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 الملخص

العراقي اقتصــــــــــادا ريعيا يعتمد على إنتاا النفط اخلام وتصــــــــــديره، وتدور املوازنة العامة يعد االقتصــــــــــاد 
للدولة يف فلك هذه الظاهرة الريعية بل وتقوم بتكريســـــــها وهنا تربز مشـــــــكلة البحث. إذ أن املوازنة العامة، 

ي تبويبها إداراي ومنذ أكثر من نصــف قرن، تعتمد أســلوب ما يســمى مبوازنة البنود واالعتمادات  يث جير 
ونوعيا واقتصــــــاداي من أجل هدف رئيســــــي يتمثل مبمارســــــة الرقابة للتاكد من قيام الوزارات واملؤســــــســــــات 
احلكومية ابإلنفاق  دود االعتمادات اليت جيري تقديرها من قبل الســــلطة التشــــريعية ضــــمن قانون املوازنة. 

ور متعددة لعل من أبرزها عدم وضـــــــــوح لكن املعضـــــــــلة الرئيســـــــــية يف هذا األســـــــــلوب تتمثل يف أوجه قصـــــــــ
األهداف اليت ترصد هلا االعتمادات وافتقادها ملعايري قياس األداء الفعلي للوحدات احلكومية ومعرفة مدى 
الكفاءة يف تنفيذ الربامج املتنوعة، األمر الذي يضــــــــــعف من اإلنفاق العام العقالين ويعزز اهلدر يف األموال 

 العامة.
( حياول 2019-2005لبحث، فمن خالل اعتماد ســـــــــــلســـــــــــلة زمنية للســـــــــــنوات  وهنا تكمن أمهية ا

الباحث أن يلقي الضــــــــــوء على املشــــــــــاكل األســــــــــاســــــــــية للموازنة العامة، واليت تتمثل يف ضــــــــــعف النفقات 
االســتثمارية مقارنة ابلنفقات التشــغيلية وتعامجم إمجايل النفقات خالل الســنوات األخرية، وهيمنة اإليرادات 

متويل املوازنة مقارنة ابإليرادات األخرى فضــــــــــال عن العجز املايل املســــــــــتشــــــــــري واملتعامجم خالل النفطية يف 
ســــــنوات البحث. وعلى الرغم من وقوف الكثري من األســــــباب االقتصــــــادية وغريها وراء هذه املشــــــاكل يف 
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تمادات يف املشـــاكل املوازنة العامة، إال أن الباحث قام ابلرتكيز على دور تطبيق أســـلوب موازنة البنود واالع
 املذكورة.

وإزاء ما تقدم يرى الباحث ضــــــــرورة إجراء التغيري يف اســــــــرتاتيجية املوازنة العامة يف العراق والبحث عن 
األســــــــــــلوب البديل والذي يعتقد الباحث انه ميكن أن يتجســــــــــــد مبوازنة الربامج واألداء، إذ البد من إجراء 

اه حتديد أهداف معينة ختدم اقتصــــــاد البلد ووضــــــع الربامج الالزم التنســــــيق بني وزارط التخطيط واملالية ابجت
تنفيذها من قبل وحدات االقتصـــــــــاد العام، على أن يقرتن ذلك بوضـــــــــع معايري لقياس األداء تســـــــــهم بربط 

 املدخالت واملخرجات، ومبا يسهم بتحقيق الكفاءة والفاعلية يف إجناز الربامج واألنشطة احلكومية.
وبة تطبيق موازنة الربامج واألداء يف العراق، اليت يدركها الباحث، وحاجتها إىل وعلى الرغم من صـــــــــــــــع

الكثري من املتطلبات واملســـتلزمات، إال أن األمر يســـتحق التضـــحية وبذل اجلهود وإنفاق األموال من أجل 
والبشــــــــرية  الوصــــــــول إىل موازنة عامة تكفل ترشــــــــيد اإلنفاق العام وتعزز من كفاءة اســــــــتخدام املوارد املادية

املتاحة، حىت وإن اقتضــــــــــــــى األمر انتقاء بعض املشــــــــــــــاريع والوحدات احلكومية للبدء هبا كما فعلت بعض 
 الدول.

Abstract 
The Iraqi economy is a rentier economy that depends on the production 

and export of crude oil, and the state's general budget revolves around this 

rentier phenomenon, and even devotes it, which is problem that the research 

try to solve. 

For more than half a century the general budget has adopted the method 

of so-called balancing items and appropriations so that they are classified 

administratively, qualitatively and economically for the sake of the main 

objective of exercising oversight to ensure that ministries and government 

institutions spend within the limits of the appropriations that are estimated 

by the legislative authority within the budget law. However, the main 

dilemma in this method is represented in multiple deficiencies, perhaps the 

most prominent of which is the lack of clarity of the objectives for which the 

funds are allocated and the lack of standards for measuring the actual 

performance of government units and knowledge of the efficiency in 

implementing various programs, which weakens rational government 

spending and promotes waste of public funds. 

The researcher tries to shed light on the basic problems of the public 

budget by adopting a time series for the years (2005-2019) and here lies the 

importance of the research, the problems are the weakness of investment 

expenditures compared to operational expenditures and the increase in total 

expenditures in recent years, and the dominance of oil revenues in financing 

the budget compared to with other revenues as well as the widespread and 

growing financial deficit during the research years. Although many economic 
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 and other reasons stand behind these problems in the general budget, the 

researcher has focused on the role of applying the method of balancing 

items and appropriations in the mentioned -above problems. 

Based on the above considerations, the researcher sees the necessity of 

making a change in the general budget strategy in Iraq and searching for an 

alternative method, which the researcher believes can be embodied in the 

balance of programs and performance, as coordination must be made 

between the ministries of planning and finance towards defining specific 

goals that serve the country's economy and developing programs that need 

to be implemented by the general economy units, which must be 

accompanied by the development of performance measurement standards 

that contribute to linking inputs and outputs, and in a way that contributes to 

achieving efficiency and effectiveness in the delivery of government 

programs and activities. 

Despite the difficulty of implementing the program and performance 

budget in Iraq, which the researcher realizes, and its need for many 

requirements, it is worth the sacrifice and efforts and spending money in 

order to reach a general budget that ensures the rationalization of public 

spending and enhances the efficiency of the use of available material and 

human resources, Even if it is necessary to select some government 

projects and units to start with, as some countries have done. 

 المقدمة

اقتصر اهلدف الرئيسي للموازنة العامة يف نطاق الفكر املايل التقليدي على حتقيق الرقابة املالية، للتاكد 
التشـــــــــــــريعية، وان اإلنفاق العام يتم يف من أن حتصـــــــــــــيل اإليرادات العامة قد م وفقا ملا اعتمدته الســـــــــــــلطة 

األغراض املخطط هلا ويف حدود االعتمادات املقررة، وان إجراءات الصرف تتم بشكل سليم وقانوين، ومن 
 مث اكتشاف األخطاء واملخالفات املالية والعمل على تالفيها يف املوازانت املقبلة.

، إذ يتم توزيع النفقات يف شكل بنود واعتمادات، وجاء تبويب املوازنة انسجاما مع هذا التوجه الرقايب
لكن االهتمام ابجلانب الرقايب يفوق االهتمام ابخلدمات نفسها واليت م اإلنفاق من أجلها، إذ أن التبويب 
على أســـــــــــاس نوع املصـــــــــــروف ال يوضـــــــــــح ما إذا كانت املصـــــــــــروفات قد حققت اهلدف منها أم ا ا جمرد 

 مصروفات م إنفاقها وحسب.
د تالشــــي مذهب احلرية االقتصــــادية يف صــــورته املطلقة واندنره خالل القرن املاضــــي تغرّيت النظرة وبع

إىل دور الدولة ومسؤولياهتا جتاه االقتصاد القومي، وتوسع نشاطها وتعّقدت مهامها، ومل يعد عدد الربامج 
لك بدأت العديد من الدول اليت تتوالها حمدوداً وبســــــــــــــيطاً، بل تعددت هذه الربامج وتنوعت أهدافها، لذ

ابلبحث عن تبويبات جديدة للموازنة العامة تســـــــــــــــاعد على حتقيق عدد من األغراض املفيدة لالقتصـــــــــــــــاد 
القومي وترفع من كفــاءة املوازنــة يف جوانبهــا املختلفــة ويف مراحلهــا املتعــددة. ومن هنــا كــانــت تزكيــة موازنــة 

 الربامج واألداء للقيام هبذه املهام.
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ق الزالت املوازنة العامة تعد وفق أســـــــــــــــلوب البنود واالعتمادات،  يث يتم التبويب اإلداري ويف العرا
والنوعي وكذلك االقتصــــادي اســــتنادا هلذا األســــلوب الذي ميثل أداة الرقابة على ختصــــيص النفقات فقط، 

زنة الدولة دون اســـــــــــتخدام مقاييس وقواعد لتقييم األداء وحتليل للعوائد والتكاليف. ولذلك أصـــــــــــبحت موا
تســــــري يف ركاب االقتصــــــاد العراقي وما يعانيه من خلل هيكلي يتمحور حول اعتماده الرئيســــــي على املورد 
النفطي، إذ ابتت املوازنة العامة عبارة عن أداة يتم بوســــــــــــاطتها تقســــــــــــيم عوائد النفط  اليت تشــــــــــــكل اجلزء 

قيام بعملية اإلنفاق، وهذا ما ميثل بدوره األعظم من إيرادات الدولة( على الوزارات واهليئات احلكومية لل
جانب املدخالت، الذي يفتقد للمؤشـــــــــــــــرات الدالة على عملية الربط مع ما يتمخض عنه من  رجات. 
وعليه غابت عن موازنة البنود واالعتمادات املطبقة يف العراق معايري الكفاءة واإلنتاجية وابت نظام املالية 

 ام مبهام التنمية االقتصادية املستدامة.العامة جراء ذلك عاجزا عن القي
ومن هنا جاءت أمهية البحث احلايل الذي يدعو إىل ضــــرورة البدء ابســــرتاتيجية جديدة للموازنة العامة 
تبىن أبســــــــــلوب  تلف يقوم على أســــــــــس من التخطيط ورســــــــــم األهداف والربامج واملشــــــــــاريع اليت تنفذها 

تقييم األداء، األمر الذي ميهد الطريق لنمط مغاير عما هو  سمؤسسات االقتصاد العام وفق معايري ومقايي
سـائد من رقابة على هذه املؤسـسـات للوقوف على مسـتوى أدائها ومدى قدرهتا على تنفيذ الربامج املناطة 

 هبا.
 مشكلة البحث: 
يف أن هناك نقاط ضــــــــعف يف أســــــــلوب املوازنة العامة املعتمد يف العراق، وأن واقع  تنحصــــــــر املشــــــــكلة

االقتصــاد العراقي واملتغريات على صــعيد اقتصــادات الكثري من الدول أثبتت ذلك، وأنه البد من تغيري هذا 
 األسلوب الذي ساد خالل العقود املاضية. 

 هدف البحث: 
 البحث إىل حتقيق الغاايت اآلتية: يهدف

 حتليل واقع املوازنة العامة يف العراق من خالل املؤشرات الرقمية. .1
 أتشري مكامن اخللل يف موازنة البنود واالعتمادات املطبقة يف العراق. .2
 وضع بعض املقرتحات لتنفيذ موازنة الربامج واألداء اليت يراها الباحث بديال مناسبا. .3

 فرضية البحث:
ان أحد العوامل اليت تكرس اســــــــــــتمرار اخللل يف هيكلية االقتصــــــــــــاد العراقي تكمن يف ضــــــــــــعف كفاءة 

، وان التواصـــــل يف النمط الســـــائد نفســـــه للموازنة العامة من حيث أســـــلوب ية وقلة فاعليتهاالســـــياســـــة املال
 اإلعداد والتنفيذ والرقابة يعين دميومة هذه اإلشكالية.

 أسلوب البحث:
 البحث على املنهج الوصفي التحليلي يف تتبع مادته واستقصائها. اعتمد

 حدود البحث:
 هيكل البنية االقتصادية واملالية العراقيةأوال: احلدود املكانية: 
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 .(2019 -2005ننيا: احلدود الزمانية: بياانت عن االقتصاد العراقي واملوازنة العامة للمدة   
 هيكل البحث:

تقســـيم البحث على ثالثة مباحث، تضـــمن املبحث األول إعطاء نبذة عن طبيعة االقتصـــاد العراقي  م
ليل واقع املوازنة العامة من خالل بعض املؤشــــــــرات اليت تظهر مدى اخللل اهليكلي فيها، أما املبحث مع حت

الثاين فشـــــــــــمل توضـــــــــــيح موازنة البنود واالعتمادات وأبرز التبويبات املعتمدة فيها ودورها يف اخللل اهليكلي 
الربامج واألداء اليت يراها الباحث الذي تعاين منه موازنة الدولة، وابلنســـــــــــــبة للمبحث الثالث فتطرق ملوازنة 

 اخليار املقرتح للتطبيق.
 تحليل واقع الموازنة العامة في العراق:المبحث األول: 

قبل اخلوض يف حتليل واقع املوازنة العامة يف العراق من خالل املؤشـــــــــرات والدالئل الرقمية، البد ابتداًء 
إذ من غري املنطقي عزل مســــــــار املوازنة العامة عن من مدخل يتعلق بطبيعة االقتصــــــــاد العراقي وســــــــريورته، 

 حركة االقتصاد ككل.
فالنفط الذي ميثل عصب االقتصاد العراقي، يعد ثروة وطنية سيادية، ومتثل عملية استخراجه وتصديره 
تســـييال هلذه الثروة، أي حتويل جزء منها إىل عملة أجنبية. وإذا ما م تعريف التنمية بوصـــفها مقياســـا لنمو 

لثروة الوطنية مبجموعها ســـــــوف يواجه اجملتمع بعامة وسبته الســـــــياســـــــية ياصـــــــة حتداي كبريا ألن ذلك يعين ا
ببســـاطة وجوب تكوين ثروة مادية إضـــافية على ســـطح األرض تعادل يف أقل تقدير قيمة اجلزء املســـّيل من 

ن النفطية، ال تسري على خطى الثروة النفطية. لكن النظرة السائدة يف العراق، وكذلك يف العديد من البلدا
هذا املبدأ، إذ أن احملاســـبة االقتصـــادية يف العراق تنظر إىل املورد املايل من النفط اخلام بوصـــفه قيمة مضـــافة 

 (2 من عمليات استخراجه يف حساابت الناتج احمللي.
يتسم ابلصفة الريعية، انطالقا من هذه النظرة، يالحظ أن واقع حال االقتصاد العراقي وكما هو معلوم 

إذ أنه يعتمد على عوائد الريع النفطي يف تســــــــــيري نشــــــــــاطاته االقتصــــــــــادية، ويف متويل املوازنة العامة ابملوارد 
املالية، وهذا ما جعل االقتصـــــــــاد العراقي يعاين من اختالالت هيكلية كبرية، فهو اقتصـــــــــاد أحادي اجلانب 

واحد وهو النفط اخلام، وعليه فإن إيرادات الدولة الرئيســية  أتط احلصــة األكرب إليرادات الدولة من مصــدر
مرتبطة بطبيعة هذا املورد الريعي وتقلبات الســـوق النفطية. بل وأصـــبح القطاع الريعي النفطي ميتلك النســـبة 

 األكرب يف توليد الناتج احمللي اإلمجايل يف مجل تراجع واضح للقطاعات االقتصادية األخرى.
اهليكلي يف االقتصــــــــاد العراقي انعكس بشــــــــكل جلي على املوازنة العامة وهيكليتها،  إنَّ هذا االختالل

 فاصبحت املوازنة العامة إبيراداهتا ونفقاهتا امتدادا يعمق من هذا اخللل وينصاع لتداعياته.
ان حتليل واقع نظام املالية العامة يف العراق يظهر قصـــــورا واضـــــحا يف مســـــالة التصـــــدي ل نر الســـــلبية 

مورد النفطي والتعامل املنهجي مع خصـــائصـــه الفريدة. ولقد تعامجمت األضـــرار خالل الســـنوات األخرية لل
بعد أن حتولت الدولة حنو اقتصــــــاد الســــــوق دون هتيئة األرضــــــية املناســــــبة لذلك وياصــــــة عدم وجود قطاع 

ابنســــحاب الدولة  خاص قادر على التنمية والنهوض ابالقتصــــاد العراقي. فاملعضــــلة االقتصــــادية تتمثل هنا
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من ميادين اإلنتاا واالســـــــتثمار اإلنتاجي والذي كان حيظى ازء من العملة األجنبية دون أن يعوض ذلك 
 من قبل القطاع اخلاص الذي ابت يستاثر فعليا ابجلزء األكرب من موارد النفط.
ة واالقتصــــــــــادية والنقدية. وان املوازنة العامة يف وضــــــــــعها احلايل ختفي مورد النفط وال تتابع آنره التنموي

فبعملية حســابية بســيطة متمثلة بضــرب العملة األجنبية من مورد النفط بســعر الصــرف واالنتقال بعد ذلك 
مباشــــــرة إىل داننري، دون إيضــــــاح العمليات النقدية للتحويل ومضــــــامينها االقتصــــــادية. فالســــــلطة املالية يف 

لتغطية اســـــــــتريادات احلكومة، وحتول الباقي  %25جاوز العراق تكتفي ابقتطاع جزء من عوائد النفط ال يت
إىل البنك املركزي لقاء عملة حملية تســــــــــــــتخدمها الســــــــــــــلطة املالية يف تســــــــــــــديد التزامات املوازنة من رواتب 
ونفقات أخرى. ويقوم البنك املركزي بدوره أيضـــــــا ببيع اجلزء األكرب من العملة األجنبية إىل القطاع اخلاص 

ســــــــبيا وحيتفظ ابلباقي. وهذا يعين ببســــــــاطة ان األهداف املعلنة للموازنة العامة بســــــــعر صــــــــرف منخفض ن
كالنمو وتوفري فرص العمل والعدالة االجتماعية ومحاية البيئة وبناء قاعدة إنتاجية زراعية وصــــــــــناعية وغريها 

مرتبطة، إىل  تصــــــــــبح يف معظمها غري مرتبطة ابجلهات املســــــــــؤولة أل ا ال تدير املورد النفطي متاما، بل هي
أي القطاع اخلاص وهو قطاع أقل  (3 حد كبري، بتصـــــــــرف احلائز األخري للعملة األجنبية من املورد النفطي،

ما يقال عنه أنه بعيد نســــبيا عن األنشــــطة اإلنتاجية الصــــناعية والزراعية ويســــعى حنو األنشــــطة ذات الربح 
 يشكل عامال رئيسيا يف تكريس هذا التوجه. السريع واملضمون، ولعل غياب البيئة االستثمارية اجلاذبة

وألجل الوقوف على طبيعة املوازنة العامة يف العراق واجتاهاهتا بصــــورة تفصــــيلية ميكن االســــتعانة ببعض 
 .2019 -2005املؤشرات ولسلسلة زمنية متتد للسنوات 

 أوال: اإليرادات العامة:
( من إمجايل اإليرادات %97 - %93  ( ان اإليرادات النفطية شكلت ما بني1يتضح من اجلدول  
( وهي نســــــبة عالية جدا ابملقارنة مع ابقي اإليرادات الســــــيادية 2013 -2005العامة خالل الســــــنوات  

 وياصــة الضــرائب واإليرادات الكمركية( اليت يفرتض أن تشــكل عوامل دعم لالقتصــاد العراقي واليت مل تزد 
 -2015ادات طوال الســــــــــنوات املذكورة. أما الســــــــــنوات  ( من إمجايل اإلير %7مســــــــــامهتها عن نســــــــــبة  

 %14( فشــهدت حتســنا نســبيا بســيطا لصــا  اإليرادات غري النفطية  يث تراوحت نســبتها بني  2018
 ( من اإليرادات الكلية.%11لتبلغ نسبة   2019(، مث عادت لتنخفض جمددا يف عام 16% -

أمهية إيرادات النفط اخلام يف متويل املوازنة العامة يف ( بشـــــــــــكل ال لبس فيه مدى 1وجيســـــــــــد اجلدول  
( من %91العراق، ليس من خالل نســـــــبة هذه اإليرادات واليت جتاوز املتوســـــــط فيها ملدة البحث نســـــــبة  

إمجايل اإليرادات فحسب، إمنا أيضا من خالل التذبذب املتماثل بني متغريي اإليرادات النفطية واإليرادات 
كل الثاين متغريا اتبعا متاما للمتغري األول، فيالحظ التطابق، يف سـنوات البحث مجيعها، الكلية،  يث يشـ

من حيث التصـــــــــــــــاعد واهلبوط بني هذين املتغريين، تعبريا عن قوة االرتباط بينهما، إذ بلغ معامل االرتباط 
 0.98.) 
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 29: العدد

 ثانيا: النفقات العامة: 
تصـــاعد مســـتمر خالل ســـنوات البحث،  يث ( أن النفقات العامة يف 2يالحظ من خالل اجلدول  

( هو 2019-2005كان معدل النمو الســــنوي املركب إلمجايل النفقات العامة ابألســــعار اجلارية للمدة  
(، وهذا املعدل هو أعلى من نظريه للناتج احمللي اإلمجايل  وإن كان بنســــــــــبة قليلة( والذي بلغ 10.58% 

رية القطــاع العــام  ثلــة ابلنفقــات العــامــة هي يف تزايــد مقــارنــة (. وهــذا يعين أن وت%10.29للمــدة ذاهتــا  
 بعموم االقتصاد العراقي.

وعند قياس نسبة النفقات العامة إىل جممل الناتج احمللي اإلمجايل يالحظ ا ا نسبة مرتفعة، إذ تراوحت 
دلل ( للمدة ككل، وهذا ما ي%50.2( خالل مدة البحث، ومبتوسـط قدره حوايل  %61 -%41بني  

أيضا على املسامهة العالية للدولة يف النشاط االقتصادي ككل، ويثري الشكوك حول االجتاه املعلن من سري 
االقتصــــاد العراقي حنو اقتصــــادايت الســــوق. ومع ذلك فالســــؤال الذي يطرح هنا هو: هل انعكســــت هذه 

ة أخرى هل تبلور هذا اإلنفاق الزايدة يف النفقات العامة على املنفعة العامة للمجتمع العراقي؟ أي بصــــــــــــيغ
العام لريفع من مســـــــــــــــتوى اخلدمات للفرد العراقي؟ واجلواب ابلتاكيد هو النفي وذلك ألن هذه الزايدة يف 
النفقات العامة ما هي إال زايدة مجاهرية وليســت حقيقية، مبعىن ا ا ال تنعكس على متوســط نصــيب الفرد 

لك هو ما يتضح من اجلدول املذكور، فباخذ األرقام القياسية من اخلدمات العامة ابلزايدة، والدليل على ذ
ألسعار املستهلك بنظر االعتبار ألجل حتويل النفقات العامة من األسعار اجلارية إىل األسعار الثابتة يتبني 

(، األمر 2007االسفاض يف مســتوى اإلنفاق يف احلالة الثانية مقارنة ابألوىل  وياصــة بعد ســنة األســاس 
يدلل على األثر الواضـــــــــــح للتضـــــــــــخم النقدي يف رفع أرقام النفقات. ولكن هذا ال يقلل من شـــــــــــان  الذي

االســــــتنتاا أبن مجاهرة تصــــــاعد النفقات العامة متجســــــدة يف االقتصــــــاد العراقي وبشــــــكل جلي وألســــــباب 
الباحث يف  وعوامل متعددة يرتبط البعض منها ابســــــــــرتاتيجية املوازنة املعتمدة يف العراق وهذا ما ســــــــــيتناوله

 املبحث القادم.
كذلك اقرتن التصــــاعد يف نطاق النفقات العامة والزايدة الواضــــحة يف حجمها بتغرّي يف هيكليتها  أي 
النصـــــيب النســـــيب لكل نوع من أنواع النفقة يف إمجايل اإلنفاق الكلي( نظرا للتغري يف األمهية النســـــبية لكل 

م هبا الدولة. وبصـــورة عامة أخذ العراق بنظام املوازنة املوحدة ومجيفة يف عالقتها ابلومجائف األخرى اليت تقو 
للدولة اليت تتكون من املوازنة التشــــغيلية اليت تضــــم النفقات اجلارية  رواتب املومجفني، املســــتلزمات الســــلعية 

الية على واخلدمية، املنح واإلعاانت واملنافع االجتماعية...(، واملوازنة االســـتثمارية اليت تضـــم النفقات الرأم
 صعيد الوزارات والدوائر غري املرتبطة بوزارة فضال عن احملافظات وإقليم كردستان.

( يالحظ أن النفقات التشــــــــغيلية كانت هلا احلصــــــــة األكرب من ختصــــــــيصــــــــات 3وبنظرة على اجلدول  
(، ومبتوســـــــــــــــط للمــــدة قــــدره %82 - %60املوازنــــة ولســـــــــــــــنوات البحــــث مجيعهــــا واليت تراوحــــت بني  

من إمجايل النفقات. وتشـــــــــــــــكل فقرة تعويضـــــــــــــــات املومجفني  األجور والرواتب بضـــــــــــــــمنها  (71.73% 
املخصـــصـــات املختلفة اليت يتقاضـــاها منتســـبو الدولةظ النســـبة العظمى يف املوازنة التشـــغيلية إذ بلغت هذه 
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حســـــــب ما جاء  ( مليار دينار43405 ( من إمجايل اإلنفاق اجلاري، أي حوايل %43.38الفقرة نســـــــبة  
 .(4 ،2019يف موازنة 

( يف أحســــــن حاالهتا، ومبتوســــــط للمدة مقداره %40ابملقابل مل تصــــــل النفقات االســــــتثمارية نســــــبة  
( من النفقات الكلية. وكما هو معلوم فإن زايدة اإلنفاق االســـــــــــــــتثماري ومن مث زايدة الرتاكم 28.27% 

وهذه امليزة ال ميكن هلا أن تتحقق  الرأمايل ســــوف يســــهم يف رفع معدالت النمو االقتصــــادي يف أي بلد،
يف العراق يف مجل هذا التدين يف مســـــتوى اإلنفاق العام املوجه حنو االســـــتثمار. ليس هذا فقط بل ان اجتاه 
اإلنفاق العام العراقي لصــا  املوازنة التشــغيلية على حســاب املوازنة االســتثمارية، ســوف يعمق من مشــكلة 

فالبطالة تعد من أعقد األزمات االقتصـــــــــــــــادية اليت تواجه املســـــــــــــــؤولني عن  البطالة اليت يعاين منها البلد.
السياسة االقتصادية، وان حلها ال يكون من خالل بضعة آالف من فرص العمل اليت توفرها موازنة الدولة 

 العامة يف كل عام لتنضم إىل القطاع العام الذي يشكو بدوره من استشراء البطالة املقنعة.
التنويه أنه يف حالة ضــــــــغط النفقات، فإن املفاضــــــــلة بني اإلنفاق اجلاري واالســــــــتثماري  أخريا البد من

غالبا ما تكون لصا  اإلنفاق اجلاري على حساب اإلنفاق االستثماري إذ تذهب التضحية ابألخري على 
من اجلدول الرغم من أمهيته يف التكوين الرأمايل وتشـــــييد البىن التحتية، وخري مثال على ذلك  كما يبدو 

، واحلرب ضــد اإلرهاب  داع ( خالل الســنوات 2009(ظ ما حصــل يف االزمة املالية العاملية يف عام 3 
( واالنعكاســــــــات الســــــــلبية على أســــــــعار النفط اخلام. والســــــــبب الرئيس يف عدم مرونة 2017 -2015 

قرة األجور والرواتــب اإلنفــاق اجلــاري مقــابــل مرونــة اإلنفــاق االســـــــــــــــتثمــاري يعود إىل احتواء األول على ف
 واخلدمات االجتماعية وهذه من الصعب املساس هبا النعكاسها املباشر على أفراد اجملتمع.

 ثالثا: العجز املالي يف املوازنة العامة:
ميثل العجز حمصـــــــــــــــلة جمموعة من العوامل ترجع يف جزء منها إىل زايدة مبالغ النفقات العامة ويف جزء 

( يالحظ أن قانون املوازنة العامة 4يرادات العامة. وإبلقاء نظرة على اجلدول  آخر تعود إىل اسفاض اإل
(. فالســـــــياســــــة 2019 -2005يف العراق قد م إصـــــــداره بعجز  طط، خالل ســـــــنوات البحث مجيعها  

املالية تبىن هنا على أســــــــــــاس إعداد موازنة عامة ابتداًء بعجز مايل  طط على أمل تغطية هذا العجز فعليا 
طة زايدة العوائد النفطية من خالل ارتفاع أســــــعار النفط اخلام، وهو خيار خاضــــــع لتغريات الســــــوق بوســــــا

النفطية العاملية، واحتماالهتا ومن مث قد ترتفع أســــــعار النفط وتســــــهم إيراداته يف تغطية العجز املايل، أو قد 
اض الــداخلي واخلــارجي تنخفض هــذه األســـــــــــــــعــار  ــا يــدفع ابجتــاه خيــارات أخرى لعــل يف مقــدمتهــا االقرت 

لتغطية العجز، األمر الذي جلات إليه الدولة يف العديد من الســنوات وهذا ما أدى إىل تراكم األعباء املالية 
للموازنة يف السنوات الالحقة سواء لتسديد مبلغ القرض أم الفوائد املرتتبة عليه. وخري دليل على ذلك هو 

                                                        
شباط/ /11يف  4529العدد العراقية،  ، جريدة الوقائع2019املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية  (1قانون رقم   -4
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حســــــــــب االحصــــــــــائيات الرمية، يف شــــــــــهر كانون األول من عام مقدار الدين العام الداخلي، والذي بلغ  
 (5 ( مليار دينار.38332حوايل   2019

عتمد يف الســـــياســـــية املالية هو ما يفســـــر التباين الواضـــــح بني العجز املخطط الوارد يف 
ُ
إنَّ هذا النهج امل

نتهاء السـنة املالية. فمن بني قانون املوازنة العامة وبني املتحقق من الناحية الفعلية من عجز أو فائض بعد ا
( ســنوات 3( ســنة، هلها البحث، شــهدت مبجملها عجزا ماليا  ططا، حتقق العجز املايل فعليا يف  14 

( سنة األخرى فائضا ماليا. ومع ذلك حىت يف هذه السنوات الثالث 11منها فقط، يف حني شهدت الـــــــ  
قام متباينة بني ما جرى تقديره من عجز يف إطار اليت شـــــــــــــــهدت عجزا ماليا  ططا وفعليا فقد كانت األر 

قانون املوازنة وبني ما حتقق من عجز فعلي حســـــــب تقارير وزارة املالية. وقد بلغ معامل االرتباط بني متغري 
 (.0.67 -العجز املخطط من انحية ومتغري الفائض أو العجز املايل الفعلي من انحية أخرى  

ي للموازنة العامة مل يكن مبســــــتوى ما  طط له، ويرى الباحث أنه لو ومن هنا يتضــــــح أن التنفيذ الفعل
توفرت احلســـــــاابت اخلتامية خالل مرحلة مناقشـــــــة املوازنة العامة، لكانت تقديرات املوازنة أكثر دقة وأقرب 

 إىل الواقع.
يف ، مدى اخللل اهليكلي يف االقتصـــــــــــاد العراقي عموما و 2020ويُظهر الوضـــــــــــع الراهن، وحنن يف عام 

(، وما ترتب عليها من ركود 19نظام املالية العامة بشكل خاص. ففي مجل انتشار جائحة كوروان  كوفيد 
اقتصــــــــادي عاملي ألقى بظالله على أســــــــعار النفط، مجهر جليا مدى عمق اخللل يف اســــــــرتاتيجيات املوازنة 

ازنة،  يث ابتت الدولة تعاين ومدى انصــــــــــــياعها للظاهرة الريعية واالعتماد على املورد النفطي يف متويل املو 
حىت يف مســـــــالة توفري الرواتب للمومجفني واملتقاعدين وملســـــــتحقي الرعاية االجتماعية، وقد خلصـــــــت الورقة 
البيضـــــــــــاء اليت أصـــــــــــدرهتا احلكومة هذه املعاانة ابلقول  ... فالزايدات الطردية غري املرنة للنفقات، ســـــــــــيما 

تتالءم مع اإليرادات املتذبذبة اليت تقل كثريا عن تلك النفقات، نفقات رواتب املومجفني واملتقاعدين، ال 
حيث ال متتلك الدولة الســـــــــــــيطرة على اجتاهات أو حجم تلك اإليرادات بينما ســـــــــــــتقود إجراءات تقليص 

ووصــــلت الدولة يف األشــــهر األخرية من عام  (6 النفقات إىل معاانة اقتصــــادية لشــــرائح واســــعة من الناس(.
العجز عن أتمني رواتب مومجفيها إال ابللجوء إىل االقرتاض، وبناًء على طلب احلكومة إىل مرحلة  2020

الذي نص على "... ختويل  12/11/2020العراقية أصـــــــــــــــدر جملس النواب قانون متويل العجز املايل يف 
وزير املالية االحتادي صــــــــــــالحية االقرتاض حمليا وخارجيا من خالل إصــــــــــــدار حواالت اخلزينة والســــــــــــندات 
والصــكوك والقروض احمللية وكذلك االقرتاض من املؤســســات املالية الدولية والبنوك األجنبية لتمويل الفجوة 

 (7 ( ترليون دينار. 12املالية" وقد بلغت فجوة التمويل يف هذا القانون مبلغا مقداره  

                                                        
(، االحصاءات 2019 -2018وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي، اجلهاز املركزي لإلحصاء، اجملموعة االحصائية السنوية   -5

 (10 -8املالية، جدول  
 .46 -45. ص 2020الورقة البيضاء، التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل، تشرين األول  -6
 .12/11/2020قانون متويل العجز املايل، الذي أقره جملس النواب العراقي يف  -7
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اهليكلي الذي تعاين منه موازنة الدولة العراقية، والذي ميكن تلخيصـــه ابالســـتناد إىل معطيات ان اخللل 
املبحث الســــــــابق، يتمثل بوجود موازنة عامة ذات إيراد رئيســــــــي ريعي مهيمن، هو عائدات املورد النفطي، 

فقات ووجود نفقات عامة يف معظمها نفقات جارية لتســـــــــــــــيري أعمال الدولة مبقابل ضـــــــــــــــعف نســـــــــــــــيب للن
االســـتثمارية اليت تعد ضـــرورية لتحقيق النمو االقتصـــادي، وان تعامجم النفقات عرب الســـنني األخرية وياصــة 
اجلارية منها، واليت تتســــــــــــــم بقلة مرونتها جتاه املقدرة املالية للدولة، مع تدين اإليرادات اخلاضــــــــــــــعة لتقلبات 

دمي يف املوازنة العامة، وبلغ مســـــــــتوايت ال الســـــــــوق النفطية العاملية، أدى إىل عجز مايل يكاد يكون مســـــــــت
يستهان هبا تستدعي إعادة النظر الشاملة ابسرتاتيجيات املوازنة وإجياد بدائل حتّسن من أداء املوازنة العامة 

 وترفع من فاعلية السياسة املالية سبيال للنهوض بواقع االقتصاد العراقي.
أســــــس متطورة، يتطلب أوالً الوقوف على أبرز لكن رســــــم اســــــرتاتيجية جديدة ذات مســــــارات  تلفة و 

العوامل اليت ســــــــــــــــامهت يف هذا اخللـل البنيوي، وهذا ما ميثـل حمور املبحـث احلايل، إذ يعتقـد البـاحث أن 
الســـــــــــبب اجلوهري يف التداعيات املذكورة، على قدر تعلق األمر اانب املوازنة العامة، هو ان إعداد موازنة 

رارها واملصـــــــــادقة عليها وتنفيذها يكون على أســـــــــاس ما يســـــــــمى مبوازنة البنود الدولة وحتضـــــــــريها ومن مث إق
واالعتمادات. وقبل اخلوض يف كيفية تطبيق هذه املوازنة يف العراق، البد ابتداًء من إعطاء فكرة عن هذه 

 املوازنة وما تتضمنه من تبويبات، بكل ما حتمله من مزااي وعيوب.
يث التطور واملنهج وأســـــــــــــــلوب اإلعداد... إال أن أقدمها من حيث هناك العديد من املوازانت من حف

االســتخدام هو ما يعرف ابســم موازنة البنود، إذ ا ا متثل انعكاســا للفكر املايل التقليدي الذي بقي ســائدا 
وجاءت تســــــــميتها مبوازنة البنود انطالقا من كو ا أداة ختطيط  حىت  اية العشــــــــرينيات من القرن املاضــــــــي.

م لتوزيع اإليرادات على البنود اليت حــددت يف املوازنــة، وأل ــا، مبعىن آخر، تقســـــــــــــــم النفقــات تســـــــــــــــتخـــد
 واإليرادات استنادا إىل التبويب املعتمد من قبل الدولة.

ويكمن اهلـدف الرئيس من وراء تبويـب املوازنـة العـامـة وتقســـــــــــــــيمهـا يف حتقيق الرقـابـة املـاليـة من خالل 
 اجلهاز احلكومي يف إطار تنفيذ املوازنة، ومبا م إقراره من قبل الســـــــــــــــلطة حتديد املســـــــــــــــؤولية لكل مرفق يف

ففي مجل هذه املوازنة جيري الرتكيز على  (8 التشــــريعية، ومبا ال يتعارض مع اللوائح والقوانني املالية الســــائدة.
هامها ألجل التاكد االعتمادات، إذ تتشــكل املوازنة بصــورة اعتمادات وبنود، ومتارس أجهزة الرقابة املالية م

من أن االنفاق جيري يف حدود االعتمادات املقرّة ويف األغراض املخصـــــصـــــة هلا وان اجراءات الصـــــرف تتم 
بشـــــــكل ســـــــليم وقانوين، ومن هذا املنطلق توســـــــع الفقه املايل يف التســـــــمية ليطلق عليها بعض كتاب املالية 

بعض اآلخر ابملوازنة الرقابية انســـــــجاما مع مهمتها العامة تســـــــمية موازنة البنود واالعتمادات. كما أماها ال
 .األساسية

تعتمد موازنة البنود واالعتمادات على عدد من األســـــــــــــــاليب الفنية التقليدية يف تبويب نفقات الدولة 
 .أساسا على تبويب مزدوا  إداري/ نوعي(، والذي قد يقرتن بتبويب اقتصاديتبىن وإيراداهتا، إذ 

 -على النحو اآلط: ويباتهذه التبوميكن توضيح 
                                                        

 .664. ص2011د. سعيد عبد العزيز عتمان، املالية العامة مدخل حتليلي معاصر، الدار اجلامعية، االسكندرية،  -8
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 التبويب اإلداري: .1 
املختلفــة  يَتخــذ هــذا التبويــب من املرفق احلكومي معيــارا لتصـــــــــــــــنيف بنود النفقــات واإليرادات العــامــة

توزع  وتقســــــــــــيمها، ومن مث فانه يعد يف الواقع انعكاســــــــــــا للهيكل اإلداري للدولة. واســــــــــــتنادا هلذا التبويب
اإليرادات العـــامـــة على أوجـــه النفقـــات وفق التبعيـــة اإلداريـــة، فتحظى كـــل وزارة ابعتمـــاداهتـــا املوزعـــة على 
املؤســـــســـــات واإلدارات واملشـــــروعات العائدة هلا إداراي، وبغض النظر عن الومجيفة اليت تؤديها املؤســـــســـــة أو 

ليم الصحي إىل جانب ومجيفتها األصلية اإلدارة أو املشروع. ولتوضيح ذلك فإن وزارة الصحة قد تقوم ابلتع
وهي تقدمي عالا طيب ووقاية من األمراض وخدمات صــــــــــحية عامة، بينما على النقيض من ذلك يالحظ 
أن وزارة التعليم، ومهمتهــا كمــا هو معلوم، تربويــة وتعليميــة، تقوم بومجيفــة صـــــــــــــــحيــة ال عالقــة هلــا ابلعمــل 

ومع ذلك تعامل كل ت والصــــــحة املدرســــــية التابعة هلا. الرتبوي أو التعليمي، من خالل بعض املســــــتشــــــفيا
 وزارة بشكل مستقل إداراي عن الوزارة األخرى.

أما ابلنســــــبة لإليرادات العامة، فيتم تقســــــيمها إداراي على أســــــاس املرفق احلكومي الذي يتوىل حتصــــــيل 
لقيــاس إىل املرافق اإليراد. واجلــدير ابلــذكر هنــا ان هــذا التقســـــــــــــــيم ال يعكس كفــاءة مرفق حكومي معني اب

األخرى كونه حيصــل على إيرادات أكرب، بل أنه يُظه ر فقط اختصــاصــات ومســؤوليات كل مرفق يف القيام 
مبهمــة التحصـــــــــــــــيــل امللقــاة على عــاتقــه اســـــــــــــــتنــادا للهيكــل التنظيمي والقوانني واللوائح املــاليــة املعتمــدة يف 

 .(9 الدولة.
تم توزيع التخصـــــيصـــــات إداراي حســـــب األبواب  يث متثل ويف العراق جيري اعتماد هذا التبويب، إذ ي

كل وزارة اباب من تلك األبواب وجيري وضـــع بند من هذه التخصـــيصـــات لكل مؤســـســـة عامة اتبعة للوزارة 
 الواحدة.

 التبويب النوعي: .2
يقتضي هذا النوع من التبويب ضرورة وجود تبويب إداري سابق عليه للموازنة، إذ ال جدوى كبرية من 

جيري تقســــيم النفقات  النوعي دام التبويب النوعي لوحده، والعكس غري صــــحيح. ومبوجب التبويباســــتخ
 العامة لكل وحدة من وحدات احلكومة وفقا للمادة أو اخلدمة اليت ستنفق فيها األموال العامة.

بويب وهذا يعين إجراء التبويب اإلداري بصــــــــورة مســــــــبقة، كما متت اإلشــــــــارة إليه مســــــــبقا، مث القيام بت
 النفقات لكل وحدة إدارية وبكل فرع منها تبويبا نوعيا، أي حسب موضع اإلنفاق.

وعلى الرغم من اختالف الربامج اليت تقوم بتنفيذها كل وحدة من الوحدات اإلدارية، إال أ ا تتشـــــــــابه 
لذلك ميكن بصـــورة عامة يف أوجه اإلنفاق  رواتب وأجور، أ ان الطاقة والوقود، تكاليف صـــيانة،...ا (، 

وضــــــــع تبويب نوعي موحد لكل الوحدات أو املرافق العامة. ومن هنا ولدت فكرة النظام احملاســــــــيب املوحد 
الذي يطبق على وحدات االقتصــــاد العام املختلفة، والذي يســــهل الرقابة على العمليات املالية، ويكشــــف 

تخدام التبويب النوعي، من اخلطا أو التالعب الذي ميكن أن حيدث يف هذا الصـــــــــدد. وهبذا شـــــــــّكل اســـــــــ
وجهة نظر البعض، تقدما مهما يف اإلدارة املالية. كما انه يلزم رؤســـــــــــــــاء الوحدات احلكومية ابإلنفاق يف 
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حدود املبالغ املســــــــــــموح هبا على أنواع النفقات املعتمدة وطبقا للقوانني واللوائح والتعليمات املالية للدولة، 
ســـــــــــــــاء يف اختاذ أي قرارات مالية قد يعتقدون ا ا مناســـــــــــــــبة أكثر من األمر الذي حيد من حرية هؤالء الرؤ 
 القرارات الواردة يف املوازنة العامة.

أما على صـــــــــعيد تبويب اإليرادات، فيمكن إجراء مثل هذا التبويب، وذلك لتســـــــــهيل القيام بتقديرات 
نة املالية القادمة على مســـــــــــــــتوى كل مرفق حكومي وهو األمر الالزم لتحضــــــــــــــري  اإليرادات العامة للســـــــــــــــ

 (10 املوازنة.
ويف العراق عادة ما يســــــــتكمل التبويب اإلداري املشــــــــار إليه بتبويب نوعي تقســــــــم من خالله النفقات 
حســـــب موضـــــع اإلنفاق  دفع رواتب وأجور، وأ ان الطاقة والقوى احملركة، وتكاليف الصـــــيانة،...( داخل 

 مؤسسات الدولة.
 التبويب االقتصادي: .3

حســــــــــــــــب طبيعــة العمليــة جــاريــة أو رأمــاليــة  تبويبــاً آخر، أيضــــــــــــــــا بنود واالعتمــاداتتعتمــد موازنــة ال
البنود املتكررة يف املوازنة بشكل منتظم بني سنة  املوازنة التشغيلية(  استثمارية(. وتتضمن العمليات اجلارية 

عمال الدولة مثل وأخرى. وتشـمل ابلتايل نفقات الدولة مجيعها اليت تتكرر سـنواي وبصـورة منتظمة لتسـيري أ
 مرتبات مومجفي الدولة ونفقات الصـــــــيانة وفوائد الدين العام واالعاانت( كما متثل اإليرادات اليت تتصــــــف 

 ابالستمرارية واالنتظام.
املوازنة الرأمالية اليت تتعلق بتكوين رأس املال العيين، فهي تتضـــــــــــمن جانب النفقات الذي يهدف  أما

تكوين رأس املال الثابت، مبعىن ان هذه املوازنة تســـــــــعى إىل تنفيذ املشـــــــــاريع إىل توســـــــــيع الطاقة اإلنتاجية و 
االستثمارية وبناء اهلياكل االرتكازية للمجتمع مثل  شق الطرق وبناء املوانئ والسدود وحمطات الكهرابء(، 
وهي نفقات أســـــاســـــية لتحقيق النمو االقتصـــــادي املســـــتهدف، لذلك ال ضـــــري من اســـــتخدام إيرادات غري 

دية لتمويل هذا النوع من االنفاق مثل القروض العامة واإلصـــــــــــــــدار النقدي اجلديد بشـــــــــــــــرط ان املردود عا
وابلقياس إىل  (11 االقتصـــــــــــــادي املتوقع من االنفاق االســـــــــــــتثماري كفيل بتغطية هذه اإليرادات فيما بعد. 

تكررة، كما ا ا ال تتعلق العمليات اجلارية تتميز العمليات الرأمالية أب ا عمليات ليســـــــــــت منتظمة وغري م
إبشباع احلاجات اجلارية، وال تتحقق منافعها عادة خالل الفرتة احلاضرة بل ا ا تسهم يف اشباع احلاجات 

 (12 يف املستقبل، كما ان منافعها ذات طبيعة معمرة. 
ساسية اليت هنا أن العراق يعتمد هذا التبويب االقتصادي يف املوازنة، ولكن املشكلة األ واجلدير ابلذكر

 القائمون على الســــــياســــــة االقتصــــــادية فكر بهيإن أول ما ذكرانها أنه حينما يتعرض البلد ألية أزمة مالية ف
كثريا يف الذهاب إىل فقرات بنود املوازنة اجلارية   يرتددونهو تقليص فقرات البنود االســـــــــــــــتثمارية، يف حني 

 .أية مواجهة شعبية يف حالة ختفيض املرتبات مثال يتم جتنبحىت 
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 29: العدد

 -إنَّ تطبيق موازنة البنود واالعتمادات يف العراق ال خيلو من مزااي ميكن تلخيصها مبا أيط: 
رية كافة، وذلك لطول مدة ا ا تتصـــــــــف بســـــــــهولة إعدادها، إذ تكون مفهومة على املســـــــــتوايت اإلدا .1

ليس يف العراق فقط بل يف العديد من البلدان وياصـــة النامية اســـتخدامها، فهي ال زالت مســـتخدمة 
 منها.

وازنة يتم إلزام رئيس املؤســـــــــــــــســـــــــــــــة احلكومية ابإلنفاق يف حدود االعتمادات املقررة داخل هذه امليف  .2
نفاق م وفقا للوائح والقواعد واألنظمة املالية املؤسسة ويف األغراض املخصصة هلا، والتاكد من أن اإل

الســـائدة. ويســـاعد ذلك على اكتشـــاف األخطاء واملخالفات املالية بســـهولة ويســـر نســـبيا، بل وحيدد 
 (13 حيد من اهلدر املايل. قد اجلهات املسؤولة عن ارتكاب تلك املخالفات، ومبا 

الحيات لكل مســــــؤول إداري للقيام بعملية على أســــــاس حتديد الصــــــ موازنة البنود واالعتمادات تقوم .3
الصـــــــرف، وتســـــــاعد على حتديد املســـــــؤوليات لكل جهاز من أجهزة الدولة اإلدارية يف مســـــــالة تنفيذ 
املوازنة العامة، مبوجب تســـلســـل هرمي يبدأ من أدى مســـتوى إداري وصـــوال إىل أعلى مســـتوى متمثال 

وزارة يتم حتديد مراكز املسؤولية للوحدات احلكومية  ابلوزارة. ويف إطار املسؤولية امللقاة على عاتق كل
 (14 املختلفة وهذا ما ميثل القاعدة األساسية يف الرقابة املالية على تنفيذ هذه املوازنة. 

ســاعد االســتخدام الطويل ملوازنة البنود واالعتمادات من قبل املؤســســات احلكومية على توحيد أمناط  .4
 ر الذي حسن نسبيا من قدرة األجهزة الرقابية على أداء مهامها.احلساابت يف هذه املؤسسات، األم

ان  ارســــــــة الرقابة املالية يف هذا النوع من املوازانت يتمثل ابلدرجة األســــــــاس يف إجراء املقارنة بني ما  .5
حتقق فعال على صعيد النفقات واإليرادات العامة، والذي يكشف عنه احلساب اخلتامي، وبني ما م 

يرات للنفقات واإليرادات يف املوازنة العامة. وهذه املقارنة كفيلة بتســــــهيل عملية التنبؤ وضــــــعه من تقد
 ملوازانت األعوام القادمة، بل وجعل التقديرات أكثر واقعية. 

على الرغم من املزااي ســــــــــــالفة الذكر ملوازنة البنود واالعتمادات، إال ا ا تعاين من أوجه قصــــــــــــور ولكن 
،  ا أدى ابملوازنة احلكومية يف العراق أن تكون جزًء يفتقد إىل الية العامة املعاصــــــرةجلية ياصــــــة يف مجل امل

 -الفاعلية يف تنشيط االقتصاد العراقي... وميكن توجيه االنتقاد إىل املوازنة املذكورة من خالل ما أيط:
د مدى قدرة عدم وضــــــوح األهداف اليت ترصــــــد هلا االعتمادات، ففي مجل هذه املوازنة ال جيري حتدي .1

الوحـــدات احلكوميـــة املختلفـــة على حتقيق األهـــداف املبتغـــاة، إذ ال يتم الربط بني مـــدخالت القرار 
و رجاته عند املســـــــــــــــتوايت اإلدارية مجيعها، أو مبعىن أكثر دقة ال يتم الربط بني حجم االعتمادات 

لصـــــارمة على أوجه النفقات للمرافق املقررة واألعمال اليت يتم اجنازها. فهذه املوازنة تؤكد على الرقابة ا
احلكومية للتاكد من عدم جتاوزها للتخصــيصــات، ومن أن الســلع واخلدمات قد م شــراؤها يف حدود 
االعتمادات املدرجة يف املوازنة العامة، دون األخذ بنظر االعتبار األهداف والغاايت اليت اشرتيت من 

ويف اإلطار ذاته فإن تطبيق موازنة  (15 فيذ النفقات. أجلها وإىل مدى االجنازات املتحققة من جراء تن
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البنود واالعتمــادات والرتكيز على جـانـب املـدخالت دون املخرجـات هو خرق ملبــدأ مهم من مبــادئ 
اإلنفاق احلكومي، وهو مبدأ االقتصــــــاد يف النفقات أو ما يعرف أيضــــــا بتعظيم إنتاجية النفقة العامة، 

 كنة أبقل نفقة، وخرق املوازنة املذكورة هلذا املبدأ معناه إمهال  والذي يتمثل بتحقيق أقصـــــــــــــــى منفعة
 ملعيار اإلنتاجية وهو ما يعين بدوره تبذيرا للمال العام وهدرا له.

يتطلب حتقيق الكفاءة يف اســــتخدام املوارد احلديثة، وترشــــيد اإلنفاق العام، توافر البياانت واملعلومات  .2
الكـــافيـــة عن الربامج احلكوميـــة، ومقـــدار التكـــاليف الالزمـــة إلجنـــاز كـــل منهـــا، واملنـــافع املرتتبـــة على 

األداء الفعلي للوحدات تنفيذها. وهذا ما تفتقده موازنة البنود واالعتمادات، إذ يصــــــــــعب فيها قياس 
احلكومية، ومعرفة مدى الكفاءة يف تنفيذ براجمها املتنوعة، ومن مث مدى الكفاءة يف استخدام األموال 

الكلفة، معناه خضـــــــــــــــوع -العامة. ومن الطبيعي أن غياب املعايري املوضـــــــــــــــوعية، ومنها معيار العائد
مجل احملاصصة مات السـياسـية، السـيما يف االعتمادات املقررة للكثري من اجملامالت والضـغوط واملسـاو 

وهنا يتســــــاءل الباحث عن ، األمر الذي يؤثر ســــــلبيا أيضــــــا على كفاءة اســــــتخدام املوارد. الســــــياســــــية
اجلدوى االقتصادية لبعض الوزارات ومؤسسات االقتصاد العام ذات الطابع اإلنتاجي اليت يفرتض أن 

قياس لتقييم كفاءة األداء فيها؟ وهل يوجد تكون داعمة أســــــــاســــــــية للنمو االقتصــــــــادي، فهل هناك م
برانمج للتنفيذ  يث تتم مســــــــاءلة املســــــــؤول عن مقدار ما أتى به من إيرادات من جراء قيامه بعملية 
اإلنفاق؟ واجلواب هو ابلتاكيد ابلنفي ألن موازنة البنود واالعتمادات منشـــــــغلة فقط ابلنفقات وكيفية 

ملـا يتم توليـده من إيرادات ومـا جيري حتقيقـه من أهـداف وتنفيذ  تنفيـذهـا دون أن تعري االهتمـام ذاتـه
للربامج جراء هذا اإلنفاق. وعليه متثل بعض الوزارات واملؤسسات عبًء على املوازنة العامة يف الوقت 

 الذي يفرتض أن تكون داعمة هلا، أو على أقل تقدير  ولة لنفسها ماليا.
للســـــــــــــــنوات القادمة، ومن ذلك مثال اعتماد  اإلنفاق اتير تقدوضـــــــــــــــع الطرق اآللية يف  يعتمد العراق .3

النفقات املتحققة فعال للســــنة ما قبل األخرية أو اعتماد متوســــط النفقات الفعلية لعدد من الســــنوات 
املكتملة، مع األخذ بنظر االعتبار يف كال احلالتني املتغريات احلاصــــلة يف االقتصــــاد القومي، وبشــــكل 

. ومع ذلك تبقى هذه الطرق عقيمة على قدر تعلق األمر بتحديد خاص نســـــــــــــبة التضـــــــــــــخم النقدي
 جدوى اإلنفاق العام على الكثري من البنود ويف املرافق احلكومية املختلفة.

مـا تســـــــــــــــمى بطريقـة األســــــــــــــــاس النقـدي  حســــــــــــــــاابت اخلزانـةظ يف إطـار موازنـة البنود  يطبق العراق .4
ات املتحققة فعال يف احلســـاب اخلتامي لســنة واالعتمادات، وهي طريقة تقوم على أســـاس إدراا النفق

معينة وكذلك إدراا اإليرادات املتحققة يف تلك الســــــنة، أما النفقات واإليرادات العامة الوارد تقديرها 
يف املوازنة العامة، ولكن مل جير تنفيذها خالل تلك الســـــــــــــــنة فيتم ترحيلها إىل الســـــــــــــــنة الالحقة. ومن 

تدفع املؤســـــــســـــــات احلكومية حنو انفاق ما تبقى لديها من أموال  عيوب طريقة األســـــــاس النقدي ا ا
 صصة قبل  اية السنة املالية دون مربرات مقنعة، لكي تستطيع احلصول على ختصيصات أعلى يف 
العام التايل أو على أقل تقدير احلصــــول على التخصــــيص نفســــه. وهذا األســــلوب ميثل ضــــياعا ملوارد 

 الرقابة اإلدارية  عب اكتشــــــافه من خالل الرقابة املالية أبنواعها املختلفةالدولة وهدرا للمال العام يصــــــ
اليت تنفذ تعليمات وزارة املالية، والرقابة املالية املســــــــــــــتقلة  ثلة بديوان الرقابة املالية، والرقابة الربملانية(. 
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ة إعداد احلســـــاب وإذا كانت هناك من إجيابية لطريقة األســـــاس النقدي يف التطبيق فإ ا تتمثل بســـــرع 
اخلتامي نتيجة لغلق احلســـــــــــــــاابت مع انتهاء الســـــــــــــــنة املالية، ولكن حىت هذه امليزة مفقودة يف العراق 
بســـبب التلكؤ يف تقدمي احلســـاابت اخلتامية وأتخرها لســـنوات عديدة، األمر الذي يثري الشـــك والريبة 

 حول دوافع هذا التاخري.
العتمادات، بســـــبب القيود اليت تفرضـــــها هذه املوازنة واليت تتمثل قلة املرونة عند تنفيذ موازنة البنود وا .5

بشل قدرة املؤسسة احلكومية على جتاوز االعتمادات املقررة لكل بند، كما تنعدم قدرة إدارة األجهزة 
احلكومية على إجراء املناقلة للتخصــــيصــــات املرصــــدة من بند إىل آخر داخل املؤســــســــة نفســــها، حىت 

ود معينة يكفي لتغطية العجز يف البنود األخرى. لذلك ميكن االســـــــــــــــتنتاا أن وإن وجد فائض يف بن
ضـــــــــــعف املرونة يف موازنة البنود واالعتمادات وتركيزها على اعتبارات الرقابة املالية ومســـــــــــتلزماهتا دون 

 موال العامة.لأل ااالهتمام مبتطلبات حتسني األداء والنتائج املتحققة، سوف يشكل اباب للتبذير وهدر 
 تغيير أسس الموازنة العامة في العراق ضرورة ملحة:: ثالثالمبحث ال

يستنتج من املبحث السابق أن السري على اخلطى نفسها لنظام املالية العامة يف العراق والسيما تطبيق 
ركاب موازنة البنود واالعتمادات يعين االســـــــــــــــتمرار يف دوامة احللقة املفرغة  يث تســـــــــــــــري املوازنة العامة يف 

االقتصـــــاد الريعي وتشـــــكل امتدادا له بل ومكرســـــة للظاهرة الريعية. وال ميكن كســـــر هذه احللقة املفرغة إال 
إبجياد فن مايل جديد يقوم على أســــــــــــس  تلفة. وبطبيعة احلال فإن الباحث يدرك أن االقتصــــــــــــاد العراقي 

قصــــــــري، ومنها على صــــــــعيد يعاين من مشــــــــاكل بعضــــــــها حيتاا إىل معاجلات ســــــــريعة وآنية وعلى املدى ال
الســياســة املالية، يف حني أن االصــالحات اهليكلية قد حتتاا إىل مدة زمنية متتد لألجل املتوســط أو البعيد، 
لكنه يدرك أيضا أن الضرورة ابتت ملحة للبدء ابخلطوات األوىل حنو اسرتاتيجية جديدة ملوازنة الدولة تقوم 

ل اعتمادها برامج معينة للوصــــــول إىل أهداف وغاايت على أســــــس اقتصــــــادية ابلدرجة األســــــاس من خال
حمـــددة، وأن تكون هنـــاك معـــايري لتقييم األداء يف هـــذه الربامج، األمر الـــذي ينقـــل االهتمـــام ليس فقط 
ابملدخالت اليت متثلها االعتمادات يف موازنة البنود، إمنا الرتكيز أيضـــــــــــــــا على املخرجات من خالل قياس 

 ة وإنتاجيتها ومدى حتقيقها لألهداف املنشودة.فاعلية اإليرادات العام
، اليت متيزها عن موازنة البنود واالعتمادات، تتلخص يف إعادة تقســـــــــــــــيم موازنة الربامج واألداءإنَّ فكرة 

جانب النفقات العامة يف املوازنة  يث يتم الرتكيز على ما تنجزه الدولة من أعمال، وليس ما تقوم بشـــرائه 
ال يوجه ابلدرجة األســــــاس حنو  موازنة الربامج واألداءعليه فإن االهتمام يف تقســــــيم من ســــــلع وخدمات. و 

حتديد عناصــر اإلنتاا املســتخدمة يف كل وحدة من وحدات االقتصــاد العام، امنا إىل الناتج النهائي نفسـه. 
ل إلجناز مبعىن ان عناصــــــر اإلنتاا ينظر إليها بوصــــــفها متغريات وســــــيطة أو مدخالت ال تشــــــرتى لذاهتا، ب

برانمج معني أو حتقيق هدف حمدد. إذن فاجلديد هنا هو ما تفعله الدولة وليس ما تشـــــــــــــــرتيه يف ســـــــــــــــبيل 
 (16 أغراضها. ومن مث فإن موازنة األداء تنقل االهتمام من وسائل األداء إىل املنجزات املؤداة فعال.

                                                        
 .338 لسابق. صد. عادل أمحد حشي ، املصدر ا -16
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على الصـــعيد  ح املوازنة العامةتعد موازنة الربامج واألداء من األفكار اجلديدة اليت طرحت إلصـــال كما
، إذ حتول االهتمــام مبوجبهــا من  ــارســــــــــــــــة الرقــابــة على بنود املوازنــة العــامــة إىل النظر لوثيقــة املوازنــة الرقــايب

بوصـــــــــــــــفها أداة هتدف إىل التاكد من ضـــــــــــــــبط النفقات العامة وحتقيق الكفاءة والفاعلية يف إجناز الربامج 
 واألنشطة احلكومية.
 يفات عدة ملوازنة الربامج واألداء ومنها:وقد وضعت تعر 

عرفتهـا جلنـة التنميـة االقتصــــــــــــــــاديـة يف الوالايت املتحـدة األمريكيـة اب ـا "جمموعـة األســــــــــــــــاليـب اليت  -
بواســطتها يتمكن مدراء الربامج من الرتكيز على تنفيذ األهداف اليت تقع ضــمن مســؤولياهتم بصــورة دقيقة، 

 (17 الوقت، ساعات العمل، واملواد،..." ومقارنة تنفيذ هذه األهداف حسب 
"جمموعة من األهداف املقررة على أجهزة احلكومة ووحداهتا املختلفة حتققها خالل فرتة زمنية مقبلة  -

بعد تفصـــــــــــيلها تبعا للربامج واألنشـــــــــــطة واجلهود الالزمة هلذا التحقيق مع حتديد التكلفة املقدرة لتنفيذ كل 
 (18 ري االجناز وقياس الكفاءة"برانمج أو نشاط، وحتديد معاي

"هي تلك املوازنة اليت تبني األهداف اليت تطلب هلا التخصــــــــــيصــــــــــات املعتمدة، وتوضــــــــــح تكاليف  -
 (19 الربامج املقرتحة للوصول إىل تلك األهداف، وكذلك معايري قياس االجنازات حتت كل برانمج" 

م إنفاق األموال، إذ ا ا طريقة "ا ا بيان يســـــــتخدم األهداف لتوضـــــــيح الســـــــبب الذي ألجله ســـــــيت -
لتخصـــــــــــــيص األموال إلجناز أهداف حمددة مســـــــــــــتندة إىل الربامج وقياس النتائج، فهي ختتلف عن املدخل 
التقليدي للموازنة أل ا تركز على النتائج من اإلنفاق ملا ســــــــــيتم شــــــــــراؤه ابألموال وليس على كمية األموال 

 املتاحة".
 األهداف االقتصـــاديةه أن موازنة الربامج واألداء تعمل على تقســـيم يســـتنتج من خالل التعريفات أعال

العــامــة للــدولــة إىل برامج وأنشـــــــــــــــطــة حمــددة يتم تنفيــذهــا مبوجــب خطــة بتوقيتــات مقررة وبتكــاليف حمــددة، 
ومبســـــــؤولني معينني ملتابعة الربانمج أو النشـــــــاط، على أن يتم قياس األداء يف ذلك الربانمج أو النشـــــــاط يف 

ملدة املربجمة. أي أن تنفيذ الربامج واألنشـــــــــــــــطة يقرتن بتحديد معايري وقياس كفاءة اإلجناز ومن هنا  اية ا
تبلورت تسـمية هذه املوازنة، فهي مل تقتصـر على كو ا موازنة برامج تركز على التخطيط للربامج دون النظر 

للربامج، بل م دمج األداء مع الربامج لألداء، كما ا ا مل تكتف بكو ا موازنة هتتم ابألداء فقط دون النظر 
 يف موازنة واحدة أطلق عليها موازنة الربامج واألداء.

 -:(20 ان تطبيق موازنة الربامج واألداء ميكن أن يؤدي إىل حتقيق األهداف اآلتية 
املطلوب حتقيقها  ارســـــــــــــــة الرقابة على تنفيذ الربامج الواردة يف املوازنة العامة، ومدى إجناز األهداف  .1

 من قبل اجلهة املسؤولة عن التنفيذ.

                                                        
 .346. ص 2005، عّمان، 2د. خالد شحادة اخلطيب، د. أمحد زهري شامية، أسس املالية العامة، دار وائل للنشر، ط  -17
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 .492. ص 2016، 92، العدد 22جملة العلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 
 .493-492املصدر السابق نفسه. ص  -20
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االستغالل األفضل للموارد املادية والبشرية املتاحة والكشف عن الطاقات املعطلة يف مراكز املسؤولية  .2 
 واختاذ القرارات الالزمة بشا ا.

ولة تنفيذه ترشيد اإلنفاق احلكومي بشقيه اجلاري واالستثماري من خالل قياس كلفة كل برانمج وحما .3
 أبقل ما ميكن من التكاليف.

حتليل أسباب االحنرافات يف تنفيذ الربامج املختلفة،  يث ال يقتصر ذلك على مسالة التخصيصات  .4
املـاليــة املعتمــدة لكــل برانمج، امنـا ميتــد ليشـــــــــــــــمــل معــدالت األداء املرتبطــة بكميــة اخلـدمـات املتحققـة 

 ومستوى جودهتا.
 ت اإلنفاق  سب األهداف اليت تسعى احلكومة لتنفيذها يف املستقبل.تعطي أفضلية يف وضع أولواي .5
 متثل أداة ضغط على الوحدة احلكومية املنفذة للربانمج لتحسني كفاءهتا وفاعليتها.  .6

التحول حنو تطبيق موازنة الربامج واألداء حيتاا العديد من املتطلبات، فباإلضــافة إىل الرغبة واإلرادة  نَّ إ
بة من القيادات الســـياســـية واإلدارية، هناك العديد من اخلطوات واملســـتلزمات الواجب اختاذها اجلادة املطلو 

 -ألجل البدء بتطبيق هذه املوازنة، وميكن اإلشارة ابختصار ألبرزها على النحو اآلط:
والربامج، األمر الـــذي يتطلـــب بـــدوره اعـــادة  اعـــادة النظر يف تبويـــب املوازنـــة العـــامـــة وفقـــا للومجـــائف .1

اهليكلة اإلدارية والتنظيمية للدولة مبا ينســـــــــــــــجم مع هذا التبويب. وكذلك حتديد األهداف من العمل 
احلكومي وترتيبها ضـــــــــمن ســـــــــلم أولوايت وتقســـــــــيمها على جمموعات تشـــــــــارك يف تنفيذها الوحدات 

 احلكومية  سب طبيعة عملها واختصاصها.
ام املايل واحملاســيب مبا يتالءم مع التبويب اجلديد للموازنة العامة، وذلك ابســتخدام أســاليب تطوير النظ .2

متقدمة يف إطار علوم معينة كاإلدارة االقتصــــــــــــادية واحملاســــــــــــبة اإلدارية وحماســــــــــــبة التكاليف. وهذا ما 
اس يتطلب التخلي عن طريقة األســـــــــــاس النقدي  املشـــــــــــار إليها ســـــــــــابقا(، والتحول حنو طريقة أســـــــــــ

االســتحقاق، واليت تعين أن احلســاابت ال تغلق مع  اية الســنة املالية، بل تبقى مفتوحة وال يتم إعداد 
احلســـــاب اخلتامي إال بعد تنفيذ النفقات العامة مجيعها املقررة يف املوازنة العامة لتلك الســـــنة، وكذلك 

ف ابلشــــكل الدقيق يتطلب إجراء حتصــــيل اإليرادات الوارد تقديرها يف املوازنة، إذ أن حســــاب التكالي
 التسوية الكاملة للنفقات واإليرادات األمر الذي يتحقق من خالل طريقة أساس االستحقاق.

ضـرورة إجياد أدوات قياس مالئمة تتسـم ابلدقة واملوضـوعية، مبعىن حتديد مقاييس لألداء يف كل وحدة  .3
طبعا مع األخذ بنظر االعتبار طبيعة من وحدات االقتصــــاد العام حىت يتم ربط عناصــــر النفقات هبا. 

. وبشــــكل عام فإنه يشــــرتط يف اختيار وحدة الناتج النهائي اليت الناتج النهائي وكونه ســــلعة أو خدمة
                                                        

-  يقصد ابلتوزيع الومجيفي تصنيف النفقات العامة وتبويبها يف جمموعات متجانسة، ختصص كل جمموعة منها ألداء ومجيفة أو
سب نوع اخلدمة خدمة معينة من ومجائف الدولة. أي أن هذا التبويب، وعلى خالف التبويب اإلداري، يعتمد توزيع النفقات العامة ح

أو الومجيفة اليت ختصص هلا اإليرادات العامة، بغض النظر عن التبعية اإلدارية للجهات احلكومية اليت تتوىل تنفيذ النفقات. فبموجب 
لوزارات ال  ةالتصنيف الومجيفي تشتمل كل خدمة على الوحدات احلكومية اليت تؤديها دون النظر إىل كون بعض هذه الوحدات اتبع

همتها األساسية أداء هذه اخلدمة، وعلى هذا األساس مثال فإن خدمة الصحة ال يندرا يف نطاقها نفقات وزارة الصحة فحسب، تكون م
 .بل يضاف إليها انفاق وزارة التعليم على الصحة املدرسية، وانفاق وزارة الدفاع على اخلدمة الصحية اليت تقدمها ملنتسيب الوزارة...ا 

في، بصفة عامة، أكثر مالءمة للدول اليت تعاين من عدم استقرار يف هيكلها اإلداري والتنظيمي إذ تتغري مسميات ويعد التصنيف الومجي
 األجهزة اإلدارية واختصاصاهتا بشكل مستمر، األمر الذي ال يرتك أثرا على التبويب الومجيفي، مثلما يؤثر على التبويب اإلداري والنوعي.
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إمكانية القياس  -2ســـهولة التمييز  -1ختدم أغراض موازنة األداء أربعة شـــروط هامة وأســـاســـية هي: 
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 (21 بني عام وآخر.
اقامة دورات تدريبية متخصــــصــــة للعاملني يف شــــؤون املوازنة، لتمكينهم من اســــتيعاب التبويب اجلديد  .4

 ملوازنة الربامج واألداء.
العبء إعادة توزيع املســــــؤوليات واالختصــــــاصــــــات فيما بني الســــــلطتني التنفيذية والتشــــــريعية، إذ يقع  .5

األكرب هنا على احلكومة يف مراحل اإلعداد والتحضـــــــــــــــري والتنفيذ و ارســـــــــــــــة الرقابة على التكاليف 
ومعدالت األداء، بينما حتتاا الســـــلطة التشـــــريعية إىل خربة علمية ومران ألجل مناقشـــــة املوازنة العامة 

قتصــــر على بنود واعتمادات، واعتمادها ومن مث  ارســــة الرقابة على تنفيذها. فدراســــة املوازنة مل تعد ت
بل دراســــــة برامج حكومية متنوعة وحتديد جدواها، واملراجعة مل تعد حســــــابية فقط امنا تقييمية لألداء 

 يف وحدات االقتصاد العام.
يتفق الباحث مع وجهة النظر القائلة بوجود صــــــــــــعوابت حقيقية يف طريق تطبيق موازنة الربامج واألداء 

 -يل املثال ال احلصر:يف العراق، ومنها على سب
إن تطبيق موازنة الربامج واألداء ســـوف يضـــع أعباء جديدة على الســـلطة التشـــريعية، فمناقشـــة املوازنة  .1

من قبل جملس النواب مل تعد مقتصــــرة على دراســــة بنود واعتمادات إمنا دراســــة برامج حكومية  تلفة 
ألداء يف املؤســـــــــســـــــــات العامة املختلفة كما وتقييمها، واملراجعة مل تعد حســـــــــابية إمنا مراجعة تقييمية ل

أســــــــلفنا. وهذا يســــــــتلزم ضــــــــرورة توافر خربة فنية عالية ودراية علمية لدى أجهزة الســــــــلطة التشــــــــريعية 
لتتمكن من مســـــــــــــــايرة التبويبات اجلديدة للموازنة واهلدف من إعدادها، ولكي تكون الرقابة الربملانية 

 فعالة.
يذية ذات الصـــــــــــــــلـة ابملوازنة  وزارة املاليـة، وزارة التخطيط،...( كذلك تقع على عاتق األجهزة التنف .2

مســــــــــــؤوليات جديدة على صــــــــــــعيد إعداد املوازنة وتنفيذها، إذ مطلوب اإلعداد والتحضــــــــــــري مبوجب 
تبويبات جديدة  تلفة عما ُدر ا على اعتماده سـابقا، فضـال عن التنسـيق بني الربامج احلديثة املقدمة 

مل للحكومة، كما تنشـــــــــــا صـــــــــــعوابت مرتبطة بتنفيذ أهداف الربانمج الواحد يف إطار الربانمج الشـــــــــــا
حينما تتصــــــدى له أكثر من وحدة حكومية، كل منها اتبعة إداراي جلهة أو وزارة  تلفة عن األخرى، 
األمر الذي يتطلب التنسـيق بني هذه الوحدات لتنفيذ الربانمج. وال تقف الصـعوبة عند هذا احلد إمنا 

 مســالة قياس كفاءة تنفيذ الربانمج، وكفاءة األداء يف وحدات التنفيذ. على ســبيل املثال تربز أيضــا يف
فإن برانمج الرعاية الصـــــــــــــــحية يف إطار التبويب اإلداري ملوازنة الدولة، قد جيري تنفيذه من قبل وزارة 

تنظيمي للدولة ومبا الصـــــحة، وزارة التعليم، وزارة الدفاع،... بينما تقتضـــــي الفاعلية هنا تغيري اهليكل ال
 يسمح بتنفيذ الربانمج املذكور من قبل جهة إدارية واحدة.

كما تربز صـــــــــــــــعوابت أخرى تتعلق بتوافر الكوادر الفنية واإلدارية املطلوبة للتطبيق، إذ يتطلب تطبيق  .3
ماشــــى موازنة الربامج واألداء تغيريا جوهراي يف األســــلوب اإلداري الســــائد، وتبويب موازنة الدولة مبا يت
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مع متطلبات الربامج واألداء يعد وســـــــــيلة فعالة من وســـــــــائل التحليل اليت جتعل كل وحدة إدارية على  
درايــة اتمــة مبــدى مســــــــــــــــامهتهــا يف برانمج حمــدد، ومعرفــة بتكــاليف إجنــاز املهــام واألعمــال اليت يتعني 

 (22 تنفيذها.
ويلة إىل طريقة أســـــــــــــــاس ان التحول من طريقة األســـــــــــــــاس النقدي اليت اعتمدها العراق لســـــــــــــــنوات ط .4

االســـــــــــتحقاق اليت تنســـــــــــجم مع موازنة الربامج واألداء ال خيلو من معوقات وتعقيد، إذ حتتاا الطريقة 
األخرية إىل معلومات وبياانت تتسم ابلشمولية والدقة، األمر الذي ليس من السهل حتقيقه يف العراق 

 بشكل كامل يف مجل الظروف الراهنة. 
عيد  ارسة العمل الرقايب أبنواعه املختلفة  الرقابة اإلدارية، املالية املستقلة، هناك صعوبة أيضا على ص .5

الربملانيـة(، ألن الرقابة مل تعـد مراجعـة للبنود واالعتمـادات املقررة كمـا هو احلال يف املوازنة التقليـدية، 
تحققة منها. وعليه إمنا تصـــــــــــــــبح مراجعة للربامج والتغريات اليت طرأت عليها واحتياجاهتا والنتائج امل

أتخذ الرقابة منحى جديداً ومتارس على العمليات املالية ليس فقط من قبل مســـــــــؤول الوحدة اإلدارية 
إمنا أيضــــــــــا من خالل املســــــــــؤول عن تنفيذ الربانمج، فضــــــــــال عن الرقابة املســــــــــتمرة على األداء داخل 

 وحدات األداء.
يار وحدة األداء املالئمة، فمؤســــــــــســــــــــات أما على صــــــــــعيد مقاييس األداء، فتكمن الصــــــــــعوبة يف اخت .6

االقتصــــــــــاد العام ختتلف بعضــــــــــها عن البعض اآلخر يف وحدات املنتج النهائي على صــــــــــعيد الســــــــــلع 
واخلدمات... والصعوبة تكون أشد يف وحدات القطاع العام ذات الومجائف التقليدية، إذ ال يتمخض 

يتها، مثل توفري األمن الداخلي عن هذه الوحدات  رجات مادية حمســــــــوســــــــة ميكن عّدها وقياس كم
 واخلارجي وإقامة العالقات الدبلوماسية مع اخلارا وحتقيق العدالة يف البلد.

على الرغم من هذه الصـــــــــعوابت إال أن التمســـــــــك مبوازنة البنود واالعتمادات ذات الطابع التقليدي مل 
توايت خطرية. لذلك تســــــتدعي يعد ينســــــجم مع الواقع الراهن ومع دولة وصــــــل فيها العجز املايل إىل مســــــ

الظروف احلالية اجلرأة يف طرح حلول اإلصــــالح املايل ومواكبة النماذا والتجارب احلديثة من أجل مســــايرة 
العصر. وتعد املوازنة العامة وشؤو ا ركنا مهما وساحة ساخنة ملتابعة هذه اإلصالحات، أل ا تبقى املعربة 

ات االســـرتاتيجية للدولة. وهناك خيارات عدة ميكن اللجوء إليها عن الربانمج الســـياســـي للحكومة والتطلع
على صــعيد تطبيق موازنة الربامج واألداء، لكن اخلطوة األســاس تكمن يف إعادة النظر يف القواعد القانونية 
مة الســـــــــــــــائدة، إذ البد من إجراء تعديالت يف القوانني والقرارات واألنظمة والتعليمات املتعلقة ابملوازنة العا

 ومبا يتماشى مع الفن املايل اجلديد.
أمــا على صـــــــــــــــعيــد اخلطوات اإلجرائيــة فهنــاك العــديــد من اآلراء واملقرتحــات اليت ميكن تبنيهــا من قبـل 
أصــــــحاب القرار الســــــياســــــي واالقتصــــــادي. ويف هذا اإلطار يطرح الباحث بعض اآلراء واملقرتحات ملا يراه 

 -د واالعتمادات إىل موازنة الربامج واألداء:مناسبا إلجراء التحوالت من موازنة البنو 
تشكيل هياة عليا من املختصني يف الشان االقتصادي سواء أكانوا  ن يشغلون مناصب حكومية يف  .1

الوزارات ذات الصـــــــــــــــلة أم من األكادمييني أتخذ على عاتقها وضـــــــــــــــع خطة دقيقة وشـــــــــــــــاملة إلجراء 
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لعملية الربط بني اخلطة االقتصــــادية، بعيدة  التحوالت املذكورة، ولعل يف مقدمة ذلك وضــــع األســــس
ومتوســطة املدى وما تتضــمنه من أهداف وبرامج ومشــاريع، واملوازانت العامة وما حتتويه من تقديرات 
 للنفقات واإليرادات العامة ومبا يسهم بتحقيق هذه األهداف والربامج من قبل الوحدات احلكومية.

واألداء يف العراق بـــدفعـــة واحـــدة، لـــذلـــك من املمكن البـــدء ابلنظر لصـــــــــــــــعوبـــة تطبيق موازنـــة الربامج  .2
يطوات جزئيـة تـدرجييـة للتحول حنو هـذه املوازنـة، إذ البـد من مراحـل للتنفيـذ ال خيلو بعضـــــــــــــــهـا من 
احلاجة لقرارات ســياســية. وما يقصــده الباحث ابخلطوات اجلزئية التدرجيية ليس اختيار مؤســســات أو 

ون األخرى، إمنا تطبيق يشــــــــمل كل مؤســــــــســــــــات االقتصــــــــاد العام وحدات حكومية معينة للتطبيق د
والوحــدات احلكوميــة يف القطــاع العــام ولكن يطوات تــدرجييــة يتم من خالهلــا، ومبــدة زمنيــة حمــددة، 

 التخلي عن موازنة البنود واالعتمادات لصا  موازنة الربامج واألداء.
مع تنفيـذ موازنـة الربامج واألداء، وذلـك من  من املمكن املزاوجـة بني التقســـــــــــــــيمـات اإلداريـة والنوعيـة .3

خالل البدء بتبويب ومجيفي جلميع أوجه النشــــــاط يف االقتصــــــاد العام يقوم على أســــــاس اخلدمات أو 
الومجائف املتوقع اجنازها خالل الســـــــــــــنة املالية القادمة، ومبا أن حتقيق كل ومجيفة من الومجائف يتطلب 

نه ابإلمكان تقســيم كل ومجيفة بدورها إىل الربامج اخلاصــة هبا. القيام بتنفيذ عدد معني من الربامج، فإ
ومبا أنه تشـــــــــــــــرتك أكثر من وحدة من وحدات االقتصـــــــــــــــاد العام يف تنفيذ برانمج واحد، فإنه ميكن 
ابحملصــــلة االســــتعانة ابلتبويب اإلداري، فتقســــم الربامج إداراي حســــب الوحدات اليت تشــــرتك يف تنفيذ 

ت األخرية بدورها إىل وحدات أداء. كما ميكن االســتعانة ابلتبويب النوعي الربانمج، إذ تقســم الوحدا
  (23 الذي يندرا حتت الوحدات املختلفة لألداء.

هنـــاك تبـــاين بطبيعـــة احلـــال بني موازنـــة الربامج وموازنـــة األداء من حيـــث الغرض واألمهيـــة، فـــاألوىل  .4
لربملان، جملس الوزراء، الوزارة(، ومبا ُتســـــــــــــــتخدم عندما يتم اختاذ قرارات من قبل الســـــــــــــــلطات العليا  ا

ينســـــجم مع متطلبات التخطيط الشـــــامل للموازنة. يف حني ُتســـــتخدم موازنة األداء بوســـــاطة وحدات 
االقتصـــــاد العام األســـــاســـــية. كما تكون األوىل خطوة ضـــــرورية وســـــابقة على إعداد الثانية، أما عملية 

رمي من األعلى إىل األدى، إذ يتم ابتداًء إعداد ربطهما يف موازنة واحدة فيمكن أن تكون بتسلسل ه
موازنة الربامج وحتضريها بوساطة تقسيم النشاط احلكومي إىل جمموعة من الربامج الرئيسة يتضمن كل 
منهـــا عـــددًا من الربامج الفرعيـــة، وحتقيق أهـــداف الربانمج الفرعي يتم من خالل عـــدد من وحـــدات 

يتضـــمن تصـــنيف اخلدمات التعليمية يف  اف الســـياســـة التعليميةاألداء. على ســـبيل املثال حتقيق أهد
موازنة الدولة إىل جمموعة من الربامج الفرعية كربانمج التعليم االبتدائي، برانمج التعليم الثانوي، برانمج 
التعليم املهين، برانمج التعليم اجلامعي....ا . ويتضمن كل واحد من هذه الربامج مجلة من األهداف 

ىل حتقيقها من خالل عدد من اإلدارات احلكومية واليت متثل كل منها وحدة أداء مســــــــتقلة. يســــــــعى إ
فمثال برانمج التعليم الثــانوي يتم تنفيــذه بوســــــــــــــــاطــة عــدد من الوحــدات احلكوميــة يتوىل أحــدهــا بنــاء 
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 29: العدد

هتيئـة املــدارس، وآخر يتوىل جتهيزهــا وأتثيثهــا، ونلــث يتوىل إعــداد املــدرســـــــــــــــني وتــدريبهم، ورابع يتوىل  
 الكتب واملناهج ومراجعتها... ا . 

ال ميكن احلــديــث عن تطبيق جــّدي ملوازنــة الربامج واألداء يف مجــل الرتهــل الومجيفي الــذي تشـــــــــــــــهــده  .5
مؤســــــســــــات الدولة العراقية، فهذه املوازنة تبىن على أســــــاس معايري لألداء وتنشــــــد الفاعلية يف إنتاجية 

نفقات العامة من خالل حتقيق أقصـــــــــــــــى منفعة عامة،...، اإليرادات العامة وتبغي تعظيم إنتاجية ال
وهذه املقومات ال تتحقق يف مجل مســــتو عال من البطالة املقنعة وإنتاجية حدية للعاملني تكاد تصــــل 
إىل الصفر يف العديد من مؤسسات االقتصاد العام، بل وتكون سالبة يف مؤسسات أخرى... لذلك 

ني يف الومجيفة العامة ياصــــــــة حينما يكون ضــــــــمن أبواب كخطوة ضــــــــرورية البد من إيقاف مد التعي
احملســـوبية واملنســـوبية واحملاصـــصـــة الســـياســـية، وبدال عن ذلك من الضـــروري اختاذ اإلجراءات املتعددة 
واملتنوعة لتنشيط القطاع اخلاص  من خالل حزمة من السياسات االقتصادية( السيما يف القطاعات 

 العمل.اإلنتاجية الستيعاب العاطلني عن 
ان جناح أية اســـــــــــــــرتاتيجية جديدة للموازنة العامة يف العراق، مبا يف ذلك التحول حنو موازنة الربامج  .6

واألداء، يقتضي ابتداًء التخلص من عبء كبري تتحمله موازنة الدولة، والذي يتمثل ابلشركات العامة 
متويل نشــــاطها من خالل نفقات الدعم اليت توقف نشــــاطها من ســــنوات عدة واليت تتوىل وزارة املالية 

لذلك أمام الدولة أما إعادة تشـــــــــــــغيلها ضـــــــــــــمن معايري اجلدوى  اليت ختصـــــــــــــص هلا من هذه املوازنة.
االقتصـــــــــادية ومبا يســـــــــهم بزايدة اإليرادات وختفيف العبء عن كاهل املوازنة، أو خصـــــــــخصـــــــــتها بعد 

 سبة يتم االتفاق عليها. ضمان احلقوق املالية ملنتسبيها من خالل صيغة قانونية منا
 االستنتاجات والتوصيات:

 أوال: االستنتاجات:
هناك العديد من العوامل واألســـــــــــــــباب تقف وراء اخللل اهليكلي يف املوازنة العامة وتفاقم العجز املايل  .1

مبوازنة فيها خالل الســـنوات املاضـــية، وأحد هذه العوامل هو األســـلوب املايل املتبع يف العراق واملتمثل 
 البنود واالعتمادات.

تقّسم املوازنة العامة سنواي يف العراق وفق ثالثة تبويبات أساسية  إداري، نوعي، اقتصادي(، إذ جيري  .2
توزيع التخصــــيصــــات إداراي حســــب األبواب  يث متثل كل وزارة اباب من تلك األبواب، مث يتم توزيع 

ة التابعة للوزارات، ويســـــــــــــتكمل التبويب التخصـــــــــــــيصـــــــــــــات مبوجب بنود حمددة يف الوحدات احلكومي
م من خالله النفقات حســـب موضـــع اإلنفاق يف املؤســـســـات العامة، كما  اإلداري بتبويب نوعي تقســـّ

 تبوب املوازنة العامة إىل نفقات جارية وأخرى استثمارية.

                                                        
-  ألف منتسب: للمزيد من التفاصيل أنظر: الورقة البيضاء، التقرير النهائي خللية  600يقدر عدد منتسيب هذه الشركات  وايل

 . 14.ص 2020الطوارئ لإلصالح املايل، تشرين األول، 



 

 يالعراقالعامة وأمهيته يف النهوض ابالقتصاد اسرتاتيجية املوازنة تغيري  

31 

 موازنة البنود واالعتمادات متارس الرقابة املالية أبنواعها املختلفة  اإلدارية، املالية املستقلة، الربملانية( يف .3
ألجل غرض رئيســــــي فقط هو ضــــــمان أن اإلنفاق جيري يف حدود التخصــــــيصــــــات املقّدرة يف املوازنة 

 العامة ويف األبواب املخصصة هلا ذاهتا، وان اجراءات الصرف حتصل بشكل سليم وقانوين.
تامي فقط ما م تنفيذه من يطّبق العراق طريقة األســـــــاس النقدي واليت يُدرا مبوجبها يف احلســـــــاب اخل .4

نفقات وحتصــــيله من إيرادات خالل الســــنة املالية، واســــتبعاد النفقات واإليرادات غري املنجزة يف تلك 
الســـــــــــــــنة  ا م إقراره يف املوازنة العامة، وهذا ما يولد عيوابً أخرى تتمثل إبعطاء بياانت غري مكتملة 

هدر املال العام نتيجة لقيام الوحدات احلكومية إبنفاق عما تضـــمنته املوازنة، ابإلضـــافة إىل تســـببه يف 
غري منطقي ملا تبقى لديها من أموال  صصة قبل  اية السنة املالية  جة االستفادة من هذه األموال 
بدال من إعادهتا خلزينة الدولة، ولضـــــــمان احلصـــــــول على ختصـــــــيصـــــــات أعلى يف الســـــــنة الالحقة، أو 

 أقل تقدير. احلصول على التخصيص نفسه على
إنَّ تطبيق موازنة البنود واالعتمادات يف العراق ولعقود من الزمن ال خيلو من مزااي، فهي تتسم بسهولة  .5

اإلعداد من الناحية الفنية، وابتت مفهومة لدى املســـــــتوايت اإلدارية املختلفة، وميكن بوســـــــاطتها  يف 
فات املالية واملسؤولني عن ارتكاهبا. ضوء حتديد الصالحيات واملسؤوليات( اكتشاف األخطاء واملخال

كما أسهم استخدامها الطويل من قبل املؤسسات العامة على توحيد النظام احملاسيب ومن مث حتسني 
 قدرة األجهزة الرقابية على أتدية مهامها.

عاين على الرغم من بعض املزااي اليت حيظى هبـا تطبيق موازنـة البنود واالعتمـادات يف العراق، إال أ ـا ت .6
ابملقابل من أوجه قصـــــــــــــــور وعيوب تفوق هذه املزااي أفرزهتا التطورات املالية العامة املعاصـــــــــــــــرة، وواقع 
الســــــــياســــــــة املالية يف البلد. ولعل من أبرز ســــــــلبيات هذه املوازنة هو افتقارها للربط بني املدخالت أو 

يف اســـــــــتخدام املوارد ختصـــــــــيصـــــــــات اإلنفاق واملخرجات أو األعمال املنجزة، وكذلك غياب الكفاءة 
 الكلفة.-املادية والبشرية املتاحة بسبب عدم وجود معايري األداء ملا م إنفاقه والسيما معيار العائد 

 ثانيا: التوصيات:
ن  .1 ضـــرورة إجراء إعادة نظر شـــاملة الســـرتاتيجية املوازنة العامة يف العراق والبحث عن البدائل اليت حتســّ

 علية السياسة املالية من أجل النهوض بواقع االقتصاد العراقي ككل.من أداء املوازنة وترفع من فا
إصــــــدار تشــــــريعات جديدة متهد األرضــــــية الالزمة العتماد موازنة الربامج واألداء، وتكون كفيلة ابلزام  .2

 أجهزة السلطة التنفيذية بتطبيقها. 
 موازنة الربامج واألداء بشــــــــــكل كامل عن موازنة البنود واالعتمادات، وتنفيذابلنظر لصــــــــــعوبة التخلي  .3

بدفعة واحدة، فإن الباحث يؤيد القيام بعملية انتقال تدرجيية على مراحل، يتم من خالهلا املزاوجة 
بني التبويبــات الالزمــة لكــل من املوازنتني أعاله. ومبــا يؤدي اىل اســـــــــــــــتيعــاب متطلبــات تطبيق موازنــة 

 التطبيق. الربامج واألداء وجتاوز املعوقات اليت تربز يف أثناء
على أصــــــحاب القرار يف الشــــــان الســــــياســــــي واالقتصــــــادي البدء من اآلن يف التحول التدرجيي ابجتاه  .4

موازنـة الربامج واألداء، مبـا يضـــــــــــــــمن وضـــــــــــــــع اخلطط واألهـداف والربامج للوحـدات احلكوميـة ألجل 
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ن كفيلة بتحقيق تضـــمينها يف املوازنة العامة، واعتماد معايري لألداء يف مؤســـســـات االقتصـــاد العام تكو  
 األهداف وتنفيذ الربامج وفق مبدأ تعظيم اإلنتاجية. 

على الوزارات ومؤســســات االقتصــاد العام العمل على هتيئة الكوادر اإلدارية واحملاســبية الالزمة إلعداد  .5
هذه املوازنة وتنفيذها ابلشكل السليم، وكذلك هتيئة مقاييس األداء اليت تتالءم مع ما تنتجه من سلع 

 خدمات. أو
إجراء تغيري يف منط الرقابة على األداء وأســـــــــاليبها  يث ال تكون مقتصـــــــــرة على ضـــــــــمان عدم جتاوز  .6

الصـــــرف للحدود املســـــموح هبا، امنا تســـــتخدم مقاييس وقواعد لتقييم أداء املؤســـــســـــات العامة وحتليل 
 تها.العوائد والتكاليف، فضال عن قدرهتا على قياس فاعلية اإليرادات العامة وانتاجي

التخلي عن طريقة األســــاس النقدي، والتحول حنو طريقة أســــاس االســــتحقاق واليت تبقى احلســــاابت  .7
مبوجبها مفتوحة وال يتم إعداد احلســــــــاب اخلتامي إال بعد تنفيذ كل النفقات وحتصــــــــيل كل اإليرادات 

ز املايل للدولة لســــــــــــنة مالية معينة، وهذا ما يظهر وثيقة املركاليت م وضــــــــــــع تقديراهتا يف املوازنة العامة 
 ابلشكل املتكامل ويعطي فكرة صحيحة عن نشاطها خالل تلك السنة.

 (  مليار دينار(2019 - 2005( اإليرادات العامة الواردة يف موازنة الدولة للسنوات  1جدول  

ــــــــــرادات  السنة اإلي
 النفطية

النســــــــــــبة من إمجايل 
 % اإليرادات

اإليــــرادات غــــري 
 النفطية

إمجـــايل النســـــــــــــــبــــة من 
 % اإليرادات

إمجـــــــــــــــــــــــــــــــايل 
 اإليرادات

2005 27874 96.25 1085 3.75 28959 
2006 42288 93.16 3104 6.84 45392 
2007 41104 97.72 961 2.28 42065 
2008 75669 94.03 4807 5.97 80476 
2009 47528 94.29 2880 5.71 50408 
2010 59794 96.86 1941 3.14 61735 
2011 76184 94.13 4751 5.87 80935 
2012 99658 97.39 2669 2.61 102327 
2013 116364 97.54 2933 2.46 119297 
2015 78649 83.63 15399 16.37 94048 
2016 69773 85.40 11927 14.60 81700 
2017 67950 86.00 11061 14.00 79011 
2018 77160 84.20 14483 15.80 91643 
2019 93741 88.80 11829 11.20 105570 
املتوس

 75969 8.45 6416 91.55 69553 ط

 0.98 معامل االرتباط بني اإليرادات النفطية وإمجايل اإليرادات



 

 يالعراقالعامة وأمهيته يف النهوض ابالقتصاد اسرتاتيجية املوازنة تغيري  

33 

 (.2019 -2005قوانني املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنوات   -املصدر:
 -املالحظات:

 الباحث.حسبت النسب ومعامل االرتباط من قبل  .1
من الســـلســـلة الزمنية وذلك لعدم صـــدور قانون للموازنة العامة لتلك الســـنة،  2014م اســـتبعاد ســـنة  .2

 وهذه املالحظة شاملة جلميع اجلداول األخرى.
 ( النفقات العامة ابألسعار اجلارية واألسعار الثابتة والناتج احمللي اإلمجايل يف العراق 2جدول  

 ار دينار((  ملي2019 -2005للسنوات  

 السنة

الـــــــنـــــــفـــــــقـــــــات 
الـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــة 
ابألســــــــــــــــعـــــــار 
اجلارية  مليار 

 دينار(

ــــاســــــــــــــي  الرقم القي
 ألســــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــار
 املســــــــــــــــــــتــــــهــــــلـــــــك

 100=2007) 

الــــــنــــــفــــــقـــــــات 
ــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــة  ال
أبســــــــــــــــــــــعــــــــار 

2007 
  مليار دينار(

الـــــــــنـــــــــاتـــــــــج 
احملـــــــــــــــلـــــــــــــــي 
اإلمجـــــــــــــــــايل 
 مـــــــــلـــــــــيـــــــــار 

 دينار(

نســـــــــــــــبـة النفقات 
اجلارية إىل الناتج 

 احمللي %

2005 35981 49.9 72164 73534 48.9 
2006 50963 76.3 66766 95588 53.3 
2007 51727 100.0 51727 111456 46.4 
2008 86684 112.6 76981 157026 55.2 
2009 69165 122.1 56633 130643 52.9 
2010 84658 125.1 67688 162065 52.2 
2011 96662 132.1 73188 217327 44.5 
2012 117132 140.1 83632 254225 46.1 
2013 138425 143.4 96519 273588 50.6 
2015 119462 145.7 82015 194681 61.4 
2016 105895 145.8 72631 196924 53.8 
2017 100671 146.1 68916 221666 45.4 
2018 104159 146.6 71031 254870 40.9 
2019 133108 146.4 90947 262917 50.6 
 50.2 186179 73631  92478 املتوسط

 معدل النمو
  10.58 السنوي املركب

1.79 10.29  
                                                        

- أغذية أخرى( اسفاضا سجل قسم املشروابت غري الكحولية واألغذية  اخلبز واحلبوب، الزيوت والدهون، الفواكه واخلضروات ،
 ليسهم يف هذا االسفاض ابألسعار. 2018مقارنة بعام  2019( يف عام %1.3قدره  
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  -املصدر: 
 (.2019 -2005قوانني املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنوات   .1
وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي، اجلهاز املركزي لإلحصــــــاء، اجملموعة االحصــــــائية لســــــنوات متعددة،  .2

 القومية.احصاءات احلساابت 
 -املالحظات:

 = rبوساطة الباحث وفق الصيغة الرايضية: (r)م حساب معدل النمو السنوي املركب  -1

[(
𝑌𝑡

𝑌0
)

1

𝑡
−1] * 100  

 متثل املتغري يف سنة املقارنة t yحيث أن: 
oY متثل املتغري يف سنة األساس 
t متثل املدة الزمنية 

النفقات العامة ابألسعار اجلاريةالصيغة: م حساب النفقات العامة ابألسعار الثابتة وفق  -2
الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
  ×100) 

 حسبت النسب واملتوسط من قبل الباحث. -3
( النفقات التشــــــــــــــغيلية والنفقات االســــــــــــــتثمارية ونســــــــــــــبتها إىل إمجايل النفقات خالل املدة 3جدول  

 (  مليار دينار(2019 -2005 

الــــنــــفــــقـــــــات  السنة
 التشغيلية

النســـــــــــــــبــــة من إمجــــايل 
 % النفقات

ــــــــفــــــــقــــــــات  ــــــــن ال
 االستثمارية

النســـــــــــــــبــــة من إمجــــايل 
 % النفقات

إمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل 
 النفقات

2005 28431 79.02 7550 20.98 35981 
2006 41691 81.81 9272 18.19 50963 
2007 39062 75.52 12665 24.48 51727 
2008 61349 70.77 25335 29.23 86684 
2009 54148 78.29 15017 21.71 69165 
2010 60981 72.03 23677 27.97 84658 
2011 66596 68.90 30066 31.10 96662 
2012 79954 68.26 37178 31.74 117132 
2013 83316 60.19 55109 39.81 138425 
2015 78248 65.50 41214 34.50 119462 
2016 80149 75.69 25746 24.31 105895 
2017 75217 74.72 25454 25.28 100671 
2018 79509 76.33 24650 23.67 104159 
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2019 100059 75.17 33049 24.83 133108 
 92478 28.27 26142 71.73 66336 املتوسط

 (.2019 -2005قوانني املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنوات   -املصدر:
 -املالحظات:

 النسب واملتوسط من قبل الباحث.م حساب  -
( العجز املـــايل املخطط للموازنـــة العـــامـــة والفـــائض أو  العجز( املـــايل الفعلي خالل املـــدة 4جـــدول  

 (  مليار دينار(2019 -2005 

إمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل  إمجايل النفقات السنة
الفـــــائض أو  العجز(  العجز املخطط اإليرادات

 الفعلي 
2005 35981 28959 7022 14128 
2006 50963 45392 5571 10249 
2007 51727 42065 9662 15568 
2008 86684 80476 6208 20849 
2009 69165 50408 18757 2642 
2010 84658 61735 22923 5169 
2011 96662 80935 15727 30359 
2012 117132 102327 14805 29092 
2013 138425 119297 19128 6894 
2015 119462 94048 25414 -3927 
2016 105895 81700 24195 -12658 
2017 100671 79011 21660 1845 
2018 104159 91643 12516 25697 
2019 133108 105570 27538 -4157 

 0.67- معامل االرتباط بني العجز املخطط والفائض أو  العجز( الفعلي

 -املصدر:
 (.2019 -2005االحتادية جلمهورية العراق للسنوات  قوانني املوازنة العامة  .1
 ،البنك املركزي العراقي، املوقع االحصـــــــــــــائي، القطاع املايل، جدول املوازنة العامة  الفائض أو العجز( .2

 لسنوات متعددة.
 -املالحظات:

وجود الفائض يف العمود األخري اإلشـــــــــــارة الســـــــــــالبة تعين وجود العجز املايل، واإلشـــــــــــارة املوجبة تعين  .1
 املايل.
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يف العمود اخلاص ابلعجز املخطط مل يضــــــع الباحث اإلشــــــارة الســــــالبة، فالســــــنوات مجيعها كانت يف  .2 
 حالة عجز. 

 حسب معامل االرتباط من قبل الباحث .3
 قائمة المصادر:

 أوال: الكتب واملجالت:
االســـــتقرار االقتصـــــادي، دار الكتب، د. أمحد بريهي العلي، االســـــتثمار األجنيب والنمو وســـــياســـــات  .1

 .2014كربالء، 
، 2د. خالد شـــــــــحادة اخلطيب، د. أمحد زهري شـــــــــامية، أســـــــــس املالية العامة، دار وائل للنشـــــــــر، ط  .2

 .2005عّمان، 
د. رضـــــا صـــــاحب ابو محد آل علي، املالية العامة، الدار اجلامعية للطباعة والنشـــــر والرتمجة، البصـــــرة،  .3

2002. 
يز عتمان، املالية العامة مدخل حتليلي معاصـــــــــــر، الدار اجلامعية، االســـــــــــكندرية، د. ســـــــــــعيد عبد العز  .4

2011. 
مدخل لدراســة أصــول الفن املايل لالقتصــاد العام،  -د. عادل أمحد حشــي ، أســاســيات املالية العامة .5

 .2005دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، 
لتطبيق موازنة الربامج واألداء يف بيئة  د. عامر حممد ســــــــلمان، م. ســــــــناء أمحد ايســــــــني،  إطار مقرتح .6

 .2016، 92، العدد 22الوحدات احلكومية العراقية(، جملة العلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 
د. نوزاد عبد الرمحن اهلييت، د. منجد عبد اللطيف اخلشــــــايل، املدخل احلديث يف اقتصــــــادايت املالية  .7

 .2005ّمان، العامة، دار املناهج للنشر والتوزيع، ع
هدى دايب أمحد صـــــــــــــــا ،  تطبيق موازنة الربامج واألداء ودورها يف حتقيق كفاءة األداء ابلوحدات  .8

احلكومية: دراســــــــــــة حتليلية على الوحدات احلكومية مبنطقة الباحة(، جملة أماراابك، اجمللد الســــــــــــادس، 
 .2015، 17العدد 

 ثانيا: الوثائق:
، حصـــــــــــــائي، القطاع املايل، جدول املوازنة العامة  الفائض أو العجز(البنك املركزي العراقي، املوقع اال .1

 لسنوات متعددة.
 .2020الورقة البيضاء، التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل، تشرين األول  .2
 12/11/2020قانون متويل العجز املايل، الذي أقره جملس النواب العراقي يف  .3
 (.2019 -2005االحتادية جلمهورية العراق للسنوات  قوانني املوازنة العامة  .4
وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي، اجلهاز املركزي لإلحصــــــاء، اجملموعة االحصــــــائية لســــــنوات متعددة،  .5

 احصاءات احلساابت القومية.
 


