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ادارة الحسابات الختامية و دورىا في التخطيط لمموازنة العامة في العراق
لممدة ()3002- 3002
م .د .ىاشم جبار الحسيني
كمية االدارة واالقتصاد – جامعة كربالء
الممخص
واضع الموازنات العامة في العراق و المخطط ليا لم يجعل من الحسابات الختامية ىي الدليل الرئيس الذي يسير عميو
المخطط لمموازنة العامة رغم االىمية الخاصة التي تتمع بيا الحسابات الختامية النيا االرقام الفعمية لمموازنة العامة بل ان
المخطط لمموازنة العامة جعل من متغيرات اخرى ىي الدليل لو في وضع الموازنة العامة بل اكثر من ىذا جعل متغير
االيرادات النفطية ىي الركيزة االساسية في وضع الموازنة العامة .
ان االطالع في الحسابات الختامية وتحمييا وكذلك االطالع في الموازنات العامة وتحميل المدة نفسيا بحيث تكتمل خارطة
كال القطبين لو اىمية في تحديد وجية السياسة المالية في العراق واين حصمت نقاط قوة واين كانت نقاط الضعف إذ تتم
تقوية نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف سواء من لدن راسم السياسة االقتصادية في العراق او واضع الموازنة العامة ومن
ثََم تسييل الميمة امام متخذ القرار االقتصادي والسياسي من اجل التعرف في سبل النيوض والتنمية واستعادة الفرص
الضائعو .
ان اعطاء دور لمحسابات الختامية في رسم قواعد ثابتة لمسياسة العامة لمدولة في العراق ال سيما في موارد االنفاق العام
ثم التخطيط لمموازنة العامة سوف ٌيسيم في التقدير القريب من الدقة في عممية وضع الموازنة
والتخصيصات المالية و من َ
العامة و بما ٌيسيم ايضا في تقميل موارد اليدر او االسراف في االنفاق العام او تخصيص االيرادات العامة لموزارت كافة
مما يجعميا اكثر كفاءة و بما ٌيسيم في زيادة الطاقة االنتاجية لألقتصاد العراقي ألن االعتماد في متغير االيرادات النفطية
ثم تقديرىا اقل كفاءة في عممية الوصول لألىداف المرسومة ليا .
يجعل عممية التخطيط الموازنة العامة و من َ
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Abstract
Setter public budgets in Iraq and planned did not make the final accounts are the main
evidence that goes attic planned public budget, despite the special significance that enjoys
its final accounts because they are the actual figures of the general budget, but that the
planned public budget to make the other variables are guide him in budgeting public even
more than this to make oil revenues variable is the essential foundation in the general
budget situation The access to the final accounts and analyzed, as well as access to public
budgets and analysis of the same duration so that completed both poles map of his
importance in determining the point of fiscal policy in Iraq, where you got the strength and
where points were weaknesses, where it is strengthening the strengths and address
weaknesses, whether by Rasim economic policy in Iraq or the author of the general budget
and thus facilitate the task in front maker economic and political decision in order to identify
ways of enhancing the development and restoration of lost opportunities Giving the role of
final accounts in the fee fixed rules of public policy of the state in Iraq, especially in the
financial allocations of public spending and resources thus planning public budget will
contribute in the near precise estimate in the process of the general budget situation and
what also contributes to reduce waste resources or overspending General or the allocation
of public revenues Mast all making it more efficient and thus contributing to increase the
production capacity of the Iraqi economy because dependence on oil revenues, variable
makes planning public budget process and thus appreciation less efficient in reaching the
...goals set in its process
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المقدمة
بالنظر الى ادوات السياسة المالية يتضح االىتمام بيا في اآلونة االخيرة ال سيما في البمدان النامية الن تحديد اي من ىذه
االدوات لو الدور االكبر في رسم السياسة المالي ة في ىذه البمدان لو اىمية خاصة اذ ان تنوع ادوات السياسة المالية يجعل
ليس من السيل اعطاء دو اًر الحدىا دون االخرى في التثثير بالسياسة المالية ومن ثََم السياسة االقتصادية اذ البد ان
نخضع االمر الى الكثيرمن االختبارات العممية والحسابات الدقيقة حتى يتوصل واضع السياسة المالية الى اسناد دور
خاص ألحد ىذه االدوات دون غيرىا  ،فالسياسو الضريبية وسياسة ادارة الموازنة وسياسة االنفاق العام وسياسة تحصيل
االيرادات العامة يختمف تثثير كل منيا في مجمل المتغيرات االقتصادية ومن ثََم في معدالت النمو والتنمية في ىذه البمدان
.
وكذ لك ىناك دور خاص واستثنائي تمعبو الحسابات الختامية في كل ىذه المتغيرات وكذلك في تحديد اي من ادوات
السياسة المالية الذي البد ان يعتمد من اجل الوصول الى تحقيق االىداف العامة لمدولة واالىداف الخاصة بالموازنة العامة
ألنيا (اي الحسابات الختامية ) توضح مدى اقتراب الدولة من تحقيق اىدافيا المرسومة من خالل زاوية الموازنة العامة .

مشكمة البحث
واضع الموازنات العامة في العراق و المخطط ليا لم يجعل من الحسابات الختامية ىي الدليل الرئيس الذي يسير عميو
المخطط الموازنة العامة رغم االىمية الخاصة التي تتمع بيا الحسابات الختامية النيا االرقام الفعمية لمموازنة العامة بل ان
المخطط لمموازنة العامة جعل من متغيرات اخرى ىي الدليل لو في وضع الموازنة العامة بل اكثر من ىذا جعل متغير
االيرادات النفطية ىي الركيزة االساسية في وضع الموازنة العامة .
ىدف البحث
ان االطالع في الحسابات الختامية وتحمييا وكذلك االطالع في الموازنات العامة وتحميل المدة نفسيا بحيث تكتمل خارطة
كال القطبين لو اىمية في تحديد وجية السياسة المالية في العراق واين حصمت نقاط قوة واين كانت نقاط الضعف إذ تتم
تقوية نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف سواء من لدن راسم السياسة االقتصادية في العراق او واضع الموازنة العامة ومن
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ثََم تسييل الميمة امام متخذ القرار االقتصادي والسياسي من اجل التعرف في سبل النيوض والتنمية واستعادة الفرص
الضائعو .
فرضية البحث
ان اعطاء دور لمحسابات الختامية في رسم قواعد ثابتة لمسياسة العامة لمدولة في العراق ال سيما في موارد االنفاق العام
ثم التخطيط لمموازنة العامة سوف ٌيسيم في التقدير القريب من الدقة في عممية وضع الموازنة
والتخصيصات المالية و من َ
العامة و بما ٌيسيم ايضا في تقميل موارد اليدر او االسراف في االنفاق العام او تخصيص االيرادات العامة لموزارت كافة
مما يجعميا اكثر كفاءة و بما ٌيسيم في زيادة الطاقة االنتاجية لألقتصاد العراقي ألن االعتماد في متغير االيرادات النفطية
ثم تقديرىا اقل كفاءة في عممية الوصول لألىداف المرسومة ليا .
يجعل عممية التخطيط لمموازنة العامة و من َ
منيجية البحث
ان اسموب التحميل الوصفي المقارن لمبيانات واالرقام لمحسابات الختامية والموازنات العامة في العراق ىيء االجواء العممية
لغرض التعرف في المشكمة مدار البحث وكذلك االختبار االولى لنجاعة الفرضية .
ىيكمة البحث
من اجل تحقيق اىداف البحث والتعرف في المشكمة وكيفية اختبار الفرضية جاء البحث في مقدمة وثالثة مباحث رئيسة
ففي االول البد من تحميل الحسابات الختامية في االرقام الفصمية واالنفاق العام اما الثاني فكان فيو عممية تحميل الدراسة
بوصفيا االرقام التقديرية باإليرادات واالنفاق العام وحتى تكون مشكمة البحث واضحة وجمية من اجل اكتمال صحة فرضية
البحث البد من الثالث الذي عرض بثسموب التحميل المقارن االرقام الفصمية والتقديرية لمحسابات الختامية والموازنة العامة
خالل مدة الدراسة وصوال الى االستنتاجات والتوصيات .

المبحث االول
تحميل الحسابات الختامية في العراق لممدة ()2013- 2003
يستجمي المتخصص في شؤن المالية العامة اىمية الحسابات الختامية في االمور االتية
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 -1تعد دليل يمكن االسترشاد بو من خالل االرقام الفعمية موضع تغيرات الموازنة العامة لمسنة القادمة .
 -2تحدددد الحسددابات الختاميددة مدددى تحقيددق الموازنددة العامددة لمسددنة السددابقة مددن اىدددافيا التددي رسددمت ليددا فددي تقميددل الفقددر او
معدالت البطالة او تخفيض معدالت التضخم وغيرىا من اىداف االستقرار االقتصادي الكمي االخرى.
 -3توضح الحسابات الختامية موارد االنفاق الزائد عن الحاجة ومن ثََم تحديد مكامن اليدر في االموال العامة .
 -4تحدد الحسابات الختامية اي من الموارد ىو الذي لو النسبة االكبر في االيرادات العامة ومن ثََم التعرف في االختالل
الييكمي في االقتصاد .
 -5توضح الحسابات الختامية نسبة االنجاز في الموازنة الجارية واالستثمارية واي منيا اكبر نسبة من اجل التعرف في
اسباب عدم التنفيذ الكامل .
 -6توضح الحسابات الختامية مقدار الوفرة والتجاوز في كل باب من ابواب الموازنة العاممة لمسنة السابقة.
يمكن القول ان ىذه ابرز االمور التي يمكن لمحسابات الختامية ان تضطمع بيا وىي البد ان تكون ليست ببعيدة عن
الحسابات الختامية في العراق إذ ان الحسابات الختامية في ىذا البمد تظير في شكل تقارير تنفيذ الموازنة االتحادية في
نياية كل سنة و ضمن جدول يكون االول فييا متضمن تقرير تنفيذ الموازنة في مستوى الو ازرات إذ توجد االعتمادات
المنقحو والمصروفات الفعمية ومقدار العجز او الوفر في حساب كل و ازرة بعد انقاص الثاني من االول .وقد تطورت ىذه
الجداول في السنوات االخيرة بعد عام  2003ليضاف الييا تبيويب جديد يتضمن الموازنة الجارية والموازنة االستثمارية وكالً
حسب االعتماد المنقح والمصروف الفعمي ونسبة االنجاز في عممية الصرف لكل و ازرة وكذلك نسبة التنفيذ الكمي ليذا
الو ازرات سواء في مستوى الموازنة الجارية والموازنة االستثمارية وايضا مقدار الوفر والتجاوز فييا اما الجدول الثاني فكان
في شكل تقرير المصروفات حسب التقرير االقتصادي والذي يضمن االتي :
 -1صيانة الموجودات
 -2النفقات الرأسمالية
 -3النفقات التمويم ديدة
 -4البرامج الخاص ددة
 -5الرواتب والمكافئات التقاعدية
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وقد حدثت تطورات في ىذه الجداول خالل مدة الدراسة اما الجدول الثالث فقد كان يتضمن تقرير االيرادات حسب
التصنيف االقتصادي ايضا وضم الفقرات االتية

()3

:

 -1الضرائب في الدخول والثروات
 -2الضرائب السمعية
 -3حصة الموازنة من ارباح القطاع االشتراكي
 -4ايرادات رأسمالية
 -5الرسوم االخرى
 -6ايرادات ايجار امالك الدولة
 -7االيرادات التحويمية
 -8خدمات الدوائر لمتنفيذ
 -9ايرادات غير مصنفة
()2

وقد حصل بعض التعديل في ىذه الفقرات في عام  2007لتشمل خمس فقرات بدال عن تسع وكانت كاالتي

:

 -1الضرائب
 -2المساىمات االجتماعية
 -3المنح
 -4االيرادات االخرى بضمنيا مبيعات النفط
 -5بيع الموجودات غير المالية
اما الجدول االخر فكان عبارة عن ممخص بالسمف الموقوفة وصنفت الى سمف الموازنة الجارية وسمف الموازنة االستثمارية
.
وسوف نقوم بتحميل ىذه الجداول ولسنوات مختارة من مدة الدراسة :
 -0الحسابات الختامية عام 3002
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كان تقرير تنفيذ الموازنة االتحادية في مستوى الو ازرات Report of the implementation of the budget at the
 level of ministriesوقد تضمن فائض في بعض الو ازرات وعجز في و ازرات اخرى بين االعتمادات المنقحة
والمصروفات الفعمية اما العجز فقد ظير في عشرين ما بين و ازرة او ديوان او ىيثة او دائرة غير مرتبطة بو ازرة بما فييا
حكومة اقميم كردستان من اصل اربعة وثالثون وحسب التصنيف المذكور أنفا في حين ان الوحدات التي حققت فائضاً
كانت اربعة عشر وحدة ادارية ورغم ىذا اال ان ىناك فائضاً اجمالياً في الموازنات العامة لعموم الو ازرات بمغ
( )4,192,184,852,684دينار اذ بمغت االعتمادات المنقحو لكافة الو ازرات ( )9,096,145,690,752دينار في حين
بمغ مجموع المصروفات الفعمية لكافة الو ازرات (  )4,901,690,838,068كانت نسبة الفائض الى االعتمادية المنقحة
 %46.1وىذا مؤشر البد من ان يعتمد عند وضع الموازنة في السنة المقبمة وكذلك بمغ المصروف الفعمي لمموازنات الى
المعتمد . % 53.9
اما تقرير المصرفات حسب التصنيف االقتصادي فقد بمغت رواتب الموظفين ( )2,196,164,401,576دينار وكانت
 %44.8من المصروفات الفعمية وبمغت المستمزمات الخدمية و السمعية وصيانة الموجودات ()173,274,642,570
دينار اي بنسبة  %3.5من المصروفات الفعمية وكانت النفقات الرأسمالية والتحويمية ( )1,762,938,397,642دينار اي
بنسبة  % 36وكان مجموع باقي الفقرات التي ىي االلتزامات والمساعدات والبرامج الخاصة والرواتب التقاعدية
( )770,583,396,280دينار اي بنسبة  %15.8من المصروفات الفعمية  ،اما االيرادات العامة فكان مجموعيا لعام
 2003قد بمغ ( )15,985,526,655,658دينار وكانت قد وزعت حسب التصنيف االقتصادي الى حصة الموازنة من
ارباح القطاع االشتراكي بمغت ( )16,760,396,125,539دينار وشكمت نسبة  %98.6من االيرادات الفعمية اما
الضرائب في الدخول والثروات والضرائب السمعية والرسوم االخرى كانت ( )32,347,007,739دينار وبنسبة %0.2
وباقي االيرادات من ايرادات رأسمالية وتحويمية وايجار امالك الدولة لمغير وايرادات غير مصنفة بمغت
( )192,783,522,380دينار وبنسبة  %1.2من االيرادات الفعمية وبمغت السمف الموقوفة ()342,529,413,416
دينار .
يالحظ من خالل التحميل اعاله لمموازنة الفعمية لعام  2003انيا كانت قد اعتمدت في االيرادات النفطية وبنسبة عالية ولم
تشكل باقي االيرادات مجتمعة اال  %1.4من االيرادات العامة الفعمية وكان االنفاق العام الفعمي قد شكل  %30.7من
االيرادات العامة في حين شكل من االيرادات النفطية  %31.1وباقي االيرادات النفطية ساىمت في تشكيل االحتياطيات
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لدى البنك المركزي ( ، )4ويمكن القول ان ىذه النسبة المنخفضة من االنفاق كانت الن الدولة العراقية في ىذه السنة الزالت
في طور اعادة تشكيل مؤسسات الحكومية بعد االحتالل وانخفاض عدد العاممين في الدولة ال سيما بعد حل الجيش والقوات
االمنية العراقية .
 -3الحسابات الختامية عام 2007
حدث في ىذا العام تطور في عممية تبويب الحسابات الختامية اذ تم تقسيم التبويب الى موازنة جارية وموازنة استثمارية
وبوضع في كل واحدة مقدار االعتمادات المنقحو والمصروفات الفعمية ومقدار الوفر والتجاوز فييا وكذلك نسبة التنفيذ بين
االعتمادات والمصروف الفعمي فكانت الحسابات الختامية في مستوى الو ازرات من زاوية الموازنة الجارية لم يكن ىناك عجز
في االنفاق اال في و ازرة واحدة وخي و ازرة الزراعة اذ كانت نسبة تنفيذ االعتماد المنقحو  %105وعجز بمقدار
( )4,006,161,696دينار اما باقي الو ازرات فجميعيا سجمت فائض ونسب منخفضة من التنفيذ اذ كانت في نسبة لدى
و ازرة الداخمية  %96وسجل اقميم كردستان نسبة تنفيذ  %100في حين كانت اقل نسبة تنفيذ لمموازنة الجارية لدى و ازرة
التخطيط إذ نفذت  %11من االعتمادات المنقحو وىناك وفرة مقدارىا ( )146,786,209,129دينار وباقي الو ازرات كانت
نسبتيا مختمفة اال انيا جميعيا حققت وفرة مالية لدييا في الموازنة الجارية وفي المستوى العام فقد كانت نسبة تنفيذ الموازنة
الجارية لجميع الو ازرات  %85وىناك وفرة مالية قدرىا ( )5,940,736,815,151دينار اما الموازنة االستثمارية فكانت
نسبة التنفيذ متدنية جداً لجميع الو ازرات عدا اقميم كردستان الذي نفذت  %100من الموازنة االستثمارية بل ان ىناك
تجاوز في االعتمادات المنقحة مقداره ( )8,908,612,048دينار في حين ان الو ازرات االخرى اعمى نسبة تنفيذ كانت لدى
و ازرة الموارد المائية بنسبة  %85واقل نسبة تنفيذ لدى و ازرة المالية  %1فقط وباقي الو ازرات ضمن نطاق متدني من التنفيذ
اما في المستوى العام كان تنفيذ الموازنة االستثمارية بنسبة  %44ونالحظ ان الو ازرات التي سجمت ادنى نسبة تنفيذ سواء
في الجارية او االستثمارية كانت و ازرة التخطيط التي سجمت ادنى نسبة تنفيذ سواء في الجارية او االستثمارية

كانت و ازرة

التخطيط والمالية في التوازي ومعدل التنفيذ الكمي لمموازنة عام  2007فكان  %64.5اي ان ىناك فائض مقداره
( )14,363,489,095,497دينار .
()5

ويمكن النظر الى المصروفات الفعمية وحسب التصنيف االقتصادي

بان تعويضات الموظفين كانت

( )13,508,498,905,828دينار اي بما يعادل  %34.4من المصروفات الفعمية التي كانت بمقدار
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دينار

اما

السمع

والخدمات

%13.9
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من

المصروفات

الفعمية

ومبمغ

قدره

( ) 5,477,266,052,212دينار اما باقي الفقرات في المصروفات الفعمية والتي ىي الفوائد واالعانات والمنح ومنافع
اجتماعية ومصروفات اخرى وشراء موجودات غير المالية فكانت نسبيا من المصروفات الفعمية في التوالي %1.6

,

 ، %10.6 , %10.2 , %14.6 , %10.8 , %3.8نالحظ من خالل النسب اعاله ان التعويضات تشكل النسب
االكبر وىو امر معتاد في الموازنة العراقية منذ سنوات طويمة ولكن اضافة فقرات جديدة في مقدار عممية الصرف وىي
المنافع االجتماعية والتي شكمت النسبة االكبر الثانية وبقدار ( )5,755,188,090,404دينار اما نسبيا فكانت %14.6
من المصروفات الفعمية وىذا انفاق في غير محمو وال ٌيسيم في زيادة الطاقة االنتاجية لمبمد وكانت االيرادات الفعمية قد
حققت مبمغ قدره ( )45,964,849,736,186دينار وكانت مساىمة مبيعات النفط ليا الحصة االكبر اذ بمغت نسبتيا
 %96.7وبممغ قدره ( )53,163,644,273,726دينار وتوزعت في باقي االنواع من االيرادات في نسب مختمفة اال ان
الضرائب اكبر ىذه االنواع مساىمة ( عدا مبيعات النفط طبعاً) إذ بمغ نسبتيا  % 3.2وسجمت السمف الموقوفة مبمغ قدره
( )5,314,940,192,352دينار .
ان الموازنة عام  2007قد حققت فائضاً فييا الن االيرادات الفعمية كانت اكبر من المصروفات الفعمية ومقدار ىذا الفائض
كان ( )15,656,501,153,553دينار وىذا مبمغ كبير كان يمكن االفادة منو بشكل افضل لو اديرت الفوائض في
الموازنة العامة بشكل افضل .
 -2الحسابات الختامية عام 2009
يعد عام  2009تحوالً نوعياً اذ شيد انخفاض اسعار النفط العالمية بالمقارنة مع السنتين السابقتين ومن اجل تحميل
الحسابات الختامية ليذه السنة البد من االخذ باالعتبار ىذا االمر  ،شيدت الموازنة الجارية ليذا العام تجاوز عمييا من لدن
تجاوز مقداره ( )11,819,134,698دينار وبنسبة تنفيذ فاقت  %100بقميل وو ازرة
بعض الو ازرات اذ حققت و ازرة التجارة
اً
النقل رفعت نسبة التجاوز في االعتمادات المنقحة لتصل الى  %116من المصروفات الفعمية اال ان النسبة االكبر في
التجاوز في االعتمادات كانت من نصيب و ازرة االتصاالت اذ بمغت النسبة  %160يبمغ قدره () 63,776,455,529
دينار اما اقميم كردستان فكان نصيبو من التجاوز ( )20,789,164,952دينار ولكن رغم ىذه التجاوزات الجارية اال ان
نسبة المصروفات الفعمية في باقي الو ازرات كانت متفاوتة اذ كانت في نسبة في و ازرة الصناعة والمعادن وبمعدل %98
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وبعدىا تثتي و ازرة الدفاع وو ازرة االعمار واالسكان لكل منيا  %95وىناك و از ارت اخرى حققت معدل انجاز منخفض
وصل الى  %2في و ازرات النفط وفي االتجاه العام لمموازنة الجارية كانت نسبة المصروفات الفعمية فييا . %85
وحصمت بعض التجاوزات في الموازنة االستثمارية اذ تجاوز كل من و ازرة الخارجية والدوائر غير مرتبطة بو ازرة بنسبة
 %104 , %103كل منيا وفي التوالي وكانت أعمى نسبة من لدن اقميم كردستان إذ وصمت الى  %99من االعتمادات
المنقحة واقل نسبة تنفيذ كانت من لدن مجمس النواب  %1فقط اما المعدل العام لمموازنة االستثمارية فكان  %62ويمكن
القول انيا جيدة بالمقارنة مع السنوات السابقة  ،وفي العموم فان التنفيذ في الموازنة بشقييا كان . %73.5
سجمت

المصرفات

حسب

()24,383,675,306,399

التصنيف
دينار

االقتصادي
وبنسبة

ارتفاعا

%43.9

ممحوظاً
من

فييا

مجموع

اذ

بمغت

المصروفات

تعويضات
الكمي

الموظفين
الذي

بمغ

( )55,589,721,154,475دينار وكانت نسبة االنواع االخرى من المصروفات والتي ىي السمع والخدمات والفوائد
واالعانات والمنح ومنافع اجتماعية ومصروفات اخرى وشراء الموجودات غير المالية كاالتي %5.4 ، 0.5% ، %13.4
 %12.1 ، %6.2 ، %9.9 ، %8.6 ،وكانت االيرادات الفعمية قد سجمت مبيعات النفط وكالمعتاد اعمى نسبة بواقع
 %93.7من االيرادات الفعمية التي بمغت ( )55,243,526,440,247دينار في حين وصمت ايرادات مبيعات النفط
( )51,752,349,752,345دينار وباقي االيرادات مجتمعة  %6.3كانت حصة الضرائب ىي االكبر منيا بمعدل
عجز فعمياً في الموازنة العامة
 %6.04إذ بمغ ( )3,335,125,025,025,700دينار وفي العموم فان ىذا العام حقق
اً
في العكس من السنوات السابقة والتي حققت فائض فعمي وكان العجز ليذا العام بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق
العالمية وكان البد لمحكومة ىنا ان تدق جرس االنذار في اعدادىا لمموازنات في السنوات الالحقة والقيام باستخدام اي
فائض في الموازنة من اجل رفع كفاءة باقي القطاعات حتى تكون مساىمتيا اكبر في رفد الموازنة العامة  ،ورغم وجود
العجز اال انو كان قميالً جداً قد بمغ ( )346,194,314,128دينار  ،وىو ما شكل  %0.6من المصروفات الفعمية .
 -4الحسابات الختامية لعام 2013
حققت الموازنة العامة في السنوات السابقة وطوال مدة الدراسة فائضا فييا ما خال عام  2009وعام  2013اذ كان عام
 2009نجد لو تبرير انخفاض اسعار النفط العالمية فما ىي االسباب وراء العجز الفعمي عام  2013سوف نحاول التعرف
في بعض ىذه االسباب .
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لم يحصل تجاوز في االعتمادات في الموازنة الجارية أال من اقميم كردستان اذ كانت نسبة التنفيذ لممصروفات الفعمية
 %102ومقدار المبمغ المتجاوز عميو ( )147,007,797,872دينار اما باقي الو ازرات فكانت نسبة التنفيذ في و ازرة التجارة
 %100ومن ثم تثتي و ازرة الكيرباء بواقع  %99من االعتمادات المنقحة وتتدرج باقي الو ازرات في عممية الصرف الفعمي
الى ان نصل الى ادنى نسبة ليا في و ازرة حقوق االنسان بواقع  %52اما نسبة التنفيذ لجميع الو ازرات في الموازنة الجارية
كان  %89وىو عمى بقميل من موازنة عام  ، 2009وحقق اقميم كردستان تجاوز في الموازنة االستثمارية بمقدار
( )8,472,447,525دينار وتجاوز النسبة  %100عن االعتمادات المنقحة وكان ىناك قفزه نوعية لو ازرة الكيرباء في غير
المعتاد في السنوات السابقة اذ كان تنفيذىا من الموازنة االستثمارية  %99واختمفت باقي النسب اال انيا ظمت منخفضة
حتى وصمت الى  %5في و ازرة المالية وو ازرة السياحة واالثار  ،وىذا كمو اثر في معدل التنفيذ العام في الموازنة االستثمارية
اذ بمغ  %58وكان معدل التنفيذ في كال شقي الموازنة العامة  %73.5وىو معدل التنفيذ نفسو لعام  ، 2009كمما حققت
الموازنة العامة الفعمية تطو اًر ممحوظاً ىذا العام وحسب التصنيف االقتصادي ليا فقد بمغ مجموع المصروفات الفعمية
( )42,797,811,320,717دينار وكانت النسب لباقي االنواع من المصروفات والتي ىي السمع والخدمات والفوائد ،
االعالنات  ،المنح  ،منافع اجتماعية  ،مصروفات اخرى  ،شراء الموجودات غير المالية كاالتي في التوالي ، %11.5
 %26.6 ، %7.9 ، %5.7 ، %9.1 ، %2.4 ، %0.8وىذا االرتفاع في نسبة بعض المصروفات قد يكون لو
المدخمية في تحقيق العجز الفعمي ليذا العام و خصوصاً في شراء الموجودات غير المالية.
كانت االيرادات الفعمية قد حققت مبمغ قدره ( )113,840,075,807,143دينار كانت مساىمة مبيعات النفط ىي صاحبة
الحصة االكبر فييا اذ بمغت نسبة مساىمتيا  %97.6ومبمغ قدره ( )111,107,939,689 ,217دينار وباقي انواع
االيرادات كانت نسبتيا  %2.4متدنية جداً وكانت نسبة الضرائب وحدىا  %2.2وىي منخفضة عام  2009ما اجمالي
السمف الموقوفة لعام  2013كانت ()21,259,949,894,410دينار  ،ان المفارقة الكبيرة في ىذا العام ىو وجود العجز
الفعمي رغم ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية وارتفاع معدل الصادرات من النفط العراقي ولكن ىذا العجز كان
يسبب ارتفاع بعض المصروفات غير المبررة اذ شكمت المصروفات في السمع والخدمات  %11.5من المصروفات الفعمية
في حين كانت حصة شراء الموجودات غير المالية  %26.6من المصروفات الفعمية وىذا العجز لم يكن بسبب ارتفاع
لتعويضات الموظفين ال نيا كانت ادنى مما عميو في عام .2009
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المبحث الثاني
تحميل الموازنة العامة في العراق سنوات مختارة ()2013 – 2003
()6

تمعب الموازنات دو اًر ميما في الحياة االقتصادية من خالل ارقاميا التقديرية

ومدى قدرة ىذه االرقام من تحقيق اىدافيا

التي وضعت من اجميا في تقميل الفقر والبطالة او التضخم وغيرىا من متغيرات االقتصاد الكمي اي ان وأضع ىذه االرقام
التقديرية البد ان يثخذ في نظر االعتبار البناء المنظومي في النسب االقتصادية الكمية ومن ثََم الحصول في عممية التكامل
الكمية بين السياسات االقتصادية المختمفو سواء كانت سياسة نقدية او سياسة مالية او تجارية او غيرىا  ،بمعنى اخر البد
ان يكون ىناك ربط من لدن القائم في رسم استراتيجية الموازنة العامة بين االىداف الموضوعة ليا وبين الواقع واالمكانات
االقتصادية من خالل ىذه االرقام التقديرية التي تظير في الموازنة العامة ومن ثََم امكانية تحقيق ىذه االىداف وكذلك
معالجة المشاكل االقتصادية الموضوعية ويكون ىذا االمر مسمماً خصوصاً في البمدان النامية ومنيا في وجو اخص العراق
وىذا يعتمد في عوامل متعددة منيا

()7

-:

 -1البناء الييكمي لمموازنة العامة .
 -2خبرة واضعي الموازنة العامة وقدرتيم في تشخيص الواقع االقتصادي .
 -3وضوح االىداف المرسومة ال من لدن واضعييا فقط بل في كل المفاصل التي تعمل بيا الموازنة العامة .
 -4االستثمار االمثل لمموارد االقتصادية المتاحة .
 -5التخصص االمثل لمنفقات بحيث تصب باالتجاه العام لتحقيق اىداف الموازنة .
 -6ايجاد نوع من التكامل بين الموازنة العامة والسياسات االقتصادية الكمية .
ان العمل بيذه االمور ومراعاتيا من شانو ان ٌيسيم في تحقيق معدالت نمو وتنمية جيدة تسيم في تحقيق الرفاه االقتصادي
واالجتماعي  ،ان الموازنة العامة لمدولة في العراق كان يمكن ليا ان تمعب دو اًر كبي اًر في تحقيق معدالت تنمية في العراق
بعد عام  2003اذا كان المشرع وراسم سياسة الموازنة العامة قد اخذ بنظر االعتبار االمور انفة الذكر ولكن لم نالحظ ىذا
خالل مدة الدراسة ال سيما غياب اليدف من الموازنة العامة وربط ىذا اليدف بثسبابيا الحقيقية داخل الموازنة وكذلك
االسراف في عممية التقدير سواء في االيرادات العامة او النفقات العامة وكذلك عدم االفادة من اوقات الوفرة المالية وتوجييا
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في االتجاه الصحيح في السنوات الالحقة عند وضع الموازنة العامة من اجل الوقوف بشكل دقيق في ىذه االمور سوف
()8

نقوم بتحميل بعض سنوات الموازنة العامة

.

 -0الموازنة العامة لعام 2007
توضع الموازنة العامة لمدولة العراقية في شقين رئيسين ىما الشق القانوني والذي يتضمن المواد القانونية والتي قسمت الى
فصول يوجد داخل ىذه الفصول المواد القانونية التي توضح الصالحيات القانونية المتعمقة بتحصيل االيرادات او صرف
النفقة العامة  ،كانت االيرادات العامة لعام  2007قد تم تقديرىا بممغ ( )42,064,530,267الف دينار كما موضح في
الجداول االتية -:
جدول ((1
االيرادات وفق الحسابات الرئيسة لعام 2007
الحساب الرئيسي

العينات

المبمغ (الف دينار)

011

الضرائب

9,456,26,510

021

المساىمات االجتماعية

78,500,000

031

المنح

1300,000

041

االيرادات االخرى بضمنيا النفط

411,036,91,594

311

بيع الموجودات غير المالية

6062,163
42064530,267

المجموع

المصدر  :و ازرة المالية العراقية  /قانون الموازنة الفيدرالية لمسنة ()2007
نالحظ من خالل قانون الموازنة العامة الفصل االول (االيرادات) المادة ( )1انو تم فقط ذكر المبمغ االجمالي لإليرادات ولم
يتم ذكر كيف يمكن الحصول مبيعات االيرادات النفطية اي اسعار النفط المصدر وكذلك معدل التصدير اليومي وانما تم
ذكر المبمغ االجمالي إليرادات مبيعات النفط والتي كانت بمقدار ( )41103691594الف دينار اي انيا شكمت%97.7
من االيرادات العامة االجمالية المقدرة في حين ان كل االنواع االخرى من االيرادات شكمت  %2.3من االيرادات االجمالية
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وىنا يثتي الدور الميم والرئيس لإليرادات النفطية اذ البد من ذكر معدل االسعار لبرميل النفط المباع وماىي معدالت
التصدير اليومية حتى تكون ىناك درجة عالية من الوضوح والشفافية في التعرف في قدرة وأضع الموازنة العامة في عممية
رسم السياسة التقديرية لمموازنة العامة .
تم تقدير النفقات العامة بما يقارب ( )51727468005الف دينار وكانت ىذه النفقات في جزءاين االول النفقات
الرأسمالية بمقدار ( )12,665,305,000الف دينار وبنسبة  %24.5من النفقات االجمالية واالخر نفقات تشغيمية بمقدار
( )39,062,163,005الف دينار وبنسبة  %75.5من النفقات االجمالية وكان مقدار العجز المخطط في الموازنة العامة
مقداره ( )9662937738الف دينار وبنسبة  %18.7من النفقات االجمالية وتمت االشارة الى انو يتم تغطية ىذا العجز
من المبمغ المدور من عام  2006الن عام  2006كان ىناك فائض في الموازنة العامة كما سوف نالحظ خالل البحث
 ،تم توزيع النفقات االجمالية وحسب البنود في الو ازرات كافة والجيات غير المرتبطة بو ازرة واقميم كردستان كما في الجدول
االتي -:
جدول ( )3
النفقات حسب الو ازرات لعام 2007
الباب

القسم

الوزارة

0

النفقات التشغيمية

نفقات المشاريع
الرأسمالية
0330000

اجمالي النفقات
341203030

مجمس النواب

321033030

0

0

مجمس النواب

033404300

033404300

0

3

الييأة الوطنية الجتثاث البعث

4001000

4001000

0

2

ىيأة دعاوي حل نزاعات الممكية العقارية

30404300

30404300

0

4

ديوان الرقابة المالية

30103300

2030000

33033300

0

3

ىيأة النزاىة العامة

22001130

2300000

21101130

3

رئاسة الجميورية

000430211

2

مجمس الوزراء

143314240

2

0

امانة مجمس الوزراء

320020300

320020300

2

3

رئاسة مجمس الوزراء

230342100

230342100

2

2

مجمس االمن الوطني

02001000

02001000
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2

4

الييأة العراقة المسيطرة في الموارد المشعة

0443000

0000000

3443000

2

1-3

ديوان الوقف الشيعي

14042440

00330000

01212440

2

4-0

ديوان الوقف السني

14042440

1000000

00042440

2

00-1

ديوان المسيحين والدوائر االخرى

2404100

1000000

1404100

2

00

مكتب القائد العام لمقوات المسمحة

30303000

4

الخارجية

30303000

300330434

04030000

34100434

3

المالية

04030420041

024041000

04041301041

1

الداخمية

2110320300

30000000

4000320300

4

العمل والشؤن االجتماعية

004023300

040000000

341032300

1

الصحة

0410030000

420300000

3310330000

00

الدفاع

3034020000

10000000

3304020000

00

العدل

044011130

03030000

030301130

03

التربية

0134003000

211000000

3314003000

02

الشباب والرياضة

42443300

20300000

40243300

04

التجارة

40130400

03300000

31030400

03

الثقافة

34140000

33003000

44001000

01

النقل

042421000

032300000

311121000

00

البمديات واالشغال العامة

40424200

433300000

411024200

04

االعمار واالسكان

000004200

433332000

331330200

01

الزراعة

02403400

13101000

021130400

30

الموارد المائية

003220400

231430000

443030400

30

النفط

40140000

2000000000

204014000

33

التخطيط والتعاون االنمائي

013000000

000000000

31300000

32

الصناعة والمعادن

30334000

40033000

11342000

34

التعميم العالي والبحث العممي

420314233

334100000

0010321233

33

الكيرباء

003133010

0043033000

0430100010

31

العموم و التكنولوجيا

34011100

32424000

43322100

30

االتصاالت

03403440

013400000

303103440

34

البيئة

00041403

1000000

00041403

31

الميجرين والمياجرين

1100314

0000000

0100314
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20

حقوق االنسان

03014300

3000000

00014300

20

اقميم كردستان

4001231040

0111000000

3143231040

23

الدوائر غير المرتبطة بوزارة

3442414110

3101000000

3430241410

22

المجالس المحمية في المحافظات

10113330

10113330

24

االدارة العامة والمحمية في المحافظات

44104103

3104000000

3133104103

23

المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات

01044243

3000000

44044243

21

المحكمة الجنائية العراقية العميا

30110000

20

مجمس القضاء االعمى

24

المجموع

الوقائع العراقية – العدد 4036

30110000

044021400

33000000

011021400

21013012003

03113203000

30030414003

3007/3/12

المصدر  :و ازرة المالية  /قانون الموازنة العامة لعام 2007
نالحظ من الجدول اعاله ان التخصص االكبر من النفقات كان من نصيب و ازرة المالية بمقدار ( )18189216186الف
دينار ومن ثم يثتي اقميم كردستان وو ازرة الدفاع وىكذا باقي الو ازرات االخرى .
 -3الموازنة العامة لعام 2009
سجمت االيرادات المقدرة ليذا العام مبمغ قدره ( )50408215.839مميون دينار وكانت مساىمة االيرادات الضريبة المقدرة
بممغ ( )2837239.617مميون دينار بنسبة مقدارىا  %5.6وكانت مبالغ المساىمات االجتماعية مقدارىا ()26169.6
بنسبة مقدارىا  %0.05ولم تساعيم المنح في ىذا العام باء مبمغ اما بيع الموجودات غير المالية كانت مساىمتيا
( ) 16544.7مميون دينار وكما ىي العادة في موازنة العامة لمدولة العراقية كانت مساىمة االيرادات االخرى بضمنيا
مبيعات النفط الحصة االكبر في المساىمة في االيرادات المقدرة لعام  2009اذ بمغت نسبتيا  %94.3بواقع مبمغ قدره (
 ) 47528261.922مميون دينار اال ان الموازنة ليذا العام كما في االعوام السابقة توضح االلية التي يتم فييا الحصول
في االيراد من مبيعات النفط بمعنى اخر انيا لم توضح سعر برميل النفط العراقي الذي سوف يتم بيعو في السوق العالمية
كما انيا لم توضح معدل التصدير اليومي من االنتاج النفطي كذلك لم يضع القائمون في الموازنة العامة في وضع االليات
الكفيمة في عالج االختالل الييكمي في ىذا العام اذ مازالت مسامة االيرادات الضريبية منخفضة كما لم يتم وضع اىداف
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محددة تسعى الموازنة العامة الى تحقيقيا من خالل االيرادات ويمكن توضيح ىذه االيرادات وفق الحسابات الرئيسة من
خالل الجدول االتي -:
جدول ()2
االيرادات وفق الحسابات الختامية لعام 2009
الحساب الرئيس

العينات

البمغ (الف دينار)

011

الضرائب

2837239.617

021

المساىمات االجتماعية

26169.6

المنح
041

االيرادات االخرى بضمنيا النفط

47528261.922

311

بيع الموجودات غير المالية

16544.7
50408215.839

المجموع

المصدر  :الوقائع العراقية قانون الموازنة العامة االتحادية لمسنة المالية  ، 2009العدد  4117السنة الخمسون  ،ص 19
كانت الموازنة العامة قد تم تقديرىا بمبمغ ( )69,165,523,835,000الف دينار

كانت

النفقات التشغيمية

( )54148081138,000الف دينار وبنسبة شكمت  %78.3من مجموع النفقات الكمية في حين كانت النفقات الراسمالية
شكمت  %21.7منيا ومبمغ قدره ( )15017442697,000الف دينار
عجز مخطط مقداره ( )18757307996الف دينار وبنسبة مقدارىا  %27.1من
ا
سجمت الموازنة العامة ليذا العام
النفقات العامة يتم تغطيتو ىذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة لعام . 2008

 -2الموازنة العامة لعام 2013
حدثت بعض التغيرات الشكمية في الموازنة العامة بعد عام  2010إذ نالحظ ان االيرادات العامة قد تم توضيح الجزء
الخاص بمبيعات النفط إذ اضيفت اسعار البيع لمبرميل الواحد المصدر من النفط الى االسواق العالمية وكذلك معدل
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التصدير اليومي وكذلك ما يتعمق بالنفقات العامة باإلضافة التبويب حسب ابواب الصرف الخاصة لكل و ازرة في الدولة
ا لعراقية تم توضيح الية االنفاق العام من خالل القطاعات االقتصادية المختمفة وفي السنوات الالحقة لعام  2010تم
توضيح المصادر التي يتم منيا تغطية العجز المخطط في الموازنة العام سواء كان داخميا او خارجياً .
في عام  2013كانت الموازنة العامة قد قدرت بمبمغ ( ) 119296663096الف دينار وىذه االيرادات في اغمبيا تثتي
من تصدير النفط الخام في اساس معدل سعر ( )90دوالر لمبرميل الواحد وبواقع تصدير ( )2900000برميل يومي ًا
وكانت ايرادات مبيعات النفط الخام مع االيرادات االخرى تعادل ( )11636805046الف دينار وبنسبة  %97.5من
االيرادات االجمالية كما شكمت الضرائب نسبة مقدارىا  %2.3منيا وباقي االيرادات من مساىمات اجتماعية ومنح وبيع
موجودات عير مالية شكمت  %0.2وكما موضح في الجدول االتي -:
جدول ()4
االيرادات العامة لعام 2013
العنوان

المبمغ ( الف دينار)

الضرائب

2743806180

المساىمات االجتماعية

136000000

المنح

0

االيرادات االخرى بضمنيا مبيعات النفط

116363805046

بيع الموجودات غير المالية

53051870

المجموع

119296663096

المصدر :و ازرة المالية العراقية – دائرة الموازنة  -قانون الموازنة االتحادية لعام 2013
بمغت النفقات العامة المقدرة ليذا العام ( )134824608000الف دينار كانت النفقات الجارية المقدرة بواقع
( )83316006000الف دينار وبنسبة شكمت  %60.2وكانت النفقات االستثمارية شكمت  %39.8من النفقات العامة
االجمالية بواقع مبمغ قدره ( )55108602000الف دينار وكانت تقديرات وأضع الموازنة العامة مبالغ فييا جداً فيما يتعمق
بالموازنة االستمارية اذ ان االقصاد العراقي لم يكن مييثً ألستيعاب ىذه المبالغ اذا ن الطاقة االستيعابية اقل بكثير من ىذه
وىذا يدل في ان وضع الموازنة العامة لم يكن خاضع لدارسات عممية معمقة .

022

المجلة العراقية للعلوم اإلدارية

العدد ( ) 49

المجلد ()12

تم في ىذا العام وعام  2012فقط توزيع النفقات العامة وحسب التصنيف االقتصادي الى الحسابات الرئيسة االتية :
أ -تعويضات الموظفين
ب -السمع والخدمات
ت -الفوائد
ث -االعانات
ج -المنح
ح -الموجودات غير المالية
خ -منافع اجتماعية
د -المصروفات االخرى
ذ -الرواتب التقاعدية
ر -المشاريع واعادة االعمار
وكان المبمغ المخصص لكل حساب حسب الجدول االتي :
جدول()3
النفقات العامة حسب التصنيف االقتصادي
العنوان

البمغ (مميون دينار)

النسبة %

تعويضات الموظفين

33830281.000

24.2

السمع والخدمات

14075193.000

10.2

الفوائد

1444589.000

1

االعانات

2749334.000

2

المنح

3155369.000

2.3

منافع اجتماعية

6779520.000

4.9

المصروفات االخرى

10712903.000

7.7

الموجودات غير المالية

1557471.000

1.1
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الرواتب التقاعدية

9011346.000

6.5

المشاريع واعادة االعمار

55108602.000

39.8

المجموع

138424608.000

100

المصدر  :و ازرة المالية – الموازنة العمة – قانون الموازنة العامة االتحادية لعام 2013
نالحظ من الجدول اعاله ان تعويضات الموظفين كانت ليا النسبة االكبر من النفقات العامة  %24.4وجاءت السمع
والخدمات والمصروفات االخرى والرواتب التقاعدية بواقع  %6.5 ، %7.7 ، %10.2في التوالي وىذا بدل في ان نفقات
السمع والخدمات كان مبالغ فييا والتي ىي نفقات سفر وسكن وايجار مباني وقرطاسية ووقود ومالبس وغيرىا والتي يمكن
ثم التقميل من مقدار العجز المخطط الذي بمغ ىذا العام ( )19127944904الف دينار
تقميميا الى اقل حد ممكن و من َ
ونسبة مقدارىا  %13.3من النفقات العامة إذ يتم تغطية ىذا العجز من خالل االقراض من صندوق النقد الدولي ()IMF
مبمغ قدره ( )4.5مميار دوالر ومن البنك الدولي ( )2مميار دوالر واستخدام حقوق السحب الخاصة ( )108( )SDRمميار
دوالر باإلضافة الى
االقتراض الداخمي وكذلك يغطى من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة االنتاج.

المبحث الثالث
التحميل المقارن لدور الحسابات الختامية في تقدير الموازنات العامة لمسنوات
()2013-2003
ان عممية التدقيق و المراجعو لمخطط الموضوعو لو اىمية خاصة في عممية التعرف في مدى االنجازات التي تم تحقيقيا
()9

من االىداف المرسومة و من ىذة الخطط خطة الموازنة العامة
()10

الحسابات الختامية

اذ تتم عممية المراجعة من خالل الحسابات الختامية ألن

ثم ىي التي تكشف فعالً مدى االقتراب او االبتعاد عن
ىي االرقام الفعمية لمموازنة العامة و من َ

االىداف التي و ضعت من لدن راسم سياسة الموازنة العامة و كذلك تفيد عممية المقارنة بين ارقام الموازنة العامة و ارقام
الحسابات الختامية في التعرف في مدى استرشاد المخطط لمموازنة العامة بثرقام الحسابات الختامية حتى تكون لو القدرة
في معالجة مكامن الخمل او االخطاء التي وقع فييا اثناء وضع الموازنة العامة .
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من ىنا سوف يتم تناول ىذا المبحث من خالل االتي -:
-1التحميل المقارن لمنفقات العامة المقدرة و الفعمية
ان وضع خارطة النفقات المقدرة و النفقات الفعمية امام النظر يمكن من خاللو التعرف في مدى التقدير الجيد ليذة النفقات
ثم الحكم في قدرة وأضع النفقات المقدرة او الحكم في
و اقترابيا من الواقع الفعمي او مدى االبتعاد عن ىذا الواقع و من َ
()11

االدوات التي يستخدميا في وضع ىذة النفقات المقدرة ىل ىي جيدة ام ال؟
جدول رقم()1
النفقات المقدرة و الفعمية
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المصدر  -:الموقع الرسمي لو ازرة المالية العراقية
نالحظ من خالل الجدول اعاله ان ىنالك تفاوتاً كبي اًر بين النفقات العامة المقدرة و النفقات التي تم صرفيا فعالً إذ كانت
النفقات المقدرة اكبر من النفقات الفعمية اذ كانت نفقات عام  )53981168000( 2005الف دينار في حين كانت
النفقات الفعمية لمعام نفسو ( ) 30831141738الف دينار بفرق بينيما مقداره ( )5150026262الف دينار و استمرت
عممية تقدير النفقات العامة بثكبر من الفعمية لمسنوات االخرى خالل مدة الدارسة عدا عام  2008اذ كانت المقدرة
( )59861973548الف دينار بينما كانت الفعمية اكثر بقميل اذ بمغت ( )67277196640الف دينار و كان الفرق
بينيما ( )-7415223092و ىكذا كانت السنوات الباقية تختمف عن ىذا العام اذ وضح انا الجدول اعالة مقدار الفارق
بين المقدرة و الفعمية حتى في السنو التي انخفضت فييا اسعار النفط في السوق الدولية و ىي عام  2009إذ بمغ الفارق
بين المقدر و الفعمي ( )13575802681الف دينار كما في الشكل االتي -:

شكل رقم(  ) 0النفقات المقدرة
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شكل رقم ( )2النفقات الفعلية
ىذا االمر ان دل في شيء انما يدل في عدم مراعاة واضع النفقات العامة المقدرة الوضع النيائي لمنفقات الفعمية و لم يتخذ
ثم تظير الموازنة العامة دائماً في موضع العجز مما يظطر
منيا دليالً ييتدي بو عند وضع النفقات العامة المقدرة و من َ
الحكومة الى المجوء الى االقت ارض سواء من الداخل او من الخارج بمعنى اخر ان ىنالك تكبيل لمحكومة بعجز ال واقو لو
كما سوف نالحظ من خالل البحث .كما يكشف ىذا االمر عن ضعف االدوات التي يستخدميا واضع النفقات العامة
المقدرة في عممو اثناء عممية التقدير .
-3التحميل المقارن لأليرادات المقدرة و الفعمية
ان االيرادات العامة في الموازنة العراقية و كما ىو معروف لممختص و غيره تعتمد بدرجة كبيرة في االيرادات المتحققة من
ثم بعد معرفة اسعار النفط العالمية لمبرميل الواحد و عدد البراميل المصدرة
مبيعات النفط المصدر لمسوق الدولية و من َ
ثم يمكن ان تكون االيرادات المقدرة في الموازنة العامة دقيقة او قريبة
سوف تسيل عممية حساب االي اردات النفطية و من َ
من الدقة اال ان االمر ليس كذلك كما نالحظ من الجدول االتي :
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جدول رقم ( ) 0
االيرادات المقدرة و الفعمية

السنو

االيرادات الفعمية

االيرادات المقدرة

3002

03143331133

3004

23144430104

الفرق بين االيرادات الفعمية
والمقدرة

3003

34134104000

40423040314

00400023314

3001

43213204000

41033344434

2112340434

3000

43014320310

34114441021

03100201411

3004

30003040012

40140040042

31413131310

3001

30404303421

33342331440

4423200100

3000

10023203300

00004332330

4443100030

3000

40124010300

002141044444

32034314244

3003

003231414000

001400332304

00410233304

3002

001311112011

002440003400

3431340341-

المصدر -:الموقع الرسمي لو ازرة المالية العراقية
يكشف لنا الجدول اعاله الفارق الكبير بين االيرادات المقدرة و الفعمية اذ كانت االيرادات الفعمية اكبر من االيرادات المقدرة
و لجميع سنوات الدراسة عدا السنو االخير بسبب ارتفاع اسعار النفط الى معدالت قياسية عالمياً اذ بمغ الفارق بينيما في
عام  )5456587289-( 2013لصالح االيرادات المقدرة اما باقي السنوات فقد كان لصالح االيرادات الفعمية فنالحظ عام
 2005بمغت الفعمية ( )40435740264الف دينار اما المقدرة ( )28958608000الف دينار و كان الفرق
( )11477132264الف دينار و ىكذا باقي السنوات و حتى في العام الذي انخفض فية سعر النفط عالمياً وىو عام
 2009اذ كانت الفعمية ( )55243526440و المقدرة ( )50408215839بفرق مقداره ( )4835310601و رغم كل
شيء يؤشر الموضوع الى وجود خمل في عممية التقدير لأليرادات سواء كانت الكفو تميل الى المقدرة او الفعمية و كما
توضح االشكال االتية :
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العدد ( ) 49

شكل رقم ( )2االيرادات المقدرة

شكل رقم ()4االيرادات الفعمية
المصدر -:اعداد الباحث باالعتماد في الجدول اعاله
ان واضع الموازنة العامة لم يكن دقيقاً في تقدير النفقات كذلك لم يكن دقيقاً في تقدير االيرادات و عميو البد من اعادة
النظر في جميع االدوات التي يعتمد عمييا في عممية التقدير سواء في االيرادات او النفقات العامة و كذلك البد من
االعتماد في الحسابات الختامية و اخذىا بنظر االعتبار عند عممية التقدير .

222

المجلة العراقية للعلوم اإلدارية

العدد ( ) 49

المجلد ()12

 -2التحميل المقارن لمعجر او الفائض المقدر و الفعمي :
سارت عممية اعداد الموازنة العامة في العراق في نيج االعداد بالعجز المقدر لكل سنوات الدراسة و ىذا يثتي بسبب
ضعف االدوات التي يستخدميا واضع الموازنة العامة و كذلك عدم النظر في الحسابات الختامية لمسنوات التي تسبق
ثم يثتي تقدير النفقات مبالغ فية فيكون الوضع النيائي ىو العجز و كذلك عدم الدقة في تقدير
عممية االعداد و من َ
االيرادات كما الحظنا خالل البحث و ىذا جعل الخسائر كبيرة بسبب عممية اليدر و عدم تقدير الطاقة االستيعابية
لألقتصاد العراقي من االموال التي يجب ان تنفق  .و ىنا البد من التعرف في واقع العجز في الموازنة العامة العراقية ىل
ىو حقيقي ام غير و اقعي كما في الجدول االتي -:
جدول رقم ( )4
العجز او الفائض المقدر و الفعمي (الف دينار )
السنو

العجز او الفائض الفعمي

العجز او الفائض المقدر

3002

00042313400

3004

0410433124

3003

(̽)0033310000

1104314333

3001

()3300430213

00310043012

3000

()1113120024

03131300032

3004

()1041413233

02212444043

3001

()04030200111

()241014004

3000

()33133033031

44030421

3000

()03030101300

33320433300

3003

()04011023030

04100140400

3002

()01030144104

()3340440443

̽ ( ) تعني عجز
المصدر  -:من اعداد الباحث باالعتماد في الجداول السابقة
يوضح لنا الجدول اعاله ان كل السنوات كانت بعجز مخطط و قد تعددت مصادر تمويل ىذا العجز اال ان قسم منيا
ثم انفاق غير مبرر او ىدر في المال
كبمت العراق بديون ال مبر ليا سواء أكانت ىذة الديون خارجية ام داخمية و من َ
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العام و كذلك تظير لنا البيانات اعاله ان جميع سنوات الدراسة كانت بفائض فعمي عدا عام  2009و الذي حصل فية
انخفاض في اسعار النفط العالمية و كذلك االنفاق العام المبالغ فية ادى الى حصول العجز الفعمي بمغ ()346194714
الف دينار اما العجز الذي حصل في عام  2013فغير مبرر في االطالق ألن ىذا العام شيد ارتفاعاً قياسياً في اسعار
النفط في السوق العالمية اي ان ايرادات العراق كانت عالية و العجز الحاصل كان بسبب االفراط في االنفاق العام اذ بمغ
االنفاق في شراء الموجودات غير المالية  %26.6من االنفاق الفعمي كما اتضح لنا من خالل البحث  .و لو ان االنفاق
العام كا ن رشيدا في السنوات التي يحصل فييا ارتفاع في اسعار النفط ألستطاع العراق ان يستفيد من ىذة الفوائض في
سنواتو العجاف التي يمر بيا اليوم و لكن الت حين مندم

(.)12

و عل الرغم من كل ما تقدم يمكن لمعراق ان يتخطى سنوات المحنو اذا تم ادارة النفقات العامة و االيرادات العامة بصور
عقالنية و دون ارفاط او تفريط .

االستنتاجات و التوصيات
اوالً  :االستنتاجات
-1ان اعداد الموازنة في العراق مر بمراحل تطورية عدة خالل مدة البحث اذ لم يكن في بدايتيا يتم االفصاح عن الكثير
من البيانات و لم تكن عممية التبويب جيدة و لكن بعد عام  2010اخذت عممية التبويب لمبيانات تثخذ منحى اكثر مينيو
و احتراف .
-2ان الحسابات الختامية قد تم اعدادىا من لدن و ازرة المالية بشكل كامل خالل مدة الدراسة .
-3رغم الذي سبق اال ان القائم في اعداد الموازنة العامة لم يثخذ بنظر االعتبار الوضع االقتصادي الشامل لمعراق و
كذلك لم يتخذ من الحسابات الختامية دليالً يسترشد بو اثناء عممية االعداد و اذلك جاءت عممية التقدير بعيدة عن الواقع .
-4ان تقدير الموازنة العامة لمعراق بالعجز ادى الى ان يمتزم العراق بقيود ال مبرر ليا و التزامات ال ضرورة ليا .
-5ان الموازنة الميمة في العراق خالل سنوات البحث حققت فائضاً فعمياً كبي اًر عدا عام  2009و  2013كان يمكن
االفادة من ىذة الفوائض في السنوات التي يكون فييا سعر النفط منخفض ام حصول حرج مالي كما ىو االن .
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ثانياً :التوصيات
-1ان دراسة واقع االقتصاد العراقي دراسة حقيقية و باالعتماد في االرقام الفعمية و منيا الحسابات الختامية يمكن من
خالليا تحديد الحجم االمثل ألنفاق العام في العراق .
 -2يعد انخفاض اسعار النفط العالمية الذي يحدث االن مدخالً جيداً لمتفكير ممياً في عممية اعداد الموازنة و تغيرىا من
موازنة البنود الى موازنة االىداف .
-3ترشيد االنفاق العام الذي البد ان تثخذ بو مؤسسات الدولة العمة ىو افضل الطرق لتوفير موارد مالية تسيم في التقميل
من العجز المخطط او الفعمي و حتى القضاء عميو ؟
ثم االقتصاد العراقي
 -4عممية ربط االجر باالنتاجية في المؤسسات العامة ٌيسيم في زيادة الطاقة االنتاجية لمعامل و من َ
ككل و يوفر الكثير من اليدر في تعويضات العاممين و التي تشكل النسبة االكبر من النفقات العامة و الذي تثن منو
الموازنة العامة في العراق .
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