خللخلعإلرللولفلل ألخل نلل لخ
خلب خئبلاإل ااإل هإللافبلالخميل خ خللخلعإلرلولل  ألللو لنل لكليزلبلخألا ل  لخلبل خئبلفلرل
ابللي لخلألل أل لاأيللألينللألألهلل فضإللرإلليللإلنلفحللةلألهللأللازأليلل لخلوزخرللولخلعإلرللولاللإللرألخ  لخلازرللول

عإل لألخممللللاضاك للاعةيللللولخلر حللللإلللخلعإلرللللولألخألمينللللألأللضللللإللاالاألللل ل  لللل لخمراللللإلجلألخ ملللل
نرلإللل أليماو حلرألناإلالإلللخلاح يل ييألخألافبلالخمر لإل لفلرلاصلأل ه لهلأللرلإللقلالرحل خ ه

لخألخأمألخلب خئبلهأللاو ضإلل ائإلن 



مللا ز لخلرب يللولخلاح ي يللولخ لاللزخ لارالل الاللألخزألخلرألخزرللولخلعإلرللولالاللألخزألخلرألخزرللولخلعإلرللو:ل-ب
اعلإل الزإلرلبلخميل خ خللرلعلزإلرلبلخلر حلإللللل  أللو لألخلاألخزألهرإللهلأللخلرألخزرلولخلأملإلايولاا

ألاعةيلللولخلر حلللإلللخلعإل يلللولالللإلمي خ خللخلعإل يلللولألرلللألأللل لميزلللألزلاربلللي لخلرألخزرلللولاعزلللزلاألل
لا إلئ  

 للللألة يلللل لخميلللل خ خللغيلللل لخلعإل يللللول)خلحلللل أل لخألللخلعزللللزلحلللل ل فلللل لخلاح يلللل يألألاعةيللللول
ليللللل لخلحللللل أل أليارلللللرلخلاح يللللل يألأل فبلللللض لخلارأليلللللال لللللألة لخمصللللل خ لخلرحللللل الخلز يللللل   ل

لاإل ماإلبلخآلايو:
جألخل أللولفرلأإللولخمقا خ ليزبل  يضإللاع ل للكلامل ي لقيرلولخلحل  لألخل ألخئل لخلرا االول-

ينلللألأل للللكلخملا للل  لبللل خئبلز يللل ولخأللزيلللإل ولخملللعإل لخلبللل خئبلخلرألزلللأل و لله لألم  يللل
إللألخلحللل  ل رللل لخلاح يللل ييألهلللأللبللل ياولروز لللولااأر ضلللإللخمزيلللإلالخلحإل رلللولخلالللرلمللليحعل  يضللل

 للبدلملل خ لخلحلل  لألفألخئلل ه لفإللزيللالخلأللإللرلملليع رلر مللهلرللألخلبلل خئبلأليأأللضللإللل زيللال
لخلحإل   لألرألأ لفإللح  لياعإل  لرعل  خلولاألزيعلخ  اإلدلخلرإلليولايألخ ف خ  

خألخم ارللإل ل  لل لخلارأليللال للألة يلل لخلحلل  لألللليالخلبلل ياوليعلل لو ألزللإلنل  لل لقإل لل ول-
ألألبي اضإل ل للكلخألجلازلإلدلخل ألللولخلل لخلحل  ليعرلرلخلأيإل لخلرإللر لألو ألزإلنلرألخل أللول 

رزخأراضلللإلللألفللل خ لفلللرلخلأصلللألال  للل ل وألالخ رلللألخالخ خلخقا بلللللرلللألملللأل لخلرلللإلالألرلللإلل
رلللألخ ا لللإلالخملللعإل لخل إلئللل ولألرلللإلليعحالللهلرلللألخ ا لللإلالفلللرلانلللإلليفلخمرالللإلجلليلللو الخليلللهل للللكل

 ألخرنرإلشلفرلخمراإلج 

ألل أل لهلل خلخلرعرلل لخلبللي للاللألخزألخلرألخزرللولللنللألرللألخلزلل ي لاإللراأبللولخألخلاح يلل ييألفللر
رنألألارإل ل ززلفرلخلرألخزرولج خلخملاو  لخلحل  للارأليلالر حلإلللخملاأرإل يولليحأللألألاإلررإللم

ل  ل وانلين رللم خ لخلح  لألفألخئ ها 
لرللإللل:خلعزللزفللرلارأليللالل للإل  لخلاح يلل يألألخ لازللإلدلخللل لخ صلل خ لخلرحلل الخلز يلل نلل لكل

إللولرألأإلمللخلابو ل رلهلألهلألليحلأل لاضل خلخلارأليلالف رلهليل فعليو الخليهل لكلرألقيإل لأ
خل لخلمأل لنريولرح يولجبإلفيول ألألخأليحإلاالا كلخلزيلإل ولفلرلخلنريلولخلرح يلولزيلإل ولررإلأ لول
فلللرلخلرعللل أل لرلللألخلمللل علألخلوللل رإلللألرلللألأللل لا ا لللعلخ ملللعإل  لاالخألا لللكلخلزيلللإل ولفلللرل



خرعنلإلاليالفلرلخمرالإلجلاإللزيلإل و لأليعل لهل خلخلنريولخلرح يولارعنالفرلخممعإل لاإللزيإل ولأللل
ألخألأإللولخلارلعيالخلنإلرلالل ل حإلرألألخلحإلئالاأألخلع  لهأللخل اليو  لخلة بلخلرمإلألالله

لهرلخلارلامأل لخممألخ  
ليملألخلرلعلانلأليألفلإلئ لفللرلألخ خلنلإلألخلاح يل يألألليملألخلرلعلخلعزلزلفلرلخلرألخزرلولفضل لايبلإلنل

خلر حللإللل رللهليعرللرل رلل ه لخألخل أللللولاأصللالرللأللاالفللرلالل زي لخ يلل خ خلل  لل لخلرألخزرللو
خمف خ لألاالب أل ول   لراإلل لنإلألا رنإلرض لخماأرإل هإللفرلرزإلالخمراإلجلال منلرلألخل ألللول
خلارلماع أللخألانألأل) بلام ولمردلخلاص ف  للل خلفل ألرال الالألخزألخلرألخزرلوللل يض لهلألل

هللأللرايزللولررةحيللوللرالل الأيللإل لخلرالل الخلرأللإللرلخللل اليزللبلخلعرللال  لل لاأحيحللهلاللأالأرللألألل
لخل أللولألرإللياضإل 

جألخل ألللولخلأإل ملولأل  للضلإللخل نل لخمقاصلإل اللو  لخلرألخزرولخلل لا رل لأل لررنلأ:ل-ج
ألأال لياأحل ل للكلألبإلئفلألاألميزلألزللضلإللخلول ألجل رضلإللألخمل ل نل للكلرحبلإلنللأيإل هلإل ل

يلل خ خنلاأيللألمللل لبلل أل ولو لل لخلرألخزرللولخلعإلرللولجر إلقللخلاض ربلل يخلأيللإل لفحلل لو صلللل لإلنلألخم
لاوأ لفيه لارنالخملرماولبئي ولرألخل والخلحألررلم

خلارلأر للخلاح ي ييأل  ل لخلرةإللالولابلعةلخلرألخزرلولهلرلاألخل ألللولرمل فوللرألخمماإلب
اأيألخرضإللاماض كللرز  لخمماضاك لألخألخلب خئبلارألالر حلإلللخملاضانيولغيل لررازلول

وإلصلللولألااللل خن ل االخلرلللإلالفضلللرل)االخلر حلللإلل لارألللالابللل لبللل  خنلاإللعلللإلنلاإل ملللاأرإل خللخل
ألخلب خئبلرأرضإللفرل للكلرلأألخمملاضاكلغيل لخلررلادلأللل يض لام اإلنلرأل خئ ولخمراإلج ل خم

إلليفلخمرالإلجلألرلألمامض لفرلخ إل ولخمراإلجلاال   لخلعنالرأل لكلالو الخلل لزيلإل ولانل
لب خ لاإلمقاصإل لخلحألرر ألخلرايزولخلرضإلئيولو  لخمراإلجلألخ أ لخل ل فعلخممعإل ل

 :)خل ن لخلنيرزا لخلرإلليولخلعإلرولخلرا و ول–إلريإلنلأ

 لألهللرلمللرولخ زرللولل1929مللإل للافنللإل لخلرلل هبلخل لل  الل الل ولةألي للولخرالل للأالل لمللرول
 أللللوللا خزعلللخمقاصللإل يولخلعإللريللول)ازرللولخلنمللإل لخلنايلل   لف للرلا حللإلبلخلألل بلخلعإللريللول

مقاصللإل يإلللخل امللرإلليول زرللولخقاصللإل يولز ز للللخلرلل هبلخل لل  الأل لللكلألليألاع بللللخ
  إلئرضإللألأةرللألمإلئالخمراإلجلفيضإل لألالحللخلرصإلرعلاإللراييألرلأل رإللضلإللفلرلاأبلإلأل



خلاةإللللو لألرللألألل لخازضللللخمفنللإل لخللل لبلل أل ولالل والخل أللللولل أي أللللول ألألخرضيللإل لخلربللإل ل
ليللولخلعإلرللولرأللأللخلرزيلل لرللألخل امللرإللرلر مللهل لألقلل لنللإلأللا للكلخ فنللإل لاأ هللإللفللرلخازللإلهلخلرإل

ألبي اضللإللخلاح ي يللولف لل لاعلل لأايمللول لللكلخلرةللإل لخلالل وا لألو زللللخل أللللولالل لكل للألرةللإل ل
خلرارأللالاللإللع  لخلرللإللرلاللالاولل للامللاض فلاأحيلل لاهلل خفلخقاصللإل يولألخزارإل يللولاعيلل ول
خ أ لارأ للفرلخلعرال   لاأحي لخلالألخزألخمقاصلإل ال رل لرملاأل لر ا لعلرلألخلعرإلللول ل

إللاعرلللال  للل لخلألل لرلللألخلبلللعألةلخلابللوريولاإل بلللإلفولخلللل لمللعيضإللخلللل لج لللإل ولاألزيلللعلنرلل
لخل وألالارنالانأ ل  خلو 

 ج ااإل خللبضأل لخلرإلليولخلعإلرولخلرا و و:-1

لا خيولللخ  ااإل خللخلرإلليو:ل-ا لاع بللفر لخمقاصإل يإلللخل امرإلليو لخلرع ألفلخأ رأ
نإلأل لكلرألاه لخ ماإلبلخلارل  لللخلح ألخلعر يألخل لأ ايأل إللريايألناي ايأ لألق 

لخلر حإللل لأز  لازخي  لخأ لخلر حإلللخلعإلرو  لأز  لفر لازخي خن ليعرر لخلأ بلأله خ لارأليا خل 
ل لكل للرألخزضو لخلرإلليو لخلرألخ   لرأ لرزي  ل أ لخلاأأ لخما    لربرألرضإل لألاعي  خلعإلرو

لخل لخلنأي لرألخلرألخ  للاعةيولخلر  ليعررلجألخل أللولاو للا زأ حإلللخلعإلرولخلازخي  لأله خ
لخلرازخي ولرأالخلب خئبلألخل مأل لألخلح أل لخل خو يولألخلوإل زيولألخ ص خ لخلرح الخلز ي  
لخلر حإللل لرأ لناي و لاصاأللر حإلللخل فإلالارأالفرلروا فلخ ألقإلللألخلا  خألرماو لح 
خلعإلرولألرألخل والخلحألررل ألخلعإلل لق لاصا لرررعانلارإللاإلمماع خ لل أ ألبلاأللاإللحيإل ل

لاأللااص يول أإل هإل اضإلل
لح لاأاللخلألخقعلخلعر لرلجألقلألخريألخلر  ملولخلاح ي يلولمالو اللخ  ااإل خللخ زارإل يو:ل-ب

خل لاألزيعل إل الل  وألالألخلأ ألخللاأللاعاإل ولاول  لفل ألة يل لخلررلأللخل املرإللرليلو الخلل ل
اصلا للفألخ  لخزارإل يولناي ولاارألالفلرل ل  ل  خللولاألزيلعلخلل وألالاليألافل خ لخلرزارلعللل خ

خ زل خدخللخلرإلليلولخلرو يلولخلل لج لإل ولاألزيلعلرألخلب أل الا والخل أللول ألة ي لخاولإل ل
خللل والمللعيإلنلل ألل لرللألا إلألاللهلألارللإلليبللرألخ ا للإلالرمللاأل لخلرعيرللولل ةاحللإللل خللخللل وال

لخلرأ أل  لألخز خ للا لكلخلر حإلللخمزارإل يو 



 لل وألال  فللللخرألخ للإلنلرلللألنلل لكلفلل ألخل أللللولألهللرلفللرلمللعيضإللخلللل لخ للإل ولاألزيللعل إل لللوللل
خلب خئب لألررضإللخلب خئبلخلاصإل  يولخلارلاو الخلل لاأحيل لخمهل خفلخمزارإل يلولأل للكل
رللألوللاالاألزيللعلخلعللبدلخلبلل يارلالليألخلةاحللإلللأل خوللالخلةاحللولخلألخألل و لنرللإللخألخل أللللول
األمللعللفللرلخمللاو خ لخلحلل أل للاأحيلل لخلعلل  لر مللهلللل خلفحلل لاصللا لرللألخلرللألألفلاألزللهل

خلاألمللللعلفللللرلخلر حللللإلللخمزارإل يللللولرأللللالر حللللإلللخلاع للللي لألخلصللللأولألخلبللللرإلأللخل أللللللولرأللللأل
لخمزارإل رلأل   لخ معإل  

اعللل لخ رضيلللإل لخلنايللل لخلللل الاصلللإلبلخلعلللإلل لخل املللرإللرلولللااللخم االللإل خللخمقاصلللإل يو:ل-ج
خلأاأيريلللإلللا ملللوللخلنأيللل لرلللألخلبلللألخه لخمقاصلللإل يولخلالللرللللل لانلللألرع ألفلللولقالللال للللكل

خمراللإلجلأل زللزلزضللإلزلخممللعإل ل للألاأحيلل لهلل فلخلارللعيالخلنإلرللالخلألقللل لأيللألالل هأل ل
ل رللللألخ  لخمقاصللللإل يو لنلللل لكلخرارللللإل لخلاةإللللللولارللللنالألخمللللعلألالللل ألزلنللللالربللللإله لخل نللللأل ل
خمقاصإل ا لجبإلفولخل لخألخلي لخلو يولخلارلنإلرللاأ كلخمقاصلإل لاإلازلإلهلاأحيل لخلالألخزأل

لخمقاصإل الايألخلراعي خللخمقاصإل يولق لخوا ل 
 مالخلرإلليولخلعإلرولخلرا و ول:ال-2

لخمقاصإل ا:ل-ا لخلررإلة لفر لخل أللو لا وا ل   للب أل و لخلرا و و لخلعإلرو لخلرإلليو امار 
ب أل ولا والخل أللولفرلخلررإلةلخمقاصإل الأل لكلرألازالخلاأأي لفرلخ معإل لألخ راإلجل

لخمقا لخلاألخزأ للاأحي  لخلرإلليو لخلميإلمو لا ألخل لخماو خ  لن لك ل  لألخل وا صإل الألخلارعيا
لرإلليول لميإلمو لخل  لخل أللو لأيألا زأ ل  لخمقاصإل يو لخل أل و لاضإل لار  لخلار ألأمبلخلأإللو
لخ ا إلال لأإللو لخ قاصإل  ليألخزه ل ر رإل لأل لك لخ ر إل   لألاح يا لخلب خئب ل)زيإل و خرنرإلريو

ل)اح يالخلب خئبلألزيإل ولل ألخلع  خلة بل لاألمعيو لرإلليو لميإلمو لألخماو خ  )خلابو  
ل)خلاةإللو  ل ألخلع  لخزهلخمقاصإل لأإللولخرو إل لخلة بخ ر إل  لأل لكل ر رإلليألل

رعلخلب ألفلخلارلاأااللخألا حإلئيوللخلاألخزألخمقاصإل الرأالاألخزألخلرألخزرولخلعإلرو:ل-ب
لخلرإللرل لخلاألخزأ لرأا لخمقاصإل ا لخلاألخزأ لأا لفح  لألخقعيإل  لليا لار خن لخمقاصإل  األخزأ

لخلعإلرو لخلرإللل ل رألخزرو لاإللاألخزأ لخلابأيو ل لك لفاليعرر لخمقاصإل ا  لخلاألخزأ للاأحي  ر
ل لخلعإلرو لخل لجأ خأل ززلفرلخلرألخزرو لاإللح  لبي لرألخ لازإلد ألارأليال لكلخلعزز



لخمراإلجل لزيإل و لرأا لرعيرو لخقاصإل يو لخه خف لاأحي  لاض ف لخلز ي  لخلرح ا ألخ ص خ 
ألخلحبإلدل   لخلاةإللولأل لكلفرلاألقإلللخلنمإل لألخرو إل لخلة بل ألرماأل لخمماو خ ل

لألخلعنالفرلخألقإلللخلابو  ل راخلنإل
يرنلألخلاعل فل  ل لةايعلولخلرإلليلولخلعإلرلولل:المالية العامة في الدول النامية -ثالثا 

لخلاع فلا يزإلزل   لوصإلئحلخل ألالخلرإلريو لواالفرلخل ألالخلرإلريولرأ
ليرنألاأ ي لوصإلئحلخلا  خألخلرإلريولارإلليأار:لوصإلئحلخل ألالخلرإلريو:ل-1
لألخل والخلحألررلفبانل ألمألدلاألزيعه جرو إل لرصيبلخل   لر -لا
 ج ا إلالخلريالخلأ اللإلماضاكلألخرو إل لخلريالخلأ اللإل وإل  -ب

خرو للللإل لرمللللاأل لخممللللاأرإل لألا نللللزهلفللللرلخ مللللاأرإل خللخلعحإل يللللولألخممللللاأرإل خللغيلللل لل-ج
خلررازللول لأليعللأل ل لللكلخللل لبللي لافلل لخلرمللاأر يألأل لل  لأحللاض لفللرلخلرمللاحاالأل لل  لاللألف ل

لخلميإلمر خمماح خ ل
لبعفلخ زضزولخلرص فيولألخلرإلليولألخرع خ لخ مألخ لخلرإلليولألخلرح يولاأللاو  ضإلل ل- 
ااصلللفلخمقاصلللإل يإلللخلرإلريلللولاأرضلللإللخقاصلللإل يإلللاإلاعلللولاعارللل ل  للل لاصللل ي لخلرلللألخ لل-هلللل

لخمألليولألخلوإلرإلللألخماي خ لخلم علخمماضانيولألخآلمللألخلرنإلئألألخلم علخمراإلزيول رألرإلن 
خلةإلاعلخلز خ رل لألا نزلخ ي الخلعإلر ولفرله خلخلحةإلالاأللخلحةإل لإلللخلو ريلولميإل ولل-أل

لغي لخلررازول 
مالل لرللألخألاارإلرلل لاهلل خفلخلرإلليللولخلعإلرللولفللرللاهلل خفلخلرإلليللولخلعإلرللولفللرلخللل ألالخلرإلريللو:ل-2

خلللل ألالخلرإلريلللولرلللعلةايعلللولوصلللإلئحلألررلللناللخلا للل خألخلرإلريلللو لألرملللاع  لفيرلللإلليلللأارلا لللكل
لخ ه خف:

/للرإللنإلرللخل ألالخلرإلريولاعإلررلرألخرو إل لرصيبلخل ل  لرلألخلل والباةلخ ماضاك-ا
خلحللألررلألخ ا للإلالخلريللالخلألل اللإلمللاضاك لللل خلفللإلألخلميإلمللولخلبلل يايوليزللبلخألامللاض فل
فرلا كلخلا  خألخلأ لرألخمماضاكلغي لخلب أل ال)االخلنرإللرلألرصلفلخلنرلإللر  لأليلا ل

  لل لخلملل علخللل وألالألخلألل ألخللألخلبلل خئبلخلرأل يللولل لللكل للألة يلل لفلل  لخلبلل خئبل  لل 
لغي لخلب أل يو لن لكلخل زألدلخل لخلب خئبلخلاصإل  يول 



يزللبلاأليألزللهلخ ر للإل لخلعللإل لفللرلخلا لل خألخلرإلريللولرأللأللانللأليألل/األزيللهلخلر حللإلللخلعإلرللو-ب
 خالخلرلللللللإلالخمزارلللللللإل رلنلللللللإللاع ي لألخلة قلللللللإلللخلعإلرلللللللولألخلمللللللل أل لألخماصلللللللإلمللخلمللللللل نيول

يأزللل لخلحةلللإلالخلولللإلحل لللألخلحيلللإل لاضلللإلللوةأل اضلللإللألا لللكلخلررللل أل إلللخلالللرللألخلامللل نيو 
 ألمرو إل لخلعإلئ لفيضإل لاألل ألخل أللولمامر لل حةإلالخلوإلحلاإلمماأرإل لفيضإل 

أل ألخهارإل لخلحةإلالخلوإلحلاإلمبةاالاعر يلولخلارريلولخمقاصلإل يولألخمزارإل يلولرأل أل خنل
لرأليإلنلألخمعإلن ل خلف ألخ ر لياة بلرألخل أللولجر إلقإلنلار

/لاعللل لرملللألولارأليلللالخلارريلللولرلللألابلللو لخلعحالللإلللخلالللرلاألخزلللهلخلللل ألالاعائلللولخلرللل و خل-ج
خلرإلريلللو للللل خليصلللا لرلللألرضرلللإلللخلرإلليلللولخلعإلرلللولفلللرلخلللل ألالخلرإلريلللولخلحيلللإل لااعائلللولخل لللإلئ ل
خمقاصللإل الألاألزيضللهللارأليللالخلارريللولخمقاصللإل يو لأللاأحيلل ل لللكلا زللألخللل ألالخللل لخم وللإل ل

 لأيأليزا لخ ف خ لألخلرر أل إللل  ل لاوصليحلرملاولرعيرلولرلأل ولأللض لرأالاخ زاإل ل
 لألة يل لخلبل خئبلاألصل ضإللخقاةلإلالرلأل ولألاللارأليالخلارريلونرإلليرنألل لر خدلمر خل

لخ ف خ لاأللخلضيئإللللأمإلبلخلم ةولخلعإلرولأليماو  لززدلررهللارأليالخلارريولخمقاصإل يو 
  إلريووصإلئحلخلرإلليولخلعإلرولفرلخل ألالخلر

رللألاالل زلخلمللرإللللألربرللولخلبلل يايولفللرلخللل ألال/لجرو للإل لرمللاولخمقاةللإلالخلبلل يار-1
يعلللأل ل للللكلخلللل لأللخلرإلريلللولخرو لللإل لرعللل الخمقاةلللإلالخلبللل يارللضلللإللخلللل لخلرلللإلادلخ زرلللإللر ل

خرو لللإل لخلللل والخلحلللألررلألخرو لللإل لرصللليبلخل للل  لررللله لخ رللل لخلللل اليألللألال ألألجرنإلريلللول
لمإلالاإللأإلزإلللخ مإلميوللألف خ  خم ا إلالا لكلخلرع الوريولخلر

/لاعارلل لخ ربرللولخلبلل يايولفللرلخلا لل خألخلرإلريللولاصلل وللملليإل ولخلبلل خئبلغيلل لخلراإلرلل و-2
امإلميول   لخلب خئبلغي لخلراإلر ولألي زلعل للكلخلل لبلعفل أل لخلبل خئبل  ل لخلل وال

ر لللإل لخلرملللاولخ ناللل لرلللأل ولللألالخ فللل خ ل   للل لألخلأللل ألولألخرارلللإل لبلللإله ولخمقاصلللإل لخلعيرلللرلألخم
خلم علخ ماضانيول لن لكلخ ا إلالرماولرمإلهرولخلازإل ولخلوإل زيولخل لخلرإلادلخلحلألررلألرلأل

 أ لخ ا إلالخلب خئبل   لخلازإل ولخلوإل زيو ل

يحصلل لالل لكلخألخمربرللولخلبلل يايولماعنللالفللرلخلأصللي ول/لزرللأل لخ ربرللولخلبلل يايو-3
 لخألاعللل يالخمربرلللولزيلللإل ولرملللايولرملللإلأليوللا لللكلخلالللرلاأصلللالفلللرلخلرلللإلادلخلحلللألررلارعرللل



يمللازيبلاملل  ولرللعلخلاعيلل لخلأإلصللالفللرلخلرللإلادلخلحللألرر لألهلل خلليللاائ لاأللملخلبلل يايولم
ياة لللبلخألانلللألألخمزضلللزولخلبللل يايولفلللرلخلللل ألالخلرإلريلللولر رلللولألقلللإل  ول  للل لخقاةلللإلالخلحللل  ل

 خلررإلمبلرألخلزيإل ولخلأإلص ولفرلخلرإلادلخلحألرر 

/لاام لخمزضزولخم خ يولفرلألخلأل رلخلب يارلخرو إل لن إلدولخلزضإلزلخ  خ الخلب يار-4
خلللل ألالخلرإلريلللولاإلرو لللإل لخلن لللإلدو لألاعللل لهللل هلخلملللرولرلللألخلعحالللإلللخلالللرلاألللألال ألألقيلللإل ل
خلب ياولااأحي لخه خفلخلميإلمولخلب يايولا إل  يول إلليو لأليعررل للكل ل  لالألف لخمزضلزول

خئب لألاحلل ي لاأصلليالرللإللخلبلل يايولخلر ا عللولخلن للإلدولخلازرللوللاةايلل لخأنللإل لقللألخريألخلبلل ل
ليماأ ل   لخلرن  يأ 

ألااصلللفلخ ربرلللولخلبللل يايولايبلللإلنلاإلرو لللإل لخللللأل رلخلبللل يارللللل  لخلرن  للليألاإللبللل ياول
لعلل  لاحللا ض لرللإللياة اللهلفلل  لخلبلل خئبلرللألجزلل خدخللج خ يللول  لل لزإلرللبلرللألخلاعحيلل لاألل

للع  لاح ي ه لخلنإلرال هريولألر  لجراإلزيولخ ر إل لخلأنألرر 
ل

 النفقات العامة/ انيالفصل الث

 النفقة العامة مفهوم/ المبحث األول

را  لرألخلرحأل ليو جلرألخل رولخلرإلليول  رإلدلخلرإلليولخلعإلرولخلر حولخلعإلرولاأرضإل/ليع فل
لل  أللولاأللجأ  لهيئإلاضإللاحص لجراإلالأإلزول إلرو 

لياب لرأل  خمول لكلخلاع يفلاألا نإلأل)وصإلئح لخلر حولخلعإلرولأاأولهر:
 جراإلالأإلزول إلرو ل-3ليص  لرألخل أللولاأللجأ  لهيئإلاضإل ل-2لرح ا لرا  -1

 خصائص النفقة العامة :

لفإلل أللولاحأل لل:را  لرألخلرحأل ل-1 لخلأإلب لاأرهلرح ا  ياريزلجر إل لخل أللولفرل ص رإل
 إل ونلألهرلاص  لا خدلخلو رإلللخلعإلرولا ر إل لراإلل لرح يولل أصألال   لرما زرإلاضإللرأل

لألخلو رإلل  لنإلرلللخلم ع لفح  لاةأل لةأليا  لرايزو لخل نألرألا نإلألخلر حو له خ لررأ ألق 
خل أللولاريالفرلخلرإلبرلخل لخلأصألال   لاع لرما زرإلاضإللاصأل ول يريول ألة ي ل

ل لررا نإلللخ ف خ   لرأ لززد لاو لل ألرصإل  و لق  لخل ألا لخلعإللبلفإلألرعب  لفر أللنأ
لأل لأل لكللع ولاماإلب:خ م ألبلخلعيررلألخازضللاألانألألر حإلاضإللنرا  لرألخلرح



ا  لاةللأل لخلربللإل لخمقاصللإل الرللألخمقاصللإل لخلعيرللرلخللل لخمقاصللإل لخلرحلل الخللل لرلليألال-ا
ل ألخماو خ لخ م ألبلخلرح اللر خدلنإلفولرما زرإلللخل أللولا منلرألخ م ألبلخلعيرر

للل لهللل خلخمازلللإلهلازخيللل لخمهارلللإل لار خقالللولخ ر لللإل لخلعلللإل لج لرلللألخلرعللل ألفلاألخل قإلالللول-ب   ن
ل  ل ر لخااإلالام ألبلخ ر إل لخلعيررلرب خنللصعألاولاحيي له خلخ ر إل  ااع
خألرر لخلرزخيإللخلعيريولق ليو الخل لجه خ لخ االإل خللخلع خللولفلرلاألزيلعلخ  الإلدلخلعإلرلول-ج

الليألخ فلل خ  ل لللكلخألخل أللللولقلل لا خ للرلهلل هلخم االلإل خلل رلل لاأصلليالخلبلل خئبلألل لاعللأل ل
لعيريو خلزخيإللرخلفاض  هإلل ألة ي لرر لخلاع ل

ياللألف لهلل خلخللل نألاألبللألحلرالل لنإلرللللخلر حللولصللإل  وللصلل أل لخلر حللولرللألرللوحل للإل :ل-2
رللألخل أللللولاأللرللألجألل  لهيئإلاضللإللخلعإلرللولاأللخلرزللإللالخلرأ يللولألخلرصللإلل لخلأنألريللولخلاللرل
ااراللعلا رللولج خ يللولألرإلليللولرمللاح و لألنلل لكلنإلفللولخلرررللشللخلعإلرللول خللخلروصلليولخ  خ يللول

اح ولرأالخلزإلرعإلل لأل   لخلعنالرأل لكلفل ألهل خلخلل نأليعاال لرر يلإلنلرال لألخلرإلليولخلرم
صلل  لخ ر للإل لرللألخ فلل خ لأالل للللأللنللإلألخلضلل فللاأحيلل لر للعل للإل  لف للأللقللإل لرللوحلرعلليأل

ه خئضإللل  أللولف ألجر إلقهلميع ل إلرإلن  لاارإلدلر  مولألخم
 للإل لراللإلل ل ررللإلدلأل  ل لخلعنللالرللأل لللكلفلل ألخلضيئللإلللخلعإلرللولخلاإلاعللولل  أللللوللللأللقإلرللللا ر
لررإل يعل خللةإلاعلازإل الاحص لخل ا لف أله خلخ ر إل ليع لجر إلقإلنل إلرإل 

ارلإلدنل  ل ل لللكلاعاال لر حللول إلرلولنللالا لكلخلر حللإلللخلالرلاحللأل لاضلإللخل أللللولاصل اضإللخلملليإل يول
اعاالل لر حللوللمأللاإل بللإلفولخللل لخلر حللإلللخلاللرلاحللأل لاضللإللروممللإلاضإللفللرلخلرزللإلالخمقاصللإل ا ل

لر حلإلللخلالرليحلأل لاضلإللخمفل خ لاأللخلررل أل إلللخلوإلصلولأال لللأللنلإلألخلرحصلأل ل إلرولا كلخ
لررضإللاأحي لر عل إل  

أالل لاعااللل لخلرالللإلل لخلرح يللولخلالللرلار حضلللإلللخلضلل فلرلللألخلر حللولخلعإلرلللولاأحيللل لر للعل لللإل :ل-3
خلضيئلللإلللخلعإلرلللولارأإلالللولر حلللإللل إلرلللولماللل لاألانلللألألخلعإليلللولررضلللإللو رلللول إلرلللوليرلللادل رضلللإلل

إل ليمللا ي لررللهلرزرللألالخ فلل خ لألللليالفلل  خنلرعيرللإلنلا خالله لجألاا يلل لهلل خلخللل نألاأحيلل لر للعل لل
ليأارلرأ:



ررلإلللو رلول-ا جألخل ألللولألهيئإلاضلإللخلعإلرلوللل لاررلألاصلانللاأحيل لرصلإلل لوإلصلولرأل أل ولألخم
لخلصإلل لخلعإل  

ئبلجألخلر حإلللخلارلاحأل لا ر إلقضإللخل أللولألهيئإلاضإلليا لارألي ضإللاصانلرألخل ملأل لألخلبل خ-ب
خلاللرلاأصللال  يضللإللرللألخ فلل خ ل لألرللألخلرونلل لاألخلع خلللولخمزارإل يللوللللألااأحلل لخملج خل

 أ صللخل أللول   لجر إل له هلخ رألخال   لرأألليأح لخلصإلل لاأللخلر علخلعإل ل 
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هلل ل رلل رإللا أللحلاالوةللولجر إلقيللول الر فلل لمللرز هإللاابللرألصللأل لجر إلقيللول ئيملليولألا
له هلخلصأل لاارأأل لأألا:

 خ  إلرإلللخل خو يولألخلوإل زيو -جلقيرولررا يإلللخل أللو ل-بلخ زأل لألخل ألخاب -ا

فللإللح أل لخلعإلرللولاعلل ل ائللإلنلل خللل يألخلعللإل لألفألخئلل هل- لأليبلليفلخلللاع لصللأل ول خاعللولهللر:
لاإللأنألرلولرألأللخللاو حلألأحيانل   لخلرألخزروللرإللاة اهلرألفألخئ لمرأليو لخ ر لخل الي  

لرألا كلخلح أل لق  لخ رنإلأل ألة ي لجة إلدهإلل)خلألفإلدلاحيراضإللألفألخئ هإل  
لارردلرألخلا صيا خلأاأولل ألمألفلرارإلألالصألل

خلاللرلخل ألخاللبل)رزرأل للولخلراللإلل لخلرح يللولأليحصلل لاللإل زأل لاألل :األجوووو والووا وو  –أوالً 
 يألفللرلخل أللللولاأللاحلل رضإللخل أللللوللألفلل خ لرحإلاللالولل رإللليللا لاحلل يرضإللرللألقاللالخ فلل خ لخلعللإلر

ل لل يألمللا للضلل لخألقلل رألهإللألألصلل ألخلخللل لمللألخلاحإل لل لألهللأللخلمللألخلحللإلرألررلخللل اليأللإلالاللهل
لاع لخألو  لفرلخل أللولألخلرزارعلر ولرأ  و  خلرألخةألألخلعإلرالخل لخلاحإل  ل

 خلحألخ  لخلعإلرولخلارليزبلر خ إلاضإلل ر لاأ ي لخل ألخابلألخ زأل :

زلللأل لألاعللل  للهرلللإلكلقألخ للل لألاملللال إلرلللوليزلللبلأيلللألرضرلللإللا إلألالللللصلللأل لخل ألخالللبلألخ 
ر خ إلاضللإلل رلل لاأ يلل لخ زللأل لألخلر االلإلل لألهلل هلخلحألخ لل لي خ لل لفيضللإللخلزألخرللبلخ زارإل يللول

لألخ واقيولألخلحألخم لخلررا نولفرله هلخلرعإليي لهر:
لاألين رلخل خابلصإلأاهللنرليعيشلأيإلولن يرولابرأللهلخلاحإلدلألهإلرشلرألخل فإله -ا
 رلخمزارإل رلفرلخلا  لألفرلخلا  خألخلرزإلأل و خلرماأل لخلرعإلر-ب



يزللبلاأليابللرألخل خاللبلخأللخ زلل لرمللألولخلارييللزلالليألخلعإلرللالخلرللإله لألغيلل لخلرللإله ل-ج
 ألرألالخلعرالأل  زولخلروإلة لفيه 

خلارإليزلاإللرضإل ولألخلوا ولألاصري لخل خالبلاأللخ زل لألفل لرعلإليي لخلارييلزلاليألخلرلضإل خلل- 
 ألرماأليإلاضإل 

خللخالللبلاأللخ زللل ل رصللل لخلزللل بلخلرلللإللرلل رألقلللعللنلللرليأ لللزلخلن لللإلداأليبلللرألخل لل-ه
لل ألصألالخل لخلرألخقعلخلحيإل يو 

يألل  لخلررلل الخلرللإللرلخل خاللبلخلاحإل لل الاأرللهل)رزرللألالخلراللإلل لخلاللرل  رواتااا المتقاىاادين
ارأللالرنإلفللشللروز للول للألولل رإلللرللألب رلخل أللللولخلرإلبلليولألهللألل خاللبلخلرألبللفلخلرمللار ل

 يول قل بلخ ز ليألخلاحإل ل لاأللخلألفلإلولألخلر فأل لولللهلخألل ارلإلدهل ألألاع لا نهلخلو رولخلألبي
مألرعيرو لأيألخلرربألرلولخلحيريلولل رزارلعلال  لخرلهللليال ل منلخأليحل  لخلرألبلفلزضل هل
ألةإلقاهلفرلو رولخلرزارلعلةلألخالفال ولةألي لولرلأل رل هلألاعل لخأليصلا ل لإلززخنل لألاحل ي ل

ل لك لألفلرلنلالخلرزارعلإللليابلرألخل خالبله هلخلو رول المابلخأليضرال ألألرنإلفأاهل
خمملاح خ لألهرلإلكل ل ولةل  لخلاحإل  الرأل إلنلرألخ ةرئرإلأل   لخلرماحاالأله خلاأ لا نإلأل

لللمأامإلبلخل خابلخلاحإل  الرعرألالاضإللفرلرعب لخل ألالألخه له هلخلة  :
خملاحةإلالرا لل لرللض الرلأل خاللبلخلرألبللفلألخ إل الهلخللل لصللر أل لولإلحلاإللاحإل لل لنلل ي خ ل-ا

 لل  أللللولأل رلل لجأإللللولخلرألبللفلخللل لخلاحإل لل ليأصللال  لل ل خااللهلرللألخل أللللولأليراللإلزلهلل خل للإل
خ مللل ألبلااو  لللهلألزرلللأل هلأل للل  لرألخناالللهلل اعيللل خللخلألللإل ولخلالللرلقللل لاأصلللالفلللرلخلرملللاأل ل

لخلرعإلررلخأللفرلمع لخلعر و 
يماحةعلرا  لرأ  لرض يإلنلرأل خابلخلرألبفلأليألبلعلفلرلأملإلبلولإلحلفلرلريزخريلول-ب

نألخماأرإل هلانلالةل  لخمملاأرإل لخلراإلألولاعيلولربلإل  اهلأل رل لا لأل لخلرألبلفلخل أللولألير
 لمألخلاحإل  ليص فللهل خااهلرألهل خلخلصلر أل لأليرالإلزلهل خلخممل ألبلاعصل ياهلألر ألراله

 ألرألخنااهللاعي خللخممعإل  



ألاراراله هلخلصأل ول   لاقيلإل لرزرلألالررلا يإلللخل ألللول قيم مش ويات الدولة: –انياً ث
ألازضيزخللألرما زرإلللج خ يولألرناايولألنالرإللاأاإلزهللار يل لخ رلعإلالخلعإلرلولاأللرألاأإلأل
لززدلررضإل ل

 طرق الحصول ى ي مشتريات الدولة 
خألاحلللأل لخلضيئلللإلللارللل خدلهللل هلخلرملللا زرإلللراإلرللل ولرلللألخلملللأل ل ألأللزلللإلألخلررلللا يإلل:ل-ا

ألرلللللألخيزإلايإلاضلللللإللخلمللللل  ولألخلاملللللإلةوللألمللللليةل لللللألة يللللل للزلللللإلألررلللللا يإلللراوصصلللللو 
لخلر ألرو لخرإللم ايإلاضإللفإلرضإللانألألل ررا يإلللخلارلملاازإلألزلراإلل لرأ  و ألل
خلررإلقصللو:لألهللرلاألاع للألخلأنألرللول رللإللا يلل هلألالل  أللخلرحللإلألليألألخلرزضللزيألخللل ل لللكل-ب

فياحللل  لنلللالرلللرض لاإل ملللعإل لخلالللرليحالللال  للل لامإلملللضإللخألار للل لا لللكلخ رلللعإلالألخلازضيلللزخل ل
ألرللأللض لاأقلال ةلإلدلألاعل لهل هلخلة يحلولانأل لرليأل إلن ألغإللالإلنلرلإللي بلالرلرض لرلألياحل  لرلر

اوصللللحللمرضللللإللاأولللل لخألةللللألخممللللعإل  لفبللللال للللألانللللألألخمقللللالن  للللوخيزإلايإلاضللللإللخرضللللإلل
 ل ررا يإلللاراإلل لناي و للنرضإلل إل ولرإللاماع  لألقللةأليالأل ألايألألاعحي  

ل حيللإل للخلا خبلرل)خلررإل ملو :لألهلرلخلاللرلاعضل لاضلإللخلأنألرلولخللل لرحلإلألالخأللرلأل  لرعليأ-ج
لرإل لألهل خلخ خلنلإلأل للكلخلرحلإلألالرأانل خنلخأللنإلرلللخلأنألرلولا غلبلرلألخلرحلإلألالملي ول اعراا

 للررا يإلاضإل لرأل يولأمرو لخأللخألخل أللولملا ي لخألا ص ل أ رال

راإلل لا فعضإللخل أللولخل لفئإلللخزارإل يلولخأللهيئلإللل إلرلولخأللوإلصلول اإلعانات : –ثالثاً 
ألألخأليحإلالللالهللل هلخلرالللإلل لايلللإل لرلللألخلمللل علألخلوللل رإللل خولللالخلحةللل لخلألخأللل لاأللوإل زلللهل 

لاأصال  يضإللخل أللو 
ألهللرلراللإلل لالل فعضإللخل أللللولخللل ل أللللولاولل  لأل للإل ونلرللإلل ادىانااات الخارجيااة والدوليااة   -أ

األخ لللألهللل هلخ  إلرلللإلللميإلمللليإلنلخنأللل لررلللهللألقللل لينلللألأاللل فعضإللخل ألللللولخلالللرلار لللكلفلللإلئ ل
قألخ للل لميإلمللليولن  زلللولخلعاقلللولاللليألخلا للل يألخأللخقاصلللإل يإلنلخأللخزارإل يلللإلنلألاأنللل لرزرأل لللول

خللل ألخاةلخلحألريلللولخأللخل يريلللولخأللخلالللأأي ل  للل لرألقلللفلهللل هلخل ألللللولخأللا لللكلألاأيإلرلللإلنلخلعاقلللإللل
ل   خ رمإلريولخأللخلزألخ 



ألهلللرلرالللإلل لاللل فعضإللخل ألللللول خو يلللإلنلألار حضلللإللفلللرلرألخزراضلللإللخلعإلرلللول ادىاناااات الداخ ياااة  -ا
لللخألاريزلررضإللرإللي ر:لألاوا فلرألأيألاغ خبضإللأليرنأ

ل خ  إلرإلللخ  خ يو:لا فعلل ألأ خللخ  خ يولل حيإل لاألخزاإلاضإل-1
خ  إلرإلللخمقاصإل يو:لج إلرإلللا فعضإللخل ألللولاضل فلاأحيل لررلإلفعلخقاصلإل يولرألال  ل ل-2

خلررللل أل إلللخلأ يألللولأل فلللعلج إلرلللإلللل رصللل  يأللارنلللرض لرلللألخلصلللرأل لفلللرلررإلفملللولخلمللل عل
لخلوإل زيولألغي هإل 

 إلرللللللإلللخمزارإل يللللللو:لألهللللللرلج إلرللللللإلللاحلللللل  لخللللللل لخلروممللللللإلللخلرضارللللللولاإللحبللللللإليإللخ -3
لأل أل لناإل لخلعر لألخلمزألأ   خمزارإل يولن أل لخ ياإل ل

خ  إلرللللإلللخلميإلمللللليو:لألهلللللرلج إلرلللللإلللاحللللل  لخلللللل لخلرومملللللإلللخل يرح خةيلللللولألخلرربرلللللإللل-4
 خلةاايولألخلرمإلئيولألخ أزخبلخلرألخليو 
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ليا لاحمي لخلر حإلللخلعإلرولخل لخ اعولخقمإل لخمإلميولهر:
ارحملل لخلر حللولخلعإلرللولرللأل  وانتظام ااا تقلاايم النفقااات العامااة ماان حيااث دوريت ااا  –أواًل 

أيللأل أل ياضللإللخللل لر حللإللل إل يللولألر حللإلللغيلل ل إل يللولأليرنللألاع يللفلخلر حللولخلعإل يللول  لل ل
 لرلللألملللرولخلللل لخوللل  لأليلللا لارألي ضلللإللرلللألخرضلللإلل)ا لللكلخلر حلللولخلالللرلااصلللفلاإلل أل يلللولألاانللل ل

ل    رأالخ زأل لألخلر ااإلللألر حإلللخ  خرولألخلر حإلللخ  خ يول خ ي خ خللخم ايإل يولل  أللو
عإل يلولفاعل فل)ا لكلخلر حلولخلالرلماانل  لاإلرابلإل لفلرلريزخريلولخل ألللولألهلرلخلي لخرإللخلر حولغ

رألللالجررلللإلدلل عإل يلللوخلغيللل لاأللل ألفلللرلفاللل خللغيللل لررابرلللولألرااإل للل ولألارلللألالالللإل ي خ خلل
لخلعإل يللوألخلرحصللأل لاللإل ي خ خللغيلل لل خلرةلإل خللألخلزمللأل لألخلررللإل يعلخ مللا خايزيولخلعراقللو

خأللخمصلل خ لخلرحلل اللخلعلإل لخللل خو رلاألخملةولجصلل خ لخلملر خللحلل  األا زلألخل أللللولخلل لخل
لخلوإل زرل لح  خأللخألا زألخل لخللخلز ي 
ألارألزلبلهل خلخلاحملي لينلألألخلعل  لرلألخلر حلول النفقات حلاا أغراها ا تقليم  –ثانيًا 

للنأمإلالل احمي لألارحاب ل لكليا لاحمي لخلر حإلللخل :



ر حإلللج خ يو:لألاررالرزرألالخلراإلل لخلرر حول   لملي لخلعر يلولخ  خ يلولل  ألللولن ألخالبل-ا
لخلرألب يألألازأل لخلعإلر يألألاحإل  ه  

خلررللللل أل إلللخمقاصلللللإل يوللر حلللللإلللخقاصلللللإل يولألارلللللرالرزرلللللألالخلرالللللإلل لخلرر حلللللول  للللل -ب
لألخ  إلرإلللخمقاصإل يولخلروا  ولن   لخ معإل لأل   لخلم علخلب أل يولألغي هإل 

لر حإلللرإلليو:لألاارأالفرلخقمإلةلخل يألخلعإل لألفألخئ هلخلمرأليو -ج
ر حللإلللخزارإل يللو:لألارللرالنللالخلر حللإلللخلرح رللولل صللأولألخلاع للي لألايللأللل  إليللولخلة أللللول- 

لألخلرمريألألخلمزألألألغي هإل 
 ر حإللل من يو:لألاررالنالاألزهلخ ر إل ل   لخلحألخللخلرم أولألقأل لخ رألخل خو ر -ه

ارألزلبلهل خلخلاحملي لفل ألخلر حلإلللخلعإلرلول تقلايم النفقاات حلاا نطااق لاريان ا  –ثالثًا 
اصرفلأمبلرعيإل لخلزضولخلارلااإلر لخلر حولخأللخلزضولخلارلار فلخأللار  لخلر حولألال لكل

لنرإللي ر:أللاأللر حإلللرأ يولانألألارإللر حإلللر نزيول
:لألهللرلرزرللألالخلر حللإلللخلاللرلاحللأل لاضللإللخلأنألرللولخلر نزيللولألاألزللهلخللل لمركايااةال النفقااات-ا

ل فإلا  رأل لاف خ لخلرزارعلفرلخل أللولننالرأالر حإلللخلحبإلدلألخلاع ي لألخلاأألخلع ررلألخل
يللللول:لألهللللرلرزرللللألالخلر حللللإلللخلاللللرلاحللللأل لاضللللإللج خ خللاأللهيئللللإلللرأ مح يااااةالنفقااااات ال-ب

علاأ يلولريلإلهلخلرل بلإل يألياألزهلر عضإللرأأللزضلولرأ يلولاأللجق يريلولنرلإللهلرلخلألإلالفلرلررل
  خق ي لنأل  ماإلأاأللخلر حإلللخلرألزضولخل لاص ولفرلخل

خلاحملي لخ نأل لرليأل إلنلل ر حلإللللخأ تقلايم النفقاات مان حياث هثارهاا االقتصاادية  –رابعًا 
ل:أمبلخآلأإل لخمقاصإل يوليرنألاصري هلخل لرإللي ر

     لت الكيةاالنفقات النتاجية و اد نفقات ال -أ

خلر حإلللخ راإلزيلولهلرلخلر حلإلللخلالرلال  ل ولانلااليلأارلرلألأل خدلجر إلقضلإللرل  أل خنلاأللجيل خ خنل
لأإلليإلنلرأالرأةإلللاأللي لخلنض اإلدلألخلمنكلخلأ ي يو 

ر إلقضإللرل  أل خنليأارلرألأل خدلجلا  ل وانلاالملارإللخلر حولخ ماضانيولفضرلخلر حإلللخلارلم
لاأللجي خ خنلرأالجقإلرولخلرارزهإلللألخلر حإلللخلأ ايو 



أللحلل لألزضللللجراحللإل خلل  يلل وللضلل خلخلاحمللي لألن ضللإللاارأللأل لأللألالخوللاافلر ضللأل لخلرلل  أل ل
خلراللأارلرلللألخلرر عللولألخلربللل ولخللل لهللل خلخلرللل  أل لرللأل ألللللولخللل لاوللل  لفحلل لانلللألألخلنض الللإلدل

ل ألخئ لفرلخو   لرزإلرإلنلفرل أللولألخل وألالل رارزهإلللرحإلاا
 تحوي ية  الحقيقية والغير النفقات حقيقية و النفقات ال -ا

لرأال لو رإلللرحإلا ضإل لاأل لم ع ل    لخلأصألا لرحإلاا ل لار   لخلار لهر لخلأحيحيو خلر حإلل
يحإلا ضإلللارإللخلر حولخلاأألي يولاأللغي لخلأحيحيولفضرلخلر حولخلارلار  لألملخ زأل لألخل ألخاب 

ل م علاأللو رإلللرأالخ  إلرإلل
 قواعد النفقة العامة وحدودها/ المبحث الرابع

لخلحألخ  لخ مإلميولل ر حولخلعإلرولهر:خأل
األاألزيللهلخلر حللوليزللبلخأليللا لألفلل لرعيللإل لرحلل خ لخلر للعلخلعللإل ل قاىاادا المنفعااة  –أواًل 

خللل الملليأححهلخ ر للإل ل ألاصللالخ ر للإل لهللأللرللألخ يلل خ خللخلعإلرللولألخلاللرلخمللاحةعللرللأل
خلع خللللوليرلللا ةلاألار للل لفلللرلجةلللإل لاناللل لر لللعلررنلللأ لألخلزللل ي ل رلللأل لخلرزارلللعلألررةللل ل

خلعإلئلل لررضللإللاللاللخأللخميلل خ لاعارلل لراإلرلل ونل  لل لخللل والاإلللل ن لهرللإللهللأللخألخلر حللولخلعإلرللولم
يرنلللألاألاللل  هلخ رلللألخالرلللألرر علللولفإل ر لللإل ل  للل لخلاع لللي للهلللرلاألملللعلألااألقلللفل  للل لرلللإل

ألخلزللل ي لاإللراأبلللولهرلللإللاألل صلللإل يوألخلصلللأولرر علللولرلللأرضإللرلللأألخلررلللإلفعلخ راإلزيلللولخمقا
لرعيإل لرا الم  لخ أللأليإلللفرلخلر حإلللرألرأرهلاأليعب لرألخلررإلفع 

خمااعإل ل ألخلاا ي لفرلجر إل لخ رألخالخلعإلروللاأحيل لأليحص ل قاىدا االقتصاد  –ثانيًا 
اقصلل ل  زللولرللألخلررللإلفعل لأيللألخألخلاالل ي ليللو الخللل لهلل  للألرللألخالخلعإلرللولخلاللرليرنللأل

ل  إلقضللإللرللألرزللإلمللاولل  لانألل لر عللإلنلألنلل لكلفلل ألخلاالل ي ليز للزالخلأحللولفللرلرإلليللولخل أللللوجر
خرةاقللإلنلرللأل لللكلفلل ألخلرصلل أولخلعإلرللولاحابللرلخألينللألألهرللإلكلرللألالرللألخل قإلاللولخلرإلليللولألل

خلررلللل  ول ألخلحللللإلئرألأل  لللل لخ ر للللإل لياصلللل فألألاللللأرألخالماوصللللض لللللل لكلفضللللرلارللللزعض ل
فللرلخلر حللإلللخلعإلرللولفللرلخللل ألاللرلليأل إلألانألل لارللنإلالخلاالل ي لألاعلل يض لاإللالل للألخلاالل ي  لألرلل

خألل خلرإلريللولهللأللزيللإل ول لل  لخلرللألب يأل للألخلأإلزللوللضلل لألخلراإللعللولفللرلخلربللإله لخلوإل زيللو
له هلخلحإل  ولرازرولل حإل  ولخ ألل لاأيأليزبلاأحي لانا لرر عولاأقالر حولررنرو ل



 لإلر لللإلمج ألخأللملللرإلحلال أليحصللل لالللإللا ويحلهرلللإللصللل ألل قاىااادا التااارخي   –ثالثاااا  
خلارل يعيول)خلا لرلإلأ  للمل ةو لألة يل لخل أنألرولاأللرأليرألبل رضإللرألخلضيئإلللخلعإلرولل

يزلللألزلاألير للل لاالرا للل لاأللللللفلللاليزلللألزلاألالللا لخلر حلللولخملاصللل أل لهللل خلخلاللل ويحلألم
أصللل خنلأل للللكللخلمللل ةولخلارللل يعيواملللريولخلر حلللولخلعإلرلللولخملاصللل أل لج ألاأللاللل ويحلرلللأل

  ألخر إلقضإللاأان لأ لجص خ لخلار يعإلللألخلا خويحلخلوإلصولازارلخ ي خ خلللنألرضإل

 حدود النفقة العامة 
لامإلميايألهرإل:لرب لريرنررإللخألرريزلايألألزضا

:لألاضللل خلخلصللل  ليرنلللألاألرريلللزلاللليألربللل يايألاأنرلللإلألهللل خلخلزإلرلللب لخلألزضلللولخلميإلمللليو-ا
لخلأإلريلللولفضلللرلخلرب يلللولخمرلللا خنيو لارلللإلل)خل املللرإلليو لخلرب يلللولخ أللللل لهلللرلخلرب يلللولخل   يلللو

ألالللرحلخلر  ملللولخل   يلللول  للل لجفملللإلحلخلرزلللإلالارلللإل لخ فللل خ لألاللل نض لاأللل خ خنلفلللرلررلللإلةض ل
لخمقاصإل الأل   لألبعلخلحيلأل لارلإل لررلإلةض لألاأ يل ل أل لخل ألللولفلرلخلررلإلةلخمقاصلإل ا 

ول إلرلولارإللألزضولرب لخلر  ملولخمرلا خنيولفضلرلرومملول  ل لر نيلولألملإلئالخ رالإلجلر نيل
أله خليأا ل   لخل أللولررإل ملولاقصل ل أل لفلرلخلررلإلةلخمقاصلإل الألاألخل ألللولخنأل لقل  ول

ل رألخ ف خ ل   لقيإل ولخمقاصإل 
لألزضللولخلرإلليللو:لجألرللألخلراللإل ةلخلرحلل  ولفللرل  لل لخلرإلليللولخلعإلرللولهللرلاألخل أللللولاحلل  لخ-ب

ألااألملعلاإل ر لإل لخلل لخلأل لاماةيعلالنألخل أللولل األمنلخ ر إل لأ لازارلخ ي خ خللخلازرو
ألخلزللل ي لاإللللل ن لخألل خلللل الاملللر لالللهلرألخ  هلللإللألرحللل خ لأ ألاضلللإللخلةايعيلللولألن لللإلدولجراإلزضلللإل

يلللا للرعبلل لخللل ألالاعارلل ل  للل لخلبلل خئبلألللل لكليزللبلخألمخلعإلرللولفلللرليلل خ خللرعبلل لخم
اأرللالرللعاضإللألرألخةريضللإللابللأيولا للأل لألل لخلرر عللوللخلراإللعللولفللرلاحلل ي لخلبلل خئبللنللرلم

  خلر حولخلعإلرولرأ

ل
ل

 ظاهرة تزايد النفقات العامة /الفصل الثالث



اصاأللبإله ولخز يإل لخلر حإلللخلعإلرولرإلئعولفرلزريعلخل ألالألوإلصونلاع لازرولخلنمإل ل
لخلرأ  يألخلرواصيأ لخهارإل  لخلبإله و لخلع ي للخلناي لفرلخلأاأيرإلللألخما  لله ه ألق رألخ

إلبله هلخلزيإل ولاإلماإلبلبإله يولألخو  لأحيحيولرألخلا مي خللخلرب يوللضإللرأ رإللصر ألخلخما
لخمر لخل المألفليارإلأللهله خلخلراأألألف لخلاحمي لخآلار:ل

ل:خلا مي خللخلرب يوللزيإل ولخلر حإلللخلعإلرول–األمنل
لخمزا ل لةألي و لخل ا و لواا لخلعإل  لخمر إل  لم ألك لا مي  لاأإلألا لرب يإلل ل  و بض ل

رألخه لخلرب يإلللفرله خلخلرزإلالألهرإلللمرحاص لفرله خلخلرزإلال   لرب يايألاعاا خأ
لألخيزرأ ل–اأ يالاينألكلأللقإلرألألفإلزر  ل

 لرألخألخئالخل يأل1917-1835يع لفإلزر لألهأللخقاصإل الخلرإلررل) قانون فاجنر  -1
لرة  خنل لخألهرإلكلررألخن لمأبلفرل  خماه لفح  لخلر حإلللخلعإلرو  لررأل لا  خمولبإله و خهارألخ

ي لرألخل ألالخ أل ألايولاإلمبإلفولخل لخلألميإلللخلراأ وللإلر إل لخلعإل لفرلالرإلريإللأل   لنا
لخلررألل لايأ لة  يو ل اقو لألزأل  لخل  لمااضإل ليعأل  ل ر  لخلاإلمع لخلح أ لواا ألخليإلاإلأ
لخلر حإلللخل ل لفر لخلررأل له خ لفإلزر  لخ زع لألق  لخلأنألرر  لخلررإلة لررأل لألايأ خمقاصإل ا

لخمماإلبلخلاإلليو:
الخلررللأللخمقاصللإل الخللل لاعحلل لخلرعللإلراللاألمللعلألبللإلئفلخل أللللولخلاح ي يللول:لأيللأليللو -ا

ألخلعاقللللإلللالللليألخلألألللل خللخمقاصللللإل يولألهلللل خلياة للللبلرللللألخل أللللللولرزيلللل خنلرللللألخمزلللل خدخلل
خلاربيريللولرلللألقلللألخريألازإل يلللولألاربللي لخلعحلللأل لاإلمبلللإلفولخلللل لخلاألمللعلفلللرلوللل رإلللخلع خللللول

 لإلدولخم خ يلولألخمرألرألخزالاةاي له هلخلحألخريألفبانل ألخألنال لكلياة بلزيإل ولخلن
لألزضزولخلأنألريولخلحإلئرولألارإلليا ابل   لنال لكلرألزيإل ولخلر حإلللخلعإلرلولخم خ يلولرلأل

لخلرإلأيولخلنريولألخلرأل يو 
األمللللعلرةللللإل لخلررللللإلةلخلأنللللألرر:لخألفرللللالربللللإل لخلمللللأل لقلللل لخمللللا   لزيللللإل ولخلررللللإلةل-ب

قاصللللإل يولخمقاصللللإل الألخمزارللللإل رلل أنألرللللولرللللألخزللللال فللللعلن للللإلدولخمللللاو خ لخلرللللألخ  لخم
ألزيلللإل ولخلزضلللأل لرألللألللأانلللإل اربلللي لخمأللخلراإلألللوللللل  لخلرزارلللعلناحللل ي لخ  إلرلللإلللخأللررلللعل

 خ إل ولاألزيعلخل والألخلأ ألولايألفئإلللخلرزارعلألارإللميو الخل لررأللخمر إل لخلعإل  



زيإل ولخلة بل   لخلمل علخلعإلرلو:لرايزلوللزيلإل ولرملاأل لخلل والخلأحيحلرلمفل خ لخلرزارلعل-ج
ررلللللأللخمقاصلللللإل الفلللللإلألة لللللبلخفللللل خ لخلرزارلللللعل  للللل لوللللل رإلللخل فإلهيلللللولخلرا الللللبل  للللل لخل

فلللإلألخمر لللإل لخلعلللإل ل  للل لوللل رإلللخل فإلهيلللولخمزارإل يلللولألرلللألأللل لخمزارإل يللولملللألفليلللز خ ل
 مألفليز خ  

ألخيللزرأل  لل ل  خمللولل–خ ارلل لاأ يللالخمقاصللإل ييألاينللألكل وايااامن  –تح ياال بيكااو    -2
 لألقلل لالل دلاأ ي ضرللإللرللألخمفالل خ ل1955-1890ررللأللخمر للإل لخلعللإل لفللرلا يةإلريللإللل  الل ول)

الإلألخلحل خ خللاوصلألحلخمر للإل لخلعلإل لاعارل ل  ل لخرللأل لميإلمليولاالأأ لاأصلألخللخلرللإلوايأل
رللألخفلل خ لخلرزارللع لأل  يللهلفللإلألخلأنألرللإلللا خقللبلانللال قللول  أل لفعللالخلرللإلوايألل بلل خئبل

لخلارلمارألالأز لخمر إل لخلعإل  
فلرلألقلللليلز خ خلررلأللفلرلخ ر لإل لملألفللإل لالإللحألالخأألا م له هلخلرب يولررأللخمر لإل لخلعل

ل خلألل ألبلألخلرزإل للإلللألخلللزمزالارللنالنايلل لرللألازللالرألخزضللولهلل هلخلبلل ألفلخممللاأرإلئيو
الخمفللل خ ل فللللعلرعللل مللخلبللل خئبلوللللاالفاللل خللخمزرلللإلللرللللألخزلللالارأليلللالخلزيللللإل ولأللألقاللل

رمللاأل لخمر للإل لخلعلللإل لخلر إلزئللولفللرلأزللل لخمر للإل لخلعللإل  لخملخألرلللإللاأللإل لخمرااللإلهلخلللل لخأل
يمللار ل رلل ل لللكلخلرمللاأل لخأللق يللبلررللهلفللرلخل الل ولخلاإلليللولل الل ولخمزرللول)األل لخممللاا خا ل

لأليعأل له خلخ أ لخل :
خألاف خ ليحا ألألخلزيإل ولخلةإل ئولفرلأز لخمر لإل لخلعلإل لألرملاأليإلللخ  ل لرلألخلبل خئبل-1

للارأليالخمر إل ل)اأ لخلحاألا  
لالللللرلخملللللا  للزيلللللإل ولخمر لللللإل لخلعلللللإل للضلللللإلل ألللللإل لخقاصلللللإل يولخألخلبللللل ألفلخمملللللاأرإلئيولخ-2

ألخزارإل يولاةا لخلازخرإلللز ي ول  ل لخل ألللولملاأر للرلإللاعل لفال ولخ زرلإلللنلإلملازخ لرألألل
ل إلئاللقا  لخلأ ألب لرعألقرلخلأ بل)اأ لخلا ح   

لألخيزرألاإللرنالخلاإللر:ل–أليرنألاألبي لاأ يالاينألكل
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ل
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 يد النفقات العامةأسباب تزا

جألهرإلكلاماإلاإلنلأحيحيولألاو  لبإله يوللازخي لخ ر إل لخلعإل ليرنألخ لرإل لاضإللألف لخلاحمي ل
لخآلار:

أليحص لاإللزيإل ولخلأحيحيولل ر حولهرلا كل    األلباا الحقيقية لايادا النفقات العامةاوالً 
لاإللراإلل لخلروصصوللإلر إل ل   لخلرر أل إلللخلعإلرولألخلارل لأحيحيولخلزيإل و لزيإل و يحإلا ضإل

فرلرصيبلخل   لرأله هلخلو رإلل لفرأانلزيإل ولخ ر إل لخلعإل ل   لخلاع ي لخلعإللرلقإلا هل
لخلزيإل ول لخلزإلرعإلللفرأاله ه لخلةابلخلرحاألليألفرله ه لخلزإلرعإلللأل    لفرل    زيإل و
انألألأحيحيولأله خلهألله فلخلررإلةلخمقاصإل الل لكلما لرألخألهرإلكلاماإلبلأحيحيول

لض هلخلزيإل ولألاه له هلخ ماإلبلهر:ل
 :األلباا االقتصاديةل-1

لخلأيإلول لفر لخل أللو لا وا لألازخي  لزضو لرأ لخلحألرر لخل وا لزيإل و لخ ماإلبلفر له ه اارأا
ل:خمقاصإل يولرألزضولخو  

لخل والخلحألرر-ا لزيإل ولزيإل و لخل والخلحألررلميرز ل رضإللأنرإلن لخي خ خل:لأيألخألزيإل و
ل وألا خ ف خ لماو الخل لجامإلالاأل يولخلب خئبلألاإللاإللرلزيإل ولرأل  للخل أللول ألزيإل و



لامعإل هإل  لاأل لرأل ضإل لاأل لخلب خئب لأز  لزيإل و لخل  لخلأإلزو لا ألأ لأا  ألزيإل وللخل أللو
لخمي خ خللخلعإلرولارزعل   لررأللخمر إل لخلعإل  

لجألزيإل ولا والخل أللولفرلخلأيإلولخمقاصإل يوللرعإللزو رعإللزولخلاح اإلللخمقاصإل يو:-ب
لرألخ  ل لألزيإل و لخمقاصإل ا لخلررإلة لألاألمع لخل أللو لجر إل  لزيإل و لخل  لأارإلن لميو ا اح اإلاضإل
لخلنمإل ل لخ ر إل للرأإل او للزأللخل لزيإل و لخل ألا لرأ لخلع ي  لخأ ل    لخلاأني  لرع خل أللو

لألخلاةإللو 
لزيإل ول األلباا االجتماىية  -2 لاماب لخلار لخمزارإل يو لخلعألخرا لخه  لجيزإلز أليرنأ

لرولارإللي ر:لخلر حإلللخلعإل
لماو الا أل هإلل-ا لخلزيإل و لأله ه لخلرإلريو لفرلخل ألا لخلمنإلررلألوإلصون لرع مللخلررأل زيإل و

لخل لزيإل ولخ ر إل  
لفرلخ ر إل ل-ب لرألزيإل و ل ره ليرز  لألرإل لرألخل يفلخل لخلر يرو لرع مللخلضز و زيإل و

 خلعإل لل  أللوللراة اإللله هلخلزيإل و 

لمرارإل-ب لرايزو لخلأل رلخمزارإل ر لاأحألقض لررأل ليةإللاألأ لخلرألب ألأ لألخصا  لخلاع ي   
 خلاع يريولألخلصأيولررإللا ابل  يهلزيإل ولفرلخلر حإلللخلعإلرو 

نرايزولةايعيوللزيإل ولا والخل أللولفرلخلررإلةلخمقاصإل ا لفح ل األلباا اددارية  -3
ا ابل   ل لكلابو لفرلأز لخم خ ولخلأنألريولامابلخماأ خألخلع ي لرألخلألزخ خلل

لخلر حإلللخلعإلرولألخلضي لفر ل لكلزيإل و ليرادل أ لخلةايعرلخأ لألرأ لخلروا  و  لخم خ يو إلنا
لخلاربي ل لخلزيإل ولفرلخلر حإللل   لخقاصإل يإلللخلا  ل   ل  زولزأل و ألياألقفل بدله ه

ل خم خ الفن رإللنإلأل ري خنلن رإللقالخلعبدلألخلعنالصأي 
رار للخلع ي لرألخ أزخبلفرلا حإلبلخلأ بلخلعإللريولخلأإلريولخ األلباا الليالية  -4

لخل أللول لرموألليو لررأل ل ره لرز  لخل ا لخ ر  لخلعإلل  لفر لخلروا  و لخل يرح خةيإلل ألربإله 
ليا ابل  يهلرألزيإل ول لخ أزخبلخلميإلميولألرإل لخل ألليولألاع   لخلميإلميو ألارعبل اقإلاضإل

 خلرر أل إلللخمزارإل يوللنمبل بإللخلرإلوايألألرإللا ابل  يهلرألر حإلل 



لخلعإل لل:ماليةاأللباا ال -5 لخ ر إل  لفر لاألمعضإل لزيإل و لخل  لخلأ يأو لخل أللو خازضل
لألمإل  هإلل   ل لك:

مضأللولخمقا خ لخلعإل لخل خو رل) ألة ي لجص خ لخلمر خل لألخلوإل زرلرايزوللارإلررل-ا
لخلعاقإلللخل ألليو 

 ألزأل لفألخئ لفرلخ ي خ خللخلعإلرولغي لروصصولفرلريزخريإلللخ ر إل لخلمرأليو -ب

اأااله هلخ ماإلبلاهريولوإلصولرايزوللاألمعلرةإل لخلأ ألبل الدفاىية  األلباا -6
للارإلررلخلوافإلللخل ألليول لرايزو للأ ألبلراألقعو لخأللخمماع خ  لا ابل   لل خل ع يو ألق 

لألا إلألللأمبل لخلر حإلللخلعإلرو لفر لناي و لزيإل و لخلنأي و لخلاألا  لررإلة  لفر  لكلألوإلصون
لخل أللر لاهريولخل أللولألب ألفضإللألر نزهإللفرلخلص خا

   األلباا الظاهرية لايادا النفقة العامة  ثانياً 

لزيإل ول ليا ابل  يضإل لخأل لميحإلا ضإل لخلعإلرو لخلر حو لفر لهرلزيإل و لاإل ماإلبلخلبإله يو يحص 
لخلزيإل ول لاماإلب لألاه  لخلعإلرو  لخلرر عو لخأل لخلو رو لرأ لخل    لرصيب لراألمة لفر رحإلا و

 خلبإله يولهر:

خه لخمماإلبلخلارلاو الخل لزيإل ولفرل ق لخلر حإلللألخأ لرألل:انخفاض قيمة النقودل-ا
خلعإلرولبإله يإلل ألألخألي خفحهلزيإل ولفرلأز لخلم علألخلو رإلللخلررازولهأللخرو إل لخلحألول
لفإلألخل أللولاأاإلجلخل لخر إل لراإلل ل خلر خئيولل رحأل  لفرعلاصإل  لرألزإلللخلابو لمرأليإل

لر الخلرماأل لخلمإلا لرألخلم علألخلو ر لقاالخلابو  خنا للع  لاعةيو لإلللخلرح رو
لفإلأ لخلرحأل  لخرو إل لقيرو لرع لياة بلأيألخره لررا يإلللخل أللوللخمر  لفرلاقيإل  زيإل و

ل لأله خ لألخمزأل  ليألخلر ااإلل لأز لرإل لاحإلد لرع لخلعإلرو لخلر حإلل لأز  لفر لازخي  ل ره رز 
لخلو رإلللألخلررإلفعل   لأإللهلأإلااإلنل 

لخل:تغير النظم المالية والمحالبيةل-ب للاعي  لخأامإلبلرايزو لألقألخ   لخلرإلليو لرب 
خلريزخريإلللفح لازخي لأز لخ ر إل لبإله يإلنلأيألمإل لخ م ألبلخلرح الفرل فعلخ زأل لاع ل
األنإلرللا زألخلع ي لرألخل ألالخل لخلربإل لخلعيررل   لمايالخلرأإلا لألاإللاإللرلف أله هل

لل لخم رإلا لألفرلخلرإلبرلنإلرللخلريزخريإللل  لخ ر إلقيو  لخل أللو ل   لريزخريو ارنال بد



لم لنإلرل لخلعإلرو لخلر خف  لر حإلل لخأ لخا لخلصإلفر لخلرإلاد لرا ا لألف  لفرللاأمب امزا
لةاحإلنل لاأمب لخلريزخريإلل لف أ لخآلأ لخرإل لررضإل  لجي خ خاضإل لأصي و لة ح لاع  لخم خلريزخريو

ي خ خاضإلل ألألايولرحإلصولألق للة يحولخلرإلادلخ زرإللرلخالامزالخلر حإلللخ لعإلرولانإلر ضإللألخم
لا  ل لكلخل لزيإل ولبإله يولفرلخلر حولخلعإلرو 

زيإل ولرمإلأولخ قإللي لرايزوللب لررإلة لز ي ول إتلاع الملاحة ادق يمية ل دولة ل-ل
يا ابل   له خلخ ربرإل لخيولزيإل ولأحيحيوللل  أللولأله خلخلمابل غ لق ولأ ألأهلخملخرهلم

لخلو رإل لفر لخلز ي  لخلعإلل  لألاع لررإلة  لاأل ألاإل لرض اضإل لخلأإلمللخلرإل  و لأله ه رأالل 
ل لاع  لألخليرألخلررإلليو لخليرألخلزرألايو لألاألأ  لخلر قيو لألخلرإلريإل لخلع ايو لخلرإلريإل خرضيإل لخاأإل 

لخماأإل لخلمألفيار 
 اآلثار االقتصادية ل نفقات العامة

لألينألألخ لرإل لاض هلخآلأإل لرألواالخلاحمي لخآلارل:
الوأ لخلر حلإلللخلعإلرلول  ل لخمرالإلجلألخلحلأل ل لنفقات العاماة فاي االنتاال القاومي ا هثار -1

ليرنألخألراااعهلاإللاحمي لخآلار:لألهأللرإلخلعإلر ول
ار ل لخل ألللولهل هلخلر حلإلللاصلأل ولراإلرل ولرلأللخلر حإلللخمراإلزيلولألخ  إلرلإلللخمقاصلإل يو:ل-ا

اع لخلررللل أل إلللخلعإلرلللولمألهللل هلولللاالقيإلرضلللإللاإلمرالللإلجلخأللاحللل ي لج إلرلللإلللخقاصلللإل يوللللل
خلررل أل إلللماضل فلخلل لاأحيل لخلل ا لفلرلزريلعلخمألألخالألخررلإللخلل لةل حلخراإلزضلإللامللع ل
يحلللال لللألأرلللألخلن  لللولجرلللاإل إلنللأإلزلللإللل إلرلللولاللل  لخل ألللللولخألرلللألألخزاضلللإللخألاالللألل لخرللل ل

ألرلألألاض فلخل أللولرألأل خدل لكلخل لج إل ولخلاألخزألخلرلإللرلل ررلإل يعلخلعإلرلولم لخراإل ضإل
خلا يضرلخأله هلخلررإل يعلخ خلرإللاإل للاإلقالرألملع لخلن  لولفملينألألهرلإلكل زلزلهين لرل

خألهل هلخلر حلإلللارلحيضإللاصلرفللفرلرضإليولخل أل ولخمراإلزيولألهرإللانرألخهريولا والخل ألللو 
ل برألخلر حإلللخلررازولخلارلرألرأرضإللخألامإله لفرلزيإل ولخل والخلحألرر

فلللإل خلنإلرلللللل رل  للل لرلللن يألخأللل هرإللرحللل الألخآلوللل ل يرلللرألهللللخلر حلللإلللخمزارإل يلللو:ل-ب
خلر حللإلللخمزارإل يللولرح يللولأليضلل فلررضللإللاأأليللالزللزدلرللألخلحللألولخلرلل خئيوللرصلل أولخل ئللإللل
رأللل أل ولخلللل والن  إلرلللإلللخلاةإلللللولألخلبلللرإلألخمزارلللإل رلفللل ألخ أللل لخلةايعلللرلهلللأللزيلللإل ول



رللللخلر حللإلللخمزارإل يللولارللإللخ خلنإللخلة للبل  لل لخلملل علألخلولل رإلللألبلل أل ولزيللإل ولخمراللإلج 
 يريلللولناللل والخل ألللللولرلللأانلفلللرلرةلللإل لخ ملللنإلألألارللليي هإللخلرملللإلنألل  ئلللإلللخمزارإل يلللول
رألل أل ولخللل والفإلرضللإللالل لكلاعرللال  لل لارللزيعلخمراللإلجلخلصللرإل رللرللألخ لخلارللإلدلرللألزضللول

لألزيإل ولخلرإلادلفرلقةإلالخلمنألرألزضولخو   
بلخمرالللللإلجلخلحللللألررلزللللل خدلخلر حلللللإلللخآلألللللإل لخلالللللرلاصلللليلارأصلللل لخلر حللللإلللخلعملللللن يو:ل-ج

 لفعرل رإللاحلأل لخل ألللولااأأليلالاعل لخأل هرإللخرنرإلرلرلألخمول لاألملعرخلعمن يولفرلاأل يأل
 رإلص لخمراإلجلخلر ررلخل لخلعر يإلللخلعمن يولنرايزولةايعيوللضل خلفلإلأل رإلصل لخمرالإلجل

رلل رزارلعلألاإللاإللرلخ ا إلالخمعإل لخلررازإلللألخرو إل لخمماضاكلخلن لمع هإلمألفلي ا عل
خ خلخمللاع للخل أللللولر حإلاضللإللخلعمللن يولفللرللأل لللكلألخلرللإلادلخلحللألرر لألأإلريضرللإل:لخ ألل لخلاألمللعر

جررللإلدلصللرإل ولرعيرللولخأللرةللإل خللخأللرللألخرللألملل أل لألخلاللرليمللا إل لررضللإللخمقاصللإل لخلحللألررل
لفرلخمراإلج 

 لنفقات العامة في االلت ال  القومي ا هثار -2
 لاأل لهل هلخلر حلإللل  ل لزيلإل ولخمملاضاكلرلألولاال:ليابر حإلللخمماضاكلخلأنألرر-ا

رإللاحأل لاهلخل أللولاأرلإلدلجرلاإل ضإللل أإلزلإلللخلعإلرلولرلألجر لإل لقل لياول لرلنالمل علألول رإللل
لااع  لاأ خدلخلألبي ولخلعإلرولألخلرر أل إلللخلعإلرول 

ر حلللللإلللخملللللاضانيولراع حلللللولالللللإلمزأل لألخل ألخالللللب:لألاابللللل لاأللللل لهللللل هلخلر حلللللإللل رللللل رإلل-ب
زدلرلللألخلر حلللإلللخلعإلرلللولل  ألخالللبلألخمزلللأل للرألب يضلللإللرحإلالللالرلللإلليو يلللهلاوصلللحلخل ألللللولزللل
لضلل خلفلل ألهلل هلخلر حللإلللامللإله لفللرلزيللإل ولخمراللإلجلخلن للرلألاإللاللإللرلزيللإل ولل هللومدلرللألو رللو

ل خمماضاك
خألخلر حلإلللخلاأألي يلوليحاصل ل هثار النفقات العامة في إىاادا تواياا الادخل القاومي  -3

ألزيعلخل والخلحلألررلأليرنلألاحملي لخلر حلإلللخلاأألي يلولخلل لأاألولاأ هإللخلراإلر ل   لج إل ولا
لخرألخالرألأيألخغ خبضإل:

خلر حلللإلللخلاأألي يلللولخمزارإل يلللول:لألهلللرلخلالللرلاحللل  للعللل  ل فلللعلرملللاأل لرعيرلللولاعللل ل-ا
لخمف خ لنر حإللللرحإلا ولغادلخلرعيرول 



 فلعلخ اإلأضلإللخلر حإلللخلاأألي يولخمقاصلإل يو:لألهلرلخلالرلارلر لللاع لخلررل أل إلللخرلإللل-ب
 خأللأرإليولخلصرإل ولخلألةريو 

 خلر حإلللخلاأألي يولخلرإلليو:لألهرلفألخئ لخل يألخلعإل لألخماضانه -ج

 


