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 أنواع القروض العامة
 :  القروض الداخلية والقروض الخارجية-1

 األشخاص من الدولة علٌها تحصل التً القروض هً :الداخلٌة القروض-أ

 هذا فً الدولة وتستطٌع أراضٌها، فوق المقٌمٌن االعتبارٌٌن أو الطبٌعٌٌن

 تدفع التً والمزاٌا مالئمة، تجدها التً الشروط وضع القروض من النوع

 على متوقف القروض هذه مثل ونجاح القروض، هذه فً لالكتتاب المواطنٌن

 :أهمها االعتبارات من مجموعة

 .السوق حاجة عن الوطنٌة المدخرات من فائض وجود-

 .القروض هذه مثل على لالكتتاب المقرضٌن لدى استعداد وجود-

 حاالت عن وتبعده االقتصادي التوازن على المحافظة على الدولة قدرة-

  .االقتصاد على السلبٌة آثارهاو األجنبً القطع أسعار وتقلبات التضخم



 شخص من الدولة علٌها تحصل التً القروض هً :الخارجية القروض-ب

 الدولة وتلجأ .أجنبٌة حكومات من أو البالد، خارج مقٌم اعتباري أو طبٌعً

 كفاٌة وعدم أموال رؤوس إلى بحاجة تكون عندما القروض هذه مثل إلى

 بشكل القروض هذه مثل انتشرت وقد .الوطنٌة والمدخرات المحلٌة اإلٌرادات

 قادرا   ٌعد لم منها بعضا   أن لدرجة األخٌرة اآلونة فً النامٌة البلدان فً واسع

 :منها المحاذٌر من عدد القروض هذه ولمثل .فوائدها سداد أو سدادها على

 بعض علٌها وتفرض المقترضة الدولة ظروف المقرضة الدولة تستغل قد-

 .الشروط

 المقترضة الدولة ٌجعل مما األجنبً بالقطع الخارجٌة القروض تكون ما غالبا  -

    .األجنبٌة العملة تلك صرف بسعر مرتبطة



 القروض االختيارية والقروض اإلجبارية-2
 المتعاقدٌن، بٌن بالتراضً عقد عن عبارة هً :االختيارية القروض-أ

 القروض من النوع هذا ونجاح االمتناع، أو القبول بٌن مخٌر هنا والمتعاقد
 :أهمها عامل من أكثر على متوقف

 . المجتمع فً األفراد حاجة عن فائضة أموال توفر-

 .القروض هذه بمثل لالكتتاب األفراد لدى العام المٌل توافر-

 :هما الداخلية االختيارية القروض من نوعان هناك

 على معتمدة شعبها أفراد على الحكومات تطرحها التً هً :الوطنٌة القروض-
 .للبلد وانتمائهم الوطنٌة دوافعهم

 ومٌزات فوائد فٌها للمكتتبٌن ُتعطى التً هً :العادٌة أو التجارٌة القروض-
     .العائد مقدار على متوقف علٌها واإلقبال متنوعة، مادٌة



 إجبارٌة بصورة الدولة تفرضها التً القروض هً :اإلجبارية القروض-ب

 إلى الدولة تلجأ و المناسب، الوقت فً بسدادها لهم تعهدها مقابل رعاٌاها على

 الفوائد ومن والكوارث، الحروب مثل األزمات فً القروض هذه مثل

 :ٌلً ما القروض لهذه االقتصادٌة

 األفراد لدى الزائدة الشرائٌة القوة امتصاص على اإلجباري القرض ٌساعد-

 .التضخم عن واالبتعاد المجتمع فً

 علٌها، المترتبة االلتزامات بعض الدولة تأجٌل على اإلجباري القرض ٌساعد-

    .مستحق قرض دفع تأجٌل أو االستمالك نتٌجة



 القروض العمرية والقروض املؤبدة والقروض ألجل-3
 الدولة تكون حٌث المقرض بعمر المرتبطة القروض هً :العمرية القروض-أ

 وٌنتهً إٌاها، أقرضها التً األموال مقابل للمقرض معٌن مبلغ بتقدٌم ملزمة
 .للدولة المقرضة األموال وتصبح المقرض بوفاة االلتزام هذا

 معٌنا   تارٌخا   الدولة فٌها تحدد ال التً القروض هً :المؤبدة القروض-ب
 تشاء ما استهالك فً الحق الدولة وتمتلك عنها، فائدة بدفع تلتزم ولكنها لسدادها

 ٌطالب أن ٌستطٌع ال والمقرض ٌناسبها، الذي الوقت فً القرض سندات من
 .سنوٌا   له المقررة بالفوائد بالمطالبة الحق ٌمتلك لكن القرض وفاء الدولة

 لمدة تعقد وطارئة مؤقتة عقود هً :السائرة أو العائمة أو ألجل القروض-ج
 ال لمدة أو سنوات،/10/ عن تزٌد لمدة تكون فقد بنهاٌتها، الدٌن ٌنقضً معٌنة
 .والسنة الشهر بٌن ٌتراوح قصٌر ألجل أو سنوات،/10/ عن تزٌد
   .المواسم بعض فً العجز لسد الدولة تصدرها التً ( الخزٌنة سندات):منها



 القروض املثمرة والقروض العقيمة-4
 بإٌراد تأتً استثمارٌة مشارٌع على ٌنفق الذي القرض هو :المثمر القرض-أ

 .فوائده مع الدٌن أصل وٌسدد

 بإٌرادات ٌأتً ال مشروع على ٌنفق الذي القرض هو :العقيم القرض-ب
 :منها والمجتمع االقتصاد على فوائد له لكنه وفوائده، القرض لتسدٌد

 .التضخم مثل العصري االقتصاد فً السٌئة االقتصادٌة الظواهر محاربة-

 .البطالة مثل االقتصادٌة المشكالت بعض حل فً تساهم أن القروض على-

 بٌن المالٌة لألعباء عادل بتوزٌع االجتماعٌة العدالة تحقق أن القروض على-
 . المجتمع طبقات

 القروض مبالغ إنفاق خالل من االقتصادي التوازن تحقق أن القروض على-
 .العامة النفقات خالل من صحٌح بشكل



 التنظيم الفين للقروض العامة
 تتطلب والتً القروض إصدار بموجبها ٌتم التً اآللٌة للقروض بالتنظٌم المقصود
   :منها اإلجراءات من مجموعة

 :وفوائده القرض مقدار معرفة أي :العامة القروض إصدار نظام تحديد-1

 بأكثر اُكتتب إذا الحالة هذه وفً الدولة من القرض مبلغ تحدٌد ٌتم قد :القرض مبلغ -
 مبلغ ٌحدد لم إذا أما به، اكتتب الذي المبلغ مكتتب لكل احتساب ٌتم القرض قٌمة من

 .بها اكتتب التً السندات بمقدار مكتتب لكل فٌحسب القرض

 .الفائدة معدل -

   :القروض إصدار-2

 السعر بنفس االكتتاب تم فإذا به تصدر سعر للسندات :القرض سندات إصدار سعر-أ
 سعرها من بأقل السندات شراء تم إذا أما التعادل، سعر ٌسمى به صدرت الذي

 عالوة الفرق وٌسمى االسمً بسعرها للمكتتب إعادتها فٌتم للمكتتبٌن تشجٌعا   االسمً
 .التسدٌد



 وقد واحدة فئة من القرض سندات تكون قد :وفئاتها القروض سندات نوع-ب
 لٌرات (5) بقٌمة سندات أو سند كل قٌمة لٌرات (10) مثل فئات عدة من تكون

 عدد زاد منخفضة السند قٌمة كانت وكلما لٌرات، (10) بقٌمة وسندات
 .المكتتبٌن

 :هً القرض لسندات أشكال ثالثة هناك :القرض لسندات القانوني الشكل-ج

 قوائم وفق أصحابها بأسماء تصدر التً السندات وهً :األسمٌة السندات-
 محددة

 حاملها وٌعتبر أصحابها أسماء فٌها ٌدون ال التً السندات هً :لحاملها سندات-
 .صاحبها هو

 قسٌمة بها وٌرفق صاحبها اسم فٌها ٌدون التً السندات هً:مختلطة سندات-
   .حاملها قبل من تحصل القرض على المترتبة بالفوائد



 حتديد الكيفية اليت يتم هبا االكتتاب-د
 القرض سندات بطرح بموجبه الدولة تقوم الذي األسلوب هو :العام االكتتاب-1

 .عام بشكل المواطنٌن جمهور على

 من بأقل السندات بأخذ المصرف ٌقوم حٌث :المصارف طرٌق عن االكتتاب-2

 .وبٌعها مخاطرته مقابل الفرق من وٌستفٌد للجمهور وبٌعها االسمً سعرها

 سنداتها بٌع هنا الدولة تتولى :(البورصة) المالٌة األسواق فً االصدار-3

 .السندات بٌع فً عملها وطرٌقة المالٌة األسواق من مستفٌدة بنفسها للجمهور

 على المزاودة بطرٌقة السندات بعرض الدولة تقوم حٌث :بالمزاودة االكتتاب-4

 .المكتتبٌن بٌن للمزاودة األعلى الحد وتترك السند لقٌمة األدنى الحد تحدد أن



 تسديد القروض-3
 مقابل به اكتتب الذي المبلغ عن ٌتنازل بالقرض المكتتب أن المعروف من

 ما وهذا السنة، فً مرتٌن أو السنة فً مرة علٌها ٌحصل فائدة على حصوله

 القرض أما ضمانات، إلى ٌحتاج ال الذي الداخلً القرض على نطبقٌ

 :منها المقترضة الدول تقدمها ضمانات إلى فٌحتاج الخارجً

 القرض تصرف تحت الدولة موارد بعض بوضع وذلك :عينية ضمانات-

 .المحدد الموعد فً وأقساطه فوائده لتسدٌد

 .المقترضة الدولة بضمان أخرى دولة تقوم حٌث :شخصية ضمانات-

 أو األجنبً بالنقد القرض قٌمة بسداد الدولة بموجبها تتعهد :النقدية الضمانات-

   .كالذهب ثمٌنة بمعادن



 طرائق تسديد القروض
 .استحقاقه حٌن القرض وفاء-1

 قرض بتحوٌل الدولة تقوم حٌث :التثبٌت طرٌق عن العام القرض تسدٌد-2
 .األجل طوٌل قرض إلى استحقاقه عند األجل قصٌر

 قدٌم قرض باستبدال الدولة تقوم حٌث :التبدٌل بأسلوب القرض تسدٌد-3
 القدٌم للقرض الفائدة معدالت تكون عندما القدٌم القرض به تسدد جدٌد بقرض
 :أسالٌب بثالثة عادة ٌتم والتبدٌل مرتفعة،

 دٌن بإحالل بالقرض المكتتبٌن بإلزام الدولة تقوم حٌث :اإلجباري التبدٌل-
 .مرتفعة بفائدة قدٌم دٌن محل منخفضة بفائدة جدٌد

 سنداتهم بتبدٌل للمكتتبٌن الحرٌة ترك الحالة هذه فً ٌتم :االختٌاري التبدٌل-
 تقدٌم مقابل القدٌمة، بالسندات االحتفاظ أو أقل بفائدة جدٌدة بسندات القدٌمة
 .التبدٌل حال فً المٌزات بعض



 جدٌد قرض بعقد الحالة هذه فً الدولة تقوم حٌث :االختٌاري شبه التبدٌل-

 .القدٌم القرض سداد فً وتستخدمه منخفضة بفائدة

 حاملً إلى القرض قٌمة سداد أي :االستهالك طريق عن القرض قيمة تسديد-د

 استهالك وٌتم .الفوائد وتخفٌض القرض قٌمة تخفٌض إلى ٌؤدي مما السندات

 :التالً الشكل على القرض

 سنوٌة أقساط طرٌقة على االستهالك-

 .القرعة بطرٌقة االستهالك-

 .المالٌة السوق من الشراء طرٌق عن االستهالك-

 



 تغطية استهالك القروض العامة-4
 :أهمها من العامة القروض استهالك لتغطٌة طرٌقة من أكثر هناك

 تسدٌد فً العامة الموازنة فوائض الطرٌقة هذه وفق تستخدم :الموازنة طرٌقة-أ

 .عام كل فً فوائده مع القرض أقساط العامة الموازنة فً ترصد أو القرض

 بمبلغ ٌُزود خاصا   صندوقا   الدولة تنشأ بأن وذلك :االستهالك صندوق طرٌقة-ب

 معٌن، إٌراد له ٌخصص أو الموازنة من بمبلغ سنة كل ٌغذى له مال رأس بمثابة

 المواعٌد وٌنتظر المالٌة األسواق من القروض سندات بشراء الصندوق هذا وٌقوم

 .كلها السندات بشراء الصندوق ٌنتهً أن إلى بتسدٌدها لٌقوم لها المحددة

 أثناء الطرٌقة هذه تستخدم :المال رأس على استثنائٌة ضرائب فرض طرٌقة-ج

 .القروض لتسدٌد الحروب

 .القرض لسداد جدٌد نقدي إصدار الطرٌقة هذه فً ٌتم :الجدٌد اإلصدار طرٌقة-د



 االمتناع عن تسديد القروض العامة-5
 تعلن عندما وذلك العامة القروض تسدٌد عن الدولة تمتنع أن الممكن من

 .واألرجنتٌن البرازٌل مع حدث كما وذلك إفالسها

 :القروض تسديد عن االمتناع أسباب

 .الدائنٌن تجاه بالتزاماتها الوفاء على مالٌا   الدولة قدرة عدم-أ

 .الدولة فً السٌاسً النظام تغٌر-ب

 المقرضٌن واستغالل المقرضٌن بشروط قبولها عند شدٌد بغبن الدولة شعور-ج

  .القرض منحها عند للدولة الصعب المالً الوضع


