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 الســـــيــــــاســــات والنـــــظــــــم ادلــــــــالـــــــــيــــــــــةاس ــــيــــقـــي مـــــف ــةالــــــعـــــاديــــة ــــــابــرقـلة لــيــــموذجـــة النــــابــــاإلج
 لسنة األوىل ماسرت ختصص إدارة ادليزانيةا

 
 نقاط( 00) السؤال األول:

 :أذكر حمددات اختيار السياسة ادلالية بدون شرح
 / الفجوات الزمنية؛1
 / آاثر التزاحم ادلايل؛2
 / اخليارات السياسية؛3
 / مستوى االنفتاح االقتصادي.4
 

 نقاط( 00)  السؤال الثاين:
 من وجهة النظر  الكينزية يف معاجلة اختالالت االقتصاد القومي: وضح أمهية السياسة ادلالية

 
حلكومي، ففي ا واإلنفاقالتغيري يف معدالت الضرائب  قدرهتا علىمن خالل " كينزعند "السياسة ادلالية  أمهية تربز 

وابلتايل يزيد  ،والشركات األفرادختفيض معدالت الضرائب على عرب  ،زايدة مستوى النشاط االقتصاديحالة الركود ميكن 
وزايدة مستوى التشغيل، ومن انحية  إنتاجهممما حيث ادلنتجني عل زايدة  الفعال، الدخل حتت التصرف فيزداد الطلب الكلي

الفعال،  الكلي زايدة حجم الطلب إىلمما يؤدي  ،وخصوصًا عن طريق التمويل ابلعجز إنفاقهاقد تزيد احلكومة من  أخرى
مع تكوين فائض يف ادليزانية  ،احلكومي اإلنفاقوخفض  ،انية وعند التضخم ميكن زايدة معدالت الضرائبويف احلالة الث

وارتفاع  ،وحجزه عن التداول لفرض التقليل من حدة الضغوط التضخمية ،العامة المتصاص جانب من القوة الشرائية
 .األسعار
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 نقاط( 00)  السؤال الثالث:

 كثرة الضرائب تقتل الضريبة، إشرح مضمون العبارة مستشهدا أبمثلة توضيحية:يقول "آرثر الفر" أن  

يف  اإلفراط" ومن قبلو الكثري من االقتصاديني الليرباليني أن كثرة الضرائب تقتل الضريبة وذلك كون آرثر الفريعتقد "
ني رئيسيتني، األوىل ىي جلوء ، عرب تسارع انتشار ظاىرتتقلص الوعاء الضرييبفرض الضرائب وبنسب عالية يؤدي إىل 

إذا كانت الضرائب  تفاداي لدفع مسامهات جبائية عالية، التهرب الضرييبدافعي الضرائب سواء العائالت أو الشركات إىل 
والرسوم  ادلعنية ابالرتفاع تستهدف جانب الدخل، أما إذا مست جانب االستهالك فقد يؤدي ابلكثري من ادلستهلكني 

تتميز إدارهتا بشكل أكرب يف الدول اليت عادة و  وتنتشر ىهه الظاىرة ك ادلواد ادلشمولة ذههه الرسوم، للتوقف عن استهال
 الضريبية ابلتخلف والضعف.

حبثا عن مالذات ضريبية أكثر مرونة، حيث يكون  هروب رؤوس األموال إىل اخلارجأما الظاىرة الثانية فتتمثل يف 
الثقل الضرييب أخف، وذلك عرب حتويل االستثمارات يف القطاعات ادلعنية بزايدة الضرائب إىل الدول ذات العبء الضرييب 

هولة أكرب، يتم بس وتنتشر ىهه الظاىرة أكثر يف االقتصادايت ادلنفتحة أين يكون حتويل رؤوس األموال من وإىل اخلارج األقل
والنتيجة احلتمية لكلتا الظاىرتني ىي تقلص الوعاء الضرييب وابلتايل اجلباية احملصلة، وعليو فإن اإلفراط يف فرض الضرائب 
يؤدي إىل نتائج عكسية، لها يبقى الرىان األكرب الهي جيب على اإلدارة الضريبية ومن ورائها احلكومة كسبو ىو إجياد 

ة اليت تسمح ابستمرار النشاط االقتصادي وتوسعو، ويف نفس الوقت حتصيل عوائد جبائية تغطي معدالت الضريبة ادلناسب
  التزامات الدولة يف جانب اإلنفاق العام.
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