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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

رَبَّ اشْرَحْ يلِ صَدْرِي وَيسَّرْ يلِ أَمْرِي  ﴿

 ﴾وَاحْلُلْ عُقْدَةً مَّن لَّسَانيِ يَفْقَهُىا قَىْيلِ
 
 

 

 

 
 

 سورة طه
 (52-52) :اآلية
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 األهداء

                يٍ اخهٙ ٔنى ٚذخش خٓذاً فٙ عثٛم ئعؼاد٘انٗ يٍ ػحٗ 

 ..والدي الغالي ..

       انٗ يٍ تغؼذ ػُٛٙ تشؤٚاْا ٔٚطشب لهثٙ تُدٕاْا

 ..والدتي الغالية ...

 ٔٚغثُك انحٛاء فٙ انغداٚا انٗ يٍ ُٚافظ ُانغَٛث فٙ انؼطاٚا ،

 ..زوجي الغالي وأوالدي ..

 انغُذ ٔانؼؼذ ٔانغاػذ  انٗ يٍ تٓذاً َفغٙ تهمٛاْى ٔانٗ

 ..اخواني واخواتي الغاليين..

 انٗ كم يٍ ػهًُٙ حشفاً ٔانٗ كم يٍ عاَذَٙ ٔنٕ تاتتغايح 

ٔانٗ خًٛغ  ٔانٗ يٍ ؽشصٔا تُٛشاٌ أعهحتٓى ساٚاخ انُظش،

 أعاتزتٙ انًحتشيٍٛ ...

 أْذ٘ ْزا اندٓذ انًتٕاػغ ...

 

 سصاق يشٔج                                   
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 الشكر واالمتنان

انحًذ هلل  انز٘ تٕاػغ كم شٙ نؼظًتّ ٔانحًذ هلل انز٘ أعتغهى كم شٙ نمذستّ ٔانظالج ٔانغالو ػهٗ     

عٛذ انًشعهٍٛ ٔخاتى انُثٍٛٛ عٛذَا دمحم ٔانح ٔطحثّ أخًؼٍٛ ،ٔلذ لال سعٕل هللا )طهٗ هللا ػهٛح 

 ٔعهى(:)يٍ نى ٚشكش انًخهٕق نى ٚشكش انخانك(.

ة انؼشفاٌ تاندًٛم ٚحتى ػهٙ اٌ اتمذو تانشكش ٔانؼشفاٌ نًٍ تحًم ػةء االششاف ٔتفؼم فأٌ ٔاخ    

ػهٙ تُظائحّ انمًٛح ٔتٕخٛٓاتّ انؼهًٛح اعتار٘ انفاػم انذكتٕس)ػثذ انكشٚى خاتش شُداس انؼٛغأ٘ 

فهّ  (نذٔسِ األتٕ٘ ٔتزنّ لظاس خٓذِ ٔكاٌ خٛش ػٌٕ ٔتشدٛغ فٙ اػذاد ْزِ انشعانح ؽٕل يذج انثحث ،

 يُٙ خضٚم انشكش ٔااليتُاٌ .

كًا اتمذو تخانض انشكش ٔااليتُاٌ انٗ ػًٛذ كهٛح االداسج ٔااللتظاد االعتار انذكتٕسج عٕعٍ كشٚى      

ْٕداٌ اندثٕس٘  ٔاالَغح سئٛظ لغى االلتظاد االعتار انًغاػذ عُذط خاعى شؼٛثث نذػًًٓا نطهثح 

 ٓى .انذساعاخ انؼهٛا ٔتزنٛم انظؼٕتاخ انتٙ تٕاخٓ

ٔاتمذو تفائك انشكش ٔانتمذٚش انٗ انغادج سئٛظ ٔاػؼاء ندُح انًُالشح نتفؼهٓى تانًٕافمح ػهٗ يُالشح      

 انشعانح ٔاغُائٓا تًؼهٕياتٓى انمًٛح خذيح نهؼهى ٔتمذٚشاً.

ٔانًؼشفح ٔٚششفُٙ اٌ الف ٔلفح اخالل ٔاحتشاو اياو انمُادٚم انؼهًٛح انتٙ اػاءخ أيايٙ دسٔب انؼهى      

 ،أعاتزتٙ االفاػم فٙ لغى االلتظاد.

 ، )أ.د َثٛم اندُاتٙ االعتار انذكتٕسٔانشكش ٔانتمذٚش يٕطٕل انٗ أعاتزتٙ االفاػم فٙ لغى االلتظاد      

ػثذ انؼظٛى ػثذ انٕاحذ  د ،أ. د كشٚى عانى انغانثٙ أ. ، د َضاس كاظى انخٛكاَٙ أ. ، د يٕعٗ خهف ػٕاد أ.

 ، ،أ.و.د تالش كشخٙ اندثٕس٘ أ.و.د ايم اعًش صتٌٕ انغاػذ٘ ٛايٙ طالل طاحة،أ.و.د ي ، انشكش٘

 أ.و.د فاػم ػثاط انشٛثاَٙ.

كًا اتمذو تانشكش ٔانؼشفاٌ انٗ يٕظفاخ يكتثح كهٛح االداسج ٔااللتظاد نتؼأَٓى انكثٛش يؼٙ، ٔاػتزس       

س نًٍ نى تغؼفُٙ راكشتٙ تزكشْى ٔنكٍ ٚغتطٛغ اٌ ٚأتٙ تانكًال اال انكايم ٔاػتز الٌ االَغاٌ لاطش ال

 ٔعؼٓى لهثٙ.

 

 

 

 يشٔج سصاق                                                                           
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 انًغتخهض
تغير النظام السياسي واالقتصادي في العراق وبدأ مرحمة جديدة قائمة عمى  2003ما بعد عام     

 أساس أعداد موازنات اتحادية لتنفيذ برامج اقتصادية معدة سمفًا من قبل القطاعات االقتصادية المختمفة
، لتحقيق التوافق بين المجتمع واالقتصاد المحمي وعمى هذا األساس لم يحظى أي موضوع في 

من قبل الشارع العراقي يقدر من األهمية الكبيرة ،أي اعداد الموازنة االتحادية فمن خاللها االهتمام 
يحصل افراد المجتمع العراقي عمى الرواتب واالجور والرعاية االجتماعية وتنفيذ البرامج االستثمارية 

عمى حصائل  ،وحسب طبيعة االقتصاد العراقي فأن الموازنة االتحادية تعتمد في جانب االيرادات 
% وهذا المصدر يتعرض دائمًا الى صدمات خارجية في 99الصادرات النفطية بنسبة تصل الى 

هذا االعتماد األحادي لمموازنة االتحادية  ، االرتفاع واالنخفاض لسعر البرميل من النفط الخام عالمياً 
 نتيجة ضعف مساهمة االيرادات االخرى في تمويمها.

داف الدراسة قسمت الى ثالثة فصول تناول األول اإلطار المفاهيمي ولغرض الوصول الى اه   
 2003والنظري لمموازنة ،في حين تصدى الفصل الثاني طبيعة االقتصاد العراقي ما بعد عام 

باستعراض حجم وهيكل الناتج المحمي االجمالي لمعراق مع بيان معوقات النهوض لالقتصاد العراقي 
وفي الفصل الثالث تم التطرق عمى عجز الموازنة االتحادية في العراق بعد توضيح متضمنات 

بمجوء مع التركيز عمى اهم ماورد في الدراسة والمتمثمة  ، (2019-2006الموازنات االتحادية لممدة)
الحكومة العراقية الى القروض الخارجية اواًل ثم القروض الداخمية لتمويل عجز الموازنة االتحادية 

تم تحميل مؤشرات المديونية الخارجية وفق العتبات ألعباء  ،ولبيان مخاطر تمك القروض)الديون(
 المديونية التي حددها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .

 من االستنتاجات والتوصيات ومنها:الدراسة بمجموعة  وخرجت هذه
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 الصفحت املىضىع
 أ اٜٚح انمشآَٛح  

 ب اإلْذاء 

 ج انشكش ٔااليتُاٌ

 د ـ ْـ انًغتخهض

 ص -ٔ  لائًح انًحتٕٚاخ 

 ذ  لائًح اندذأل 

 ؽ لائًح األشكال 

 4 - 1 انًمذيح 

الفصل األول
 

 64 - 5املفاهيوي االطار النظري و

  16 -7 التىازى املايل يف النظريت االقتصاديت   :األول املبحث       

 11-7 يؼًٌٕ انتٕاصٌ انًانٙ أالً:

  16 -11 االلتظادٚحانتٕاصٌ انًانٙ فٙ انُظشٚح  ثاَٛاً:

   55 -17 هاهيت املىازنت العاهتاملبحث الثاني: 

  02 -18 انًؼُٗ انتمهٛذ٘ نهًٕاصَح انؼايح ٔخظائظٓا أالً:

   04 -02 انًؼُٗ انحذٚث نهًٕاصَح انؼايح ٔخظائظٓا ثاَٛا:

   05 -04 ثانثاً: اًْٛح انًٕاصَح انؼايح نهذٔنح

    99 -05 انؼايحساتؼاً: إَاع انًٕاصَح 

  42 -99  انخظائض انؼايح نهًٕاصَح خايغاً:

 41 - 42 انغًاخ االعاعٛح نهًٕاصَح انؼايح عادعاً:

   44 -41 انمٕاػذ االعاعٛح نهًٕاصَح انؼايح نهذٔنح عاتؼاً:

 48ـ  44 ػدض انًٕاصَح انؼايح)يفٕٓو ػدض انًٕاصَح انؼايح نهذٔنح( ثايُا:

 52ـ  48 طُذٔق انُمذ انذٔنٙٔفك سؤٚح  تاعؼاً:

 59ـ  52 اثش انؼدض فٙ تؼغ انًإششاخ االلتظادٚح ػاششاً:

 55ـ  59 أعانٛة ػالج ػدض انًٕاصَح انؼايح نهذٔنح  :احذٖ ػشش

 64ـ  56 املبحث الثالث : االيراداث العاهت

  55 يفٕٓو االٚشاد انؼاو أالً:

 56ـ  55 يظادس االٚشاداخ انؼايح ثاَٛاً:

 64ـ  56 يظادس االٚشاداخ انؼايح االخشٖ  ثانثاً:

الفصل
 

الثاني

 88 -200365ا بعد عام طبيعت االقتصاد العراقي ه

 74 -68 حجن الناتج احمللي االمجايل للعراقاملبحث األول : 

  71-68 2003لثم ػاو  اعتؼشاع يا أالً:

 ً  70 -71 2003تؼذ ػاو  حدى انُاتح انًحهٙ االخًانٙ يا:  ثاَٛا

 74 -70 2003ْٛكم انُاتح انًحهٙ االخًانٙ يا تؼذ ػاو :  ثانثا



 

 و

 78 -75 التجارة اخلارجيت للعراق:  الثاني املبحث

 76  -75 2003حدى انتداسج انخاسخٛح نهؼشاق يا تؼذ ػاو :  أٔالً 

 ً  77 -76 2003ْٛكم انتداسج انخاسخٛح نهؼشاق يا تؼذ ػاو : ثاَٛا

 ً  78-77 دٔس انُفؾ انخاو فٙ انتداسج انخاسخٛح:  ثانثا

 88 -79 لالقتصاد العراقياملبحث الثالث : هعىقاث النهىض 

 

 

 84ـ  79 انفغاد انًانٙ ٔاإلداس٘ أالً:

 86ـ  84 ثاَٛاً: انًشاكم انتٙ تٕاخّ انظُاػح انٕؽُٛح فٙ انؼشاق

  86 ثانثاً : انحهٕل انكفٛهح انُٕٓع تانمطاع االلتظاد٘ 

 88ـ  87 انًشاكم انتٙ تٕاخّ انمطاع انضساػٙ فٙ انؼشاق :ساتؼاً ً

  88 االغشاق انتداس٘ :خايغاً 

الفصل الث
الث

 
 

احتاديت يف العراق بالرروض الدالليت واخلارجيت متىيل املىازنت اال
ولياراث ألري 

89-191 

 95-92  2019-2003هتضوناث املىازناث االاحتاديت للودة  املبحث األول :

 95ـ  91 يكَٕاخ انًٕاصَح انؼايح أالً: 

يف متىيل العجس يف  ودورها الرروض اخلارجيت والدالليت : الثاني املبحث
  املىازناث االاحتاديت 

96- 111 

 98 -96 يفٕٓو انذٍٚ انؼاو أال:

 99 -98 إَاع انذٍٚ انؼاو ثاَٛا: 

 129ـ  122 ثانثاً : يإششاخ االعتذايح انًانٛح فٙ انؼشاق 

 126ـ  129 ساتؼاً : يإششاخ ػةء انًذَٕٚٛح 

 111ـ  126 يإششاخ انذٍٚ انؼاو انؼشالٙ خايغاً : 

 191 -110 الثالث : اخلياراث االلري يف متىيل العجس يف املىازناث االاحتاديت املبحث

 115 -110 ػشع انُمٕد أال:

 118 -116 ثاَٛا: انؼشائة

 101- 119 انظُادٚك انغٛادٚح  ثانثا:

 101 انحذٔدٚح نهكًاسن انًُافز  ساتؼا:

  106- 100 انًُاؽك انحشج  خايغا:

 109 -106 انغٛاحح  عادعا:

 ً   192 - 109 انًدال اندٕ٘  : عاتؼا

 191ـ  192 تفؼٛم دٔس انمطاع انخاص فٙ انٕسلح انثٛؼاء  ثايُا:

 199- 194 

 196ـ  195

 149-198 انًشاخغ ٔانًظادس 

 A-B انًغتخهض تانهغح االَكهٛضٚح 
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انُاتح انًحهٙ اإلخًانٙ انؼشالٙ تاالعؼاس انداسٚح نهًذج  حدى ٔيؼذل ًَٕ  1

(1973-2002) 
69 

 70 (1990-1980يغاًْح لطاع انُفؾ فٙ تكٍٕٚ انُاتح انًحهٙ االخًانٙ نهًذج)  2

حدى ٔيؼذل ًَٕانُاتح انًحهٙ االخًانٙ انؼشالٙ تاالعؼاس انداسٚح نهًذج   3

(2003-2019) 
72 

(نهؼشاق تاالعؼاس انداسٚح GDPيغاًْاخ انمطاػاخ االلتظادٚح فٙ تكٍٕٚ )  4

 (2019-2000نغُٕاخ يختاسج )
74 

 76 (2019-2003)حدى ٔيؼذل انتداسج انخاسخٛح نهؼشاق نهًذج   5

 77 (2016-2012انظادساخ ٔانٕاسداخ نهؼشاق نهًذج)ْٛكم   6

-2003َغثح يغاًْح انظادساخ انُفطٛح ئنٗ اخًانٙ انظادساخ نهؼشاق نهًذج )  7

2019) 
78 

 81 (2019-2003تشتٛة انؼشاق فٙ يإشش يذسكاخ انفغاد ػشتٛاً ٔػانًٛاً نهًذج)  8

 82 انمطشٚحدسخاخ انًإشش انفشػٙ نهفغاد فٙ انذنٛم انذٔنٙ نهًخاؽش   9
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 99 (2019-2003يظادس ػدض انًٕاصَح انؼايح فٙ انؼشاق نهًذج)  11

 95 (2019-2003يظادس تًٕٚم ػدض انًٕاصَح انؼايح انؼشالٛح نهًذج)  12

 101 (2019-2004حدى انذٌٕٚ انذاخهٛح نهؼشاق ٔيؼذل ًَْٕا نهًذج )  13

 103 (2019-2003انٗ ػشع انُمذ نهًذج)انذٍٚ انؼاو َغثح   14

 104 ػتثاخ يؼاٚٛش اػثاء انذٌٕٚ  15

 107 انًإششاخ انًغتخذيح فٙ تٛاٌ يإششاخ أػثاء انًذَٕٚٛح عُٕاخ يختاسج             16

 108 انخاسخٛح نهؼشاق عُٕاخ يختاسجيإششاخ اػثاء  انًذَٕٚٛح   17

 129 يإششاخ اػثاء انًذَٕٚٛح  انذاخهٛح نهؼشاق عُٕاخ يختاسج  18

 110 يإششاخ أػثاء انذٍٚ انؼاو نهؼشاق عُٕاخ يختاسج  19

 111 (0219-0226حدى ْٔٛكم خذيح انذٍٚ انخاسخٙ نهؼشاق نهًذج )  20

 115 (2019-2003(فٙ انؼشاق نهًذج)M1(ٔ)M2يؼذل ًَٕ ػشع انُمٕد)  21

اًْٛح انؼشائة انكًشكٛح تانُغثح ألخًانٙ االعتٛشاداخ تاالعؼاس انداسٚح   22
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 املقدمة

البرامج االقتصادية والسياسية فضال عن  تعد الموازنة العامة من أىم أدوات السياسة المالية لتوجية
كونيا أداة ميمة في السياسة االقتصادية وذلك من اجل تحقيق االستقرار االقتصادي والموازنة العامة 
تتضمن أرقاما تقديرية إليرادات الدولة ونفقاتيا لسنة مالية الحقة وان من أىم المبادئ التي يجب أن 

التقديرات ويجب عدم المغاالة في عممية التقدير لضمان توافر األموال يتوخاىا القائمين عمى عممية وضع 
الالزمة في المستقبل في جميع الحاالت والتي تؤدي إلى عدم وجود العدالة في توزيع التخصيصات، ويتم 
 أعداد الموازنة العامة االتحادية لمدولة عمى أساس مستوى اإلنفاق في السنة السابقة مع إضافة نسبة معينة
ألييا وفق التقدير الشخصي دون االستناد إلى األسس العممية والموضوعية فان العجز الذي يظير في 
الموازنة العامة االتحادية لمدولة ىو عجز تخطيطي مقدر فان الموازنة تعد المرأة التي تعكس المركز 

نة المالية وان طبيعة أقرار المالي لمدولة فيي وثيقة مالية تفصل وتعدد مصادر اإليرادات العامة خالل الس
الموازنة العامة تكشف إلى أي حد تتبع الدولة األسموب الديمقراطي في أدارة الحكم فان اعتماد الموازنة من 
قبل مجمس النواب)البرلمان(اعتمادا حقيقيا واضح وصريح أي تمتع الشعب بحرياتو وحقوقو. وكثير من 

ائض أوعجز( ألسباب عديدة ، وحسب ظروف الدولة المحددة. األحيان تحقق الموازنة العامة أختالل ) ف
في حالة العجز المالي ، مشكمة حقيقية تدفع الحكومات الى  في الموازنة العامة لمدولة ويمثل االختالل

معالجتو بوسائل معتادة من خالل تفعيل مصادر التمويل التقميدية لدييا أو البحث عن مصادر أخرى مثل 
أو الخارجية أو المساعدات االجنبية . وتختمف ىذه الوسائل من دولة الى أخرى حسب القروض الداخمية 

طبيعة اقتصادىا، وعمى أساس أن الوضع التوازني لمموازنة العامة سينعكس أيجابيا عمى األوضاع 
االقتصادية الداخمية سواء أكانت القطاعات االقتصادية السمعية والخدمية أو عمى مستوى معيشة 

 يا.مواطني

 بحثال مشكلةأواًل : 

يمثل العجز في الموازنة العامة من ابرز المشكالت االقتصادية التي ظيرت في العراق بعد عام      
نتيجة لقصور االيرادات العامة في تقطيو النفقات العامة والتي دفعت الحكومة الى المجوء  2003

 لمقروض الخارجية والداخمية لتمويل ىذا العجز في الموازنة العامة . 
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 ضية البحثفر ثانيًا : 

أن المجوء الى القروض الداخمية والخارجية لتمويل عجز الموازنة في العراق لو تداعيات خطيرة 
 عمى أداء االقتصاد العراقي .

 البحثأهمية ثالثًا : 

تأتي تمك األىمية في ظل اختالف الرؤى حول جدوى وخطورة االعتماد عمى القروض بمختمف 
راقي من جية ، والبحث عن مصادر آخري المعروفة كونيا أقل مصادرىا عمى مؤشرات االقتصاد الع

 خطورة من خيار القروض.

 البحثهدف رابعًا : 

 :وبيان ما يأتي تسعى الدراسة الى تحقيق جممة من األىداف 

 الجوانب النظرية والفكرية لمعجز المالي . -1

 .2003أسباب العجز في الموازنة االتحادية ما بعد عام  -2

 الداخمية والخارجية.ىيكل القروض  -3

االقتصاد في المؤشرات تمك  تأثير مدى مؤشرات أعباء القروض الداخمية والخارجية ، وما -4
 . العراقي

 البحثمنهجية خامسًا : 

الوصفي ، من خالل استعراض المدارس الفكرية والنظرية لمعجز المالي  أسموب التحميل تم أعتماد
مع بيان ماىية الموازنة العامة واساليب أعدادىا وأسباب العجز المالي في الموازنة االتحادية لمعراق ما بعد 

 ، مقرونا  بالمنيج االستقرائي بالتحميل لمبيانات ذات العالقة لموصول الى نتائج عامة. 2003عام 

 البحثحدود سادسًا : 

التي حدث فييا تغير في النظام  المدة( وىي عادة تشير الى 2003)ما بعد تتركز عمى المدة 
 السياسي واالقتصادي في العراق من النظام الشمولي المركزي الى نظام السوق.



 المقدمة.....
 

 

4 

 البحثتقسيم سابعًا : 

 ثالثة فصول: إلىجرى تقسيم الدراسة  

وجاء في ثالث مباحث تناولت التوازن المالي  اإلطار النظري والمفاىيمي ، ول ،يتناول الفصل األ
في النظرية االقتصادية وماىية الموازنة العامة والعجز في الموازنة العامة والمؤشرات االقتصادية ذات 

باستعراض   ، 2003في حين تطرق الفصل الثاني إلى طبيعة االقتصاد العراقي ما بعد عام  العالقة ،
حميل حجم الناتج المحمي اإلجمالي والتجارة الخارجية لمعراق الى جانب بيان معوقات النيوض لالقتصاد وت

وتصدى الفصل الثالث إلى عجز الموازنة االتحادية في العراق من خالل متضمنات الموازنة  ، العراقي
تمويل العجز في في ودورىا ، القروض الخارجية والداخمية  (2019-3200االتحادية خالل المدة )

وأخيرا خرجت  ، الموازنات االتحادية مع بيان الخيارات األخرى في تمويل العجز في الموازنات االتحادية
 الدراسة بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات .

 



 

 

  

 

 

  

 األول الفصل
 واملفاهيمي النظري االطار

 
 التوازن املايل يف النظرية االقتصادية املبحث االول : 

 املبحث الثاني : ماهية املوازنة العامة                              

املبحث الثالث : االيرادات العامة                              
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 ...تمييد
 لقد جاء مفيوـ التوازف المالي ضمف مفاىيـ عمـ المالية العامة ويقصد بو التساوؼ بيف اإليرادات    

، ويعد  وعمـ المالية ىو ذلؾ العمـ الذؼ يقوـ بدراسة النفقات واإليرادات العامة ، والنفقات العامة العامة
بدراسة النشاط المالي واالقتصادؼ لمدولة، ، فكالىما ييتـ  عمـ المالية العامة فرعا مف فروع عمـ االقتصاد

 فعمـ االقتصاد يدرس كيفية توزيع الموارد المتاحة بيف االستخدامات بيدؼ إشباع الحاجات اإلنسانية،
بينما يقوـ عمـ المالية العامة بدراسة النشاط المالي لمدولة، وعميو فإف مفيوـ التوازف المالي مرتبط أشد 

   .صادؼاالرتباط بالتوازف االقت
وعمى مر العصور لجأت الحكومات عمى الحصوؿ عمى موارد مالية مف خالؿ فرض ضرائب عمى     

وكانت قرارات الحكومات بشأف  ، ، وكذلؾ البحث عف أوجو إنفاؽ ليذه الموارد القادريف عمى الدفع
نما مف خالؿ قنوات وقواعد محاسبية نفاؽ األمواؿ العامة ال تتخذ عفويا، وا  منظمة تقوـ بيا  تحصيل وا 

، ويطمق عمى تمؾ المؤسسات والعالقات التي  أجيزة ومؤسسات الدولة التي تمارس النشاط المالي ليا
 تربطيا مجتمعو النظاـ المالي .
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 زن المالي في النظرية االقتصاديةالمبحث األول :التوا
 مضمون التوازن المالي  أواًل:
، وذلؾ بإتباع سياسة  إف مضموف التوازف المالي يكمف في التوازف بيف جانبي الميزانية العامة لمدولة   

مالية معينة، تقوـ بيا السمطة المالية المختصة في الدولة عند وجود تبايف بيف حجـ النفقات العامة 
التوازف بينيما أؼ تعادؿ النفقات وحصيمة إيرادات الدولة، وذلؾ بتعديل أحد جانبي الميزانية بغرض خمق 

مع اإليرادات، وقد اختمفت النظرة إلى ىذا التوازف، حيث كانت في الماضي نظرة حسابية بحتة، ذلؾ أف 
جممة اإليرادات كاف يجب أف تساوؼ بالضبط جممة النفقات دوف أف يكوف ىناؾ أؼ عجز أو فائض، ومف 

 .وازف االقتصادؼ واالجتماعي العاـثـ لـ يعد ينظر إلى التوازف إال في حدود الت
، وانتقاليا مف الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخمة، عرؼ الفكر المالي تطورا  ومع تطور وظائف الدولة   

، ينفصل كل ما ىو مالي عف كل ما  في نظرياتو عف التوازف المالي ، تحت ظل الفكر المالي التقميدؼ
، أما التوازنات  جـ اإليرادات العامة مع حجـ النفقات العامة، إذ يتعيف أف يتساوػ ح ىو اقتصادؼ

، ال يفيـ ما ىو مالي إال مف خالؿ ما  وفي ظل الفكر المالي الحديث. االقتصادية فتحقق بصورة تمقائية
، وبالتالي  ىو اقتصادؼ األوؿ تابع لمثاني وعميو يصبح التوازف المالي ثانويا قياسًا بالتوازنات االقتصادية

 .مكف استخداـ الحالة المالية لمميزانية )عجز أو فائض( لتحقيق ىذه التوازناتأ
 مفيوم التوازن المالي -1

يعد مفيوـ التوازف المالي مف مفاىيـ المالية العامة والذؼ يراد بو أف تكوف النفقات العامة في حدود 

بالنظاـ المالي ومكوناتو و  وىو يختمف عف مفيـو االستقرار المالي الذؼ يرتبط ،(1)اإليرادات العامة

التوازف المالي بأنو ليس الفرؽ بيف اإليرادات والنفقات  ( Allan).lan Jوقد عرؼ  األنشطة المرتبطة بو ،

العامة بل التوازف بيف اإليرادات والنفقات التي تخمفيا الحكومة كافة ويمثل كذلؾ التوازف بيف األصوؿ 

 .(2)والخصوـ كما ىو معروؼ محاسبياً 

                                                           

 (1) Harvey S.Rosen‚ Ted Gayer‚ public finance‚ 5 edition‚ Mc.Graw-Hill‚ United States‚ 

2008‚ pp.306-307.   

(2) lan J Allen‚ unreserved fund Balance and local  coverment  finance    ‚Research Bulletin‚ 

the Government finance officers Association‚1990‚p.2   
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أف التوازف المالي بصورة عامة ما تحدثو المصادر االيجابية في موازنة الدولة مف حقف البعض ويرػ   
تسرب بما يؤدؼ الى تطابق بيف عناصر المالية  مف يعوض ما يترتب عمى مصادرىا السالبة )النفقات(

 .(1)والعناصر االقتصادية التي يتكوف منيا ىيكل االقتصاد القومي 
التوازف المالي بأنو ضماف استخداـ الحكومة إيراداتيا العامة ألغراض التشغيل آذ ال  (خروف أعرؼ )و      

 .(2)تتجاوز الموارد المتاحة ليا والمعروفة خالؿ فترة الموازنة
المالي بأنو الوضع الذؼ يكوف فيو أجمالي اإليرادات الحكومية مساويًا إلى  ف وىناؾ مفيوـ أخر لمتواز    

 مجموع النفقات العامة وأشار إلى وجود نوعيف مف التوازف)عندما ال تتغير قواعد الضرائب والنفقات(،
فالنوع األوؿ يكوف توازف ايجابي ويحدث بسبب زيادة أجمالي اإليرادات عف النفقات ويظير بشكل فائض 

وأما النوع الثاني يكوف التوازف سمبي ويشير الى عجز اإليرادات الحكومية عف تمويل نفقاتيا  في الموازنة ،
 .(3)العامة وىذا يعني انيا مرتبطة بالدورة االقتصادية

ومف التعاريف السابقة نستنتج بأف التوازف المالي ىو توفير االحتياجات المالية لمدولة أؼ اإليرادات    
واستخداـ ىذه األمواؿ إلشباع الحاجات العامة أؼ النفقات العامة وذلؾ يتـ مف خالؿ اتباع سياسة  العامة

مالية معينو تيدؼ الى تحقيق التوازف الكمي اؼ الحسابي والتوازف النوعي أؼ التوازف االقتصادؼ 
 واالجتماعي .

 طرق تحقيق التوازن المالي -2
تـ اعتمادىا مف اجل تحقيق التوازف المالي بالطرؽ التي يتـ عادة ما ترتبط الطرؽ أو السياسات التي ي

تطبيقيا في عدد مف الدوؿ بغرض تحقيق االنضباط المالي وتفادؼ حدوث العجز في الموازنة العامة 
وتعاني الدوؿ النامية مف مشكالت  ،(4)وذلؾ مف خالؿ االستناد الى عدد مف قواعد السياسة المالية

ويعود السبب في ذلؾ الى انخفاض  ،حقيق توازنيا المالي والسيطرة عميو وصعوبات كبيرة مف اجل ت
ىناؾ عدة أساليب  اإليرادات الضريبية وفي المقابل زيادة النفقات العامة ومف اجل تحقيق التوازف المالي

 وىي كما يأتي :
 

                                                           
داس  اإلعىٕذس٠ح ، ، ِذخً ٌذساعح أصٛي اٌفٓ اٌّاٌٟ ٌاللرصاد اٌؼاَ أعاع١اخ اٌّا١ٌح اٌؼاِح ، ، ػادي اؼّذ ؼؾ١ؼ(1)

 .350ؿ ، 1996، اٌعاِؼح اٌّؼشفح

(2) CFOA‚Recommended Budget  Pactices ‚ United States of America‚ Fairmount capital 

Advisors‚lnc‚1998‚p.23.   

(3) Robert  Boije‚the General Govem  Ment Structural  loudget  Balance‚ Economic  

Review‚2004‚pp.6-8.                                                                                                         

(4) Bemard Laurens and G.de la piedra Enrique‚ Coordination of Monetary and Fiscal 

Policies‚IMF Working paper‚ lnternational Monetary fund‚1998‚p.20.                             
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 ترشيد األنفاق العام-أ
تعرؼ النفقة العامة بأنيا صرؼ الدولة أو إحدػ ىيئاتيا العامة مبمغًا مف النقود لغرض إشباع    

الحاجات العامة ويختمف مفيـو النفقة العامة باختالؼ مفيوـ الحاجات العامة التي يراد إشباعيا والتي 
ا أؼ أنيا تتسع لجميع بدورىا تختمف مف نظاـ سياسي ألخر فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتي

وذلؾ  ،(1)القضاء( ، الدفاع ، المواطنيف ومف ثـ فأنيا تكوف دائمة ومستمرة وغير قابمة لمتجزئة مثل )األمف
في الدولة الحارسة أما في ظل الدولة المتدخمة فقد أصبح األنفاؽ العاـ أداة مف األدوات الموجية لمسياسة 

 .(2)ذلؾ المجتمع ،فقد زاد األنفاؽ العاـ لألسباب التاليةاالقتصادية وحسب حجـ دور الدولة في 
األنفاؽ الرأسمالي عمى البنى التحتية المادية وذلؾ بسبب النمو السكاني الكبير والذؼ يتطمب توفير  -3

خدمات البنى التحتية كالطرؽ والجسور والصرؼ الصحي والكيرباء والمواصالت وال يخفى مدػ 
  إلى  النفقات والتي تعد اكبر بند مف بنود األنفاؽ الرأسمالي. حاجة ىذه المشاريع الضرورية

 شيوع ظاىرة التبذير واالستيالؾ الترفي والعشوائي غير اليادؼ وتفشي الفساد المالي واإلدارؼ. -4
تزايد النفقات االجتماعية والسيما األنفاؽ عمى اإلسكاف والصحة والبيئة فضال عف نفقات  األمف  -5

ات التحويمية التي تساىـ بإعادة توزيع الدخل مثل اإلعانات االقتصادية الدفاع وكذلؾ النفق
  .(3)واالجتماعية

الظروؼ الطارئة عمى نحو الزالزؿ والكوارث والفيضانات ،وىي تتطمب نفقات أضافية لإلغاثة  -6
 والمعونة. 

لذا يكوف مف الضرورؼ ترشيد النفقات العامة وخاصة في الدوؿ النامية التي تعاني مف ضعف الموارد     
االقتصادية وعجز كبير في الموازنة العامة ،واف ترشيد األنفاؽ يشير إلى العمل عمى زيادة فعالية اإلنفاؽ 

ومواجية التزاماتو الداخمية والخارجية  العاـ بالقدر الذؼ يمكف معو زيادة قدرة االقتصاد القومي عمى تمويل
  .(4)ومع القضاء عمى مصادر التبديد إلى أدنى حد ممكف 

                                                           
 .35-34ؿ ؿ ،2000داس اٌعاِؼح ، ، اإلعىٕذس٠حِثادا اٌّا١ٌح اٌؼاِح،  ، ٠ٛٔظ اؼّذ اٌثطش٠ك ٚآخشْٚ(1)   

(2) United States Agency for lnternational Developmen ‚public  Expenditure perspectives 

‚fiscsl Reform ll project ‚United State ‚2011‚ p.17.  

(3) Aaron Wildavsky ‚Controlling Public Expenditure :The Theory of Expenditure Limitation 

‚OECD Journal On Budgeting‚vol.2‚No.4‚2003‚p.44.  

أتؽاز  ضائش،ا١ٌاخ ذشؽ١ذ األٔفاق اٌؼاَ ِٓ اظً ذؽم١ك اٌر١ّٕح اٌثؾش٠ح اٌّغرذاِح فٟ اٌع ع١ّؽح ٔٛٞ ، تٍؼاغً ػ١اػ ،(4) 

 .5،ؿ 2013اٌعضائش، ، و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرصاد٠ح ٚاٌرعاس٠ح ، ظاِؼح عط١ف اٌّؤذّش اٌذٌٟٚ،
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واف لترشيد النفقة دور ميـ في أحداث التوازف المالي ومف ثـ التوازف االقتصادؼ وذلؾ بسبب اآلثار التي 
دة توزيع الدخل وىنالؾ تتركيا النفقات عمى االستيالؾ واإلنتاج واألسعار وأيضا عمى التشغيل وا عا

 : (1)مجموعة مف العوامل التي تساعد عمى نجاح عممية ترشيد األنفاؽ العاـ وىي كما يأتي
  تحديد األىداؼ وبدقة سواء أكانت طويمة أو متوسطة األجل ويتـ ذلؾ مف خالؿ تحديد

كما أف طبيعة اليدؼ تحدد طبيعة وحجـ  ، االختصاصات الرئيسية التي تطمب مف اجميا األمواؿ
الوظائف المعتمدة مف اجل تحقيق األىداؼ سواء أكانت متعمقة بالمجتمع ككل أو بالوحدات 

 التنظيمية. 
   تحديد األولويات وااللتزاـ بمبدأ ضرورة حفع الماؿ مف الضياع وتعظيـ استخدامو مما يعني

يد الييئات العامة تنفيذه ومدػ قدرتو عمى إشباع تحديد درجة أىمية البرنامج أو المشروع الذؼ تر 
 الحاجات المتزايدة في ظل قمة الموارد المتاحة.  

  عدالة األنفاؽ العاـ ومدػ مالئمتو لحاجات الفئات األكثر فقرًا في المجتمع ومراعاة حصة كل فئة
العدالة في توزيع  مف األنفاؽ العاـ ومدػ استخداميا لمخدمة العامة لذا يتوجب عمى الدولة مراعاة

 المنافع والخدمات التي تنتج عف النفقات العامة. 
  القياس الدورؼ ألداء برامج األنفاؽ العاـ وتقويـ مدػ كفاءة وفعالية أداء الوحدات واألجيزة

الحكومية عند قياميا بتنفيذ الخدمات والبرامج المختمفة المؤكمة ألييا مع ضرورة خضوع الوحدات 
 لة عف االستخداـ األمثل لمموارد العامة عند تقديـ الخدمات والبرامج لممواطنيف.الحكومية لممساء

  ضرورة توافر نظاـ رقابي فعاؿ يضمف توافق التنفيذ مع ما سبق التخطيط لو عمى أف تتضمف
 عممية الرقابة مراجعة مستمرة لطرؽ االنجاز.

 حصيمة اإليراد الضريبيزيادة  -ب
ىنالؾ عدة مفاىيـ لمضريبة ومنيا وىي عبارة عف حصة نقدية إلزامية مف قبل دافعي الضرائب    

والمدفوعة نقدًا أو عينًا لمحكومة لتوفير الخدمات العامة ذات االىتماـ المشترؾ لممجتمع ودوف اعتبار 
الحكومة ويمـز بو او ىي اقتطاع نقدؼ إجبارؼ تحدده  ،(2)خاص لمفوائد التي يتمقاىا دافعي الضرائب

                                                           

تأذثاع ِٕٙط االٔعثاغ تاأل٘ذاف دساعح ذم١ّ١١ٗ ٌغ١اعح األٔفاق اٌؼاَ فٟ دمحم تٓ ػضج ،ذشؽ١ذ ع١اعح األٔفاق اٌؼاَ  (1) 

، ؿ 2010 اٌعضائش، و١ٍح اٌؼٍَٛ االلرصاد٠ح ٚػٍَٛ اٌرغ١١ش، ، ،ظاِؼح أتٟ تىش تٍما٠ذ2009-1990اٌعضائش خالي اٌفرشج 

58-62. 

 (2) William Barker‚ The  Concept of Tax in EU Member States –General lntroduction and 

comparative Analysis‚ paper Draft 06 05‚penn State Dickinson school of Law USA‚2005‚p.7  
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لطبيعيوف والمعنويوف بأدائو لمدولة بصفة نيائية وبدوف مقابل ووفقا لمقدرتو التكميفية ا األشخاص
 .(1)والمساىمة في تحمل األعباء العامة وتمكف الحكومة مف تحقيق أىداؼ معينة

فانو في  الكالسيكية(،وعمى الرغـ مف أف ىدؼ الضريبة كاف تمويل إيرادات خزانة الدولة )الوظيفة     
ظل المالية المعاصرة أصبحت الضريبة أداة لتدخل السمطة العامة في الحياة االقتصادية بيدؼ تحقيق 

وكذلؾ تشجيع رؤوس األمواؿ األجنبية لالستثمار في المشاريع  ، زيادة في االستثمار بمنتجات معينة
واع وفقًا لمفف المالي المستخدـ في تحقيقيا ومف وىنالؾ عدة أنواع مف الضريبة وتختمف ىذه األن المحمية ،

وىي الضرائب التي تفرض عمى الدخل لدػ تولده او الثروة  ، (2)أىـ ىذه األنواع ىي الضرائب المباشرة
حيف يتداوليا المكمف  فإذا انتقمت ىذه الثروة )دخال كانت اـ رأسماؿ( التي تحت يد المكمف بشكل مباشر،

، مثل الضرائب (3)تقاؿ ىذه الثروة فاف نوع الضريبة تكوف غير المباشرةثـ فرض الضريبة لدػ ان
وتعد الضرائب  المفروضة عمى السمع االستيالكية والضرائب عمى االستيراد وضريبة القيمة المضافة ،

إحدػ أدوات السياسة المالية التي تستخدـ مف قبل الحكومة في رسـ السياسة االقتصادية وتستطيع الدوؿ 
 ية استخداـ الضرائب بيدؼ تمويل الموازنة العامة وتحقيق التوازف المالي .النام
 ةزن المالي في النظرية االقتصاديالتوا-ثانيًا:

لقد تطور مفيوـ التوازف بشكل ممحوظ بيف الفكر التقميدؼ والفكر الحديث وخالؿ مراحل التطور ىذه     
وال يختمف االقتصاديوف  كاف يغير التوازف مف طبيعتو شيئا فشيئا ليحل التوازف النوعي بدؿ التوازف الكمي،

ولوف بطرؽ مختمفة نوع التوازف فيما بينيـ في تحديد المفيـو االقتصادؼ لمتوازف، فيما قد نجدىـ يتنا
التوازف بصفة عامة يعرؼ بأّنو الوضع الذؼ  المتفق عميو أف ، إاّل أف المطموب ومف ثمة وسائل تحقيقو

 :، وقد حظي موضوع التوازف بعدة مفاىيـ نذكر منيا يتسـ باالستقرار ما لـ تتغير العوامل المحددة لو
 تعادؿ القوػ المتضادة التي تؤثر في مستوػ يقصد بالتوازف بشكل عاـ   :مفيوـ التوازف االقتصادؼ

باإلضافة إلى تواجد العديد مف نماذج التوازف بشقيو العاـ والجزئي والتوازف  ، الظاىرة موضوع الدراسة
 .الداخمي والتوازف االقتصادؼ الخارجي ومف ثمة التوازف االقتصادؼ العاـ

 إذا ما توفرت  والمالية التي تتعادؿ فييا قوػ كمية أو جزئية أوكالىما التوازف ىو الحالة االقتصادية ،
عدـ استمرار إحداىما أو نقصو أو زيادتو مع ثبات غيره ممكف أف  شروط وظروؼ محددة بحيث أف

الؿ العالقات والتأثيرات المترابطة عبر الوحدات االقتصادية في االقتصاد القومي إلى تخا إلىيؤدؼ 

                                                           

 . 136،ؿ1990داس اٌىرة ٌٍطثاػح ٚإٌؾش، ، اٌّٛصً ، اٌطثؼح االٌٚٝ اٌعٕاتٟ ،ػٍُ اٌّا١ٌح ٚاٌرؾش٠غ اٌّاٌٟ ،غا٘ش (1)  

(2) Calvin H. Johnson ‚Apportionment of direct Taxes : The Foul-up in The core of The 

constitution ‚William & Mary Bill of Rights Journal‚vol.7‚No.1‚1998‚p.69  

 .36،ؿ2006ظاِؼح تٕٙا، ِصش، اٌّا١ٌح اٌؼاِح ٚاٌرؾش٠غ اٌعش٠ثٟ، ٠غشٜ أتٛ اٌؼال ٚآخشْٚ، (3)  
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مضادة تعمل في عكس االتجاه المخل  إلى أف تستحدث عوامل  ، أو يقصر أجمو اختالؿ يطوؿ
 ليعود التوازف االقتصادؼ سيرتو األولى.

  حاجز باالبتعاد ال وجود ألؼ كذلؾ ىناؾ مف يعرؼ التوازف بأّنو الوضع الذؼ إذا تعذر الوصوؿ إليو
ثمة يمكف القوؿ أف التوازف ىو  ومف مؤثرات خارجية تؤدؼ إلى ذلؾ ، سيظل كما ىو ما لـ يحدث أؼ

وضع ثبات نسبي وتفسير ذلؾ أّنو في النظرية االقتصادية تتـ دراسة العديد مف الظواىر االقتصادية 
، وتتـ دراسة العديد مف المتغيرات  كاإلنتاج أو التضخـ أو البطالة أو العرض أو الطمب.....الخ

ل متغير يأخذ قيما مختمفة تتغير صعودا أو والمؤشرات االقتصادية ذات الصمة بيذه الظواىر وك
، وىذه القيـ المختمفة تتأثر بعدد  ىبوطا وقد تستقر لفترة معينة عند قيمة معينة أو مستوػ معيف

ذا لـ يتواجد ما يغير ىذه المؤثرات والعوامل التي تدفع إلى تغيير  النيائي مف المتغيرات والمسببات وا 
، وفي النظرية االقتصادية األمثمة عديدة كالسعر  رؼ بالقيمة التوازنيةىذه القيمة تع قيمة المتغير فإف

سعر التوازف مثال ىو السعر الذؼ تتساوػ عنده  . التوازني، الكمية المتوازنة، الدخل التوازني...الخ
، أو الذؼ تتوازف عنده قوػ الطمب مف جانب  الكميات المطموبة مع الكميات المعروضة في السوؽ 

وبالتالي يقاؿ لمكمية التي يتحدد عندىا ثمف التوازف  مع قوػ العرض مف جانب البائعيف ،المشتريف 
  .كمية التوازف 

 تغيير في  كما يعرؼ التوازف عمى أنو تمؾ الحالة التي يمكف أف تبقى دائما طالما لـ يحدث أؼ
ل أؼ صفة الثبات مف ىذا التعريف يتضح أّنو ركز عمى حالة التشغيل الكام،الظروؼ المؤدية إلييا 

معتمدا في ذلؾ عمى الفكر التقميدؼ الذؼ ينطمق مف شرط توازف االستخداـ الكامل، ىذا باإلضافة إلى 
بعض الدراسات التي تناولت تحميل مفيوـ التوازف االقتصادؼ العاـ بمفيوـ االختالؿ والتي عرفت 

وبيف حجـ االحتياجات الفعمية التي حجـ الموارد المتاحة ذاتيا  اختالؿ التوازف بأّنو االختالؿ بيف
، إذا ما كاف يستخدـ موارد  االقتصاد ىنا يكوف في حالة اختالؿ توازني أؼ أف يحتاجيا المجتمع ،
االقتصادؼ العاـ ينعكس في مجاليف اقتصادييف  اختالؿ التوازف  الواقع، حيث أف أكثر مما يممؾ في

  .واختالؿ التوازف الخارجيىما  اختالؿ التوازف االقتصادؼ الداخمي 
التوازف عمى مستوػ الوطني يتحقق عندما يتساوػ الطمب الكمي مع العرض  ومف ىنا يتضح أف     

 المدةالكمي وعندما ال يكوف ىناؾ دوافع لمتوسع أو االنكماش بزيادة الطمب الكمي أو العرض الكمي خالؿ 
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)السمع  األسواؽتوازف  إلىاالقتصاد ويرمز عادة  التوازف مبدأ قديـ في وأخيرا نخمص إلى أف القصيرة،
 .(1)العمالة ( ، النقد والخدمات ،

 حسب مفاىيـ النظريات االقتصادية :وفيما يمي استعراض إلى تمؾ المفاىيـ      
 .(2) -التوازن المالي في النظرية التقميدية:-1

، كما يرفض  حيث كاف يرفض عجز الميزانية،  لقد بيف الفكر المالي التقميدؼ قاعدة توازف الميزانية    
حدوث فائض فييا. ويستند في ذلؾ عمى أف عجز الموازنة يؤدؼ إلى اإلفالس والتضخـ، فالدولة تمجأ إلى 

 . الجديد سد العجز بالمجوء الى االقتراض أو اإلصدار النقدؼ
مما « ط القروض وفوائدىاسداد أقسا»فاالقتراض يؤدؼ إلى زيادة النفقات في الميزانيات الالحقة    

يضطرىا إلى االقتراض مف جديد، أما اإلصدار النقدؼ يؤدؼ إلى ظيور آثار تضخمية بسبب زيادة الكتمة 
وبالتالي زيادة النفقات العمومية،  النقدية مع ما يترتب عنيا مف انييار لقيمة العممة وارتفاع األسعار،

؛ أؼ تضخـ جديد وارتفاع في األسعار  ف األوراؽ النقديةواضطرار الدولة عندئذ إلى إصدار كمية جديدة م
، فيستند عمى كوف ىذا الفائض يجسد المغاالة في  وىكذا، ويرفض الفكر المالي التقميدؼ لفائض الموازنة

فرض الضرائب، وتحصيل الرسـو بكيفية تتجاوز حاجيات الدولة، مما يؤدؼ إلى إرىاؽ القدرة المالية 
 إلى ذلؾ يعتبر الفائض حسب الفكر التقميدؼ تجميدا لمبالغ مالية كاف مف المفروض ، باإلضافة لممكمفيف

ولقد حرصت أغمب الدوؿ عمى االلتزاـ بقاعدة التوازف أؼ الحرص عمى  ، تخصيصيا لمشاريع استثمارية
 .تحقيق التوازف الحسابي بيف المداخيل والنفقات

 لتوازن المالي في الفكر الحديث ا-2
المترتبة عف عجز الميزانية، وأف تمويل  اآلثارالحديثوف أف التقميديوف قد بالغوا في  يةيرػ عمماء المال     

، حيث أنو إذا تـ استثمار األمواؿ  العجز بواسطة القروض ال ينتج عنو بالضرورة تصاعد النفقات
زيادة في الدخل الوطني بكيفية تمكف مف تسديد المبالغ  عميياترضة في مشاريع إنتاجية سيترتب قالم

حيث يمكف المجوء  ، ، كما أف اإلصدار النقدؼ الجديد ال يترتب عميو بالضرورة حدوث تضخـ المقترضة
 فضاًل عف  إليو لمعالجة حالة انخفاض الطمب الخاص دوف أف يكوف لو تأثيرا تضخميا عمى األسعار،

تقدير مزايا التوازف، وينبثق عف االقتناع بانفصاؿ الميزانية عف الحياة  فإف التقميديوف بالغوا في
أكثر مف ذلؾ يؤكد الفكر الحديث أف ىذا االقتناع يتسـ بعدـ  إال في حالة عدـ توازنيا االقتصادية،

 الواقعية، فالدولة التي تحرص عمى التوازف الحسابي لميزانيتيا في وقت تتجاوز فيو وارداتيا وصادراتيا
                                                           

داس األ٠اَ  ،1غ ، ِٛعٛػح الرصاد٠اخ اٌر١ّٕح ،اٌعضء األٚي ، اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ٚاٌرٛاصْ اٌّاٌٟ ، ػٍٟ اٌّٛعٛٞٚاشك (1) 

 .74-73ؿؿ  ، 2008 ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ ،

                                                            روشج ِصذس عاتك ،  تٕؼ١اػ  سؽ١ذ( 2(
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بكثير، فيي تعاني مف عدـ توازف كيانيا االقتصادؼ، وىو أخطر بكثير مف عدـ توازف ميزانيتيا، ويكوف 
عمييا لمعالجة ىذه المشكمة فالزيادة في نفقاتيا لتشجيع الصادرات، أو القياـ بالزيادة في اإلنتاج لتخفيض 

فأف السياسة المالية أصبحت  وىكذا ، حجـ الواردات، ولو كاف ذلؾ عمى حساب عدـ توازف الميزانية
 تشكل جزءًا مف السياسة االقتصادية العامة. 

عممًا اف عدـ التوازف االقتصادؼ ال ،  فالتوازف المالي ال يكوف مجديا في ظل عدـ التوازف االقتصادؼ    
رض ، غير أنو يمكف استثناء وجود تعا لذلؾ أصبحت بينيما عالقة تكاممية وتبعاً يحقق توازف مالي  ، 

بينيما حيث يمكف أف يكوف العجز المالي المؤقت وسيمة لتحقيق التوازف االقتصادؼ، وىو ما دعا إليو 
، في نظريتو العجز المنظـ، حيث كانت البطالة في إنجمترا تشغل فكره وكاف يرػ  «كينز»عالـ االقتصاد 
      .االجتماعية و االقتصادية اسي في عدـ التوازف مف الناحيتيففييا السبب األس

وطبقا لنظريتو العجز المنظـ، فإنو يتعيف عمى الدولة لمعالجة حالة الركود االقتصادؼ، العمل عمى زيادة  
الطمب الكمي الفعمي مف أجل تحقيق اإلنعاش االقتصادؼ عف طريق التوصل عمى تشغيل كل الطاقات 

القتصادؼ يعني وجود طاقة إنتاجية معطمة، اإلنتاجية لالقتصاد أؼ التشغيل الكامل ، وبما أف الركود ا
، وىو ما يمكف أف يساعد عمى تحقيقو  فإف تشغيميا يحتاج إلى حدوث طمب عمى خدماتيا ومنتجاتيا

عجز مقصود ومنظـ لمميزانية، أؼ القياـ بنفقات يفوؽ حجميا مبمغ اإليرادات، تموؿ عف طريق االقتراض 
ات إلى المشاريع االقتصادية واالجتماعية األمر الذؼ يؤدؼ إلى واإلصدار النقدؼ عمى أف توجو ىذه النفق

، وكذلؾ  منح مساعدات وا عانات لممقاوالت مف أجل استئناؼ نشاطيا  زيادة الطمب العاـ الفعمي
اإلنتاجي، وبذلؾ يمكف الخروج مف حالة الركود إلى حالة االنتعاش عف طريق تشغيل الجياز اإلنتاجي 

تمقائيا إلى توازف الميزانية، غير أف  التوصل إلى حد التشغيل الكامل وىو ما يؤدؼ لمدولة بكل طاقاتو أؼ
، وأف يمتـز  العجز المنظـ ال ينبغي أف يتحوؿ إلى عجز دائـ، حيث يتعيف أف يحافع عمى صفتو المؤقتة

فية دقيقة بتنشيط االقتصاد الراكد، وأف ال يخرج عف سيطرة الييئات المختصة، ويكوف محددا ومدروسا بكي
النظريات ومنيا  لكينز ظيور عدد مف ، وقد تزامف مع نظرية العجز المنظـ حيث ال تكوف لو أثار مدمرة

 :(1)ما يأتي
 ألفيف ىارفي دعا أنصار ىذه النظرية أمثاؿ -:نظرية توازن موازنة الدورة االقتصادية -أ     

 إلى تكويف صناديق مختمفة مثل: (1780-1712)ميل وجيمس ستيوارت (1975-1887)ىانسوف 
o  صندوؽ االستثمار: ويخصص القتطاع جزء مف اإليرادات الناشئة مف األرباح العالية المحققة في فترة

 الرواج . 
                                                           

 سؽ١ذ تٕؼ١اػ ، ِصذس عثك روشٖ.( (1
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o :اإلشكاؿ المختمفة لإلعانات . خمق ميمتو صندوؽ التسوية 
o  عجز تغطية الصناديق ىذه مف واليدؼ. الرواج فترة في المتحقق الموازنة وفر يستقبل :خاص صندوؽ 

 ىذه أف أثبت الواقع ولكف.  كميا االقتصادية الدورة توازف  تاميف اجل مف وذلؾ الركود فترة في الموازنة
 .الرواج سنوات في حتى مستمر بعجز الصناعية البمداف ميزانيات تتصف إذ ، صحيحة غير النظرية

 -:تمقائياً  المتوازنة الميزانيات نظرية -ب
 ثارآ ليا تكوف  لف المبدأ ىذا في المتمثمة المالية السياسة اف يعني ال المتوازنة الميزانية مبدأ فإ     

 ستسيـ المالية السياسة فأف العامة الميزانية توازف  مع حتى ،وبالعكس االقتصادؼ النشاط في توسعية
 ليذه ووفقا ، الصحيح الواحد يساوؼ  الذؼ المتوازنة الميزانية مضاعف يسمى ما خالؿ مف النمو في ايضا

 الثابتة، الضريبة لمعدالت االقتصادية الدورة امتداد وعمى الميزانية إيرادات جانب في تحدد النظرية
 في الحاصمة التغيرات تنظـ التي الرئيسية لمنفقات دائمة معدالت النفقات جانب في تحدد وبالمقابل
 وتموؿ ، الضريبية اإليرادات تمقائيا تتزايد الرواج حالة ففي المعدالت، تمؾ تثبيت في ينظر وىنا االقتصاد،
 .عجز بدوف  تنتيي معيف معدؿ عند بحيث الضريبية اإليرادات تقل الكساد فترة وفي ، خاصة صناديق

 -:الكينزي  الفكر في المالي التوازن  - جـ
 في الفعمي التوظيف حجـ تحدد والتي الواقعة العوامل عف البحث إلى الكنزية النظرية تيدؼ     

 كينز بدأ ولذلؾ ، التوظيف مف درجة أعمى إلى والوصوؿ البطالة مف التخمص كيفية ثـ ومف المجتمعات
 تسودىا المجتمعات أف يقوؿ والذؼ الكالسيكية النظرية عميو تقوـ الذؼ األساسي االفتراض برفض نظريتو
 وخاصة وأخطائو القديـ مف لمتخمص محاولة كاف قولو حدّ  عمى كينز منيج إف الكامل، التوظيف مف حالة
 حيث ، الكبير العالمي الكساد خاصة وبصفة لمكساد تفسير توجد أف التقميدية النظريات عجزت  أف بعد

 مف الثالثينات طواؿ واستمرت (1933 – 1929) عاـ بدأت كبرػ  اقتصادية أزمة العالـ تجتاح كانت
 .الماضي القرف 
في النشاط االقتصادؼ واالجتماعي وتشعبت وظائف الدولة مما ادػ بيا اصبح لمدولة دورًا متزايدًا     

الى التخمي عف الحياد المالي واحالؿ المالية الوظيفية محمًو والذؼ يقرر بتحديد االنفاؽ العالـ المطموب 
ف ىدؼ السياسة ىو احاث التوازف  ف اف يتحدد انفاؽ عاـ أكبر مف االيرادات العامةأواًل وال مانع م وا 

 حيث الفعمي الطمب انخفاض إلى يؤدؼ األجور انخفاض أف كينز أوضح لقد االقتصادؼ واالجتماعي ،
 أف كما الدخل، معيا ينخفض انخفاضيا حالة وفي الوطني الدخل مف ىامة نسبة تمثل األجور ىذه أف

 مف المنتجيف يخفض وعندىا والخدمات السمع عمى طمبيـ انخفاض إلى يؤدؼ العماؿ دخل انخفاض
 كانت ما عمى خالؼ البطالة نسبة ارتفاع إلى يؤدؼ ىذا كل المشاريع تؤجل كما البطالة فتزيد إنتاجيـ
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 أف إلى كينز خمص ىنا ،ومف األرباح ارتفاع إلى يؤدؼ األجور انخفاض أف مف التقميدية المدرسة ترػ 
ّنما التشغيل لمستوػ  المحدد ىو ليس األجور مستوػ   .الكمي الطمب يحدده وا 

 التوازني الوضع حقيقة عمى لمتعرؼ أداة يشكل لكونو الفعاؿ الطمب في يتمثل ألكنزؼ  التحميل منيج إف   
 ما وىو الكامل التشغيل مرحمة بموغ دوف  حدوثو إمكانيتو االستخداـ في نظريتو أثبتت والذؼ لالقتصاد،

 نطاؽ عمى حدوثو إمكاف التقميدية النظرية استبعدتو الذؼ األمر ، الكامل التشغيل دوف  ما بتوازف  يعرؼ

اقتصاد مغمق، وأوضح  يتكوف الطمب الفعمي عند كينز مف الطمب االستيالكي والطمب االستثمارؼ  ،واسع
ميمو الحدؼ  وفي حيف يتحدد  فأف شخصية ، الكي يتحدد بعوامل موضوعية وأخرػ الطمب االستي أف

الطمب االستثمارؼ تبعا لمعائد المتوقع مف قبل  ، قانوف كينز السيكولوجي يتناقص مع زيادة الدخل،
قرار االستثمار دالة في الكفاية الحدية لرأس  ، ولذا اعتبر أف ، ومدػ تغطيتو لتكاليف االستخداـ المنتجيف

 .(1)الماؿ وسعر الفائدة السائد في السوؽ 
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 ماىية الموازنة العامة -المبحث الثاني :

 مدةالموازنة العامة لمدولة باعتبارىا الوثيقة التي تتضمف تقديرات النفقات واإليرادات خالؿ  عدّ ت      
أف تطور مفيـو الموازنة العامة ناجـ عف تعاظـ أىمية الدور الذؼ  ، سنة مالية عادة ما تكوف  مستقبمية

فيي الوثيقة السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تعبر عف فمسفة الدولة ومرامييا واستخداميا أداة  تؤديو
لتطوير االقتصاد الوطني معبرًا عف وظائف الدولة الحديثة والواسعة ودورىا في تعزيز التطور 

الموازنة العامة التي  االقتصادؼ، والى جانب ذلؾ فاف نظاـ الموازنة يمر بمراحل متعددة متمثمة بدورة
تبرز أىميتيا كحمقة وصل أساسية بيف مسؤوليات السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية محاولة لتأميف درجة 
االكتفاء بدرجة مف التنسيق وفق عمميات متعددة لمحكومة تحقيقًا لممسؤوليات المشتركة بيف السمطة 

العامة مظيرًا سياسيًا مف خالؿ التأثير المتبادؿ بيف الموازنة التنفيذية والسمطة التشريعية، كما واف لمموازنة 
العامة والعوامل السياسية التي تفرض مقتضيات المعقولية االقتصادية، وفي ظل الدعوة إلى تحقيق 
الشفافية في عمل الدولة ومبدأ عالنية الموازنة لتكوف عمى مستوػ مف األىمية واعتمادىا كقاعدة مف قواعد 

 العامة.الموازنة 

ف طريقة وضع موازنة الدولة التي تعبر عف خيارات السمطة العامة السياسية واالقتصادية إ إذ   
واالجتماعية التي تسمح بإشباع الحاجات العامة في أطار ما يتقرر في ىذا الشأف مف إجراءات وتدابير 

ا ومراقبتيا رقابة فعالة تحوؿ مالية تتعمق بتحضير الموازنة وضبط األمواؿ العامة عند تحصيميا وأنفاقي
، ومف خالؿ تجارب الحكومات المختمفة في أعداد موازنتيا ظيرت العديد  دوف اليدر في الموارد المتاحة

مف األسس لتبويب الموازنة باختالؼ أىداؼ كل أساس لتحقيق أغراض معينة واف شكل وحجـ التبويب 
، ويتميز العصر  ـ وتكرار العمميات مف نوع معيفيختمف باختالؼ طبيعة نشاط الوحدة االقتصادية وحج

الحديث بالتدخل الحكومي الفعاؿ في النشاط االقتصادؼ والذؼ يؤثر بدوره عمى المجاالت االقتصادية 
والعممية كافة مما يترتب عمى ذلؾ ضرورة توفير البيانات الكافية والمالئمة لمتحميل ودراسة  واالجتماعية

مختمفة عمى الحالة االقتصادية لممجتمع ومدػ رفاىيتو ويجب أف تتوفر فييا أوجو النشاط الحكومي ال
الداللة االقتصادية مف ناحية واالرتباط باليدؼ مف ناحية أخرػ، واف طريقة تحميل البيانات وتقسيميا 

زنة مدػ إمكانية تحقيق ذلؾ، كوف الموا فيوعرضيا في ىيكل الموازنة العامة لمدولة يؤثر إلى درجة كبيرة 
حركة مستمرة تظير فييا حركة النشاط االقتصادؼ العاـ والتيارات االقتصادية التي تحدث نتيجة لذلؾ 

ضوء ىذا االرتباط تتحدد األىداؼ التي يرغب في تحقيقيا  وفي ،يرتبط الحاضر بالماضي والمستقبل 
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قق فعاًل وبيف ما يستيدؼ ىذه العالقات بيف ما تح تظيروىي عالقات زمنية باالقتصاد العاـ، والموازنة 
 تحقيقو في المستقبل. 

 وخصائصيا  أواًل: المعنى التقميدي لمموازنة العامة

( واستكممت أغراضيا 1789( وفي فرنسا عاـ )1688لقد نشأت الموازنة أوؿ األمر في إنكمترا عاـ )    
ر الذؼ دعا إلى حصر وظائف الحكومة باألمور التي تتعمق بحفع النظاـ واألمف في ظل المذىب الح  

والدفاع الخارجي وعدـ التوسع لتحقيق أغراض اقتصادية أو اجتماعية، فالنشاط االقتصادؼ متروؾ لألفراد 
شكل وعف طريق قوانيف السوؽ والمنافسة التامة يتحقق التوزيع األمثل لمموارد االقتصادية حيث تمتقي ب

عادؿ مصالح المستيمكيف والمنتجيف عند نقطة التوازف وعمى الدولة أف توفر آللية التوازف مسببات األمف 
 واالستقرار. 

، تنظيـ توزيع اإلنفاؽ عمى الييئات واألنشطة التي  ومف ىنا يفيـ أف لموازنة الدولة أغراضا محددة    
القانوف عف طريق جياز العدالة والقضاء، وتنظيـ تحافع عمى األمف الداخمي والدفاع الخارجي وسيادة 

مصادر األمواؿ التي تغطي ىذا اإلنفاؽ مع الحرص باستمرار توازف النفقات مع اإليرادات، كما وأف حجـ 
األمواؿ التي تحتوييا الموازنة كانت محدودة كمحدودية األغراض التي تقوـ بيا الحكومة. لذلؾ يمكف 

عرفت الموازنة العامة عمى أنيا )الوثيقة  إذ،  يدية مف خالؿ ما ظير في إنكمتراتحديد معنى الموازنة التقم
يراداتيا والتي  ينبغي اعتمادىا مف قبل البرلماف خالؿ مدة دورية ىي التي تحتوؼ عمى نفقات الحكومة وا 

ات الدولة سنة واحدة(،أما القانوف الفرنسي فيعرؼ الموازنة العامة بأنيا )القانوف الذؼ تخمف فيو وارد
جازة  يراداتيا وا  ونفقاتيا بشكل متعادؿ ويؤذف بيا(، ويعرفيا آخروف بأنيا )تقدير احتمالي لنفقات الدولة وا 

  (.1)ليا عف مدة محدودة(

( وتعديالتو بأنيا 1940( لسنة )28ا في العراؽ فقد عرفيا قانوف أصوؿ المحاسبات العامة رقـ )أمّ      
 .(2)الواردات والمصروفات لسنة مالية واحػدة تعيف فػي قانوف الميزانية ()الجداوؿ المتضمنة تخميف 

                                                           

 تغدددذاد، ،ِذ٠ش٠دددح داس اٌىردددة ٌٍطثاػدددح ٚإٌؾدددش، ،اٌعاِؼدددح اٌّغرٕصدددش٠ح اٌّٛاصٔدددح اٌؼاِدددح ٌٍذٌٚدددح ِع١دددذ ػثدددذ ظؼفدددش،(1)  

 .31ؿ  ،1999

اٌطثؼددددح  ، ِذ٠ش٠ددددح اٌّؽاعددددثاخ اٌؼاِددددح ، ٚذؼذ٠الذددددٗ 1940ٌغددددٕح  (28لددددأْٛ أصددددٛي اٌّؽاعددددثاخ اٌؼاِددددح سلددددُ  (2) 

 .1،ؿ1976تغذاد، ، داس اٌؽش٠ح ٌٍطثاػح اٌصا١ٔح ،
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وتتفق التعاريف أعاله عمى أف الموازنة العامة بمعناىا التقميدؼ تعني الجداوؿ المتوازنة الجانبيف      
سنة  والتي تتضمف كل مف اإليرادات العامة والنفقات العامة خالؿ فترة مقبمة جرت العادة عمى أف تكوف 

 واحدة . 

ا خصائص الموازنة العامة في الفكر التقميدؼ فتشير التعاريف إلى مجموعة مف الخصائص التي أمّ     
 -:(1)تتميز بيا الموازنة بمفيوميا التقميدؼ بكونيا 

ف الموازنة تتحدث عف المستقبل وال يمكف الجـز فييا  بمقدار النفقات أل الموازنة تقدير احتمالي : -1
نما تخمف عمى وجو التقريب ، والموازنة بياف مقارنة ألنيا تجمع بيف النفقات مف جية  واإليرادات وا 

واإليرادات مف جية أخرػ ويمكف مقارنتيا ببعضيا ومعرفة ما إذا كانت الموازنة متوازنة أو فييا فائض 
وقواعد تقوـ عمى فيي أرقاـ تقديرية وليست حقيقية وتتوخى الدقة في تقديرىا وفق أسس  أو عجز

وأوعيتيا مختمفة وتخضع  افتراضات مختمفة قد تتحقق وقد ال تتحقق ،فاإليرادات مصادرىا عديدة
لظروؼ متباينة وال يمكف اإلحاطة بكل المؤثرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية الواقعة عمييا، 

ؤ بمقدار المبالغ التي يتـ اعتمادىا وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنفقات حيث ال يستطيع واضعو الموازنة التنب
لسد تكاليف األنشطة المختمفة مف الدولة فقد تكوف كافية أو غير كافية أو فائضة عف الحاجة، وبذلؾ 

  .تمعب االحتمالية دورًا كبيرًا في تقدير كل مف اإليرادات والنفقات

يراداتيا يجب أف توضع الموازنة مقيدة بمدة محدودة :  -2 معينة ويجب أف  لمدةالموازنة في نفقاتيا وا 
تنفيذ الموازنة التي يتـ مف خالليا تحصيل اإليرادات  مدةواحدة في كال الجانبيف ىي  المدةتكوف ىذه 

وقد اعتادت الدوؿ عمى تبايف أنظمتيا  ،المخططة والتصرؼ باالعتمادات المرصودة لمختمف نفقاتيا
  سنة واحدة تسمى السنة المالية. المدةتكوف ىذه السياسية أف 

إف مشروع الموازنة بعد استكماؿ تحضيراتو الالزمة ال يكوف جاىزا لمتنفيذ كوثيقة اإلذن بالموازنة :  -3
رسمية لإلنفاؽ وتحصيل اإليرادات إال بعد أف يتـ تصديق البرلماف عمييا والسمػاح لمحكومة بتنفيذىا 

ويرػ  ، تعميمات الموازنػة العامػة وقواعد تنفيذىا الصادرة بموجبو تعميماتيامسترشدة بقانوف اعتماد و 
                                                           

 ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش اٌٝ:  ((1

ِطثؼدددح اٌرؼٍددد١ُ اٌؼددداٌٟ  اٌعدددضء اٌصدددأٟ ، الرصددداد٠اخ اٌّا١ٌدددح اٌؼاِدددح ٚاٌغ١اعدددح اٌّا١ٌدددح ، ، ٘ؾددداَ دمحم صدددفٛخ اٌؼّدددشٞ -

 .308،ؿ 1988،

 .32ؿ ، ِصذس عثك روشٖ ِع١ذ ػثذ ظؼفش، -

 271،ؿ1990 اٌّغرٕصش٠ح،اٌعاِؼح  ، دساعاخ فٟ اٌّا١ٌح اٌؼاِح ،ِطاتغ اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ، غا٘ش اٌعٕاتٟ -

 . 271-270،ؿ ؿ ، 1996داس اٌّؼشفح اٌعاِؼ١ح ،االعىٕذس٠ح، ، أعاع١اخ اٌّا١ٌح اٌؼاِح ػادي اؼّذ ؼؾ١ؼ،ـ 
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أف اإلجازة تنصرؼ عمميا إلى النفقات دوف اإليرادات كوف اإلجازة تمنح السمطة التشريعية حق  بعظيـ
القوانيف ا اإليرادات فيي واجبة التحصيل استنادًا إلى ، أمّ  اإلنفاؽ وفقا لما ورد في مشروع الموازنة

والتشريعات النافذة، ويرػ الرأؼ اآلخر باف اإليرادات ىي األخرػ بحاجة إلى اإلجازة رغـ وجود 
أغطيتيا القانونية لتأكيد مبدأ عدـ جواز وضع ضرائب أو رسوـ إال بقانوف منفصل عف قانوف الموازنة 

إجازة البرلماف لقانوف فقد يحدث أف يتضمف قانوف الموازنة العامة ضرائب جديدة مثال بحيث تصبح 
الموازنة بجانبيو النفقات واإليرادات موافقة عمى فرض ىذه الضرائب وفي ىذه الحالة تعرؼ بممحقات 

 الموازنة.

وفي الواقع أف ممحقات الموازنة واف كانت تفيد الحكومة في الحصوؿ عمى موافقة سيمة عمى فرض       
ية لمناقشة مبدأ فرض الضريبة وأسبابو ونتائجو كما واف ضرائب جديدة إال إنيا ال تتيح الفرصة الكاف

وخطر فالبد مف أف تصدر في صورة قوانيف مستقمة يسيل الرجوع  مف أىمية بما ليا  التشريعات الضريبية
  .إلييا ال في شكل ممحق بإحدػ الموازنات طابعيا التوقيت بعاـ واحد

العامة عمى إنيا منياج الحكومة الذؼ يعكس أىدافيا  يشير المفيـو التقميدؼ لمموازنةدة : و أىدافيا محد -4
ومرامييا التي رسميا المذىب الحر، كاألمف والقضاء والجيش والدبموماسية، أما النشاطات األخرػ 
فيي مف اختصاص األفراد ومحظور عمى الدولة التدخل في الشؤوف االقتصادية واالجتماعية التي 

وما عمى الدولة إال تييئة البيئة المالئمة ألداء األفراد ألنشطتيػـ،  يتعيف أف تسود فييا الحرية الفردية
 وبيػذا المعنى تكوف الموازنة وفق المفيوـ التقميدؼ ذات أىداؼ محددة.

 و خصائصيا المعنى الحديث لمموازنة العامة -ثانيًا:

االقتصاد القومي منذ  عمـ التخطيط االقتصادؼ وتوسع مياـ الدولة مف جراء تدخميا في إدارةمع نشأت    
بداية القرف العشريف، ازداد النشاط االقتصادؼ الذؼ تقـو بو وأصبح القطاع العاـ ال تخمو منو الدولة كما 
ال توجد دولة رأسمالية ال تأخذ بيذا القدر أو ذاؾ مف نظاـ التخطيط في محاولة لترشيد عمل آليات 

ف أصبح اقتصاد الحرب نظاما شامال لإلدارة االقتصادية السوؽ وخاصة أباف الحرب العالمية الثانية بعد أ
برمتيا، حيث فرضت الحرب تعبئة شاممة لجميع الموارد وتخطيطا شامال لإلنتاج لسد متطمبات الحرب فمـ 

موارد محدودة وطمب واسع ومنوع وبنمط غير النمط  آلية اقتصاد السوؽ قادرة عمى العمل في ظلّ  عدّ ت  
مف خالؿ تقميص واسع في توزيع المواد األولية وا عادة توزيع قوة العمل بيف السائد في زمف السمـ 

حالؿ صناعات أخرػ محميا  متطمبات الجيش واالقتصاد الوطني وتوقف صناعات استيالكية كمالية وا 
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ووضعت ضوابط ألسعار السمع والخدمات وأقيمت صناعات جديدة لخدمة الحرب، كل ذلؾ حمل الدولة 
، وتبعًا ليذه األساسيات فقد تطور مفيـو  ى نطاؽ واسع في إدارة االقتصاد القوميعمى أف تتدخل عم

الموازنة مف كونو مجرد جداوؿ حسابية تعرض نفقات الدولة ومواردىا إلى خطة ترسـ مف خالليا القرارات 
مالية الدولة اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤشر العالقة الوثيقة بيف  الحكومية المستندة إلى أولويات

 والوضع االقتصادؼ واالجتماعي فييا.

( مف دليل المحاسبة الحكومية الصادر عف األمـ المتحدة في الحمقة الدراسية 45فقد عرفت المادة )
( الموازنة العامة 1969اإلقميمية التي عقدت في بيروت لمفترة بيف تشريف الثاني وكانوف األوؿ سنة )

عمى التخطيط والتنسيق ورقابة استعماؿ الموارد لتحقيق األغراض المطموبة كاآلتي: عممية سنوية ترتكز 
بكفاءة فيي أساسا عممية اتخاذ القرار بطريقة تمكف الموظفيف الرسمييف عمى مختمف المستويات اإلدارية 
أف يقوموا بالتخطيط والتنفيذ لعمميات البرنامج بطريقة مخططة لمحصوؿ عمى أفضل النتائج الممكنة مف 
خالؿ التوزيع واالستخداـ األكثر فاعمية لمموارد المتاحة، ويضيف ىذا التعريف قائال )ولتمبية ىذه الحاجات 
فاف موازنة الدولة يجب أف تكوف شاممة تغطي كل األمواؿ والبرامج الحكومية وذلؾ بصرؼ النظر عف 

ب وضع تفصيالت تتناسب ، ويج مصدر تمويل ىذه البرامج وطبيعة المصروفات التي أنفقت في تنفيذىا
مع احتياجات إصدار القرار عند المستويات المختمفة مف اإلدارة وذلؾ بتقديـ التحميل الوظيفي واالقتصادؼ 

، كما ويمكف  المناسب إلنجاز الخطط والبرامج بصورة فعالة وتحقيق األداة الفعالة والرقابة عمى العمميات(
يراداتيا خالؿ فترة مقبمة غالبا تعريف الموازنة العامة باعتبارىا تمثل خ طة تتضمف تقديرا لنفقات الدولة وا 

 .ما تكوف سنة واحدة ويتـ ىذا التقدير وفقا لألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا السمطة السياسية

ومف ىذا التعريف يمكننا أف نخمص إلى أف الموازنة العامة ليست فقط أداة محاسبية تبيف اإليرادات     
 (.1)وثيقة الصمة باالقتصاد ووسيمة الدولة في تحقيق أىدافيا  ، بل ىي أيضاً  والنفقات المستقبمة

آروف ولدا )، يرػ  ابقةوفي تعريف دقيق لمموازنة العامة يجمع كل ما جاء مف خصائص في التعاريف الس
وتقترح نفقات ألغراض وبنود معينة( أو كسموؾ  إلى أف الموازنة كوثيقة )تحوؼ كممات وأرقاـ (فسكي

مقصود أو كتنبؤ )تصبح وسيمة ارتباط بيف المصادر المالية والسموؾ اإلنساني لتحقيق أىداؼ وسياسات 
معينة( أو كسمسمة مف األىداؼ كل لو تكاليف محددة، أو كجياز وأداة لالختيار مف بيف بدائل لإلنفاؽ، 

                                                           

 .37-34ؿ ؿ ِصذس عثك روشٖ، ِع١ذ ػثذ ظؼفش،(1)  
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يف عدة خيارات أو بدائل لتحقيق ىدؼ ما، أو كوسيمة لتحقيق وضماف أو كخطة عندمػا يتـ التنسيق ب
  (.1)الفاعمية، أو كعقد )بيف البرلماف والسمطة التنفيذية( أو كمجموعة التزامات متبادلة ورقابة متبادلة

لذلؾ نجد الموازنة تعبر عف حركة دائبة مستمرة بما تتركو مف آثار اقتصادية واجتماعية رغـ أف     
، إال أف آثارىا تمتد عبر الحاضر والمستقبل فيي ترمي إلى  اتيا تقتصر عمى فترة أمدىا سنة واحدةمؤشر 

تعبئة موارد البمد لتغطية تكاليف وأعباء نشاطات الحكومة خالؿ فترة سنة عبر برامج متصمة بعضيا 
عني بو الموازنة ببعض تشمل النواحي االقتصادية واالجتماعية والتنموية لمبمد عمى خالؼ ما كانت ت

 .(2)التقميدية بتركيزىا عمى النواحي القانونية والتشريعية والرقابية

أما خصائص الموازنة العامة في الفكر الحديث لمموازنة يمكف أف نشير إلى خصائص الموازنة       
 : (3)العامة في الفكر الحديث وكاآلتي 

فيي تتضمف أرقامًا تخمينية شأنيا شأف أية خطة مستقبمية وىذه  الدقة العالية في مؤشراتيا التقديرية: -1
المنفعة ووسائل فنية  –التقديرات تبنى عمى أساس حسابات كمفوية وجدوػ اقتصادية وقياس التكمفة 

 متطورة وحسب كل مشروع وبرنامج. 

فقات في الموازنة إضافة إلى أف جداوليا المقارنة اشمل وأوسع مما تحتويو جداوؿ اإليرادات والن     
التقميدية وتكوف مصنفة الى برامج عديدة وأنشطة مختمفة بحيث تأخذ النفقات أبعادىا مف حيث األىداؼ 

 .والوسائل الالزمة لتحقيقيا

 مدةالموازنة سنة واحدة ىي  مدةيرػ رجاؿ السياسة المخططوف بأف  مدتيا محدودة ولكنيا مستمرة: -2
د القصير وأدؽ إعدادا وتنفيذا وأسيل في المتابعة والمراقبة إال أف مناسبة كونيا أكثر وضوحا في األم

الموازنة بعد أف توسع مفيوميا الحديث وتطور تبعا لتطور أىداؼ الدولة وتوسع أنشطتيا في الوقت 
حسابات مالية لبرامج موجودة  تظير، فيي  امتداد زمني أطوؿ رغـ سنويتيا المدةليذه  الحاضر أصبح

الموازنة  سابقا وال زالت مستمرة وقد تستمر مستقبػال إلى جانػب البرامػج الجديدة التي تضاؼ إلى
 .الحالية

                                                           

(1) Aaron wildavsky / The Politics of the Budgetary Process (Boston little Brown and Co. 

1964) PP. 1-5 .  

 .38ؿ ، ِصذس عثك روشٖ ِع١ذ ػثذ ظؼفش، (2)  

  .271ؿ  ِصذس عثك روشٖ، غا٘ش اٌعٕاتٟ ،(3)  
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فبرنامج الحكومة المالي المعبر عنو بمشروع الموازنة ال يمكف أف يمر إلى التطبيق دوف  تنفيذىا بإذن: -3
  ي مفيـو الموازنة التقميدؼ والحديث بكونيا تحتل إرادة الشعب.أف يأذف ممثمو الشعب لو، وىنا يمتق

فبعد أف زادت الدولة مف أنشطتيا االقتصادية واالجتماعية اضطرىا إلى إضافة أىداؼ  أىدافيا واسعة: -4
دارة المشاريع االقتصادية متعاونة مع  جديدة إلى أىدافيا التقميدية ، كتحقيق الرفاىية االجتماعية وا 

خاص، فبدأت تتولى بنفسيا تنفيذ برامج استثمار تمعب دورا مباشرا في تخصيص الموارد القطاع ال
باإلضافة الى برامج تنسيق طويمة األجل لالستثمارات الخاصة تقترح الحكومة أىدافيا وتضع أولوياتيا 

 عمى المستوػ القومي. 

توسع أىداؼ الدولة في الرفاىية االجتماعية لتشمل مساحات كبيرة مف المسؤوليات الجديدة  فضاًل عف
لمحكومة في الرعاية االجتماعية والضماف االجتماعػي والصحي والتعميـ ومراكز البحوث وغيرىا، كذلؾ 

يط، وأف ىذا توسع دور الدولة في العػالقات الدولية والمشاريع والبرامج التي تتضمنيا سياسات التخط
الشكل المتطور مف أشكاؿ تدخل الدولة في الحياة االقتصادية الغرض منو تحقيق االستخداـ األمثل 
لمموارد االقتصادية والحد مف المخاطر التي تعترض المنظميف، فبعد أف كاف اليدؼ مف األمواؿ التي 

المتحصمة دور كبير في توجيو يتـ تحصيميا ىو تغطية النفقات اإلدارية ليس إال أصبح ليذه األمواؿ 
النشاط االقتصادؼ فمف خالؿ الرسوـ الكمركية مثال تستطيع الدولة حماية المنتجات الوطنية وتشجيع 
تصدير سمعة دوف أخرػ وعف طريق الضرائب يتـ إعادة توزيع الدخل وتحجيـ السيولة النقدية في 

 (.1)التداوؿ أؼ تحقيق أىداؼ اقتصادية واجتماعية 

نيا تؤثر بو وتتأثر بو ، فيي  إذ إ خص مفيوـ الموازنة اعتمادىا الكبير عمى االقتصاد الوطني ،ويم   
 Economic prosperity  تتأثر باألمواؿ االقتصادية في البمد ، فخالؿ أوقات االزدىار االقتصادؼ 

قيا عمى أوجو األنفاؽ كي تقوـ بإعادة أنفا تزداد حصيمة الدولة مف اإليرادات  )الضريبية وغير الضريبية(
 Economicالمختمفة ، كما تنخفض حصيمة إيرادات الموازنة أثناء أوقات الكساد االقتصادؼ 

Depression  كما تمارس التجارة الخارجية دورا كبيرا في التأثير عمى الموازنة العامة ، ذلؾ الف الرسـو ،
زدىار االقتصادؼ ذ تزداد حصيمتيا إثناء أوقات اإلإمف اإليرادات العامة لمموازنة ، الكمركية تمثل جزء ميـ 

عف اثر األمواؿ االقتصادية الخارجية لمدوؿ التي تتعامل معيا الدولة عمى  وتقل خالؿ مدة الكساد ، فضالً 
الموازنة العامة عمال تنفيذيًا لألىداؼ المحددة لمسياسة االقتصادية إلى جانب ذلؾ تمثل  .(2)الموازنة العامة 

                                                           

 . 40ؿ ِصذس عثك روشٖ، ِع١ذ ػثذ ظؼفش،(1) 

 385،ؿ2008 ، داس اٌّغ١شج ، األسدْ – ػّاْ ،1غ ، أصٛي اٌّٛاصٔح اٌؼاِح دمحم ؽاوش ػصفٛس، ((2



ى...ىوالمفاهوميىالنظريىاالطارى:ىاألولىالفصل 
 

 

24 

ة التي تعبر عف نشاطات الدولة واتجاىاتيا في مختمف الحقوؿ ، إذ أنيا  تمثل ترجمة لألىداؼ التي والمالي
تسعى الدولة إلى تحقيقيا ، وتحدد عمى ضوء ىذه األىداؼ شروط األنفاؽ والجباية وفقا لمقوانيف التي تقرىا 

 .(1)السمطة التشريعية في البمد ، والتي تؤثر في توجيو االقتصاد العاـ

تعريف أف الموازنة العامة ما ىي إال انعكاس لمدور الذؼ تريد الدولة أف تمعبو في  إؼويالحع مف      
إلى الموازنة العامة عمى أنيا تقدير تفصيمي احتمالي لنفقات الدولة  بعظيـ، وينظر  النشاط االقتصادؼ

يراداتيا لمدة زمنية مقبمة التنفيذية ويتـ اعتمادىا مف السمطة  ، تكوف عادة سنة يتـ إعدادىا مف السمطة وا 
 .(2)التشريعية"

 لموازنة العامة تقـو عمى عنصريف:ىذا التعريف نجد أف ا إلىوبالنظر     

: حيث يجب أف يكوف ىذا التقدير دقيقًا، ألف التقدير الموضوعي يساعد في إنجاح األول عنصر التقدير
السمطة التنفيذية  يمكف مف التعرؼ عمى ما تريدأف تفصيل تمؾ التقديرات عمى بنودىا  عف فضالً الموازنة 
 أف تعممو.

: أؼ أف تتـ الموافقة عمى الموازنة العامة مف قبل السمطة التشريعية؛ فالموازنة ما االعتماد عنصر الثاني
 .()قبل االعتماد تعتبر مجرد مشروع، أّما بعد االعتماد فتعتبر قانوناً 

 أىمية الموازنة العامة لمدولة-ثالثًا:

لقد أصبحت الموازنة العامة وسيمة ال غنى عنيا وأداة لمدولة لتحقيق أىدافيا وعاماًل مؤثرًا في توجيو        
، فمف خالؿ الموازنة العامة تتدخل الدولة أو  المجتمع مف جميع النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية

، ويفترض في الموازنة العامة أف تقوـ عمى أساس التركيز  مع لتحقيق سياستيا العامةالحكومة في المجت
، وىذا ما يعرؼ بمبدأ التوافق بيف عناصر الموازنة  عمى أىـ المشاكل التي يعاني منيا االقتصاد والمجتمع

الحاجات الممحة ، أؼ أف تقوـ الموازنة بتخصيص وصرؼ الواردات الحكومية عمى أىـ  ومشاكل المجتمع
 لممجتمع.

                                                           
1
 ،  2007اٌغ١اعح اٌّا١ٌح فٟ دٌٚح اٌخالفح ، داس اٌثؾائش اإلعال١ِح ،ت١شٚخ ،ػا٠ذ فعً اٌؾؼشاٚٞ،( (

 .155-154ؿ ؿ 
2
 .191، ؿ1994ِٕصٛس ١ِالد ٠ٛٔظ، ِثادا اٌّا١ٌح اٌؼاِح ، إٌاؽش اٌعاِؼح اٌّفرٛؼح ١ٌث١ا، اٌطثؼح األٌٚٝ، ( (

  )  ؼ١س اٌؾىً وٛٔٙا ذصذس ػٓ ظٙح ِخرصح ِٓ ً ذصثػ اٌّٛاصٔح اٌؼاِح تؼذ اػرّاد٘ا ِٓ اٌغٍطح اٌرؾش٠ؼ١ح لأٛٔا

تئصذاس اٌمٛا١ٔٓ فٟ اٌذٌٚح، ٌىٓ ِٓ ؼ١س اٌّٛظٛع ال ٠ّىٓ اػرثاس٘ا لأٛٔاً، ألْ اٌمأْٛ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ لٛاػذ ػاِح 

 .إداس٠اً ٠غؼٝ إٌٝ ذٕف١ز اٌمٛا١ٔٓ ٚدائّح ت١ّٕا اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ال ذؼذٚ أْ ذىْٛ ػّالً 
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و لقد تزايدت أىمية الموازنة العامة لمدولة كنتيجة طبيعية لمتطور الحاصل في الجانب الصناعي )الثورة     
والتكنولوجي ،والذؼ رافقو توسع دور الحكومات في التدخل بالشؤوف االقتصادية واالجتماعية  الصناعية(

االقتصاد القومي واإلدارة الرئيسية التي يمكف عف طريقيا وكذلؾ السياسية ،فأصبحت وثيقة ذات صمة ب
 :(1) وتتمخص األىمية بما يأتي تحقيق أىداؼ الدولة ،

رغاـ إلنيابية والديمقراطية ، ذلؾ الف ليا أىمية كبيرة في الدوؿ ذات األنظمة ا -من الناحية السياسية:  -1
جل أف يجيز ليا نواب الشعب القياـ أكل عاـ الى المجالس النيابية مف السمطة التنفيذية باف تتقدـ وفي 

بصرؼ النفقات العامة وتحصيل اإليرادات ،وعميو فأف القوة السياسية في الدوؿ تميل في الغالب إلى 
وتكاد القوتاف السياسية والمالية في الدوؿ  تركيز السمطة في يد مف يممؾ حق اعتماد الموازنة ،

  .تتركزاف في يد ممثمي األمة في المجالس النيابية الديمقراطية
ف اىمية الموازنة مف ىاتيف الناحيتيف تتجمى مف خالؿ استخداـ إ -االقتصادية واالجتماعية: الناحية -2

مف خالؿ جانبي الموازنة الدولة لمموازنة كاداه العادة توزيع الدخل القومي بيف الفئات االجتماعية 
 .و كمييما معاً أااليرادات  وأالنفقات 

ف فالدولة تستخدميا م الموازنة العامة لمدولة ىي االداة الرئيسية لمتخطيط المالي ، -الناحية المالية: -3
التي يمكف  داة فعالة مف ادوات السياسة الماليةأالسياسية واالقتصادية باعتبارىا جل تحقيق االىداؼ أ

نفاؽ وتؤدؼ دورًا قياديًا في اإل وأفيي تحرؾ عممية التمويل  ، استخداميا في ادارة االقتصاد وتوجيو  
 نظاـ الدولة المالي.

 أنواع الموازنة العامة -: رابعاً 

نما عدة أنواع وىي : ال     -تقتصر الموازنة العامة عمى نوع واحد وا 

 -: Lin – items Budget موازنة البنود -1

قبل أواخر القرف التاسع عشر كانت السمطة التنفيذية تتسـ بالضعف والقميل مف السيطرة المركزية       
ولد مف قمق لعدـ وجود ضوابط لألنفاؽ تساىـ في  ذاتيا أصالح والموازنة التقميدية )موازنة البنود( في حدّ 

خمق بيئة مثالية لمموازنة ، إذ كاف ىنالؾ خطر متزايد وليذا السبب دعت حركة اإلصالح في أواخر القرف 
التاسع عشر وأوائل القرف عشريف الى نظاـ موازنة مف شانو أف تعزز مف عممية المسائمة عف تفاصيل 

 زت حركة اإلصالح في وقت مبكر عمى الرقابة الفعمية عمى حسابات الموازنة،استخداـ موارد الدولة ، ورك
                                                           

 .107ؿ  ،، ِصذس عثك روشٖغا٘ش اٌعٕاتٟ (1)  
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يركز وىذا النوع مف الموازنة عمى كمية األمواؿ التي يتـ أنفاقيا وألؼ غرض انفق ىذا الماؿ بدال مف 
، وتظير موازنة البنود في شكل وثائق محاسبية تعبر عف الحد  التركيز عمى تأثير النشاط أو نتائجيا

وتحدد اسـ لكل  ألدنى مف المعمومات التي تعبر عف الغرض واليدؼ الصريح داخل النظاـ المحاسبي ،ا
بند مف البنود وكذلؾ األمواؿ المتاحة التي يتـ أدراجيا في الموازنة العامة ، وىذه الموازنة تمنح الحكومة 

ة مع دورة الموازنة التي تتطمب تتناسب بصورة جيدوىي أيضا  مجاال واسعا لنقل األمواؿ مف بند إلى أخر،
  .(1)المقارنة بيف اإلنفاؽ الفعمي عمى كل بند في السنة الماضية مع المبمغ المخصص االعتماد

ويستند مبدأ أعداد ىذه الموازنة عمى أساس تقدير النفقات وفقًا لبنود يمثل كل منيا نوعًا مف أنواع     
 ةلمنفذاصروفات وتوزع عمى مستوػ الوحدات بر أنواع المالصرؼ لذلؾ فأف المدخالت ليذه الموازنة تعت

  ويجرؼ تقسيـ ىذه المصروفات إلى فقرات أكثر تفصياًل كالمرتبات وما يتعمق بيا والسمع وأنواعيا 
وكما أطمق عمى ىذه الموازنة ب)موازنة الرقابة (ألنيا تيدؼ إلى فرض رقابة مركزية عمى  والصيانة ،
تقدير النفقات واإليرادات طبقا لذلؾ والبد مف تحقيق تمؾ التقديرات عند تنفيذ الموازنة ويتـ  ، اإلنفاؽ العاـ

واإلبالغ عف االنحرافات ولذا تحتاط الوحدات لتقديراتيا مف المسائمة وذلؾ برفع وتضخيـ حجـ التقديرات 
ي مثل ىذه الموازنات وال ييتـ المفيوـ الرقابي ىذا ف لمنفقات وتقوـ بعممية عكسية بالنسبة لإليرادات ،

 .(2)بالتخطيط وا عداد البرامج كأساس يحكـ ىيكل الموازنة العامة لمدولة 

وىي النوع األوؿ مف أنواع الموازنات التي استخدمتيا انكمترا وما زالت تستخدـ حتى وقتنا الحالي خاصة    
الوثيقة التي يتـ فييا حصر ))نيا ، وتعرؼ موازنة البنود بأ ، مثل العراؽ واألردف ولبناف في الدوؿ النامية

جميع إيرادات الدولة ونفقاتيا بشكل مفصل والحصوؿ عمى اعتمادىا مف قبل السمطة التشريعية لتتـ الرقابة 
عمى مصادر اإليرادات، وأوجو اإلنفػاؽ مف قبل السمطػة التشريعيػة ومحاسبة السمطة التنفيذية عف أية 

 . (3)((تجاوزات مالية لـ تعتمد

ويطمق عمى ىذا النوع مف الموازنات بالموازنة التقميدية أو الخطية ألنو يتـ تبويب النفقات إلى مجموعات    
 . (4)ثـ إلى بنود ومواد حسب ىدؼ اإلنفاؽ

                                                           

  "ِعٍح دساعاخ ِؽاعث١ح  صفٛاْ لصٟ ػثذ اٌؽ١ٍُ "اٌؼاللح ت١ٓ ذمذ٠شاخ اٌّٛاصٔح اٌؼاِح االذؽاد٠ح ٚاٌرٕف١ز اٌفؼٍٟ(1) 

 . 103ؿ،2018اٌفصً اٌصأٟ، ،43اٌؼذد ، ظاِؼح تغذاد ِٚا١ٌح ،

أغشٚؼح  " "ِعا١ِٓ اعرخذاَ ِٛاصٔح األعاط اٌصفشٞ فٟ اإلداساخ اٌخذ١ِح  اٌؼاِح فٟ اٌؼشاق ١ِٕش ؽاوش،دمحم (2)  

 . 1996تغذاد، ، لغُ اٌّؽاعثح ، اٌعاِؼح اٌّغرٕصش٠ح ، دورٛساٖ
(3   Axelord, Donald/ Budgeting for modern Government/ New York/ 1995/ p.19. 

العالقة بين مفهوم الموازنة العامة ومفهوم النظم وتأثيره في تطوير نظام المحاسبة العامة  ،مدحت دمحم اسماعيل ((4

 4ص ،1986  ، األردن ، جامعة اليرموك ، محاسبيا  
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 :وازنة البنودوعيوب م مزايا  - أ

 د )الرقابية( في النقاط التالية:ويمكن التطرق إلى مزايا وعيوب موازنة البنو 

  وقياـ جياز الموازنة بدور  التشريعية لمسمطة التنفيذية في إدارتيا لبنود الموازنة العامةمراقبة السمطة ،
       الوصي عمى األمواؿ العامة وتمنح لو السمطات الكافية التي تضمف متابعة التنفيذ خالؿ السنة 

بأنظمة المحاسبة غمب العامميف بجياز الموازنة مف المحاسبيف بما لدييـ مف خبرة أ ، ويكوف  المالية
ووسائل الرقابة المالية وطرؽ إعداد الموازنات ونظـ المحاسبة الحكومية وغير ذلؾ مما يؤىميـ لتفيـ 

 طبيعة الموازنة كأداة الرقابة وعالقتيا بالحسابات الختامية لمدولة.
   أىـ المراحل المحددة لألسس  دّ علما كاف اليدؼ مف الموازنة ىدفًا رقابيًا فاف مرحمة تنفيذ الموازنة ت

العامة التي يقوـ عمييا الييكل التقميدؼ لمموازنة العامة لمدولة الرتباط الرقابة بالتنفيذ واستمرار مقارنة 
النتائج الفعمية باألىداؼ المقررة بعد اعتماد الموازنة وصدورىا في شكل قانوف، وبذلؾ يتـ استخداـ 

 ذلؾ بتشريع. الماؿ العاـ لممصمحة العامة وتطبيق
  ،االىتماـ ببنود الصرؼ وعناصر اإلنفاؽ وليس باليػدؼ مف ىػذا اإلنفػاؽ أو النشػاط المخصص لو

، وبذلؾ  وتمتـز الوحدات اإلدارية المختمفة بإتباع تقسيـ معيف وعدـ الخروج عنو بأؼ حاؿ مف األحواؿ
 (.1)تضع حدًا لمفوضى في استخداـ الماؿ العاـ وجبايتو 

 يسيل معو إجراء  ، وىذا يعود إلى كوف ىذه الموازنة منظمة بشكل زنة البنود بالشموؿتمتاز موا
الدراسات والمقارنات بيف إيرادات ونفقات السنة السابقة وخاصة ىذه المقارنة تزيد مف مرونتيا 

  (.2)وبساطتيا ووضوحيا
  مكانية استيعابو مف قبل المستويات   .(3)اإلدارية كافةسيولة في التخطيط وا عداد الموازنة وا 

 :عيوب موازنة البنود -ب

  عدـ وضوح األىداؼ التي ترصد ليا االعتمادات، وىذا يرتبط بعدـ االىتماـ بوضع السياسات الالزمة
   (.4)ليذا النوع مف الموازنات

                                                           
 .197ؿ ، 1988، ظاِؼح اٌّٛصً ، إٌؾش ٚ داس اٌىرة ٌٍطثاػح  ، اإلداس٠ح اٌّؽاعثح  ، اؼّذ دمحم تغ١ٟٛٔ(1)

داس اٌّغ١شج ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ  ، اٌرطث١ك أداسج اٌّٛاصٔاخ اٌؼاِح ت١ٓ إٌظش٠ح ٚ ، آخشْٚ ع١ٍّاْ اؼّذ أٌٍٛصٞ ٚ(2) 

 .42،ؿ1997 ، ػّاْ ، ٚاٌطثاػح

 صالغ صاؼة ؽاوش اٌثغذادٞ ،اٌّٛاصٔح ٚأعظ ذخط١طٙا فٟ اٌٛؼذاخ االلرصاد٠ح اٌخذ١ِح ،أغشٚؼح دورٛساٖ ،(3)  

 .35،ؿ 1998، اٌّؽاعثحلغُ  ، االلرصاد و١ٍح اإلداسج ٚ ظاِؼح تغذاد،

 -غاسق ؼغٓ وٛؽه،ِٛاصٔح اٌثٕٛد ذٙذس اٌّٛاسد اٌّراؼح ٚذفالُ ِؾىٍح اٌذ٠ٓ اٌؼاَ /ظاِؼح اٌٍّه ػثذ اٌؼض٠ض ،اٌغؼٛد٠ح:(4)

at//http:www.koshak./net/tariq/articles/2003. 
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  التركيز مف ناحية استخداـ المعمومات والبيانات عمى عدة سنوات ماضية كبداية لتخطيط موازنة السنة
القادمة، وىذا يعني ضمنًا إقرار جميع البرامج الجارؼ تنفيذىا سواء كانت ضرورية أـ ال، والتي تـ 

 (.1)إنجازىا بكفاءة أـ ال، إذ جرػ العرؼ عمى تبرير الزيادة التي تطرأ عمى اعتمادات السنة السابقة فقط
  جمة رقمية لمخطة السنوية التي عدـ ارتباطيا بشكل دائـ بالخطط التنموية لمدولة، باعتبار الموازنة تر

تضعيا الدولة، فيي تيمل الجانب التخطيطي وتركيزىا عمى مسائل تتعمق بالنواحي المحاسبية 
والقانونية في مجاالت الرقابة والمراجعة وااللتزاـ بالتخصيصات وأصوؿ الصرؼ دوف االىتمػاـ بوسائل 

 (.2)لؾ، ومدػ تحقيق التنفيػذ لمنتائج المستيدفةالمتابعة لما تـ تنفيػذه مف أعمػاؿ ومشروعات وتكمفة ذ
  إغفاليػا لمبادغ الجدوػ االقتصادية فيي تيتـ بالغرض مف النفقة وليس باألىداؼ التي يراد تحقيقيا مف

وراء رصد ىذه النفقات فيي مف ىذا المنطمق تشجع اإلنفاؽ بداًل مف الترشيد فيو، ألف تقويـ األداء 
مدػ استغالؿ التخصيصات السنوية المعتمدة في الموازنة، واف تجاوزىا عمى وفقو يكوف عمى أساس 

يعطي مؤشرًا سمبيًا عف سوء التصرؼ مف قبل اإلدارة، واف االلتزاـ بصرؼ التخصيصات يدؿ ذلؾ اف 
  التخصيصات قد أنفقت حتى لو كاف ذلؾ غير ضرورؼ.

 موازنة البنود التي تيتـ بيا وخاصة  أثبتت التجارب والتطورات االقتصادية قصورًا في كثير مف قواعد
قاعدة* سنوية الموازنة، واف التمسؾ بيا يعيق حركة توجيو االستثمارات نحو المجاالت األكثر مردودًا 

 . (3)ويمنع التصور عف اآلثار المستقبمية التي تتركيا النفقات العامػة
 Budget programs and performanceموازنة البرامج واألداء -2

                                                                                                                                                          وفقًا                                                                                                                         تحاوؿ العديد مف الحكومات تحسيف أنظمة الموازنة العامة بشكل مستمر    
لمتغيرات الحاصمة في البيئة الداخمية والخارجية ، ونتيجة توسع أعماؿ الحكومات بعد الحرب العالمية 

اـ األمثل لمموارد الثانية أصبحت النقطة األساسية والجوىرية في أدارة الموازنة العامة ىي االستخد
ونتيجة ليذه التطورات دخمت نظاـ الموازنة العامة إلى القطاع الحكومي ، وأوؿ موازنة أداء  المحدودة ،

ويتـ تصميـ موازنة األداء والبرامج بشكل يظير بوضوح 1949ظيرت في الواليات المتحدة األمريكية سنة 
يجاز برامج العمل المنجز والخدمات التي ستقدـ في  مقابل األمواؿ التي تـ تخصيصيا مف  الدولة ، وا 

     ويتـ التركيز بشكل رئيسي عمى برامج العمل وعمى الرغـ مف مناقشتيا وتنفيذىا ألكثر مف نصف 
، إال انو ليس ىناؾ تعريف موحد لموازنة البرامج واألداء ، وليس ىناؾ توافق في اآلراء بيف العمماء  قرف 

                                                           

 .36ؿ  ، ِصذس عثك روشٖ ، صالغ صاؼة ؽاوش اٌثغذادٞ(1) 

ٌعّؼ١ح  (14ػذد خاؿ ٌثؽٛز اٌّؤذّش اٌؼٍّٟ   ، االلرصادٞ ِعٍح  ٔظاَ اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ،  أصالغ ِع١ذ ػثذ ظؼفش ،(2)

 .158ؿ ، 2002 ، تغذاد داس اٌؽش٠ح ٌٍطثاػح ٚإٌؾش، آراس ،2002 -13-12االلرصاد١٠ٓ اٌؼشال١١ٓ ٌٍفرشج ِٓ 

 .73ِصذس عثك روشٖ ،ؿ ، ( صالغ صاؼة ؽاوش اٌثغذادٞ(3
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ذلؾ يختمف تنفيذىا عمى مستويات الدوؿ المختمفة ، واف موازنة  فضاًل عفوالممارسيف حوؿ تنفيذىا  
وكما  البرامج واألداء ىي)نظاـ موازنة يسعى إلى تشكيل حمقة وصل بيف تخصيص الموارد وأداء البرامج(،

)نظاـ الموازنة الذؼ يطرح الغرض واألىداؼ التي تتطمب األمواؿ ،  تعرؼ موازنة البرامج واألداء ىي
اليف األنشطة المصاحبة المقترحة لتحقيق تمؾ األىداؼ والمخرجات التي يتـ إنتاجيا والخدمات التي وتك

ويرػ ضرورة اعتماد ىذه الموازنة مف قبل الحكومة ألنيا تظير  ، سيتـ تقديميا في أطار كل برنامج(
زنة البنود التي ينصب طبيعة البرامج الحكومية واالنجازات التي تتـ في ىذه البرامج وىي تختمف عف موا

اىتماميا عمى ما في الموازنة مف اعتمادات وبنود وال توضح طبيعة البرامج الحكومية أو مدػ االنجاز 
 (.1)الذؼ يحقق تحت تمؾ البرامج سنو بعد أخرػ 

 :(2) وعادة ما تأخذ عممية تطبيق موازنة البرامج واألداء أتحاذ الخطوات التالية

 تحقيقيا وذكرىا باختصار في شكل قائمة.تحديد األىداؼ المراد  - أ
 تصميـ البرامج الالزمة لتحقيق األىداؼ المطموبة . - ب
تقدير ما تحتاجو البرامج مف تكاليف لمسنة ثـ أخطار دائرة الموازنة العامة لرصد االعتماد لتنفيذ تمؾ   - ت

 البرامج.
 تقدير النتائج مف البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية ومف المشاريع.  - ث
 تقدير ما تحتاجو البرامج مف األمواؿ .  - ج
جراءات لممتابعة وتحميل نتائج تنفيذ البرامج والمشاريع. - ح  وضع نظاـ وا 
جراءات لمحصوؿ عمى المعمومات بشكل منتظـ ودائـ . - خ  وضع نظاـ وا 
 . تحديد المسؤولية اإلدارية عند تنفيذ البرامج - د

 .(3)مزايا موازنة البرامج واألداء -أ

 وتيتـ موازنة البرامج  يعني التنبؤ بما سيكوف في المستقبل مع االستعداد ليذا المستقبل -:التخطيط ،
واألداء بالتخطيط حيث يقـو بتحديد برامج ومشاريع الوزارات والمصالح الحكومية لعدد مف السنوات 

 المقبمة والنفقات المتوقعة ليا وليس لسنة واحدة.
                                                           

 .103ِصذس عثك روشٖ ، ؿ : صفٛاْ لصٟ ػثذ اٌؽ١ٍُ(1) 

فٟ  937، اٌؼذد ّراؼح ٚذفالُ ِؾىٍح اٌذ٠ٓ اٌؼاَغاسق ؼغٓ وٛؽه ،"ِٛاصٔح اٌثٕٛد ذٙذس اٌّٛاسد اٌ(2)  

18)/11/1424:)-                                   

                                                                               .    www.koshak.net/tariq/articles-at 
 www.koshak.net/tariq/articles .                                            ( غاسق ؼغٓ وٛؽه ، ِصذس عثك روشٖ.3(

   

http://www.koshak.net/tariq/articles
http://www.koshak.net/tariq/articles
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 اء ببياف البرامج والمشاريع التي ستنفذىا األجيزة الحكومية تيتـ موازنة البرامج واألد -:البرامج
، ومف ثـ البرامج الرئيسية  المختمفة، بمعنى إنيا تقوـ بتحديد البرامج الرئيسية لكل وزارة أو مصمحة

، وترصد االعتمادات الالزمة لتنفيذ البرامج الرئيسية  ، والبرامج الفرعية إلى نشاطات إلى برامج فرعية
، ثـ تقـو بعد  ج الفرعية والنشاطات في وثيقة الموازنة العامة عمى الصفحات المخصصة لياوالبرام

 ذلؾ بتوزيع االعتمادات عمى أبواب وبنود اإلنفاؽ المعرفة في الموازنة.
 تحديد الطرؽ البديمة  مف القواعد األساسية التي تركز عمييا موازنة البرامج واألداء -:تحميل البدائل ،

، وبعد تحديد البدائل تجرؼ الدراسة التحميمية  ىداؼ العامة لألجيزة والمصالح الحكوميةلتحقيق األ
، والمزايا والعيوب المرتبطة بكل منيا وعمى  المتعمقة ليا بيدؼ تحديد التكاليف والعوائد لكل منيا

 ضوء نتائج المفاضمة بيف الطرؽ البديمة يتـ اتخاذ القرارات.
 اف الحصوؿ عمى تقارير  معدالت أداء ومقاييس لتقييـ كفاءة العمل يعتمد عمى وضع -:التقييم ،

عف كيفية سير األعماؿ في البرامج والمشاريع تحت التنفيذ أو نفذت مف حيف آلخر. فعف طريق 
مقارنة األداء الفعمي الذؼ تـ تحقيقو ليذه المعدالت التي تمثل ما يجب اف يكوف عميو ىذا األداء 

، والتغييرات الالـز إدخاليا  رافات ونقاط الضعف في الخطط والبرامج والمشاريعيمكف استنتاج االنح
 . عمى تمؾ البرامج والمشاريع لكي يسيل عممية التنفيذ والوصوؿ إلى األىداؼ المطموب تحقيقيا

 (1)صعوبات ومشاكل تطبيق موازنة البرامج واألداء -:ب

  الحكومية في صورة وحدات ناتج وتحديد تكمفة الوحدة صعوبة قياس العديد مف األنشطة والخدمات
 األمر الذؼ ينعكس عمى تحديد وحدات القياس وتحميل األداء.

  النقص الكبير في إعداد الموظفيف المؤىميف عمميًا وعمميًا والالزميف إلدارة وتنفيذ ىذا النوع مف
 الموازنات.

  المتعمقة بأكثر مف وحدة مف وحدات األداء.الصعوبة في كيفية تحديد توزيع عناصر النفقات العامة 
  تعترض تطبيق ىذه الموازنة مشكمة تخصيص بنود النفقات العامة لوحدات األداء لقياس تكمفة

 (2)اإلنجاز

                                                           

دمحم ٠ٛٔظ ٠ؽ١ٝ اٌصائغ ، ذؽع١ش ٚأػذاد اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ٌٍذٌٚح ، سعاٌح ِاظغر١ش ،اٌمغُ اٌؼاَ ،ظاِؼح اٌّٛصً ، و١ٍح ( (1

 .40، ؿ 2001اٌمأْٛ ،

 . 777( غا٘ش اٌعٕاتٟ، ِصذس عثك روشٖ،ؿ(2
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 حيث تتداخل  عدـ مالئمة اليياكل التنظيمية لمجياز اإلدارؼ لمدولة لتطبيق موازنة البرامج واألداء ،
، مما يترتب عمى  التي تقـو ببرامج متشابية أو بجزء مف برنامجاختصاصات الوحدات الحكومية 

 .( 1)ذلؾ غياب النظرة الشاممة لمبرامج وصعوبة التقويـ وتحديد المسؤولية
 planning –programming Budgetموازنة التخطيط والبرمجة -3

نشأ ىذا النظاـ مف الموازنات بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة عندما قامت مجموعة مف المحمميف     
في مؤسسة راند األمريكية بطرح ىذا النظاـ واستخدامو واضعة بذلؾ الوسيمة الالزمة لممساعدة في فيـ 

ريكية ىذا النظاـ لتطوير تبنت وزارة الدفاع االم1962المشاكل المتعمقة بالدفاع الوطني ،وفي عاـ 
لتطبيقو في الواليات المتحدة 1965وأمر الرئيس جونسوف في صيف .   (2)نشاطات التخطيط والمراقبة

 بدأت الواليات المتحدة بتطبيقو عمى موازنة السنة المذكورة .1966األمريكية وفي عاـ 

ألداء في الربط بيف الموازنات واف ظيور ىذا النظاـ كاف لمعالجة القصور في موازنة البرامج وا    
الفرعية لموحدات اإلدارية وبيف األىداؼ القومية واقتصار موازنات البرامج واألداء عمى األجل القصير فقط 

وأف الخطوات األساسية التي يمكف أف تعد مف  ، وعدـ وجود المفاضمة بيف البرامج الختيار األفضل منيا
 :  (3)خالليا موازنة التخطيط والبرمجة ىي

 . تحديد األىداؼ المكمفة بيا الوحدة الحكومية 
 . البحث عف البرامج التي يمكف أف تحقق تمؾ األىداؼ 
  تقييـ كل برنامج عف طريق تحميل الكمفة مقابل المنفعة لتحديد المساىمة الممكنة لكل برنامج في

 تحقيق اليدؼ.
 .اختيار أفضل بديل مف البرامج 
  البرامج المختارة حديثا مع البرامج القائمة حاليا.أعداد موازنة رئيسية توحد 
 .وضع الموازنة موضع التنفيذ 
 .الرقابة واإلشراؼ عمى التنفيذ وتوفير المعمومات المسترجعة عف نتائج التطبيق 

                                                           

 .45ؿ  ، ِصذس عثك روشٖ ، صالغ صاؼة ؽاوش اٌثغذادٞ(1) 

 ِعٍح  ، ذشظّح فاذٓ ؽاوش " ٔظاَ اٌرخط١ػ ٚاٌثشِعح ٚاٌّٛاصٔح:"ػٛاًِ سفط  آخشْٚ ؼاتٍٛٔغىٟ ٚ( (2

                                                                              .at//www.maisamir77.blogspot.com.1980اٌؼذد األٚي، اٌّا١ٌح ،
       

(3)- Briston.R.J."the financial manager and the search for Efficiency". Research paper 

submitted to the third conference of Accounting Hold in Hull University .hull.U.K.1985. 

at:maisamir77.blogspot.com . 
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وتعرؼ موازنة التخطيط والبرمجة )بأنيا أسموب لتحديد وتقويـ نفقات ونتائج األىداؼ اإلستراتيجية،     
األىداؼ إلى احتياجات بشرية ومادية في فترة زمنية معينة، ثـ التعبير عف ىذه االحتياجات  وترجمة ىذه

 . (1)بشكل احتياجات مالية(

تعتمد موازنة التخطيط والبرمجة عمى تحميل األنظمة التي تتمثل في استخداـ األدوات التحميمية لتطبيق    
المختمفة وعمى مػدار فترة التخطيط التي قػد تمتد  طريقة التكمفة والعائد لتخصيص الموارد مف األنشطة

، بػل تضع تقديرات الموازنة لتغطي تكاليف األىداؼ  ، أؼ ال تأخذ بقاعدة سنوية الموازنػة عشر سنوات
، ومدخاًل شموليًا لتكامل عممية التخطيط والذؼ  ، إف ىذا النظاـ يحقق توسعًا عريضاً  لعدد مف السنوات

، وىذا النظاـ يمثل  ، لمموازنة ، لمبرمجة ، والذؼ يمثل تصميمًا آخر لمتخطيط زنةيسمى ببرنامج الموا
مرحمة ميمة الستمرارية تطور عممية التخطيط والموازنة التقنية ولمتكنولوجية العامة لإلدارة التي تستخدـ 

جية والتي تعتمد في صنع القرار فتكامل برنامج الموازنة بواسطة استخداـ برامج تطور المنتوج اإلستراتي
وكذلؾ يشير ىذا النظاـ إلى العالقة بيف أىداؼ الوحدة  ، عمى قاعدة األىداؼ والرغبات والطموحات

الحكومية أو المؤسسة ونشاطاتيا والموارد الالزمة لتنفيذ ىذه النشاطات وتقديراتيا الرقمية في الموازنة 
، كذلؾ مساىمتو بشكل مباشر في اتخاذ  ومدػ مساىمة ىذا النظاـ في التركيز عمى عممية التخطيط

القرارات عف طريق تحميل نتائج األىداؼ عمى شكل تكاليف مقدرة وعوائد متوقعة الممكف اعتمادىا لبعض 
 . (2)البرامج

  -مزايا موازنة التخطيط والبرمجة: -أ

 خطيط، البرمجة، الموازنة باآلتي:تكمف مزايا نظاـ الت    

  لمبرامج المراد تنفيذىا مع األخذ بنظر االعتبار أىمية ىذه البرامج وجدواىا القياـ بدراسة متكاممة
 المجدؼ واستبعاد البرامج غير المجدية.

 :يساعد في الربط والتكامل بيف ثالث وظائف رئيسية ىي- 

 ويعني ترتيب وتحديد األىداؼ وفقًا الولوياتيا. -:التخطيط )اواًل(

 المحددة بترجمتيا إلى برامج ومشروعات.برمجة األىداؼ  -:اإلدارة )ثانيًا(

                                                           

 435،ؿ1980،  ، اٌما٘شج ، اٌّطاتغ األ١ِش٠ح ( ؼغٓ اؼّذ ذٛف١ك، اإلداسج اٌؼاِح(1

 .95-94ؿ ؿ  ، ، ِصذس عثك روشٖ ( ع١ٍّاْ اؼّذ أٌٍٛصٞ ٚآخشْٚ(2
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 لمتابعة وضماف سالمة تنفيذ القرارات والتعميمات الصادرة مف اإلدارة العميا. -:الرقابة)ثالثًا(

استخداـ األساليب العممية في مجاؿ اتخاذ القرارات مف خالؿ اختيار أفضل البدائل ومساىمتو في (رابعاً )

اختيار العمل بأفضل البدائل مف حيث الكمفة مما يحقق  مي مف خالؿترشيد كبير وىاـ في اإلنفاؽ الحكو 

 الموارد الالزمة لتنفيذ عدد مف المشاريع التي تخدـ المصمحة العامة.

يحقق العمل بموجبو وبدرجة كبيرة بيف أجيزة التخطيط االقتصادؼ وأجيزة التخطيط المالي  )خامسًا(

 .1االقتصادية والماليةفيؤدؼ إلى التوافق بيف السياستيف 

 -الصعوبات والمشاكل التي تعترض تطبيق موازنة التخطيط والبرمجة ىي: -ب:

  صعوبة تحديد األىداؼ بدقة التي تواجو بعض الوحدات اإلدارية مما يجعل عممية المفاضمة

 واالختيار بيف البدائل صعبة أيضًا.

  األساسية التي تكوف بمجموعيا القاعدة التي بموجبيا عدـ توافر القدر الالـز مف البيانات والمعمومات

تضمف سالمة ودقة التقديرات، ففي أحياف قد تتوافر بقدر أكثر مف الالـز وتمثل عبئًا كبيرًا عمى معد 

البرنامج وأحيانًا ال تتوافر ىذه البيانات بالقدر الكافي مما يصعب معو اتخاذ القرار السميـ في 

لبديمة التي تقتضي تقديرات دقيقة لممنافع والتكاليف المتوقعة مف كل برنامج المفاضمة بيف البرامج ا

 مف البرامج البديمة.

  مشكمة تتعمق بالقوػ العاممة في ىذا المجاؿ عف طريق أقناعيـ بجدوػ ومزايا استخداـ موازنة

ىذا النوع مف التخطيط والبرمجة، ومشاكل تدريبيـ وتطويرىـ الكتساب الخبرة الفنية الالزمة لتطبيق 

 .2الموازنات

 

                                                           

 .66( صالغ صاؼة ؽاوش اٌثغذادٞ، ِصذس عثك روشٖ ، ؿ1 

 ،  ؿ ؿ 2000اإلعىٕذس٠ح ، اٌذاس اٌعاِؼ١ح ، ، ،اٌمغُ األٚي ،ِثادا اٌّا١ٌح اٌؼاِح ( ٠ٛٔظ اؼّذ اٌثطش٠ك ٚآخش2ْٚ 

181 -182. 
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 المقومات األساسية لموازنة التخطيط والبرمجة. -جـ

تستند موازنة التخطيط والبرمجة إلى مجموعة مف المقومات األساسية التي تشكل المتطمبات األساسية    
 :( 1)لنجاح تطبيق ىذا النوع مف الموازنات وتتمخص باآلتي

تحديد وصياغة األىداؼ وترتيب أولوياتيا، إذ تتطمب عممية صياغة األىداؼ في الوحدات  (أوالً )
الحكومية التعرؼ عمى األىداؼ االقتصادية واالجتماعية لمدولة لكي يتـ تحميميا إلى أىداؼ فرعية أكثر 

تحقيقيا عممًا وضوحًا وتحديدًا، ويتـ بعد ذلؾ ترجمة ما تـ االتفاؽ عميو مف أىداؼ الى مخرجات مطموب 
بأف األىداؼ قد تختمف مف فترة إلى أخرػ ومف مرحمة إلى أخرػ تبعًا لتغير الظروؼ االقتصادية 

 واالجتماعية.

 -تحديد وتحميل البرامج الالزمة لتحقيق األىداؼ مف خالؿ: (ثانياً )

 تحديد البدائل المناسبة والطرؽ المختمفة لتنفيذ البرامج بموجبيا. (1)

توفير مؤشرات ومعايير كمفوية لحساب تكاليف كل بديل مف خالؿ قياس مقدار اإلنفاؽ عمى كل  (2)
بديل والمنفعة المتوقع الحصوؿ عمييا مما يساعد الجيات المعنية عند تخطيط الموازنة اختيار البديل 

 األفضل مف بيف البدائل بما تحقق منفعة عالية بأقل كمفة.

مراحل التنفيذ والمدة المطموبة لكل فترة وتحديد متطمبات التنفيذ، وتقويـ  وضع برنامج عمل لتحديد (3)
جراء تعديل الخطط اف تتطمب األمر ذلؾ.  ومتابعة البرامج المنفذة وا 

اعتماد المركزية في التنفيذ عف طريق منح االستقالؿ المالي لموحدات اإلدارية                      (ثالثاً )
لغرض استغالؿ الموارد المالية في األوجو التي تحقق ليا أىدافيا مع األخذ بنظر االعتبار إعطاء المرونة 

 يدؼ مف استخداـ الموارد المالية.في التنفيذ مع توفر نظاـ رقابة فعاؿ عمى األداء لمعرفة مدػ تحقق ال

إيجاد نظاـ معمومات فعاؿ لمساعدة اإلدارة ومتخذؼ القرارات بتوفير البيانات الالزمة عف طريق  (رابعاً )
 أنظمة المعمومات المحاسبية واإلحصائية.

 في األداء وتقويـ القرارات واتخاذ التخطيط مجاؿ في العالية والخبرة الكفاءة ذات الطاقات توفير (خامساً )
 وخمق ، ومتطمباتو يتفق بما قدراتيـ وتنمية العامميف وتأىيل تدريب خالؿ مف ، الحكومي النشاط مجاؿ

                                                           

 .62-61( صالغ صاؼة ؽاوش اٌثغذادٞ، ِصذس عثك روشٖ،  ؿ ؿ (1
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 نظاـ ووضع ، لمعامميف المعنوية الروح رفع حيث مف النجاح عناصر لتوفير المالئمة البيئية الظروؼ
 .العامميف لتقويـ موضوعية أسس عمى الحوافز

 Zero Based Budgetingالصفري  األساس موازنة-4

 1960( في إدارة الزراعة وتـ تجاىميا وفي أواخر عاـ 1960بدأت ىذه الموازنة في عاـ )      
 الواليات في مرة ألوؿ الصفرؼ  األساس موازنة ظيرتاستخدمت مف قبل شركة اآلالت في والية تكساس 

 الموازنة في التوازف  تحقيق (ريتشارد نيكسوف ) األمريكي الرئيس وعد عندما 1977 سنة األمريكية المتحدة
صالح األولى واليتو في االتحادية  وتقـو ، الصفرؼ  األساس موازنة باستخداـ االتحادية الموازنة نظاـ وا 

 التخطيط فترة في جديد مف العمل بدأت الحكومية الوحدة اف افتراض عمى الصفرؼ  األساس موازنة فكرة
 لمعالجة بديالً  بوصفو نيجاً  الموازنة ىذه وجدت ،وقد المدة محددة العقود مف سمسمة شكل عمى الجديدة
 كل عمى الدليل توفير إلى تيدؼ الموازنة أعداد في متبعة منيجية وىي السابقة الموازنات في القصور
 لموازنة السميـ االستخداـ وأف القرار، صنع عممية عمى األمر نياية في تؤثر والتي الحكومية الوحدة نفقات

دارة األدنى المستويات مف والمدخالت التحميل يتطمب الصفرؼ  األساس  طريق عف تصل وسيمة كل وا 
 إعداد عمميات مف أخرػ  أنواع جانب إلى استخداميا ويمكف ، الحكومية الوحدة في النيائي القرار صانع

 أداة)أنيا عمى الصفرؼ  األساس موازنة عرفت وقد المدخالت، وموازنة األداء موازنة ذلؾ في بما ، الموازنة
 أفضمية ذات برامج مف المالية التخصيصات مناقمة و توجيو أعادة إلى تيدؼ اإلنفاؽ تقييـ لعممية أدارية
 التخصيصات حجـ وتقميل والكفاءة الفاعمية تحسيف إلى يؤدؼ وىذا عالية أولوية ذات برامج إلى متدنية
 يرتكز الصفرية الموازنة مفيـو فأف ىذا وعمى  والموازنة لمتخطيط أسموب باختصار وأنيا المعتمدة المالية
 :(1)اآلتية األمور عمى

 صفراً  تساوؼ  حكومية دائرة أيو موازنة أف فرضية عمى تقوـ. 
 التحقيق وممكنة مبررة أىداؼ مف تحقيقو يمكف ما عمى أنفاقيا تنطوؼ  دائرة كل. 
 ممكنة كمفة وبأقل ىدؼ كل عمى لألنفاؽ الالزمة لألمواؿ الدقيق التقدير . 
 سابقة سنوات منذ مستمراً  اليدؼ كاف واف حتى صفر، وكأنيا نشاط أو ىدؼ أؼ موازنة إلى ينظر. 

ويركز أساس الموازنة الصفرية عمى تخطيط موازنة الدولة بقياـ المؤسسات الحكومية بمراجعة موازناتيا 
ائيا، والبرامج التي يستمر تنفيذىا، وقياميا بدراسة وبرامجيا السابقة، وكذلؾ إقرار البرامج التي يقتضي إلغ

                                                           

 .104صفٛاْ لصٟ ػثذ اٌؽ١ٍُ ، ِصذس عثك روشٖ ، ؿ( (1
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شاممة الحتياجيا لمسنة المعنية، وتحديد البرامج المراد تنفيذىا أو تخصيصيا بأقل كمفة وأعمى منفعة مع 
 وضع اإلطار الذؼ يمكف بموجبو تقويـ فاعمية مستويات النفقات العامة المعتمدة عمى وفق ىذه 

األساس الصفرؼ بأنو يحقق رصد التخصيصات المالية الالزمة لسد احتياجات ويتميز  ، االعتبارات
، كما ويتطمب عند المباشرة في التنفيذ في بداية السنة اف تكوف انطالقتو  المؤسسة الحكومية لمسنة القادمة

موازنة األساس الصفرؼ الطريقة العداد  دمف الصفر لينتيي في نياية السنة بالصفر كذلؾ، لذلؾ تع
الموازنة والتي تتطمب مف المسؤوؿ أو المدير اف يبدأ أنشطة الموازنة مف الصفر كل عاـ مع تبرير 

(Justify التكاليف، كما لو كاف البرنامج يعد ألوؿ مرة بمعنى أف التبرير يكوف عمى أساس اف ليس )
 .(1)ىناؾ تكمفة مستمرة بطبيعتيا

 (.Z.B.B) -مزايا موازنة األساس الصفري: -أ

 -اف لموازنة األساس الصفرؼ مزايا عدة أىميا:    

تساعد في التعرؼ عمى وجية نظر مديرؼ البرامج حوؿ إدارة تمؾ المخصصات التي ال تتيسر  )اواًل(
الرقابة عمييا والتي مف الصعوبة تحديد األولويات أو مستويات الجيد المطموب ليا، وتكوف الموافقة عمى 

، ويمكف البحث في أية بدائل مقترحة لمقياـ بتمؾ النشاطات أو  ذيةمخصصاتيا ممزمة لمسمطة التنفي
 . (2)الخدمات

، إذا ما قامت كل جية بإعادة النظر في احتياجاتيا سنويًا كما لو أف  يمكف تحقيق بعض الوفورات )ثانيًا(
 جميع مشروعاتيا جديدة ويجرؼ إعدادىا وتقدير تكمفتيا ألوؿ مرة.

النفقات المختمفة وتبويبيا بصورة حيث يمكف التحكـ فييا وربطيا مع اإلدارة العميا، تقوـ بحصر  )ثالثًا(
 . (3)حيث القرارات المستمرة وبالتالي ىناؾ إمكانية اكبر عمى إنجاز المياـ واألنشطة بفاعمية وكفاءة اكبر

يل التكمفة والعائد أو استخداـ معايير عممية دقيقة في دراسة وتحميل وتقويـ األنشطة كمعيار تحم )رابعًا(
 أؼ معيار آخر مناسب.

                                                           

-40ؿ ؿ  1998،ػّاْ، اٌؾا١ِح ِىرثح اٌذاس ، ،اٌطثؼح األٌٚٝ ،اٌّؽاعثح اٌؽى١ِٛح إتشا١ُ٘ دمحم ػٍٟ غا٘ش ٚآخشْٚ(1) 

41. 

 .147ؿ  روشٖ ،ِصذس عثك  ، ع١ٍّاْ اؼّذ أٌٍٛصٞ ٚآخشْٚ( (2

داس األًِ  ، اٌطثؼح األٌٚٝ ، اٌرطث١ك ٚ  اٌّؽاعثح اٌؽى١ِٛح ت١ٓ إٌظش٠ح ، ِذؼد دمحم إعّاػ١ً ،ػثذ اٌؽ١ٍُ وشاظٗ( (3

 .62 ،ؿ1987األسدْ، ، ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ
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تؤدؼ إلى تحقيق كفاية وفاعمية اكبر في أداء الوحدات الحكومية مف خالؿ العمل عمى الدراسة  )خامسًا(
لغاء  والتحميل والتقويـ المستمر لجميع األنشطة سواء كانت ضمف برامج جديدة أو برامج قائمة ، وا 

، وبذلؾ تؤدؼ إلى اعتماد التخطيط كمرحمة أساسية في إعداد الموازنة  يااألنشطة الحكومية التي يثبت فشم
مكانية المفاضمة بيف البدائل التي تحقق األىداؼ العامة  . (1)وا 

تساعد عمى رفع كفاءة وقدرات اإلدارات خصوصًا في المستوػ المسؤوؿ عف إدارة الموازنة  )سادسًا(
والتخطيط وكفاءة األداء مما يساعد عمى تطوير ىذه اإلدارات  وتنفيذىا والعامميف الذيف يقوموف بالتقييـ

 .(2)وزيادة خبراتيـ وتحسيف أدائيا

 -المشاكل والصعوبات التي تواجو تطبيق موازنة األساس الصفري: -:ب

 -يواجو تطبيق موازنة األساس الصفرؼ صعوبات عديدة أىميا:     

، وتفسيرىا  الفيـ الذؼ رافق اسـ موازنة األساس الصفرؼ تتولد مخاوؼ لدػ المديريف بسبب سوء  )اواًل(
، بداًل مف  عمى إنيا إنكار لمجيود السابقة في مجاؿ الموازنة والبدء مف الصفر دوف أؼ اعتبار لمماضي

فيـ الفمسفة الحقيقية ليا والتي تقوـ عمى تقويـ جميع األنشطة سواء كانت قائمة أو جديدة وعدـ التعامل 
 . (3)لحالية كالتزاـ قائـ ينبغي االستمرارية ميما كانت النتائجمع األنشطة ا

، فيي تقـو  كوف الموازنة الصفرية ال تيتـ بما إذا كاف المشروع سينتيي أـ ال في نياية المطاؼ )ثانيًا(
 ، وبالتالي فيي لـ تقـ بوضع الضوابط بفتح اعتماد لو ولكف تترؾ أمر المتابعة لمجيات اإلدارية المختمفة

 .التي تتابع مسألة التشطيب واإلنياء لكثير مف المشروعات

وقتًا أطوَؿ مما تتطمبو إجراءات الموازنة ة تستغرؽ إجراءات إعداد الموازنة ذات األساس الصفري )ثالثًا(
، حيث اف اإلجراءات وفق  ، وذلؾ الف ىذا النظاـ الجديد يحتاج إلى استخداـ وسائل فنية حديثة العادية
 األساس الصفرؼ تتضمف اآلتي:نظاـ 

 وضع األىداؼ. (1)

 تقييـ البرامج واألداء. (2)

                                                           

 .79ؿ  ، صالغ صاؼة ؽاوش اٌثغذادٞ ،ِصذس عثك روشٖ ((1

 757ؿ  ِصذس عثك روشٖ، ( ِع١ذ ػثذ ظؼفش،(2

 80صالغ صاؼة ؽاوش اٌثغذادٞ ، ِصذس عثك روشٖ ،ؿ ( (3
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 عممية إصدار القرار. (3)

 وضع وأعداد الموازنة نفسيا.  (4)

صعوبة تحديد وحدات القرار المناسبة، وتحديد المستوػ األدنى لمجيود وكيفية ترتيب البرامج  )رابعًا(
 . )1)مشكمة قياس األداء وأثرىا عمى التحميلالمختمفة حسب أولويتيا إضافة إلى 

 Budget contractual التعاقدية الموازنة-5

 لتطبيق محاولة أوؿ ظيرت إذ العامة الموازنة أعداد أساليب مف جديد أسموب التعاقدية الموازنة تعد     
 التنفيذية الجيات بيف الصفقات لعقد نظاـ أنيا أساس عمى وعدت 1996 عاـ نيوزيمندا في األسموب ىذا

 متوازنتاف والموازنة التخطيط عمميتي تكوف  أف مبدأ عمى التعاقدية الموازنة إستراتيجية وتقوـ ، والحكومة
 نحو واالنتقاؿ العامة الموازنة أعداد أساليب تطوير مف اليدؼ فاف وعميو ، متعددة أىداؼ منيما ولكل
 أثرىا عمى يتـ تعاقدية عالقة والحكومة التنفيذية الجيات بيف العالقة تكوف  أف التعاقدية الموازنة مفيوـ
 بدفعيا الحكومة تقوـ محددة مبالغ مقابل الكمي لمقياس قابمة تكوف  بحيث العقد وفق المحددة المياـ تنفيذ
ثناء قبل  اجل مف المستقبمية والبرامج المشاريع بعرض تقوـ الحكومة فاف ذلؾ وبموجب التنفيذ وبعد وا 

 كمفة وبأقل المناسب الوقت في المخططة لألىداؼ وفقا والبرامج المشاريع تمؾ ينفذوف  بمتعاقديف الفوز
 ترشيد إلى الحكومية الوحدات في واالستثمارية التشغيمية العمميات توجيو إلى تيدؼ ىي وكذلؾ ، ممكنة

 .المتاحة لمموارد األمثل االستعماؿ وتحقيق اإلدارة قبل مف القرارات

 في عمييا تعتمد التي والفنية العممية األسس مف مجموعة" أنيا عمى التعاقدية الموازنة عرفت وقد    
 لموحدات المحددة األىداؼ توضح عمل خطة إال ىي ما فالموازنة ، تنفيذىا ومتابعة العامة الموازنة أعداد

 العمل) ىي أبعاد أربعة تتضمف ومشروعات برامج تكويف في الحكومي الجياز منيا يتكوف  التي اإلدارية
 تخصيصات تحدد بموجبيا والتي( التمويل ، التخمينية الكمفة ، لالنجاز الالـز الوقت ، والمواصفات

يراداتيا الموازنة  تربط لكونيا األداء في الكفاءة ويحقق والمتابعة والرقابة التنفيذ عممية تسيل وبيذا  ، وا 
 .(2)"واألىداؼ المرصدة االعتمادات بيف

 

 
                                                           

 64ِذؼد دمحم اعّاػ١ً ،ػثذ اٌؽ١ٍُ وشاظٗ ، ِصذس عثك روشٖ ، ؿ ( (1

 .105-104صفٛاْ لصٟ ػثذ اٌؽ١ٍُ ، ِصذس عثك روشٖ ،ؿ ؿ( (2
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 مزايا الموازنة التعاقدية اآلتي: -أ

 تساعد في تقديـ حموؿ ضرورية لمعديد مف المشاكل التي كانت تواجو اإلدارات الحكومية. )اواًل( 

تعمل عمى إعادة صياغة طرؽ إعداد الموازنة العامة بشكل ساعد عمى ربط الموازنة بالخطط  )ثانيًا( 
 التنموية الخمسية لمدولة.

 تساعد عمى تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية بكفاءة اقتصادية وفاعمية. )ثالثًا(

 تؤدؼ إلى توصيل المخرجات المتوخاة إلى المواطنيف وترشيد اإلنفاؽ العاـ. )رابعًا(

 عيوب الموازنة التعاقدية فيي: -ب

رة مف غياب نظرًا لحداثة ىذا النموذج فمـ تظير كثير مف عيوبو حتى االف واف كانت الشكوػ مستم
المعمومات في قطاع الحكومة أو عدـ دقتيا مثل أسعار السوؽ الحالية وعدـ وجود دراسات جدوػ 

 (.1)لممشاريع والبرامج الحكومية

 امة لمموازنة من أبرزىا ما يأتي:الخصائص الع :خامساً 

تخصيص موارد خطة مالية ذات أىداؼ  اقتصادية وسياسية ومالية واجتماعية تضمف  ىي عبارة عف -1
عمى النحو الذؼ يكفل تحقيق أقصى إشباع ممكف لمحاجات العامة خالؿ  معينو في استخدامات محددة ،

  ونظرًا الف الموازنة العامة لمدولة تحوؼ تقديرًا احتماليًا لنفقات الدولة  ، فترة زمنية قادمة ىي سنو
يراداتيا ، وجب السماح بوجود مرونة كافية تساعد عمى التك  (.2) يف مع االحتماالت غير المتوقعةوا 

محدودة المدة وىي المدة غالبًا ما تكوف سنة والتي تتمثل بقاعدة سنوية الموازنة ويرجع سبب األخذ  -2
 (.3)-بيا إلى لألسباب التالية:

 ىو أف أقرار البرلماف لمموازنة سنويًا يضمف الرقابة الفعمية عمى مالية الدولة. السبب السياسي:-أ

بما أف الظروؼ تتغير مف سنة ألخرػ أذف البد مف  تجدد التقديرات سنوياً  حتى السبب المالي: -ب
 ، ولكف في بعض الظروؼ االستثنائية قد توضع الموازنة لمدة أكثر مف سنة وىذا نادرًا. تصبح دقيقة

                                                           

 -ٌمغُ االٚي: ،ا ِٕرذٜ اٌّماالخ اٌؼاِح ، ِٕرذ٠اخ اٌفاسط غاسق ؼغٓ وٛؽه،(1)  

at:http//www.Alfaris.net.moduls.php.2004. 

 .271،ؿ2003،داس ٚائً ٌٍٕؾش ،األسدْ،10أعظ اٌّا١ٌح اٌؼاِح ،غ خاٌذ ؽؽادج اٌخط١ة ،اؼّذ ص١٘ش ؽا١ِح،(2)

، ؿ 2014األسدْ ، ، ،داس اٌؽاِدذ1اٌّٛاصٔح اٌؼاِدح ٌٍذٌٚدح ٚاٌشلاتدح ػٍدٝ ذٕف١دز٘ا ،غ ، ػثذ اٌثاعػ ػٍٟ ظاعُ اٌضت١ذٞ(3)

 .53- 52ؿ
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عندما يتـ  التصديق  ريع ،الموازنة العامة إجازة مف السمطة التشريعية والمخولة بالتش تعد أجازة لمدولة:-3
ه اإلجازة قانونًا حيث يصبح المشروع بيذ لمشروع الموازنة الذؼ تتقدـ بو الحكومة شرطا أساسيا لتنفيذىا ،

نفاؽ المصروفات وتحصيل اإليرادات وىذه األجازة عبارة عف األذف المسبق لمسمطة إيجيز لمحكومة 
 . التنفيذية باإلنفاؽ وتحصيل اإليرادات

 إداه تنفيذية وتخطيطية و رقابية .  -4
 برنامج تفصيمي وتحميمي لجزء مف خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية لمدولة .  -5

 السمات األساسية لمموازنة العامة.  :سادساً 

 -يمكف تحديد السمات األساسية لمموازنة العامة باآلتي :    

تعتبر الموازنة العامة بمثابة بياف لما تتوقع السمطة التنفيذية أف تنفقو وأف  تقدير النفقات واإليرادات: -1
تحصمو مف إيرادات مالية خالؿ مدة قادمة تقدر بسنة واحدة في اغمب األحواؿ، إذ تقوـ السمطة التنفيذية 

، وىي بذلؾ تعد )ممثمة بوزارة المالية( بأجراء ىذا التقدير أو التوقع قبل أف تعرضو عمى السمطة التشريعية
الحكومة في الفترة المقبمة إذ  الموازنة بما تتضمنو مف بنود النفقات واإليرادات ومبالغيا بمثابة برنامج عمل

يعكس ىذا البرنامج سياستيا في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرىا مف خالؿ ما 
 .(1)تنصرؼ إليو أوجو اإلنفاؽ واإليراد المختمفة

وقد ارتبطت ىذه السمة مف سمات الموازنة في ظل الفكر الكالسيكي بفكرة تحديد األولوية في التقدير     
وفقا لمفكر السائد في ذلؾ الوقت أف يتـ تقدير اقل حجـ ممكف لإلنفاؽ العاـ عمى وجوه اإلنفاؽ المسموح 

ي اختفت الحاجة إلى تحديد أولويات في بيا أواًل ثـ يمي ذلؾ تقدير لجانب اإليرادات، وبتطور الفكر المال
اإليرادؼ يؤثر كل منيما عمى اآلخر  إجراءات التقدير، فبرنامج العمل برنامج متكامل بجانبيو االنفاقي و

 (.2)ويتأثر بو وال أولوية ىنا إاّل بأفضمية برنامج عمى آخر فػي تحقيػق األىداؼ التي يسعى إلييا المجتمع

مف قبل الشعب ممثال في السمطة  ينطوؼ قانوف الموازنة عمى إجازة ) الموازنة العامة إجازة: -2
التشريعية( لمسمطة التنفيذية بالقياـ بعمميات اإلنفاؽ المختمفة التي تتضمنيا موازنة الدولػة بما تتطمبو مف 

 ارد. ضرورة تدبير األمواؿ الالزمة لتغطية النفقات مف المصادر المختمفة لممو 

                                                           

 .269ؿ ، ِصذس عثك روشٖ ، ػادي اؼّذ ؼؾ١ؼ (1)

 . 82ؿ  ، ِصذس عثك روشٖ ٠ٛٔظ اؼّذ اٌثطش٠ك ٚآخشْٚ،(2) 
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لذلؾ تقرر القواعد التقميدية إلجازة موازنة الدولة ضرورة تحديد حجـ النفقات العامة قبل إجازة     
اإليرادات العامة الالزمة لتمويميا، فتقوـ السمطة التشريعية بمناقشة عناصر النفقات العامة بصورة تفصيمية 

 Besionsع الحاجات العامة أو الجماعية )تسمح بمناقشة جوانب السياسة االنفاقية التي تيدؼ الى إشبا
Collectives التي تحدد في ضوء الفمسفة السياسية واالجتماعية واالقتصادية لمدولة إذ تحكـ تحديد )

الدولة ليذه الحاجات العامة عوامل وظروؼ سياسية ترتبط بآيدولوجيتيا، وبعد إجازة النفقات العامة تناقش 
واعيا المختمفة في ضوء المبررات التي تضمنيا البياف المالي الذؼ ترفقو تقديرات اإليرادات العامة بأن

الحكومة بمشروع الموازنة وذلؾ لتحديد نطاؽ ىذه اإليرادات في اإلطار الالـز لتغطية النفقات العامة في 
ف ناحية مجموعيا مف ناحية ولتوزيع األعباء المالية بيف فئات المجتمع وفقا لممقدرة التكميفية لممموليف م

 . أخرػ 

ال يكتمل تعريف الموازنة بالنظر الى كونيا توقع لمنفقات واإليرادات معتمدا  أىداف الموازنة العامة: -3
أو مجازا مف السمطة التشريعية بل يتعيف في ظل مالية الدوؿ الحديثة اإلشارة الى ما تحدثو محتوياتيا مف 

اإلطار الذؼ ينعكس فيو اختيارات الدولة )السمطة فالموازنة ىي  آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية
التنفيذية( ألىدافيا وأداتيا الى تحقيقيا، وىنا برزت أىمية النشاط المالي كأحد األدوات الرئيسية في تحقيق 
أىداؼ المجتمع، وقد استدعي ذلؾ ضرورة النظر الى الموازنة العامة في ظل إطار كبير يعبر عف نشاط 

مًا إف الموازنة ىي االطار الذؼ تنعكس عميِة اختيارات الدولة ألدواتيا واىدافيا في عم المجتمع بأكممو
 .(1)تحقيق تمؾ االىداؼ

 -ًا: القواعد األساسية لمموازنة العامة لمدولة:بعسا

عمى أف أعداد الموازنة العامة لمدولة يجب أف تخضع لمجموعة مف  ، اتفق عمماء المالية العامة     
معبرة تعبيرًا صادقًا عف النشاط المالي لمدولة كي  ،تيدؼ إلى وضع الموازنة في صورة واضحة ،القواعد 

يسيل عمى السمطة التشريعية تفيميا ، ومف ثـ فرض الرقابة عمى تنفيذىا وبناءًا عمى ذلؾ سنعرض أىـ 
 -القواعد األساسية لمموازنة العامة  وكاالتي:

زمنية محددة  مدةالمبدأ يتعيف أف يتـ العمل بموازنة الدولة خالؿ  وفقا ليذا -مبدأ سنوية الموازنة:-1
وقد اتضح ذلؾ جميًا عند استعراض مفيوـ الموازنة العامة بأركانو المختمفة ، وتعد انجمترا مف  ىي السنة ،

 ومنذ ذلؾ التاريخ والعديد مف الدوؿ تنص أوائل الدوؿ التي طبقت ىذا المبدأ خالؿ القرف السابع عشر ؛

                                                           

 .271ؿ  ، ِصذس عثك روشٖ ، ػادي اؼّذ ؼؾ١ؼ (1)
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عمى سنوية الموازنة العامة حتى أصبحت مف المبادغ الرئيسية التي يتـ مراعاتيا عند أعداد وتحضير 
 . (1)الموازنة العامة لمدولة

 . (2)-ويقف وراء مبدأ سنوية الموازنة مجموعة من المبررات وكاالتي:

 السمطة التشريعية قل مف سنة فاف ذلؾ يؤدؼ إلى عرض الموازنة العامة عمى أذا كانت ىذه الدورة إ
طالة فترة المناقشات البرلمانية عدة مرات خالؿ السنة المالية ذا كانت ألكثر مف سنة فاف مف  ، وا  ، وا 

  شأف ذلؾ أضعاؼ رقابة السمطة التشريعية بسبب أطالة مدة الدورة وتقمب الظروؼ االقتصادية 
 تصوير الوضع المالي لمدولة.خالليا ، فالسنة ىي المدة الطبيعية التي نستطيع مف خالليا 

  .الحكومة ال تستطيع أف تعد أكثر مف موازنة واحدة خالؿ العاـ 

 :  (3)وتتضمن ىذه االستثناءات ما يأتي -وىناك استثناءات لمبدأ سنوية الموازنة:

 وىي موازنة توضع لشير أو أكثر حيث تستمر بموجبيا الحكومة باألنفاؽ  :نظاـ الموازنة االثنى عشر
مف االعتمادات المفتوحة ليا خالؿ السنة السابقة مع االستمرار بجباية اإليرادات  12/ 1في حدود 

 العامة خالؿ المدة نفسيا.
 : ازنة العامة لنفقة ويتـ المجوء ألييا عندما تكوف االعتمادات المخصصة في المو  االعتمادات اإلضافية

مف النفقات غير كافية ،فتتقدـ الحكومة إلى السمطة التشريعية بطمب فتح اعتمادات جديدة أضافية 
 تصرؼ خالؿ السنة المالية.

وعميو فاف مبدأ سنوية الموازنة العامة يتضمف تطبيقو تقدير النفقات واإليرادات لمدة اثني عشر شيرًا ، واف 
فكل سنة مالية يتعيف أف تكوف مستقمة بإيراداتيا  فصمة عف بعضيا البعض ،تكوف السنوات المالية من

 أال أف ىناؾ بعض االستثناءات التي قد تمنع مف تحقيق ىذا المبدأ. ونفقاتيا عف السابقة والتالية ،

يراداتياوحدة الموازنة : -2 واحدة في وثيقة موازنة  يقصد بوحدة الموازنة أف تدرج جميع نفقات الدولة وا 
وبالتالي ال يعد استثناء مف ىذه القاعدة وجود موازنات عامة  فالمقصود ىنا ىي موازنة الدولة وحدىا ،

                                                           

، 2003،اٌذاس اٌعاِؼ١ح ، اإلعىٕذس٠ح ، 4عؼ١ذ ػثذ اٌؼض٠ض ػصّاْ ، ِمذِح فٟ االلرصاد اٌؼاَ ، اٌعضء األٚي ، غ(  (1

 18ؿ

دمحم خاٌذ اٌّٙا٠ٕٟ ،خاٌذ ؽؽادج اٌخط١ة ، اٌّا١ٌح اٌؼاِح ،د غ ، ِٕؾٛساخ ظاِؼح دِؾك ، ِذ٠ش٠ح اٌىرة ٚاٌّطثٛػاخ، ( (2

 .383-382عٛس٠ا ، د ط،  ؿ ؿ

 384اٌّصذس اٌغاتك ، ؿ( (3
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، حيث أف البمدية شخص عاـ مستقل عف  موازنة البمديات مثالً  أخرػ  بأشخاص عامة غير الدولة ،
  (1)الدولة وبالتالي فأف لو موازنة عامة مستقمة عف موازنتيا

 ى ثالث غايات رئيسية ىي ما يأتي:ر ىذه القاعدة إلويعود تبري

إذ  ف جعل الموازنة العامة في وثيقة واحدة يسيل مف معرفة المركز المالي لمدولة ،إ الغاية المالية:-أ
وحساب المجموع الكمي لإليرادات والنفقات العامة بيسر  يستطيع الباحثوف تحديد حاالت العجز والفائض ،

 . (2)وسيولة 

أف وحدة الموازنة العامة تمكف مف دراسة الموازنة بصورة كمية وبالنتيجة تحدد الغاية االقتصادية: -ب
نسب اإليرادات العامة المحققة والنفقات العامة الى الدخل القومي مما يوضح درجة تدخل الدولة في 

 النشاط االقتصادؼ .

التشريعية في الرقابة والحكـ عمى صحة القرارات تساعد ىذه القاعدة عمل السمطة  الغاية الرقابية:-جـ
 . )3)المعتمدة مف السمطة التنفيذية

وحتى تتمكف السمطة التشريعية وىي بصدد ممارسة رقابتيا مف المفاضمة بيف أوجو األنفاؽ العامة     
  .، يتعيف اف تعرض عمييا كافة ىذه األوجو في وقت واحد المختمفة

ىذه القاعدة بأف يذكر في وثيقة الموازنة العامة جميع إيرادات الدولة أيًا كاف تقضي قاعدة الشمولية: -3
 . (4)تسمح بخصـ نفقات وزارة أو مصمحة مف إيراداتيا والع نفقاتيا ، ميما كانت أنواعيا ،مصدرىا ، وجمي
ذا ويساعد ىتخصيص أؼ نوع مف انواع  االيرادات العامة لتغطية نفقة بذاتيا ،يجوز نو الأوبعبارة اخرػ 

والى جانب ىذه الغايات  ،(5) عماؿ الرقابة عمى االيرادات والنفقات العامةأ المبدأ السمطة التشريعية عمى 
 -ىناؾ ثوابت مكممة يجب مراعاتيا عند ىذه القاعدة ،تتمثل بما يأتي : الرئيسية ،

 : يراداتيا ، بحيث  مبدأ ألصوافي اليظير في الموازنة يجرػ بموجبو مقاصة بيف نفقات كل أدارة وا 
العامة أال فائض اإليرادات عف النفقات أو العكس، ولقدكاف مبدأ ألصوافي في اغمب موازنات القرف 

                                                           

 .110،ؿ ،ِصذس عثك روشٖ غا٘ش اٌعٕاتٟ ((1

 .95ؿ  ، ػثذ اٌثاعػ ػٍٟ اٌضت١ذٞ ،ِصذس عثك روشٖ( (2

،ِٕؾٛساخ اٌؽٍثدٟ 1ػذٌٟ ٔاؽذ ، أعاع١اخ اٌّا١ٌح اٌؼاِح  إٌفماخ اٌؼاِح ،اإل٠شاداخ اٌؼاِح ،ا١ٌّضا١ٔح اٌؼاِح(،غ عٛصٞ( (3

 .291،ؿ2008اٌؽمٛل١ح ،ٌثٕاْ ،

 49ص ، مصدر سبق ذكره دمحم شاكر عصفور، ((4
 -:70،ؿ2013 ، اٌذٚسج اٌرؽع١ش٠ح ، خاٌذ اٌّٙا٠ٕٟ ،ِؽاظشاخ فٟ اٌّا١ٌح اٌؼاِح ،اٌّؼٙذ اٌٛغٕٟ ٌإلداسج اٌؼاِح دمحم(5)

at:http://www.ina.edu.sy/tbl-images/file000166.25.3.2014.pdf. 
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أال انو تـ التخمي عنو في الموازنات المعاصرة بسبب المساوغ التي نجمت عنو،  التاسع عشر شائعا،
الشموؿ ، ونمخص عمى اف  مبدأ وسارت اغمب الدوؿ منذ مطمع القرف العشريف عمى تطبيق مبدأ 

عمومية الميزانية يعني آف تظير في وثيقة الميزانية كافة تقديرات النفقات وكافة تقديرات اإليرادات 
، فاذا كاف مبدأ وحدة  دوف اف تكوف مقاصة بيف االثنيف ، وىذا المبدأ يكمل مبدأ وحدة الميزانية

ة الدولة ويمثل اإلطار الخارجي ليا ، فأف مبدأ العمومية الميزانية ييدؼ إلى أعداد وثيقة واحدة لميزاني
)الشمولية( ييدؼ إلى مأل ىذا اإلطار عف طريق التسجيل التفصيمي لكل تقدير بنفقة ولكل تقدير 

 .(1)بإيراد دوف أجراء  مقاصة بيف التقديريف

ية نوع معيف مف يقصد بيذه القاعدة أف ال يخصص أيراد معيف لتغطقاعدة عدم تخصيص اإليرادات :-4
النفقات ، وبعبارة أخرػ فاف جميع اإليرادات تجمع وتقابل بمجموع النفقات العامة ، دوف تحديد أو 
تخصيص ، مورد معيف مف موارد اإليرادات ، كالضريبة عمى السيارات عمى سبيل المثاؿ لألنفاؽ عمى 

 . (2)أنشاء الطرؽ وصيانتيا

مع اإليرادات ،  قاعدة التوازف بأف تتساوػ االستخدامات)النفقات( تقضي قاعدة توازن الموازنة العامة:-5
وعمى الرغـ مف سالمة ىذه القاعدة ، اال أف الظروؼ االقتصادية المتغيرة والمتشابكة لمعظـ دوؿ العالـ ، 
أدت إلى قبوؿ فكرة وجود عجز او فائض في الموازنة العامة ، إذ يغطى العجز عف طريق القروض 

وعميو فاف استخداـ الدولة الموازنة العامة كأحد أدوات السياسة المالية ، قد يجعل توازف  دولية،المحمية وال
الميزانية غير محقق وغير مفيد في بعض الحاالت ، ففي حاالت الكساد مثاًل تمجا الدولة إلى التوسع في 

مما يؤدؼ إلى زيادة الطمب نفقاتيا ، وتخفيض الضرائب عمى اإلفراد مف اجل رفع القدرة الشرائية لدييـ 
 الكمي وتحريؾ عجمة اإلنتاج .

 م عجز الموازنة العامة لمدولة (عجز الموازنة العامة ) مفيو  - ثامناً 

 ومنيا: لقد تعددت المفاىيـ والتعاريف التي أعطيت لعجز الموازنة العامة،       

التي تكوف فيو اإلنفاؽ العاـ اكبر  يعرؼ عجز الموازنة العامة لمدولة عمى انو تمؾ الحالة-المفيوم:-1
وكما يعرؼ عمى انو "فائض ،(3)مف اإليرادات العامة حيث تعجز اإليرادات العامة عف تغطية النفقات

                                                           

 .384عٛصٞ ػذٌٟ ٔاؽذ ، ِصذس عثك روشٖ، ؿ( (1

 .59-58دمحم ؽاوش ػصفٛس ، ِصذس عثك روشٖ، ؿ ؿ ( (2

اٌمشٚض(،ِعٍح أتؽاز الرصاد٠ح -ذ٠ًّٛ ػعض اٌّٛاصٔح اٌؼاِح فٟ االلرصاد اإلعالِٟ ذٛظ١ف  وشدٚدٞ صثش٠ٕٗ ،((3

 .296،ؿ2013ظٛاْ،13اٌؼذد  ،اٌعضائش، ظاِؼح تغىشٖ  ، ٚاداس٠ح
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عمى انو عبارة عف رصيد موازني  ويعرؼ أيضا "العجز الموازني،النفقات النيائية عمى اإليرادات النيائية"
 .(1)سالب بحيث تكوف نفقات الدولة أعمى مف إيراداتيا"

وكخالصة لمتعريفات السابقة يمكننا القوؿ أف العجز الموازني ىو الزيادة التي تحدث في اإلنفاؽ الحكومي 
مة وذلؾ ألسباب عف اإليرادات الحكومية بحيث تعجز اإليرادات العامة المحصمة عف تغطية النفقات العا

ىنالؾ العديد مف العوامل التي تؤدؼ لموقوع في عجز و  ،و اقتصادية  واجتماعية ( ) سياسية  عديدة
الموازنة منيا ما ىو متعمق بزيادة النفقات العامة , ومنيا ما ىو متعمق بتراجع اإليرادات وفيما يمي 

  -استعراض موجز عف أسباب العجز وكاألتي:

ىناؾ العديد مف العوامل األساسية التي ليا تأثير في زيادة ونمو النفقات العامة :زيادة النفقات  -ب
 .العامة لمدولة نبرزىا فيما يمي

 ويتعمق التزايد بمتطمبات  توسع مساحة القطاع العاـ وبالتالي زيادة الوزف النسبي لألنفاؽ العاـ ،
كبير مف األنفاؽ االستثمارؼ إلى  التنمية ،خاصة في المراحل األولى ليا والتي تتطمب توجيو كـ

 مشروعات البنية األساسية ،وتدعيـ الييكل الصناعي .

  زيادة نسبة النفقات العامة الموجية لمخدمات االجتماعية كاإلسكاف ، التعميـ ،الصحة والضماف
 وىذا راجع إلى التزايد الكبير في معدالت السكاف وبالتالي زيادة الطمب المحمي . ، االجتماعي

 .زيادة الدعـ السمعي واإلنتاجي وزيادة األنفاؽ العاـ عمى االستيالؾ 

  اتساع وتزايد نمو العمالة الحكومية ، حيث زاد عدد الموظفيف والعامميف في القطاع الحكومي ولقد
 ترتب عف تزايد العماؿ والموظفيف ، زيادة في األجور والمرتبات .

 يف العاـ سواء كاف محمي أو خارجي ، فدفع الفوائد نمو النفقات العامة بسبب زيادة تكاليف الد
 المستحقة عمى الديوف الداخمية والخارجية يؤدؼ إلى زيادة تفاقـ عجز الموازنة العامة لمدولة.

بما إف نسبة الزيادة في النفقات العامة تكوف مساوية الى نسبة الى  تراجع نمو اإليرادات العامة: - جـ
، ولكف يظير ىذا العجز العامة لذلؾ ال يظير عجز في الموازنة العامة لمدولة  نسبة الزيادة في االيرادات

                                                           

دسدٚسٞ ٌؽغٓ، ػعض اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ٌٍذٌٚح ٚػالظٗ فٟ االلرصاد اٌٛظؼٟ ، ِعٍح أتؽاز الرصاد٠ح ٚإداس٠ح ، ظاِؼح ( (1

 .105-104ؿ  ،ؿ2013د٠غّثش،13تغىشٖ، اٌؼذد 
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ويمكف أبراز أىـ العوامل المتعمقة  أذا ارتفعت اإليرادات العامة بنسبة تقل عف نسبة ارتفاع النفقات العامة ،
 لموارد العامة لمدولة كما يأتي :بقصور ا

  السبب في ذلؾ يكمف في انخفاض  الدخل المحمي،انخفاض نسبة الحصيمة الضريبية إلى أجمالي
متوسط دخل الفرد وانخفاض الوعي الضريبي لدػ المكمفيف بالضريبة وذلؾ يؤثر عمى الحصيمة 

 .الضريبية
 ، وضعف كفاءة  ارتفاع حالة التيرب الضريبي الناتج عف اتساع حجـ االقتصاد الموازؼ مف جية

 .(1)اإلدارة الضريبية مف جية ثانية
  اإليرادات مف خالؿ  كثرة اإلعفاءات انخفاض في  عفزيادة اإلعفاءات والمزايا الضريبية : وتنجـ

 الضريبية فيذه اإلعفاءات تؤثر بدرجة عالية عمى ايرادات الموازنة العامة.

 نواع العجز في الموازنة العامة :أ -د 

طاع الحكومي مف الموارد والذؼ وىو العجز الذؼ يعبر عف صافي مطالب الق)أواًل( العجز الجاري : 
نفاؽ فرؽ اإلجمالي بيف مجموع أنواع اإل، ويقاس ىذا النوع مف العجز بال يجب تمويمو باالقتراض

واإليرادات العامة لكل الييئات الحكومية مطروحا منو األنفاؽ الحكومي المخصص لسداد الديوف المتراكمة 
 بيف األنفاؽ العاـ الجارؼ واإليرادات العامة الجارية .مف السنوات السابقة ،بمعنى أخر ىو ذلؾ الفرؽ 

وييدؼ ىذا المقياس إلى التعرؼ عمى احتياجات القطاع الحكومي مف الموارد التي يجب تمويميا     
باالقتراض وعمى الرغـ مف المزايا العممية الستخدامات ىذا المفيوـ فأنو يعتبر مفيومًا ضيقًا وذلؾ 

 -لألسباب التالية:

 و يشمل فقط الموازنة العامة الجارية الحكومية.كون . أ
 عدـ تناولو اثر التطورات المالية عمى أؼ مف التوازف الخارجي أو الداخمي لالقتصاد القومي.  . ب
 صعوبة التمييز بيف االستيالؾ الجارؼ أو الرأسمالي. . ت

وبيذه فأف ىذا المفيوـ ينحصر في نطاؽ الموازنة الجارية لمحكومة المركزية وال يشمل المؤسسات   
كما أف بعض االقتصادييف  الحكومية الممولة ذاتيًا والتي ال يتـ تمويل إنفاقيا مف اإليرادات الضريبية ،

                                                           

 .115 -106ؿ ؿ  ، اٌّصذس اٌغاتك(1)  
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لنمو االقتصادؼ فضال عف زيادة ا مفأثر البرامج الحكومية  يقمموف مف أىمية الموازنة الجارية عند دراسة
   .(1)األنفاؽ الحكومي عمى اإليرادات الحكومية في مجاؿ االستثمارات ال تغير مف وضع األصوؿ الحكومية

شمل باإلضافة إلى الجياز يحاوؿ العجز الشامل توسيع مفيوـ العجز لي : العجز الشامل )ثانيًا(
كالييئات المحمية والييئات الالمركزية والمشاريع العامة لمدولة جميع الكيانات الحكومية األخرػ  ،الحكومي

ومنو يصبح العجز مساويًا لمفرؽ بيف مجموع إيرادات الحكومة والقطاع العاـ ومجموع نفقات الحكومة 
إضافة إلى ذلؾ فاف ىذا العجز  والقطاع العاـ ، بحيث أف العجز ال يمكف تغطيتو أال باقتراض جديد ،

 فية لكل أنشطة الكيانات ، دوف اقتصارىا عمى الحكومة المركزية والتي ال تشكل جزءًا منيايقدـ صورة وا
االقتصاد القومي تماثل تماما آثار العجز المالي  مفونظر ألف العجز المالي ليذه المؤسسات لو آثار  ،

ية ليذه المؤسسات لمجياز اإلدارؼ لمدولة ,فمف الضرورؼ أف يؤخذ في الحسباف المتطمبات المالية الصاف
العامة ,عند قياس العجز الشامل في الموازنة العامة لمقطاع الحكومي  ويالحع أف استمرار العجز في 

وىذا يعني تراكـ  الموازنة العامة يعني عدـ قدرة اإليرادات العامة عمى مواكبة ازدياد النفقات العامة ,
 .(2)البحث عف وسائل تمويمو لخفض ىذا العجز الديوف عمى البمد وكذلؾ ارتفاع خدمتو  وعمى الحكومة

وىو يحاوؿ أف يمحي اثر العوامل الطارئة والمؤقتة والتي تؤثر بدورىا عمى  : )ثالثًا(العجز الييكمي
، ويستبعد ىذا المقياس  الموازنة العامة ،مثل تغيرات األسعار وانحراؼ أسعار الفائدة في المدػ الطويل

ألنيا تمثل موردا غير عادؼ ألنيا في حقيقتيا تموؿ أوجو العجز بدؿ مف مبيعات األصوؿ الحكومية 
ذا تـ استبعاد العناصر السابق ذكرىا فاف العجز الناتج ىو ما إأما  مساىمتيا برفع إيرادات الحكومة ،

 .(3)يسمى بالعجز الييكمي أؼ العجز المحتمل استمراره ما لـ تؤخذ اإلجراءات لمتغمب عميو

عندما ال تتمكف اإليرادات  النوع مف العجز يحدث بسبب قمة مصادر اإليرادات العامة ، واف ىذا     
العامة مف تغطية النفقات العامة بصفة مستمرة بسبب عدـ توازف الجياز المالي لمدولة والناتج عف زيادة 

ود خمل في الييكل األنفاؽ العاـ بمعدؿ يفوؽ القدرة المالية لالقتصاد القومي ككل وىذا مما يشير إلى وج
االقتصادؼ واف العجز الييكمي ينتج عف االختالالت الييكمية التي يعاني منيا االقتصاد الوطني والذؼ 
يمكف مالحظتو بأغمب البمداف النامية مف خالؿ االعتماد عمى مصدر أحادؼ مف المواد األولية وذلؾ 

أف التذبذب والتقمبات التي تحدث في أسعار  ،آذ لتمويل الموازنة العامة وىذا يسمى )باالقتصاد ألريعي(

                                                           

 داس اٌرؼ١ٍُ اٌعاِؼٟ، ، اٌطثؼح األٌٚٝ ، ٠ٛعف ؼغٓ ٠ٛعف ،اٌثٕٛن اٌّشوض٠ح ٚدٚس٘ا فٟ الرصاد٠اخ اٌذٚي ((1

 130،ؿ 2014، اإلعىٕذس٠ح

 .72،ؿ2011، اإلعىٕذس٠ح ،داس اٌعاِؼ١ح ٌٍٕؾش، اٌطثؼح األٌٚٝ االلرصاد اٌّاٌٟ، ، (  ِؽّٛد ػثذ اٌشصاق(2

 .248،ؿ 2016د غ،،داس اٌىرة اٌّصش٠ح ،ِصش، ، الرصاد٠اخ اٌّا١ٌح اٌؼاِح ، خذ٠عح األػغش(2) 
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نتاج ىذه المورد سيعرض االقتصاد إلى الصدمات واف اقتصاديات البمداف المصدرة غالبا ما يكوف  وا 
الف تعرض البمداف المستوردة لالزمات سوؼ  ، مصيرىا مرىوف باالقتصاديات الخارجية لمبمداف المستوردة

عمى الصادرات البمداف النامية مف ىذا المورد وبالتالي انخفاض  يؤدؼ إلى التأثير السمبي في الطمب
 .(1)الدخل والتي تعاني منو اغمب البمداف النفطية

 األفكار مف الدولي النقد صندوؽ  نظر وجية تنطمق -:الدولي النقد صندوق  رؤية وفق-:تاسعاً 
 الطمب في فائض وجود إلى يرجع النامية البمداف منو تعاني الذؼ االختالؿ بأف ترػ  والتي ، النيوكالسيكية

 في اإلفراط واف ، الخارجية المديونية وتنامي التضخـ يسبب وىذا ، الكمي لمعرض الحقيقية القدرة يتجاوز
 االقتصادية السياسة وأخطاء ، الدولة موارد تتجاوز واستيالكية إنمائية طموحات وجود عف ناجـ الطمب
 واف ، الفائض ىذا معالجة يتطمب االقتصادؼ التوازف  إعادة واف ، االقتصادية الموارد استخداـ وسوء
 ىذه معالجة فأف لذا ، النقود عرض في فائض بالتأكيد يقابمو العامة الموازنة لعجز المسبب الطمب فائض

 يكوف  الكمي لمطمب صارمة سياسة اعتماد خالؿ مف الكمي الطمب فائض عمى القضاء يتطمب المشكمة
 الموازنة عجز مشكمة لعالج الدولي النقد صندوؽ  ويشترط ،  والنقدية المالية المتغيرات في التحكـ ىدفيا
 الراغبة الدوؿ بو تعمل ما وىو المالي القطاع الى الموجية السياسات مف مجموعة تدعيـ ، العامة

 النشاط وىو القائمة سياستيا وتعديل المالية التدابير مف جممة بتطبيق وذلؾ برامجو مف باالستفادة
 وينبغي الصندوؽ  اليو ييدؼ الذؼ التكييف عممية مف كجزء المالي الدعـ عمى الحصوؿ قبل الضرورؼ 

 الجوانب عمى التركيز خالؿ مف العامة الموازنة عجز يقمل بما نفاؽاإل لضبط الالزمة اإلجراءات اتخاذ
 :(2)اآلتية

 وقطاع اإلدارة وقطاع االجتماعي كالقطاع التقشف تتحمل التي لمقطاعات المالية االستقطاعات أجراء 
 .الدفاع

 عمى الحكومي الدفع رفع أؼ واالستثمار النمو تشجع التي االستيالكية والمصروفات المعونات إلغاء 
 ىذا عمى المترتبة التكاليف في التخفيض يتـ اف بشرط المستحقة بالفئات وحصرىا الضرورية السمع

 .العاـ قطاع في الموظفيف أعداد كتقميص األجراء

                                                           

(1 Brian w .Cashell :The Economics of The Federal Budget Deficit .Crs Report for congress 

.Updated January 28-2005.p.3.     

ؼغٓ اٌؽاض، ػعض اٌّٛاصٔح، اٌّؾىالخ ٚاٌؽٍٛي، ظغش اٌر١ّٕح، اٌّؼٙذ اٌؼشتٟ ٌٍرخط١ػ فٟ اٌى٠ٛد، اٌؼذد اٌصاٌس ( (2

 .11، ؿ 2007ٚاٌغرْٛ، أ٠اس، 
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 المرونة زيادة الى الضريبية اإلصالحات تطبيق بضرورة يوصي فالبرنامج الضرائب جانب في امّ أ 
 العامة اإليرادات زيادة إلى اليادفة اإلجراءات ضمف مف السياسة ىذه وتندرج الضريبي النظاـ وشمولية

 . الضريبي التيرب يقمل مما جبايتيا وسائل وتحسيف الضريبية القاعدة توسيع طريق عف
 العامة لممؤسسات الممنوع الحكومي الدعـ إلغاء . 
 والخدمات السمع أنتاج وكمفة تتناسب تسعيرية سياسة استخداـ. 

 بتصحيح التجارؼ  الميزاف عجز تقميل ضرورة إلى الدولي النقد صندوؽ  يشير المدفوعات ميزاف مجاؿ وفي
 برامج تطبيق إلى تمجا الدوؿ معظـ أف ويالحع الخاص، القطاع وادخارات االستثمارات بيف المالية الثغرة

 ارتفاع الى العامة المؤسسات ببيع المتعمقة واإلجراءات األنفاؽ ترشيد قرارات واف الدولي النقد صندوؽ 
   أف وجد دراستيا تمت برنامجاً  77 بيف مف اف الدولي النقد صندوؽ  بيانات أوضحت وقد ، البطالة نسبة
 الموازنة عجز ارتفع  منيا 20 وفي فييا التجارؼ  الميزاف وعجز العامة الموازنة عجز انخفض قد منيا 28

 أو العامة الموازنة عجز انخفاض رغـ التجارؼ  الميزاف عجز زاد منيا تبقى وفيما التجارؼ  والميزاف العامة
 تواجيو حقيقية مشكمة العجز أصبح ولقد ،(1)  الحكومي العجز زيادة رغـ التجارؼ  الميزاف عجز انخفاض
 مف كثير في بيا المرغوب األمور مف يكوف  العجز فإ الإ منيا، النامية خاصة العالـ دوؿ موازنات
 استخداـ إلى الدوؿ بعض تعتمد حيث التنمية عممية توسيع أو االقتصادية المشاكل لحل كوسيمة األحياف
 التي المطالب واف.  العاـ القطاع في واألجور والمساعدات التوظيفات بزيادة البطالة لمحاربة العجز
 العامة الموازنة عجز معالجة إلى تيدؼ والتي االقتصادؼ التثبيت برامج في الدولي النقد صندوؽ  يحددىا
  : ( 2)إلى تقسـ إف يمكف

  ػ:االتجاه ىذا ويتضمف ، Public Expenditure Loweringالعامة النفقات خفض( اوالً ) 

 يتعمق فيما خاص وبشكل االجتماعي، الطابع ذات التحويمية النفقات بند في كبير تخفيض إجراء (1)
 ليذا الكمي اإللغاء أىميا مف أساليب بعدة الصندوؽ  يوحي إذ والضرورية، التموينية السمع أسعار بدعـ
 .الدعـ

 في والطمب العرض لعالقات الحياة إعادة يمكف حتى التوظيف تجاه الدولة سياسة تغيير عمى العمل ( 2)
 . البرنامج تنفيذ بداية في البطالة معدالت زيادة ىي ذلؾ نتيجة كانت لو حتى العمل، سوؽ 

                                                           

ظاِؼح اتٟ  ، إٌرائط ٚاٌؽٍٛي(،ِعٍح الرصاد٠اخ االػّاي ٚاٌرعاس-اٌؼعض اٌّٛاصٟٔ فٟ اٌعضائش االعثاب تٛدالي ػٍٟ ،( (1

 .460،ؿ2018عثرّثش، ، ، اٌؼذد اٌغادط ،اٌعضائش ذٍّغاْ تىش تٍما٠ذ

 137ـ  136، ؿ ؿ  1998، 1ِٛعٝ إتشا١ُ٘ ،اٌغ١اعح االلرصاد٠ح اٌؽذ٠صح، ت١شٚخ ـ ٌثٕاْ، داس إًٌّٙ اٌٍثٕأٟ، غ( (2
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 الدولة دور واف بيا، يقـو أف الخاص لمقطاع يمكف التي المجاالت في االستثمار عف الدولة تخمي  (3)
 . التحتية البنى إنشاء في فقط يتركز

 العاـ القطاع في إنتاجية وحدات وجود عف والناجـ الحكومة تقدمو الذؼ االقتصادؼ الدعـ إلغاء( 4)
 تحرير عف فضالً  الخاص، القطاع إلى وبيعيا الوحدات ىذه تصفية عمى الدولة تعمل واف خسائر، تحقق
 .الحماية قيود ورفع الخارجية التجارة

 ، ويتضمن: Public Revenues Increaseزيادة اإليرادات العامة (ثانياً ) 

 رفع أسعار الطاقة و الخدمات الحكومية.  (1)

زيادة فئات بعض الضرائب غير المباشرة وأسعار الفائدة وتجميد الرواتب واألجور والعالوات لمعامميف  (2)
 في القطاع العاـ وتخفيض القيمة الخارجية لمعممة.

  االقتصادية المؤشرات بعض في العجز اثر-:عاشراً 

 المحافل في كبير باىتماـ الكمي االقتصاد مؤشرات بعض عمى العجز سياسة تأثيرات حصمت     
 ، الحديثة السياسة نقاشات ضوء في التأثيرات ىذه االقتصادية األدبيات واستعرضت والسياسية، األكاديمية

 -:مايأتي التأثيرات  تمؾ واىـ

 يشير فأنو المالي التدىور يحدث عندما:  Income and Consumption واالستيالك الدخل (اوالً )
 القومي الدخل مف العجز حاالت تقمل إذ ، المستقبمي القومي الدخل في الكبير االنخفاض إلى ضمناً 
 مستوػ  أؼ عند المحمي الماؿ رأس حصة عمى لمحفاظ لمبمد األجنبية الرأسمالية التدفقات عف النظر بغض
ذا ، عميو تحصل  فاف ثابتاً  المحمي الماؿ رأس حصة إلبقاء كافية الرأسمالية الداخمية التدفقات كانت وا 

 بعالقة يرتبط فأنو معروؼ ىو وكما االستيالؾ أما(1) ثابتاً  سيبقى المحمي اإلنتاج أف ىو الوحيد المضموف 
 عجز مف جزء أف خالؿ مف االستيالؾ عمى يؤثر الحكومية الموازنة عجز واف ، الدخل مع موجبة
 ىذا فأف وبالتالي الحكومي الجياز قبل مف والخدمات السمع عمى المباشر الطمب الى توجييو يتـ الموازنة
 تحولو يتـ سوؼ الموازنة عجز مف جزء فأف اخرػ  جية ،ومف القومي االستيالؾ زيادة الى يؤدؼ سوؼ
 . القومي االستيالؾ زيادة الى يؤدؼ مما مقابل بدوف  او بمقابل سواء االفراد دخوؿ الى

                                                           

(1 William G .Gala & peter R.Orszag : Economic Effects Of Sustained Budget  Deficits 

.Economic Journal June vol .90 NO.358.2003.p.2 
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 ناحية مف والتضخـ ناحية مف العامة الموازنة عجز بيف وثيقة عالقة ىنالؾ:Inflation  التضخم (ثانياً )
 ىذا لسد التضخمي التمويل عمى رئيس بشكل ويعتمد العجز مف الوطني االقتصاد يعاني حينما ذإ ، أخرػ 
 ارتفاع إلى التمويل ىذا يؤدؼ ذإ ، البمد في التضخمية الخطوط يغذؼ سوؼ فانو ، مستمر وبشكل العجز

 فأف ذلؾ يحدث وحينما ، الوطني  لالقتصاد لصيقة صفة التضخـ يصبح وقد ، لألسعار العاـ المستوػ 
 الشرائية القوة تأكل ثـ ومف لألسعار العاـ المستوػ  ارتفاع بسبب الجارية النفقات مف المزيد يتطمب ىذا

 وعمى والتضخـ الموازنة عجز بيف العالقة تستمر وىكذا ، أخرػ  مرة العجز مف يزيد الذؼ األمر ، لمنقود
 وفي التضخـ أسباب مف قوؼ  سبب العامة الموازنة في والمزمف المتزايد العجز اف ،(1)مفرغة حمقة شكل
 البنؾ طريق عف الجديد النقدؼ كاإلصدار التضخمية األساليب بأحد العجز تمويل إلى الدولة لجوء حالة

 قبل مف لمحكومة الممنوح باالئتماف والتوسع والخدمات السمع مف حقيقي غطاء يقابمو ال والذؼ المركزؼ 
 احد يعد الذؼ النقدؼ التضخـ إلى يؤدؼ مما القومي الناتج نمو معدؿ مف اكبر بمعدؿ المصرفي الجياز
 .األسعار رفع في يساىـ الذؼ التضخـ صور

ىنالؾ مجموعات كبيرة مف الدالئل المباشرة  :saving and lnvestmentاالدخار واالستثمار  )ثالثا(
والغير مباشرة تشير باف حاالت العجز المستدامة تميل إلى تقميل االدخار القومي ، واف اثر ذلؾ ينعكس 
في انخفاض االستثمار القومي ، مفترضيف تطابق االنخفاض في االدخار القومي مع االنخفاض في 

 ((private saving ومي ، إذ أف االدخار القومي يمثل حاصل جمع االدخار الخاص االستثمار الق
 publicالذؼ يحدث عندما ينفق القطاع الخاص اقل مف دخمو ما بعد الضريبة ، واالدخار العاـ )

saving الذؼ يحدث عندما يدير القطاع العاـ فوائض الموازنة ، ويموؿ االدخار القومي االستثمار )
تقمل مف االدخار القومي ما لـ  ، واف الزيادة في عجز الموازنة )االنخفاض في االدخار العاـ(القومي 

،أف زيادة األنفاؽ العاـ وبالتالي زيادة عجز الموازنة الحكومية (2)توازف بالكامل بزيادة في االدخار الخاص
يؤدؼ إلى زيادة حجـ يؤدؼ إلى زيادة دخوؿ األفراد مما يتيح ليـ فرص االدخار وىذا بدوره سوؼ 

المدخرات القومية التي تساعد في تمويل االستثمارات القومية في حاؿ توجيو ىذه االستثمارات باتجاه 
المشاريع التنموية اإلستراتيجية التي تخدـ المجتمع واف اغمب العجز الذؼ يصيب الموازنات الحكومية 

 بتنفيذىا الحكومات. يكوف متأتيا مف جراء تمويل المشاريع االستثمارية تشرع

                                                           

سعاٌح  ،2009-1988ذؽ١ًٍ اٌؼاللح ت١ٓ اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ٚإٌاذط اٌّؽٍٟ اإلظّاٌٟ فٟ اٌؼشاق ٌٍّذج ، عالَ واظُ ؽأٟ( (1

 2011، ظاِؼح وشتالء ، ِاظغر١ش ِمذِح إٌٝ ِعٍظ و١ٍح اإلداسج ٚااللرصاد

(2) william G.Gala& peter R.Orszag .opcit . P.P 7-8 .  
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يتحدد سعر الفائدة مف خالؿ العالقة بيف حجـ األمواؿ المعدة  :interest Rate  سعر الفائدة )رابعًا(
مع الطمب عمييا)االستثمار( وفي حالة انخفاض االدخار القومي بسبب عجز الموازنة  )االدخار( لإلقراض

القومي ، وكما أف الزيادة  ، فاف ىذا مف شانو ارتفاع أسعار الفائدة ، وبالتالي انخفاض حجـ االستثمار 
لة االعتماد في أسعار الفائدة تخمق أعباء كبيرة عمى الموازنة وبالتالي تزيد مف العجز مرة أخرػ في حا

 . (1)عمى مصادر االقتراض لتمويل العجز

إذا كاف العجز :  Internal and external public debt)خامسًا( الدين العام الداخمي والخارجي 
فمف المفروض إف يؤدؼ ذلؾ الى زيادة المديونية الداخمية والخارجية وال سيما في مموؿ مف االقتراض 

 الى الموارد بسبب احتياجاتيا فتمجأ الى االقتراض لتمويل االنفاؽ العاـ لمدولة .الدوؿ النامية التي تفتقر 

إف زيادة النفقات تؤدؼ الى زيادة الطمب :  General price level)سادسًا( المستوى العام لألسعار 
نتاج الكمي وبالتالي زيادة اإلنتاج وىذا متوقف عمى مرونة الجياز اإلنتاجي حيث يزداد األثر عمى اإل

وتنخفض االسعار إذا كاف الجياز اإلنتاجي مرف وفي الدوؿ النامية التي تمتاز بانخفاض مرونة جيازىا 
 اإلنتاجي فاف زيادة الطمب الكمي يؤدؼ الى رفع المستوػ العاـ لألسعار .

إف توجيو العجز نحَو المشاريع :  gross domestic product)سابعًا( الناتج المحمي اإلجمالي  
نتاجية يؤدؼ الى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي واف النفقات العامة تؤدؼ الى تحويل عناصر اإلنتاج اإل

التي تشجعيا الحكومة وبالتالي تنتقل مف قطاع الى قطاع آخر بما يؤدؼ الى الى القطاعات اإلنتاجية 
 زيادة الناتج المحمي اإلجمالي . 

 .(2)-احتماالت وىي:ويمكن أن نمخص ىذه العالقة بثالثة 

يؤدؼ االرتفاع في المستوػ العاـ لألسعار إلى زيادة )أو إحداث( العجز في الموازنة  :االحتمال األول
، ويحدث ىذا االحتماؿ عندما تكوف القوة النسبية لمعوامل التي يؤثر بيا التضخـ عمى زيادة  العامة

، ىي أقل مف القوة النسبية لمعوامل التي يؤثر بيا التضخـ عمى زيادة النفقات العامة  اإليرادات العامة
بحيث أف المحصمة النيائية تجعل اثر التضخـ كأداة ضاغطة باتجاه زيادة )أو أحداث( العجز في 

                                                           

(1   carlo  favero  &Francesco Giavazzi : Debt And The Effects  of fiscal policy .The federal 

Reserve Bank of Boston for lts Hospitality while This paper was completed .February  

2008.p.6   

 482-478ِصذس عثك روشٖ، ؿ ؿ  ِع١ذ ػثذ ظؼفش،( (2
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يرادات ، بمعنى أف التضخـ يؤدؼ إلى زيادة النفقات العامة أكثر مما يؤدؼ إلى زيادة اإل الموازنة العامة
 العامة بحيث أف األثر النيائي لمتضخـ يكوف زيادة العجز في الموازنة العامة )أو تقميل الفائض(. 

وذلؾ ألنو حسب االفتراضات الكينزية  - في التحميل الكينزؼ  -وىذا االحتماؿ ىو األكثر رجوحًا        
نفس الوقت تكوف الموازنة قد  أف التضخـ يحدث بعد وصوؿ االقتصاد إلى مرحمة التشغيل الكامل وفي

م ولت بعجز، والتضخـ يؤدؼ إلى أحداث آثار أكثر وأقوػ في زيادة النفقات العامة منيا عف اإليرادات 
العامة وبالتالي فالتضخـ مف المرجح أف يؤدؼ إلى زيادة العجز في الموازنة ما لـ تتـ إجراءات تحد مف 

لحالة المثالية التي تنادؼ بيا الكينزية في أوقات التضخـ ىي بيد أننا يجب اف نستدرؾ اف ا تفاقـ العجز،
السياسة المالية االنكماشية وذلؾ مف خالؿ تخفيض الطمب الكمي، وبمفاىيـ الموازنة العامة، تخفيض 

 ، أؼ أحداث فائض في الموازنة العامة. األنفاؽ العاـ وزيادة إيرادات الدولة

، ىذا االحتماؿ  ميل العجز )أو أحداث فائض( في الموازنة العامةيؤدؼ التضخـ إلى تق :االحتمال الثاني
يحدث عندما تكوف القوة النسبية لمعوامل التي يؤثر بيا التضخـ عمى زيادة النفقات العامة ىي أصغر مف 
القوة النسبية لمعوامل التي يؤثر بيا التضخـ عمى زيادة اإليرادات العامة، بحيث أف المحصمة النيائية 

التضخـ كأداة ضاغطة باتجاه تخفيض العجز في الموازنة، أؼ أف التضخـ يؤثر عمى زيادة تجعل 
 اإليرادات بنسبة أكثر مف اثر التضخـ عمى زيادة النفقات، وىو احتماؿ ضعيف. 

اليؤثر التضخـ عمى تغيير حالة العجز )أو الفائض( في الموازنة، ويحدث ىذا االحتماؿ  :االحتمال الثالث
ف القوة النسبية لمعوامل التي يؤثر بيا التضخـ عمى زيادة النفقات العامة بنفس نسبة زيادة عندما تكو 

اإليرادات العامة، بحيث اف المحصمة النيائية تجعل ارتفاع المستوػ العاـ لألسعار اليؤثر عمى حالة 
 العجز أو الفائض في الموازنة العامة. 

 (.1) لمدولة العامةأساليب عالج عجز الموازنة -:احدى عشر

 موازنة العامة وتتمثل بما يأتي :ىنالؾ عدة طرؽ لتمويل العجز في ال

تقوـ الدولة بالتدخل في النشاط االقتصادؼ وذلؾ  استخدام النفقات العامة في عالج عجز الموازنة : -1
بواسطة العديد مف الطرؽ والوسائل مف اجل ضماف االستقرار االقتصادؼ ، وذلؾ عندما يقع خمل بالييكل 

                                                           

أغشٚؼددح  ،2004-1990ؼاٌددح اٌعضائددش–اٌغ١اعددح اٌّا١ٌددح ٚدٚس٘ددا فددٟ ذؽم١ددك اٌرددٛاصْ االلرصددادٞ  ، دسٚاعددٟ ِغددؼٛد(1)  

  .148،ؿ 2005ظاِؼح اٌعضائش، االلرصاد٠ح ،ِمذِح ١ًٌٕ ؽٙادج اٌذورٛساٖ فٟ اٌؼٍَٛ 
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بمواجية ىذا العجز االقتصادؼ مثل مشكمة عجز الموازنة العامة والتي نحف بصدد دراستيا ، وتقـو الدولة 
 وذلؾ مف خالؿ:

لغاء األجور :تخفيض -أ يتـ ذلؾ مف خالؿ وضع حد أقصى لألجور وتجميد العالوات االجتماعية ، وا 
الوظائف الشاغرة وتوقيف تعييف وظائف جديدة ، ومف جية أخرػ البد مف أعادة النظر في التأمينات 

 االجتماعية وشروط الحصوؿ عمى أجور التقاعد.

يشمل كل مالو عالقة بدعـ  لطابع االجتماعي:إجراءات تخفيض في بند النفقات التحويمية ذات ا-ب
أف صندوؽ النقد الدولي وضع عدة أساليب ومنيا اإللغاء التاـ ليذا  ذ إأسعار السمع التموينية اليامة ، 

    ، ويكوف ذلؾ مف خالؿ رفع أسعار ىذه السمع حتى تتساوػ مع تكمفتيا عمى الدعـ كميا ومرة واحدة
ة مراحل ،بحيث تقوـ برفع ى الدولة فيمكف ليا تطبيقو عبر المرور بعدّ ذا تعسر ذلؾ عمإاألقل ، أما 

 األسعار تدريجيا.

نفاؽ العاـ نيا تمثل مكانة كبيرة بالنسبة لإلألالضغط عمى النفقات العامة الموجية لمتعميم والصحة :-جـ
ؼ مثل التوسع في بناء نفاؽ االستثمار نو البد مف التخفيض مف اإلأ إذوذلؾ بجانبيو الجارؼ واالستثمارؼ ، 

المرافق التعميمية والمرافق الصحية ،ويكوف البديل لذلؾ خصخصة النشاط في ىذه المجاالت بمعنى 
 إفساح الطريق أماـ القطاع الخاص باالستثمار فييا.

عادة ترتيب أولوياتو:-د نفاؽ اؽ العاـ بأنو عبارة عف توجيو اإلنفيقصد بترشيد اإل ترشيد األنفاق العام وا 
العاـ لمقطاعات التي بإمكانيا أعطاء إنتاج ،ولنجاح ترشيد األنفاؽ العاـ البد مف  القياـ بالخطوات 

 -اآلتية:

 ف ال يتجاوز معدؿ نمو األنفاؽ االستيالكي الحكومي معدؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي .إ 

 نفاؽ العاـ الجارؼ اإل التي تتساوػ فييا صرؼ مجاالت البد مف الوصوؿ بشكل تدريجي إلى الحالة
نفاؽ الجارؼ مة اإليرادات الجارية اكبر مف اإلمع اإليرادات الجارية لمدولة ،ويستحسف أف تكوف حصي

 وذلؾ مف اجل تحقيق فائض جارؼ تقوـ الدولة بتوجييو لألنفاؽ العاـ االستثمارؼ.

ة تعتبر أىـ مصدر تقوـ بو أف اإليرادات العام استخدام اإليرادات العامة في عالج عجز الموازنة :-2
نفاؽ مبالغ كبيرة بوجوه إاألحياف إلى  في كثير مفالدولة لتمويل نفقاتيا العامة ، لكف قد تحتاج الدولة 
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اقتراض المبالغ التي  األنفاؽ العاـ ، حيث ال تسمح اإليرادات العادية بتغطيتيا ، وعندئذ تمجأ الدولة إلى
 ف أىـ تمؾ اإليرادات ىي ما يمي :تيا وم، وذلؾ بتنويع مصادر إيراداتحتاجيا

وتقسـ إلى قروض داخمية وأخرػ خارجية كما يمكف أف تقسـ إلى قروض قصيرة  القروض العامة :-أ
األجل وقروض طويمة األجل وذلؾ مف وجية نظر اجل القرض والقرض العاـ ىو مبمغ مالي تحصل 

 الغير )اإلفراد ومؤسسات وطنية أو أجنبية أو دولية(عميو الدولة أو الييئات العامة مف خالؿ المجوء إلى 
 (.1)مع التعيد برد مبمغ القرض وسداد فوائده وفقا لشروطو

وبذلؾ تعتبر القروض احد مصادر اإليرادات غير العادية التي تعتمد عمييا معظـ دوؿ العالـ وخاصة     
خطورة االعتماد عمييا ، لما ليا مف  النامية منيا والتي تعاني مف نقص في موارد التمويل الذاتي رغـ

 .مشاكل نتيجة األعباء المتراكمة عمى القرض وخدمتو

أف الدولة في العصر الحديث تمجا إلى تمويل نفقاتيا العامة إلى اإلصدار  اإلصدار النقدي الجديد:-ب
ار النقدؼ النقدؼ الجديد أو ما يسمى "التمويل بالتضخـ" وذلؾ عف طريق زيادة وسائل الدفع باإلصد

الجديد أو عف طريق التوسع في االئتماف المصرفي ، وتتمثل عممية اإلصدار النقدؼ في خمق كمية 
أضافية مف النقد الورقي يتـ استخداميا في تمويل النفقات العامة وفق ضوابط تحكـ عممية اإلصدار ىذه 

 .مف حيث الكمية والجية التي تشرؼ عمى اإلصدار
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 اإليرادات العامة :-الثالث:المبحث 

لقد تطور دور الدولة في العالـ اجمع ليشمل التقميدية إلى جانب وظائفيا كافة النشاطات االقتصادية      
في الدولة والتحقق مف أف ىذه النشاطات تسير في تناسق وتتقدـ نحو تحقيق أىداؼ المجتمع االقتصادية 

عاصرة عمى طبيعة كافة أدواتيا واالجتماعية والسياسية وتنعكس أبعاد أىداؼ النشاط المالي لمدولة الم
إيرادات آو نفقات عامة التي تستعيف بيا الدولة لتحقيق ىذه األىداؼ فمـ تعد اإليرادات  المالية مف ،

العامة بمثابة أدوات مالية تمكف الدولة مف مجرد تغطية نفقاتيا وتحقيق التوازف في ميزانيتو بل أصبح ليذه 
ية وسياسية وتكمل تمؾ األىداؼ التي تسعى الدولة إلى تحقيقيا اإليرادات أىداؼ اقتصادية واجتماع

 بواسطة النفقات العامة .

 مفيوم اإليراد العام:اواًل : 

اإليراد العاـ ىو عبارة عف جميع األمواؿ العينية والنقدية والعقارية التي ترد إلى الخزينة العمومية      
يرجع ذلؾ ازدادت أىمية اإليرادات العامة في الوقت الحالي و لمدولة والالزمة لتغطية النفقات العامة حيث 

 إلى سببيف أساسيف ىما :

عمى الحياة العامة لتحقيق  التأثيرأف الغاية مف اإليراد العاـ لـ تعد جمع الماؿ فقط بل ىي  -: االول -
 أىداؼ اقتصادية واجتماعية إلى جانب غرضيا المالي.

مف في أف وظائف الدولة قد ازدادت فتطور بذلؾ حجـ النفقات العامة أما السبب الثاني يك -: الثاني -
 (.1)األخرػ 

 مصادر اإليرادات العامة:ثانيًا : 

 )الدوميف العاـ( مالكياإلى إيرادات أصمية وىي تمؾ اإليرادات التي تحصل عمييا الدولة مف أ تقسـ      
اإليرادات التي تحصل عمييا الدولة عف طريق  والقسـ األخر ىو اإليرادات المشتقة )المقصود بيا تمؾ ،

 اقتطاع جزء مف ثروات اآلخريف وىذا يعني انو كل ما تحصل عميو الدولة مف إيرادات غير اإليراد العاـ.

أما سمطة الدولة في الحصوؿ عمى اإليرادات العامة فيي اإليرادات الجبرية والمقصود بيا تمؾ      
أما القسـ األخر فيو اإليرادات غير  دولة بإكراه وقوة باستخداـ سمطتيا ،اإليرادات التي تحصل عمييا ال

كراه أما مدػ الشبو مع إيرادات  . الجبرية والمتأتية مف اإليرادات التي ال تحصل عمييا الدولة بقوة وا 
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عمى وىي اإليرادات التي تعتمد  ، (1)إيرادات االقتصاد العاـ وشبيية باالقتصاد العاـ القطاع العاـ ،
اإلصدار النقدؼ  ، الرسـو ، وىي)الضرائب السمطة السيادية لمدولة لذا تسمى أيضا "اإليرادات السيادية"

باالقتصاد االيرادات التشبييية  ، أما  استيالء الدولة عمى األمالؾ التي ال وارث ليا( ، الغرامات ، الجديد
دخل المشروعات  اص القانوف الخاص مثل ،العاـ فيي تسمى إيرادات اقتصادية ىي مماثمة إليرادات أشخ

 اإلعانات. ، القروض العامة،

 .(2)األخرى  العامة اإليرادات مصادر ثالثًا :

 . خدماتيا و الدولة بممتمكات الخاصة العامة اإليرادات -أ

 جميع ىي الدولة ممتمكات إيرادات أو الدوميف بإيرادات ،ويقصد الخاص الدوميف و العاـ الدوميف -ب
 -:قسميف إلى وينقسـ االستثمارات جراء الخزينة إلى تدخل التي األمواؿ

 اليدؼ أؼ العاـ لمقانوف  وتخضع الدولة تممكيا التي العناصر مجموع ىو -:العام الدومين األول القسم
 أو بيعيا يمكف ال أؼ بحرية فييا تتصرؼ أف لمدولة يمكف وال العامة والمنفعة العامة المصمحة تحقيق منو

 .المسبق النفع لوجود وىذا عنيا التنازؿ

 -: يأتي ما إلى العاـ الدوميف ويتفرع

 الطبيعية المحميات مثل تشييده أو بنائو في اإلنساف يتدخل لـ ما كل وىو -:الطبيعي الدومين(أوالً )
 .والبحرؼ  الجوؼ  واإلقميـ والغابات

 مثل اإلنساف شيدىا والتي الدولة طرؼ مف الممموكة العناصر مجموع وىو -:االصطناعي الدومين(ثانيا  )
 .والمتاحف والجسور والموانئ الطرقات

 القانوف  وىو الخاص لمقانوف  تخضع التي الدولة ممتمكات مجموع ىو -: الخاص الدومين الثاني القسم
 تتنازؿ أف أو الخاصة أمالكيا وتشترؼ  تبيع أف يمكنيا أؼ األشخاص كما تتصرؼ الدولة فينا . التجارؼ 

 .المالي-والتجارؼ  والصناعي العقارؼ  أقساـ ثالثة الى الخاص الدوميف وينقسـ. عنيا

 بإمكاف حيث واألبنية والغابات لممناجـ الدولة ممكية عف الناجمة اإليرادات تمؾ ىو :العقاري  الدومين(أوال)
 .األراضي زرع أو المباني بتأجير أما منيا االستفادة الدولة
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 المنفعة تحقيق بيدؼ الدولة تمتمكيا التي المؤسسات مجموع ىو :والتجاري  الصناعي الدومين(ثانياً )
 عممية عف يعبر الصناعي الدوميف و والشراء البيع عممية عف يعبر التجارؼ  الدوميف أف حيث والربح
 .اإلنتاج

 الدوميف ،فاف معقولة وبأسعار العامة المصمحة تحقيق ىو والتجارؼ  الصناعي الدوميف مف اليدؼ أف    
 المبيعات مجموعة في إيراداتو وتتمثل الحديثة التكنولوجيا لدييا التي المؤسسات عمى يعتمد الصناعي
 .المؤسسة طرؼ مف الموفرة

 والسندات األسيـ مجموع أؼ "المالية المحفظة" بو نقصد لمدوميف شكل احدث ىو :المالي الدومين(ثالثاً )
 جراء الدولة عمييا تحصل التي المبالغ مجموع ىو المالي الدوميف إيرادات أف . الدولة تمتمكيا التي

 .والسندات األسيـ تمؾ استغالؿ

 الرسم وخصائصو:-4

الرسـ ىو عبارة عف مبمغ مف النقود يدفعو الفرد جبرًا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عميو مف     
بالنفع العاـ الذؼ يعود عمى المجتمع كمو مف ويقترف ىذا النفع الخاص  جانب أحدػ الييئات العامة.

 تنظيـ العالقات بيف الييئات العامة واإلفراد فيما يتعمق بأداء النشاط أو الخدمات العامة .

 : (1)خصائص الرسم وىي ما يأتي

الرسـ مبمغ نقدؼ يدفعو الفرد مقابل الحصوؿ عمى خدمة خاصة مف نشاط أحدػ  الصفة النقدية:-أ
العامة ويساير األوضاع االقتصادية العامة التي تقوـ عمى استخداـ النقود في التعامل والمبادالت الييئات 

وتقييـ األشياء فضال عف انو يتفق مع التطور الحديث بالمالية العامة لمدولة مف حيث تحصيل إيراداتيا 
فترة زمنية معينة لصالح  بصورة نقود وليذا أصبح مف غير المعقوؿ دفع الرسـ في صورة عينية أو بالعمل

 اإلدارة.

الرسـ انو اختيارؼ كما مبيف مف أوؿ قراءة لمتعريف إذ ال يدفع أال أذا  :طابع اإللزام أو الجبر بالرسم-ب
طمب الفرد الخدمة واالختيار ىنا ظاىرؼ في الحقيقة الف الفرد ليس حرًا إذ ال يستطيع  أال أف يطمب 

ال عرض مصالحو لمضياع ا ويبدو أف عنصر  و نفسو لمعقاب أو حرميا منو مف ميزة معينة .الخدمة وا 
الجبر واضحًا في استقالؿ الدولة بوضع نظاميا القانوني مف حيث تحديد مقداره وطريقة تحصيمو وغير 
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ويمكف التفرقة فيما يتعمق بعنصر الجبر أو اإلكراه بيف "اإلكراه القانوني " و "اإلكراه المعنوؼ". يقصد  ذلؾ.
ؿ حالة ما أذا كاف الفرد مجبرًا عمى تمقي الخدمة ودفع الرسـ المفروض عمى أدائيا ،كما في حالة باألو 

ولكف غالبًا ما يكوف اإلكراه معنوؼ أؼ أف الفرد يطمب مف تمقاء نفسو الخدمة مف الدولة  التعميـ اإللزامي،
 يـ الجامعي(.دوف أف يمزمو القانوف بذلؾ ومف األمثمة )رسوـ الدراسة في مرحمة التعم

أف الرسـ الذؼ يدفعو الفرد مقابل خدمة خاصة في دفع الرسم : عنصر المقابل )المنفعة الخاصة(-جـ 
وقد تكوف ىذه الخدمة عمل تتواله إحدػ الييئات العامة لصالح الفرد  ، يحصل عمييا مف جانب الدولة

أو غير ذلؾ  ، التوثيق والشير""رسوـ  كالفصل في المنازعات "رسـ قضائي"، أو توثيق العيود وشيرىا
 مف األمثمة التي يحقق لمفرد نفع خاص مف طمب الخدمة

أؼ أف الفرد الذؼ يدفع الرسـ يحصل عمى نفع خاص  تحقيق النفع العام إلى جانب النفع الخاص :-د
نفعًا ىبو الذؼ تقدمو لو الييئات العامة لمدولة ،كما يعني أف ىذه الخدمة تمثل إلى جانب النفع الخاص 

عامًا يعود عمى المجتمع ككل أو عمى القومي في المجموعة ككل ،فالرسوـ القضائية مثاًل يمتـز بدفعيا 
 مقابل تمكنيـ مف استصدار األحكاـ التي تضمف ليـ حقوقيـ المتنازع فييا ، رافعوا الدعاوؼ أماـ القضاء

قابل دفع الرسـو الخاصة بالتطعيـ أو ويمكف أف نقيس عمى ذلؾ المنافع الخاصة التي تعود عمى األفراد م
 . التعميـ والتي تقترف بالمنافع العامة التي تعود عمى المجتمع مف نشاط المرافق العامة لمصحة والتعميـ

ولقد كاف لمرسـ فيما مضى وعمى األخص في العصور الوسطى دور ميـ وكبير في المالية العامة مما 
بعد الدوميف ويرجع ذلؾ لسيولة فرضيا آذ لـ تكف في ذلؾ الوقت يجعميا أكثر موارد الدولة أنتاجا مف 

بحاجة لموافقة النواب .أال أف مكانتيا ودورىا تراجع كإيراد مالي أال بالنسبة لمييئات العامة والمحمية وذلؾ 
 .( 1)لتدخل الدولة لتحقيق الصالح العاـ فحددت قانوف معيف لمرسـ

تتقاضاه الدولة نظير قياميا بإنتاج أو بيع السمع والخدمات الزراعية ىو المقابل الذؼ  الثمن العام: -
 والصناعية والمالية بيدؼ إشباع الحاجات الخاصة.

 -أسس تحديد الثمن العام وتتمثل بما يأتي: -

 .اليدؼ الذؼ مف اجمو قررت الدولة الدخوؿ بمجاؿ أنتاج السمع 

 خوليا مجاؿ أنتاج السمع.درجة المنافسة التي تسمح لمحكومة استمراىا بعد د 
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 مقارنة بين الرسم والثمن العام:ال -5

مف دراستنا السابقة لمرسـ والثمف العاـ نجد أف كالىما يعد أيراد عاـ تحصمو الدولة وتعتمد عميو في     
تغطية النفقات العامة التي تقوـ بيا ،ولكف الفف المالي في كل منيما يختمف عف األخر وقبل أف نتطرؽ 

 -ألوجو االختالؼ بينيما يستحسف اف نقف عند أوجو التشابو أوال :

  -أوجو التشابو:-أ

  اف كل منيما يدفع في سبيل الحصوؿ عمى نفع خاص يتمثل بالخدمة التي تقدميا المرافق العامة
 لمدولة لمفرد في حالة الرسـ وعمى السمع والخدمات في حالة الثمف العاـ.

 الخدمة المستيمكة او اكبر او اصغر . كل منيما مساويًا لتكاليف 

 .اف االعتبارات التي تجعل الدولة تفرض الرسـ ىي نفسيا تفرض عمى أساسيا الثمف العاـ 

 (1)اف كل منيما يتضمف ضريبة مقنعة او مستترة بحالة زيادتو زيادة كبيرة عف تكمفة الخدمة. 

 -:أوجو االختالف-ب 

 أما الرسـ  نفع مف السمع والخدمات التي تبيعيا الدولة ، أف الثمف العاـ يدفع مقابل الحصوؿ عمى
 فيو يدفع مقابل نفع عاـ مقترف بنفع خاص.

  الثمف العاـ يتحدد طبقًا لقانوني العرض والطمب بظل قياـ المنافسة الكاممة بيف مشروعات الدولة
 شأنو.واإلفراد أما الرسـ فيتـ تحديده ووفق القانوف أو القرار اإلدارؼ الذؼ يصدر ب

  ً(2)اف الثمف العاـ يكوف دفعو اختيارؼ مف طرؼ مشترؼ السمعة بينما الرسـ يدفع جبرا. 

 .(3)اإليرادات العامة األخرى الجبرية ،وتتمثل بما يأتي -6

ىي مجموع المبالغ التي تحصل عمييا الدولة مف األشخاص الذؼ يخالفوف قواعد القانوف -الغرامات : - أ
كمخالفة قواعد المرور ويكوف دفع الغرامة بصورة  إجبارية مف طرؼ الدولة .العاـ المفروض بصفة 

                                                           

 113،ؿ1990( ِصطفٝ ؼغ١ٓ عٍّاْ ، دساعاخ فٟ االلرصاد اٌّاٌٟ ، اٌذاس اٌعاِؼح اٌعذ٠ذج ،(1

 .126ؿ ،2003ٌثٕاْ، ، ِٕؾٛساخ اٌؽٍثٟ اٌؽمٛل١ح ، اٌؼاِح اٌّا١ٌح ، فٛصٞ ػطٜٛ( (2

 . 228-  225( ؼاِذ ػثذ اٌّع١ذ دساص ، ع١ّشج إتشا١ُ٘ أ٠ٛب ، ِصذس عثك روشٖ، ؿ ؿ(3
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إجبارية أؼ عند مخالفة الفرد لقواعد القانوف العاـ تقوـ الدولة بفرض غرامة عميو وذلؾ بتطبيقيا 
 لسمطتيا السيادية وتكوف الغرامة بصفة نيائية.

اليانصيب العاـ مف أحسف المصادر يرػ عمماء المالية العامة أف حصيمة  -اليانصيب العام:  - ب
لتمويل النفقات العامة واقميا عبئًا حيث أف الكثير مف األفراد يميموف بطبيعتيـ أللعاب اليانصيب 
والمراىنة فالدولة تصدر أوراؽ اليانصيب العاـ وتحصل بذلؾ عمى أمواؿ كبيرة تمعب دور في 

 تغطية جزء مف نفقاتيا العامة وتمويميا.
أف الدولة قد تمجا لإلصدار وذلؾ التمويل نفقاتيا العامة عف طريق طبع -دي الجديد:اإلصدار النق - ت

ما تحتاج أليو مف األوراؽ النقدية فالدولة بما ليا مف سمطة السيادة تستطيع أف تطبع ما تحتاج إليو 
 .مف األوراؽ النقدية والتحكـ بإصدارىا وكذلؾ تستطيع إعطاءىا قوة براء الديوف 

ىي مبمغ مالي تحدده الدولة ويدفعو اإلفراد مالؾ العقارات نتيجة او نظير عمل قصد  -اإلتاوات: - ث
بو المصمحة العامة فعاد عمييـ بعالوة أؼ بمنفعة خاصة تتمثل بارتفاع قيمة عقاراتيـ ،فقد يبدو 

عمل عاـ عاد  لمقارؼ سيولة الخمط بيف الرسـ واإلتاوة باعتبار أف كل منيما يدفع مقابل خدمة او
كثير مف مى الفرد بمنفعة خاصة وبنفس الوقت عاد عمى المجتمع بمنفعة عامة ،أال انـ ىنالؾ الع

 االختالفات بينيما وىي :

 .الرسـ يدفع بصورة متكررة بينما اإلتاوة تفرض مرة واحدة 

 .الرسـ يدفع نظير خدمة عامة بينما اإلتاوة تدفع نظير عمل عاـ 

 إلكراه في الرسـ.درجة اإلكراه باإلتاوة تفوؽ درجة ا 

 .اإلتاوة تفرض عمى بعض مالؾ العقارات أما الرسـ يفرض عمى أؼ فرد 

ىي مجموع األمواؿ التي تحصل عمييا الدولة مف طرؼ األشخاص غير -: اإليرادات النظامية - ذ
 المقيميف داخل الدولة وال يحمموف الجنسية الوطنية وذلؾ نتيجة حصوليـ عمى خدمات معينة.

يعرؼ اإلصدار النقدؼ بأنو  خمق كمية وسائل الدفع المتداولة خالؿ فترة زمنية  -: اإلصدار النقدي -7
معينة وىذا يمثل خمق النقود التي تشمل كال مف النقود الداخمية المتمثمة في النقود المصرفية 

ى ووحدات النقود القانونية". واف أسباب لجوء الدولة إل ، والتسييالت االئتمانية والنقود الخارجية
اإلصدار النقدؼ لتمويل عجز الموازنة اف الدولة التي تعاني مف عجزا في ميزانيتيا العامة إلى إصدار 

، في الحالة التي لف تستطيع فييا الحكومة أف تسد العجز في موازنتيا كمية مف النقود بدوف تغطية
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فقاتيا والقياـ العامة عف طريق الضرائب أو الحصوؿ عمى القروض العامة وذلؾ مف اجل تغطية ن
، أؼ إصدار كمية جديدة مف النقود تضاؼ  ببعض األعماؿ العامة، فأنيا تمجأ إلى اإلصدار النقدؼ

ومبدئيًا فأف البنؾ المركزؼ مصدر كامف غير  ، (1)في البمد  Monetary Blockإلى الكتمة النقدية
محدود مف األصوؿ، وأف إصدار مبالغ كبيرة مف النقود يمكف أف يؤدؼ إلى مشاكل تضخـ خطيرة وليا 
تأثيرات سمبية عمى االقتصاد، وليذا تحاوؿ الحكومة قدر اإلمكاف استخداـ خيار إصدار النقود أخيرًا 

اإلصدار النقدؼ يمكف أف يكوف بسبب االضطرابات والحروب  واف المجوء إلى ،(2)لتمويل عجوزاتيا
، أو يمكف أف تكوف ناجمة عف صدمة اقتصادية  التي تحد مف قدرة الحكومة عمى جمع الضرائب

كبيرة، عمى سبيل المثاؿ ىبوط كبير في أسعار المادة الخاـ والتي تمثل المادة الرئيسة لمبمد المصدر 
، في ىذه الحالة تصبح الحكومة وبشكل متزايد غير قادرة عمى  توكذلؾ المصدر األساس لمعائدا

االقتراض مف المواطنيف أو مف الخارج لتمويل عجزىا، والسبب ىو حجـ العجز وقمق الحكومة مف 
، أو بدء المقرضوف بمطالبة الحكومة بفوائد أعمى وفي  عدـ إمكانيتيا مف تسديد الديف في المستقبل

، وكنتيجة لذلؾ تمجأ الحكومة وبشكل متزايد  التوقف عف إقراض الحكومة كمياً النياية يقرر المقرضوف 
، وعند قياـ الحكومة بإنفاؽ   Money Createإلى مصدر آخر لمتمويل وىو عممية خمق النقود

  Monetary Baseعائداتيا فأف عرض النقد سوؼ يزداد بمقدار يعادؿ التغيير في القاعدة النقدية
  Commercial Banks Depositلمركزية أو التغير في ودائع المصارؼ التجاريةبالنسبة لمبنوؾ ا

أف اإلصدار النقدؼ الجديد يعد المالذ األخير الذؼ تمجأ إليو الدولة  ، (3)بالنسبة لممصارؼ التجارية
، رغـ إف ىناؾ مف يرػ إمكانية المجوء إلى اإلصدار النقدؼ حتى مع  لتمويل عجز الموازنة العامة

يرفع مف سعر الفائدة ومف ثـ التأثير  انية االقتراض مف القطاع الخاص، ذلؾ أف االقتراض سوؼإمك
سمبًا عمى مستوػ االستثمار، وأف زيادة اإلصدار يؤدؼ إلى حدوث تضخـ مالي، لذلؾ فإذا كاف ىذا  

وأف عممية  ،(4)% سنويًا يمكف أف يحفز عممية التنمية االقتصادية5ػ 3التضخـ معتداًل أؼ ال يتجاوز 
اإلصدار النقدؼ لتمويل عجز الموازنة العامة ليست مطمقة, بل يجب أف تتوفر الظروؼ المالئمة والتي 
 تفترض مرونة الجياز اإلنتاجي، إذا أف لـ يكف الجياز اإلنتاجي مرنًا فأف خطورة اإلصدار النقدؼ

                                                           

  .139فٛصٞ ػطٛٞ ، ِصذس عثك روشٖ ، ؿ (1)

(2)Harvey S. Rosen & Ted Gayer :Public Finance Published By Mcgraw-Hill/Irwin, 

American New York ,Ninth Edition,2010, P .473 

داس  اٌغؼٛد٠ح، اٌش٠اض، ، إتشا١ُ٘ ذشظّح ٚذؼش٠ة دمحم ، اٌغ١اعح ،إٌظش٠ح ٚ ِا٠ىً اتذ ظّاْ ،االلرصاد اٌىٍٟ(3) 

 .223ؿ ،1999اٌّش٠خ،

إتشا١ُ٘ ِرٌٟٛ إتشا١ُ٘ ؼغٓ اٌّغشتٟ ، ا٢شاس االلرصاد٠ح ٌٍر٠ًّٛ تاٌؼعض ِٓ ِٕظٛس اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚااللرصاد ( (4

 . 44ـ43، ؿ ؿ 2010اٌٛظؼٟ ، اإلعىٕذس٠ح ، داس اٌفىش اٌعاِؼٟ، 
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مى التنمية االقتصادية والسيما ستؤدؼ إلى تفاقـ معدالت التضخـ وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار سيئة ع
ارتفاع تكاليف التنمية وعجز ميزاف المدفوعات، لذا فأف اإلصدار النقدؼ يجب أف يكوف محكومًا بقواعد 

وأف سياسة التمويل بالعجز  (1)وقيود معينة والتي ال تتيح لممصارؼ الحرية المطمقة في عممية اإلصدار
قق االستخداـ الكامل، إذ في حالة االستخداـ غير الكامل عف طريق اإلصدار النقدؼ تشترط أف ال يتح

أف يكوف االقتصاد يعمل دوَف االستخداـ الكامل لكونو  اذ كاَف في حالة االستخداـ الكامل سوؼ يؤدؼ 
، أما في الحالة التي  Desirable Inflation، وىذا ما يسميو كينز بالتضخـ المرغوبالى التضخـ 

مستوػ االستخداـ الكامل فالبد مف التوقف عف اإلصدار النقدؼ الف ىذا  يكوف فييا االقتصاد عند
.   Destroyer Inflation (2)سوؼ يزيد مف معدالت التضخـ وىذا ما يسميو كينز بالتضخـ المخرب

 -ومف أسباب لجوء الدولة أو عدـ لجوئيا إلى اإلصدار النقدؼ ما يمي:.
 عند التقميديون  - أ

عمييا اف ال تمجا الى اإلصدار النقدؼ كوسيمة لتغطية عجز ميزانيتيا ميما كمفيا  يرػ التقميديوف أف الدولة
 (.3)األمر وذلؾ لعدة أسباب

 . تمسكيـ المطمق بضرورة توازف الموازنة 

 وانخفاض المستوػ العاـ لألسعار  خوفيـ مف اآلثار السمبية لإلصدار النقدؼ والتي تتمثل في ارتفاع ،
وما يترتب عمى ذلؾ مف أثار ضارة عمى االستيالؾ واالستثمار واالدخار القيمة الحقيقية لمنقود 

األخرػ الناتجة  والتصدير واالستيراد وا عادة توزيع الدخل القومي وغير ذلؾ مف المشاكل االقتصادية
 .عف االصدار النقدؼ 

 عند المحدثون  -ب

ولة أف تمجا الى اإلصدار النقدؼ فقد أباحوا الد "لورد كيتر" فيرػ الكتاب المحدثوف وعمى رأسيـ     
كوسيمة لتغطية نفقاتيا العامة وخصوصًا في فترات الكساد االقتصادؼ وانتشار البطالة بيف أفراد القوة 

واف تتوقف الدولة عف ىذه الوسيمة عمى الفور أذا ما تـ التشغيل الكامل لمجياز اإلنتاجي بالدولة  ، العاممة
 .وأحرز ارتفاع حاد في األسعار

                                                           

 . 140فٛصٞ ػطٛٞ ، ِصذس عثك روشٖ ، ؿ(1) 

 .377، ؿ 2009ٚظح ، ػٍٟ وٕؼاْ: االلرصاد اٌّاٌٟ ، ظاِؼح دِؾك ، ِطثؼح اٌش (2)

 .229-227ؿ ؿ  ،ِصذس عثك روشٖ ،ع١ّشج أ٠ٛب  ؼاِذ ػثذ اٌؼض٠ض دساص، (3) 
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أف تمويل عجز الموازنة عف طريق طبع أوراؽ مالية نقدية جديدة يؤدؼ الى زيادة الكتمة النقدية مما     
يجعل عجز الموازنة عامل مف عوامل التضخـ وكذلؾ يساىـ اإلصدار النقدؼ بزيادة عرض النقود الف 

أف زيادة الكتمة النقدية قد  األوراؽ النقدية المتداولة الجديدة ستكوف جزء مف المعروض النقدؼ وفي الواقع
أصبح أجراء تمجا أليو الدولة عف قصد مف اجل تاميف إيرادات الموازنة عمى المدػ البعيد ولكف يجب 
الحذر وعدـ االلتجاء ليذا المصدر مف اإليرادات أال في حاالت الضرورة لما يترتب عميو مف أثار 

ف رئيسييف يعطياف لمدولة استخداـ ىذا اإليراد وىنالؾ مبررا ، تضخمية تؤثر عمى الحياة االقتصادية
 -وىما:

عجز الميزانية العامة نتيجة التزايد في حجـ النفقات العامة وعدـ القدرة عمى مواجية ىذه الزيادة  -1
 بواسطة اإليرادات العادية. 

عمى تمويل االستثمار وتكويف االدخار االجبارؼ بيدؼ تمويل المشروعات االنتاجية التي ليا اثر  -2
معدالت التنمية االقتصادية وذلؾ يتـ عادة عف طريق موارد عينية وتخصيصيا لالستخدامات 

 االكثر فائدة لمتنمية االقتصادية .

أف المساعدات والمعونات الخارجية تعتبر مصدر مف مصادر  المساعدات والمعونات الخارجية:-جـ
والمنظمات الدولية واألجنبية وغيرىا مف المؤسسات  اإليرادات العامة لمدولة والتي تأتي مف اإلفراد والدوؿ

والييئات الخارجية وتتـ ىذه المساعدات عمى أساس التبادؿ الدولي أو أساس العالقة بيف الدوؿ او 
تكوف أما نقدية أو عينية  المصمحة الخاصة لكسب ود الدولة مف تحقيق المنافع الشخصية، وىذه اإلعانات

اليف،  ، لنقدية)ىي تكوف بشكل نقد أجنبي أؼ عممة صعبة كالدوالرواف المقصود بالمساعدات ا
التنمية المحمية والنمو االقتصادؼ وتمويل مشتريات الدوؿ مف  اليورو...تستخدـ لغرض تمويل خطط

منتجات الدوؿ المانحة )لممساعدات ( أما المساعدات العينية فيي)تتمثل بسمع منتجات ،عتاد عسكرؼ 
سمع غذائية وانتاجية  وؿ المتطورة اليوـ اتجاه الدوؿ الفقيرة فتقدـ ليا المساعدات اووىذا ما تنتيجو الد

 . بشكل منتجات غذائية كالحبوب والمواد الغذائية، وقد تكوف ىذه اإلعانات مشروطة او غير مشروطة
اسية المستفيدة وتكوف الشروط أما سي واف اإلعانات المشروطة تكوف مصحوبة بشروط تفرض عمى الدولة

كالدخوؿ في أحالؼ ومعاىدات وأما مالية واقتصادية وغالبا ما تفرض ىذه الشروط في صندوؽ النقد 
أما اإلعانات غير المشروطة فيي تقدـ لمدوؿ المتمقية  ألسباب إنسانية نظرا لحدوث فقر بتمؾ  الدولي ،

ألسباب اقتصادية كأف عند حدوث كوارث طبيعية جراء الفيضانات او  أوالدولة او ألسباب تعاونية 
 تصرؼ الدولة المانحة لإلعانة منتجاتيا الزائدة وتوثق أواصر التعاوف والصداقة مع الدولة المستفيدة .
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 : تمهيد
وىو المصدر الوحيد  العامة لمدولة ، الموازنةيعتمد االقتصاد العراقي عمى قطاع النفط في تمويل     

وأف   التي يحتاج ألييا لتمويل مستورداتو والوفاء بسائر التزاماتو المالية االجنبيةلمحصوؿ عمى العمالت 
اقتصاد العراؽ كغيره مف االقتصادات النامية يعني مف مشكالت موروثة عمقت ارتباطو باألسواؽ العالمية 
كونو أقتصاد أحادي الجانب يمثل القطاع النفطي العامل الميـ في تنشيط االقتصاد ومصدر النمو 

 2003قتصادي وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة لمحكومة، أما في عاـ اال
وبتأثير الغزو األمريكي لمعراؽ تراجع االنتاج النفطي وتدنت مستويات المعيشة وتفاقـ ظاىرتي الفقر 

تشوىات في نظاـ األسعار والبطالة وارتفاع معدالت التضخـ زادت حدة التشوىات الييكمية والضريبية وال
وقد عممت الواليات المتحدة األمريكية إلى اصدار عدد  ونظاـ الصرؼ األجنبي والنظاـ النقدي والمصرفي،

مف القرارات االقتصادية والدعوة إلى التحوؿ إلى أقتصاد السوؽ والذي يعد بحسب وجية نظرىا الحل 
 قتصادية في البالد  األمثل لمنيوض باالقتصاد العراقي وتحقق التنمية اال

عداد خطة التنمية القومية )الخطط إصحيح االختالالت الييكمية قامت بوتسعى الحكومة العراقية لت    
بيدؼ تقميل االعتماد عمى أنتاج النفط والتوجو نحو االستثمار في القطاع الزراعي والصناعي  ، الخمسية(

الصناعات التصديرية المعتمدة عمى الموارد المحمية والصناعات الثقيمة لصناعة وسائل االنتاج وتطوير 
إليجاد مصدر جديد لمدخل القومي ،وبما أف االقتصاد العراقي معتمد بشكل كبير عمى القطاع النفطي 
فمف الطبيعي أف يتقمب حجـ الناتج المحمي اإلجمالي بتقمب أنتاج البالد مف النفط ،وقد ىبط الناتج 

تاج النفط ليؤدي ىذا إلى تراجع كبير في دخل الفرد الواحد مقترنًا بارتفاع المحمي اإلجمالي مع ىبوط أن
 (3 1) و (1 2وبتأثير الغزو األمريكي لمعراؽ وتراجع االنتاج النفطي مف) 2003عدد السكاف، ففي عاـ 

والدمار الشامل الذي اصاب االقتصاد الوطني بكل  (2003-2002مميوف برميل يوميًا بيف عامي )
%( 22والتباطؤ الشديد في الفعاليات االقتصادية ،فقد انخفض الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة ) قطاعاتو

(مميار دوالر في ذلؾ العاـ ،وقد ترافق ذلؾ مع غياب لمطبقة الوسطى 12إذ لـ يزد إال قمياًل عمى )
وقت نفسو الذي وصعود لشرائح طفيمية محددة مستفيدة مف العقود الحكومية أو مف تيريب النفط ، في ال

تنامت فيو الفئات ذات الدخل المنخفض والفئات الفقيرة المعدمة وزادت درجة تركز الثروة لدى طبقة 
 .(1)ة وحواشييا والمنتفعيف منيامحدودة مف اإلفراد ، والسيما لدى الفئات الحاكم

                                                           

،ثـّخ ِبجض اٌّـعٛصٞ ،األُِ اٌّزذضح ٚاٌزضذ١خ ثبألِٓ اإلٔـبٟٔ فٟ اٌعغاق ،ِغوؼ  عجض عٍٟ وبظُ اٌّعّٛعٞ(1)

 .301،ص2011ثغضاص، دّٛعاثٟ ٌٍجذٛس ٚاٌضعاؿبد اإلؿزغار١ج١خ ،
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تـ اعتماد عدد مف السياسات والبرامج لتنظيـ النشاط االقتصادي ،لكف ىذه  2003وبعد عاـ      
السياسات لـ تكف موفقة في أحداث أيو نسبة مف النمو في القطاعات االقتصادية بل العكس حصل تراجع 
في نمو بعضيا السيما في المجاؿ السمعي والخدمي وظل القطاع أالستخراجي ىو المتقدـ عمى بقية 

وذىبت التخصيصات المالية مف دوف أف تحقق األىداؼ المطموبة ،مما زاد مف تفاقـ الوضع  القطاعات 
 الخدمي والمعيشي لشريحة كبيرة مف المجتمع العراقي 

 االقتصاد العراقي: مقومات أصالح
ىناؾ مقومات عدة لإلصالح االقتصادي تتعمق بالعوامل التي تؤثر عمى قرارات اإلنتاج والتبادؿ   

 :  (1)والتوزيع واالستيالؾ ومف أىميا 

  توفر اإلرادة السياسية الحازمة في تبني برامج اإلصالح وقادرة عمى تحقيق الكفاءة االقتصادية وسيادة
 القانوف وضماف حقوؽ الممكية 

  توافر الخبرات والميارات القادرة عمى القياـ بعممية اإلصالح 
  تأجيميا لكي ال يؤجل التقدـ واالنتعاش المستمر ويزيد مف وجود أرادة شعبية لعممية اإلصالح وعدـ

 مخاطر تعثر النمو 
 مكانية تداوؿ إ صالح األطر التشريعية والقانونية لتنظيـ عمل األسواؽ المالية وتداوؿ رأس الماؿ وا 

 أسيـ وسندات المشاريع الخاصة والعامة أيضا 
  وفرة الموارد االقتصادية والبشرية والمادية 
 سياسات اإلصالح االقتصادي منسجمة مع الظروؼ الخارجية والداخمية وكذلؾ أف يكوف بيف  ف تكوف إ

  ىذه السياسات حد أدنى مف التوافق الف أسوا السياسات ىي التي تحاوؿ تحقيق أىداؼ متعارضة
 فساح المجاؿ لمقطاع الخاص لكي يتبنى أدارة النشاط االقتصادي إ ف أعادة ىيكمة االقتصاد القومي وا 

 باالشتراؾ مع القطاع العاـ أيضا وليس عمى حساب تصفيتو أو تحجيمو  
 
 
 
 
 

                                                           

 ( ٌٍّؼ٠ض ٠ٕظغ اٌٝ:(1

 .152،ص2008الطبعة األولى ، ، دار الفكر الجامعً ، علم االقتصاد ٌسري أبو العلى وآخرون ، -
ٔضٚح ِشزغوخ رذذ أشغاف صٕضٚق إٌمض اٌعغثٟ ٚصٕضٚق إٌمض  اٌزصذ١خ ٚاٌز١ّٕخ فٟ اٌجٍضاْ اٌعغث١خ ، ، ؿع١ض إٌجبع -

 .33،ص1987شجبط،  18-16أثٛ ظجٟ،  اٌضٌٟٚ
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 م الناتج المحمي اإلجمالي لمعراقحج األول:المبحث 
عند تتبع االقتصاد العراقي نجده قد تأثر بالظروؼ السياسية التي  :2003استعراض ما قبل عام  أوال:

واضحًا خالؿ الحرب مع إيراف في ثمانينات القرف وىذا ما بدأ  مرت عميو خالؿ العقود الماضية ،
 .(1)الماضي وما نتج عنو مف تراجع في مقدرات االقتصاد وتشوه ىيكمو اإلنتاجي والتبعية لمخارج

واف الحديث عف حالة العراؽ ما قبل عاـ االحتالؿ تقسـ إلى عدة مراحل كل واحدة منيا ليا      
ومع ذلؾ يمكننا القوؿ أف العراؽ  خصائص مميزة انعكاسا لموضع السياسي الذي كاف العراؽ يمر بو ،

المنصـر وحالة عاش مرحمتيف مف الناحية السياسية حالة السمـ التي امتدت خالؿ السبعينات مف القرف 
     والمرحمة األخيرة تقسـ إلى مدتيف األولى مدة الحرب ، (2003-1980الحرب خالؿ المدة )

 والمدة الثانية مف الحصار والعقوبات الدولية حتى سقوط النظاـ السياسي السابق ، اإليرانية(-)العراقية
(1990-2000 ) 

تـ تقسيـ تمؾ المدة إلى المراحل  ، االحتالؿ األمريكي لمعراؽولمتعرؼ عمى واقع االقتصاد العراقي قبل    
 ر بيا وىذه المراحل ىي كما يأتي:االقتصادية بحسب الظروؼ التي م

 (1980-1973المدة األولى مدة السمم )
ىيمنت الدولة خالؿ ىذه المدة عمى مقدرات االقتصاد الوطني وازداد دور القطاع العاـ نتيجة لمتوسع    

وتوسع ىذا الدور مع االرتفاع المستمر ألسعار  (1973المموؿ مف عوائد النفط بعد تأميمو عاـ)الذاتي 
إذ استولى القطاع العاـ عمى الجزء األكبر مف مقدرات  (،(1979حتى عاـ  (1973النفط العالمية عاـ )

االقتصاد الذي كاف يشغمو القطاع الخاص في بداية السبعينات مف القرف المنصـر وىي بذلؾ شيدت 
تحوؿ في طبيعة االقتصاد العراقي مف اقتصاد مفتوح إلى حد ما إلى أقتصاد ريعي يعتمد عمى اإليرادات 

 النفطية بشكل كبير جدا  
( زيادة في حجـ الناتج المحمي اإلجمالي العراقي ومعدالت النمو السنوية 1) الجدوؿ افو      

نتيجة ارتفاع أسعار  (1974(مميوف دوالر عاـ)11.516(إلى )1973(مميوف دوالر عاـ )5134مف)
  بمغ معدؿ النمو السنوي لعاـ و  1973حزيراف 1النفط الخاـ وتأميـ النفط العراقي في 

  1980واستمرت الزيادة في حجـ ومعدؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي حتى عاـ  )%124.3نحو)1974
 
 
 

                                                           

"،ِجٍددخ اٌّـزٕصددغ٠خ ٌٍضعاؿددبد 2003"ٚالددا اتلزصددبص اٌعغالددٟ ٚاٌزذددض٠بد اٌزددٟ رٛاجٙددٗ ثعددض عددبَ  ، دمحم عجددض صددبٌخ(1)  

 .  37،ص57،2017اٌعضص ، اٌعغث١خ ٚاٌض١ٌٚخ
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 (1جدول )
 (2002-1973حجم ومعدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي العراقي باألسعار الجارية لممدة ) 

 )مميون دوالر(                                                                        
 السنوات

حجم الناتج المحلً 
 اإلجمالً

 السنوات معدل النمو%
حجم الناتج 

 المحلً اإلجمالً
 معدل النمو%

1973 5134 - 1989 58863 9.7 

1974 11516 124.3 1990 74933 27.8 

1975 13458 16.8 1991 66130 11.7- 

1976 17732 31.7 1992 75533 14.2 

1977 20460 15.4 1993 76667 1.5 

1978 24466 19.6 1994 77815 1.5 

1979 38574 57.7 1995 7500 90.3- 

1980 53588 38.9 1996 6098 18.7- 

1981 37292 30.4- 1997 10114 65.8 

1982 42266 13.3 1998 10469 3.5 

1983 42123 0.3- 1999 18449 76.2 

1984 47575 12.9 2000 20969 13.6 

1985 49434 3.9 2001 17682 15.6- 

1986 44830 9.3- 2002 17437 1.3 

1987 51163 14.1 
 ـ ـ ـ 925058 المجموع

1988 53647 4.9 

 -تـ اعداده باالستناد الى : -:المصادر
 www.worldbank.org-statisticaldata-البنؾ الدولي ، قسـ اإلحصاءات والبيانات عف طريق الموقع االلكتروني: -
 سنوات مختمفة  ، أعداد مختمفة مؤشرات اقتصادية ، ، الدوؿ العربية ، الدائرة االقتصادية والفنية ، صندوؽ النقد العربي -
 أعداد مختمفة ،سنوات مختمفة  ، التقرير االقتصادي العربي الموحد ، صندوؽ النقد العربي -

-https://countryeconomy.com/gdp/Iraq. 
 

 (1990-1981) المدة الثانية مدة الحرب
( وكاف مف 1988-1980االيرانية( ولمدة ثمانية سنوات ) - شيدت ىذه المدة الحرب)العراقية    

العوائد النفطية عمى حساب تراجع العوائد المالية مف المصادر غير المفترض اف تنعكس الزيادة في 
مختمف المجاالت النفطية بعد تحقق الوفورات المالية خالؿ المرحمة السابقة وما رافقتيا مف تطورات في 

لكف سرعاف ما باءت تمؾ  والتفاؤؿ بانجاز الخطة الخمسية والنيوض بواقع االقتصاد العراقي إلى األماـ ،
استنزفت خالليا ثروات البمد المادية   1980اآلماؿ بالفشل بعد نشوب الحرب العراقية اإليرانية نياية عاـ 

لدوؿ النامية بعد االنخفاض في سعر النفط الخاـ وكما والبشرية وبددت اآلماؿ في خروج العراؽ مف خانة ا
 ( 2في الجدوؿ )
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 (2جدول )
 (1990-1980مساهمة قطاع النفط في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي لممدة)
 ()نسبة مئوية                                                          

 %GDPمساهمة النفط فً  السنوات

1980 60.0 

1981 28.2 

1982 22.3 

1983 21.5 

1984 23.5 

1985 22.0 

1986 13.9 

1987 19.0 

1988 17.4 

1989 17.1 

1990 13.3 

-385ص  ،صاع اٌّٛا٘دت ٌٍبجبعدخ ،1،2011ط ، ،إٌجف اتشغف اتلزصبص اٌعغالٟ اٌٝ أ٠ٓ ، أص٠ت لبؿُ شٕضٞ -انمصذر:

388. 

 

وعمى العكس  ، مميار دوالر (30االحتياطيات النقدية لمعراؽ بنحو)آذ كانت تشير البيانات عف حجـ    
مما كاف يخطط لو قبل الحرب أخذت المؤشرات االقتصادية باالنخفاض في مساىمتيا بالناتج المحمي 

اية الحرب فمف بيانات الجدوؿ الالحق يالحظ انخفاض نسبة مساىمة القطاع النفطي مع بد اإلجمالي ،
ثـ وصمت إلى أدنى مستوى ليا  1986%(عاـ 13.9الى )  1980عاـ  %(60) اإليرانية مفالعراقية 
وكما  نتيجة النخفاض أنتاج النفط وتدني سعر النفط الخاـ ، %(13.3اذ بمغت نحو) 1990في عاـ 

فقات اتسمت ىذه المرحمة بالعجز الدائـ في الموازنات العامة لمدولة بسبب عدـ تغطية اإليرادات العامة لمن
 .(1)العامة

 (2002-1991المدة الثالثة نهاية المدة )
وبعد أف تأمل الشعب العراقي خيرا بعد الحرب التي 1988عاـ بعد انتياء الحرب العراقية اإليرانية      

دمرت االقتصاد وخمفت ورائيا إضرارا مادية وبشرية جسيمة ،دخل العراؽ مرحمة جديدة مف تاريخو بدخوؿ 
الجيش العراقي  إلى الكويت وأطمق عمى ىذه الحرب تسمية حرب الخميج الثانية وبعد خسارة الحرب 

يادة الواليات المتحدة األمريكية وما تال ذلؾ مف فرض  عقوبات دولية لصالح قوات التحالف الدولي بق
زادت مف معانات الشعب العراقي نتيجة إفرازات حرب الخميج األولى  وصدرت بحق العراؽ العديد مف 

 2000إلى عاـ  1990قرارًا بخصوص العراؽ مف عاـ  (53القرارات األممية، فقد أصدر مجمس األمف )
والذي فرض بموجبو الحظر االقتصادي عمى العراؽ ومنعت  8/1990/ 6( في 661ار )ومف أىميا القر 

                                                           

-385،صاع اٌّٛا٘ت ٌٍبجبعخ ص ص 1،2011ط ، إٌجف اتشغف ، اتلزصبص اٌعغالٟ إٌٝ أ٠ٓ ، أص٠ت لبؿُ شٕضٞ (1)

388. 
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وفي ىذا الصدد ذكر  جميع الدوؿ مف التعامالت التجارية مع العراؽ عدا اإلمدادات الطبية والغذائية ،
(مميار 232صندوؽ النقد الدولي اف خسائر العراؽ مف جراء تدمير أغمب البنى التحتية لمبمد قدرت بنحو )

 .(1)دوالر

إلى  1990مميوف دوالر عاـ 9594 مف  (2)وقد شيدت ىذه المدة أنخفاض في  العوائد النفطية   
،بعد أف بمغت 1995وبقيت تمؾ العوائد في حالة انخفاض لغاية عاـ  ،1991مميوف دوالر عاـ 351
    ( 3)دوالر مميوف  461نحو

 2003حجم الناتج المحمي اإلجمالي ما بعد عام  ثانيًا:
تميزت ىذه الفترة بحدوث فراغ دستوري نتيجة لتفكؾ مؤسسات الدولة العراقية بعد االحتالؿ األمريكي     

والتي تمثمت بغياب  (2003وما نتج عنيا مف اختالالت وتشوىات بعد عممية االحتالؿ عاـ )
االقتصادية والتي أدت إلى تعطيل أداء مؤشرات االقتصاد الكمي بعد تردي االستراتيجيات الواضحة لمتنمية 

العمل في القطاعات االقتصادية سواء أكانت اإلنتاجية منيا أـ الخدمية في ظل غياب نظاـ االقتصاد 
الحر وفقا لمدستور العراقي ، إال انو ومف معطيات المشيد االقتصادي ال يمكف االسترشاد إلى طبيعة 

االقتصادي ىل ىو نظاـ رأسمالي أـ اشتراكي أـ مختمط ،بل يالحظ وجود ضبابية تسود مجمل  النظاـ
 .(4)االقتصاد وما نتج عنو  مف ىدر في اإلمكانات المادية والبشرية عمى حد سواء

ازدادت آزمة االقتصاد العراقي فنمو أي اقتصاد وزيادة الناتج  2003وبدخوؿ القوات االمريكية عاـ       
محمي اإلجمالي لُو يتطمب العديد مف الشروط اىميا وجود بيئة امنة ومستقرة فضاًل عف توافر درجة مف ال

الرقي الحضاري الى جانب العديد مف العوامل األخرى التي تؤثر عمى القطاعات االقتصادية فإف التغيرات 
مف المشاكل المتمثمة  التي حدثت في ظل االحتالؿ اثرت عمى بيئة االقتصاد العراقي وظيرت العديد

بػ)التضخـ والبطالة والفساد االداري والمالي( وغير ذلؾ مف المشاكل األخرى التي أدت الى انخفاض حجـ 
وفي ىذه المرحمة تـ أعادة تشكيل الوظيفة االقتصادية لمدولة باتجاه الالمركزية الناتج المحمي اإلجمالي ، 

أحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية بعد غيابو عف وأعطاء دور الى القطاع الخاص لممساىمة في 
   2003المساىمة ما قبل عاـ 

إذ بمغ 2003 ( يالحظ تراجع نمو حجـ الناتج المحمي اإلجمالي لعاـ 3) مف بيانات الجدوؿ      
مميار دوالر بحسب األسعار الجارية لمسوؽ ثـ بدأ باالنخفاض بعد انتياء العقوبات  (10.621)

                                                           

 .18،ص1991اثٛظجٟ ، ، اٌزمغ٠غ اتلزصبصٞ اٌعغثٟ اٌّٛدض (1)

ٌالطدال  عٍدٝ فذدٜٛ لدغاعاد ِجٍدؾ األِدٓ لدغاع ٚ 16ِٓ اٌجض٠غ ثبٌدظوغ صدضع ثذدك اٌعدغاق ثعدض لدؼٚ اٌى٠ٛدذ ٔذدٛ (2)

 اٌشبصخ 

-https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2019/8/14.1990-(،ِعٍِٛددددددبد:2002-1990ثدددددبٌعغاق 

200at 

   (3) OPEC. OPEC Annual statistical Bulletin in 2007 .tables.4X5.  
ادّض جبؿُ دمحم ،"ِـزمجً اتلزصبص اٌعغالٟ ٚاٌجض٠ً اٌّمزغح ٌزذم١ك اٌز١ّٕخ "، ِجٍخ اٌجذٛس اتلزصبص٠خ ٚاٌّب١ٌخ ، ( (4

 .136،ص 2014اٌعضص اٌضبٟٔ، ص٠ـّجغ 
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االقتصادية التي كانت مفروضة عمى العراؽ وتصدير النفط العراقي لألسواؽ العالمية، إذ ازداد معدؿ 
ثـ بدأ حجـ الناتج المحمي اإلجمالي  ، %(157.65والذي بمغ ) (2004النمو السنوي بشكل كبير عاـ)

 عاـ  %(5.36) نتيجة لالزمة المالية العالمية إذ بمغ معدؿ النمو السنوي  (2009باالنخفاض عاـ )
 انخفض معدؿ النمو السنوي بعد انخفاض أسعار النفط بعد منتصف عاـ 2015 وكذلؾ عاـ 2009
اذ بمغ معدؿ  بسبب دخوؿ داعش لمعراؽ وسيطرتو عمى اآلبار النفطية في كركوؾ والموصل ،2014

 دوالرًا(56النفط )اذ بمغ سعر  ، وترافق مع انخفاض سعر النفط ، 2015(عاـ %-22.95النمو السنوي )
اما في  ،2018(عاـ %11.08وانخفض معدؿ النمو السنوي اذ بمغ معدؿ النمو السنوي )2015 بميزانية 

 %( 23.77ارتفع معدؿ النمو السنوي اذ بمغ) 2019عاـ 
 (3جذول )

 (2019-2003حجم ومعذل نمو اننبتج انمحهي اإلجمبني انعراقي ببألسعبر انجبريت نهمذة)

 دوالر( بر)مهي                                                                        

 معدل النمو% حجم الناتج المحلً اإلجمالً السنوات

2003 10.621 - 

2004 27.366 157.65% 

2005 33.379 21.97% 

2006 40.314 20.77% 

2007 88.038 118.38% 

2008 129.339 46.91% 

2009 136.281 5.36% 

2010 142.815 4.79% 

2011 186.607 30.66% 

2012 219.560 17.65% 

2013 236.439 7.68% 

2014 228.491 3.36-% 

2015 176.046 22.95-% 

2016 166.274 5.55-% 

2017 191.216 15.00% 

2018 212.407 11.08% 

2019 262.912 23.77% 

 -رُ اعضاصٖ ثبتؿزٕبص اٌٝ: -:انمصبدر                       

 ـ اٌجٕه اٌضٌٟٚ ، لـُ اإلدصبء اد ٚ اٌج١بٔبد عٓ طغ٠ك اٌّٛلا اتٌىزغٟٚٔ :                       

     :at:https://www.macrotrends.net/countries/IRQ/Iraq/gni-gross-national-in come>Iraq 
GNI1980-2021.                                                                                              

 2003هيكل الناتج المحمي اإلجمالي ما بعد عام -ثالثا:
يعد الناتج المحمي اإلجمالي أحد مؤشرات االقتصاد الكمي التي تعبر عف مستوى أداء القطاعات      

االقتصادية المختمفة في تكوينو ،وتعطينا دراسة ىيكل الناتج صورة لموقوؼ عمى نقاط القوة والضعف في 
 ىذا األداء  
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حمي اإلجمالي العراقي وكما لناتج الممساىمة القطاعات االقتصادية في تكويف ا (4يوضح الجدوؿ )     
 يأتي:

منخفض لعده أسباب منيا  الصناعة التحويمية أخذت أتجاه  يالحظ أف مساىمة  -القطاعات السمعية:-1
 ما يأتي:

  سوء األحواؿ األمنية في معظـ المناطق األخرى 
   تردي التجييز مف الكيرباء لممعامل والمصانع 
  العديد مف المشاريع الصناعية وخروجيا مف الخدمة اندثار القطاع العاـ وتوقف 
    سياسة أإلغراؽ التجاري التي مارستيا دوؿ الجوار دوف استثناء 

النسبة األكبر في تكويف الناتج المحمي اإلجمالي لممدة المذكورة وبمغ  إذ احتمت القطاعات السمعية      
وكانت حصة قطاع التعديف والصناعات االستخراجية  %(63.44متوسط مساىمتو لممدة المذكورة نحو)

النسبة األكبر نتيجة لريعيو االقتصاد العراقي وعدـ تنوع صادراتو واعتماده شبو الكمي عمى الصادرات 
بينما أدنى نسبة كانت عاـ  %(89.4نحو )(2000) النفطية ،وبمغت أعمى نسبة لمقطاع السمعي في عاـ 

( 2014(نتيجة انخفاض أسعار النفط الخاـ بعد منتصف عاـ)%48.2والتي بمغت نحو) (2015)
 واحتالؿ داعش عمى ثالثة محافظات عراقية 

بينما جاءت نسبة مساىمة القطاعات التوزيعية بالمرتبة  ت التوزيعية)االنتاجية الخدمية(:القطاعا-2
وتراوحت  ، %(16.62نحو)الثالثة في تكويف الناتج المحمي اإلجمالي اذ بمغ متوسط مساىمة ىذا القطاع 

 ، (2010عاـ ) %(21.2) و (2000) عاـ %(8.3نسبة مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي بيف)
 و (2015%( عاـ )19.2) ولألعواـ حيث تراوحت نسبة مساىمتو في الناتج المحمي االجمالي بيف

 ( 2019) %( عاـ25.3) و (2018) عاـ %(22.3) و (2017عاـ ) %(20.5)
يذكر اف ىذه القطاعات أخذت تمعب دورًا كبيرًا في   (:القطاعات الخدمية )الخدمات االجتماعية-3

مساىمة القطاعات االنتاجية وخصوصًا القطاعات )التجارة والمطاعـ والفنادؽ والنقل والمواصالت 
الثانية في تكويف واحتل المرتبة  19.94)%مساىمة القطاعات الخدمية نحو) بينما كاف متوسط والتخزيف(

والتي بمغت  (2015وكانت اعمى نسبة ليذا القطاع ىي عاـ) ، الناتج المحمي االجمالي العراقي
وبمغت نسبو ىذا القطاع  %(2.3والتي بمغت نحو) (2000بينما ادنى نسبو لو ىي عاـ ) %(32.6نحو)
 ، (2019عاـ) %(29.2وبمغت نحو) (2018عاـ) %(27.5وبمغت نحو) (2017عاـ ) %(25.6نحو)

لذلؾ نرى بضرورة تطوير القطاعات األخرى غير االستخراجية وعدـ االعتماد عمييا بشكل كبير وذلؾ 
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واضح في انخفاض نسبة  فكما ىو ، الرتباط الصناعات االستخراجية بأسعار النفط والطمب العالمي عميو
 ذا القطاع  %( وىي ادنى معدؿ لي48.2والتي بمغت نحو) (2015) القطاع السمعي عاـ

 (4جدول )
                          لمعراق باألسعار الجارية لسنوات مختارة  (GDPمساهمات القطاعات االقتصادية في تكوين)

 )مميون دوالر(                         (2000-2019)
 )الجزء االول(
 القطاعات السمعية

الزراعة والصيد  السنوات
 والغابات

والصناعات التعدين 
 االستخراجية

الصناعات 
 التحويمية

الكهرباء والغاز 
 والماء

المساهمة في  المجموع التشييد
GDP 

الناتج المحمي بسعر 
 التكمفة

2000 1.206 21.684 236 24 118 23.268 89.4% 26.017 
2005 3.438 28.872 659 399 1.823 35.192 70.5% 49.921 
2010 7.294 62.643 3.300 1.668 5.063 79.968 55.2% 144.867 
2015 7.750 54.882 5.519 3.991 7.180 79.322 48.2% 146.596 
2017 6.268 72.736 4.448 6.994 13.091 103.537 53.9% 192.324 
2018 5.346 100.02 4.171 5.819 9.488 124.844 57 9% 215.489 
2019 5.923 96.537 4.531 6.204 10.261 123.457 60 1% 205.230 

 
 )الجزء الثاني(
 القطاعات التوزيعية

النقل والمواصالت  التجارة والمطاعم والفنادق السنوات
 والتخزين

 الناتج المحمي بسعر التكمفة GDPالمساهمة في  المجموع المؤسسات المالية والتأمين

2000 897 1.239 11 2.147 8.3% 26.017 
2005 2.850 3.997 97 6.944 13.9% 49.921 
2010 12.586 16.357 1.781 30.724 21.2% 144.867 
2015 16.819 13.117 1.581 31.517 19.2% 146.596 
2017 17.065 19.811 2.499 39.375 20.5% 192.324 
2018 16.192 21.333 1.526 39.051 18 1% 215.489 
2019 17.333 22.846 1.642 41.821 20 3% 205.230 

 
 الثالث()الجزء 

 القطاعات الخدمية
 الناتج المحمي بسعر التكمفة GDPالمساهمة في  المجموع الخدمات األخرى  الخدمات الحكومية اإلسكان السنوات
2000 100 299 205 603 2.3% 26.017 
2005 3.364 3.566 855 7.784 15.6% 49.921 
2010 11.042 20.962 2.171 34.175 23.6% 144.867 
2015 16.058 32.576 5.122 53.756 32.6% 146.596 
2017 12.326 31.271 5.815 49.412 25.6% 192.324 
2018 12.428 32.906 6.261 51.594 23 9% 215.489 
2019 13.843 34.794 6.684 55.321 26 9% 205.230 

 -تـ اعداده باالستناد الى: -المصادر:
  31،2011اإلحصاءات االقتصادية لمدوؿ العربية ،العددنشرة  ، صندوؽ النقد العربيـــ 
 ؿٕٛاد ِشزٍفخ. ، أعداد مختمف ، التقرير االقتصادي العربي الموحد صندوؽ النقد العربي ، ـــ
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 التجارة الخارجية لمعراق ثاني :المبحث ال

 2003بعد عام  حجم التجارة الخارجية لمعراق ما اوال:

ونتيجة لالنفتاح عمى العالـ  (2004ارتفاع حجـ الصادرات عاـ) ( يالحظ5مف بيانات الجدوؿ )  
( اف حجـ 2003الخارجي بعد انتياء العقوبات االقتصادية التي كانت مفروضة عمى العراؽ قبل عاـ )

مميوف دوالر وبمعدؿ نمو سنوي بمغ  (17.810نحو) (2004الصادرات العراقية بمغت عاـ )
واستمرت  (،2003مميوف دوالر في العاـ ) (9.711تبمغ نحو) بعد اف كانت الصادرات %(83.4نحو)

بعد االزمة المالية العالمية التي اصابت االقتصاد  ، (2009الزيادة في حجـ التجارة الخارجية حتى عاـ)
خمفتو مف كساد وازمات اقتصادية عمى العالـ ، فقد بمغ معدؿ نمو التجارة الخارجية في السنة  العالمي وما

وبعد نياية االزمة  %(،-38فسجمت الصادرات عجزًا قدره ) ، نتيجة لتمؾ االزمة %( -18.3)االخيرة 
، ثـ  (2012) عاـ %(43.1العالمية بدأ التحسف واضحًا في معدؿ نمو التجارة الخارجية والذي بمغ نحو)

النفط العالمية بدا االنخفاض مرة اخرى في معدؿ النمو السنوي لمتجارة الخارجية بعد انخفاض اسعار 
ودخوؿ داعش الى بعض المحافظات العراقية الذي اثر عمى حجـ الصادرات العراقية  (2014عاـ)

ويوضح كذلؾ االختالالت في  وبخاصة الصادرات النفطية والتي تمثل الجزء االكبر مف صادرات العراؽ ،
مغ نمو التجارة الخارجية وب ، االقتصاد العراقي نتيجة االعتماد عمى مصدر وحيد لمدخل وىو النفط

وكذلؾ بمغ  (2015) عاـ (-39.8نحو) وبمغ (2014عاـ ) (-8(وبمغ نحو )2013(عاـ )-2.6نحو)
وبمغ  (2018) عاـ (-100.0) نحو  وبمغ (2017عاـ) (87.4) نحو وبمغ (2016) عاـ (-37.7نحو)
 ( 2019) عاـ (-105.3نحو)
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 (5جدول )
 (2019-2003لمعراق لممدة) حجم ومعدل التجارة الخارجية

 )مميون دوالر(
نسبة صافي التجارة  صافي التجارة الخارجية (C.I.Fاالستيرادات السمعية ) ( (FO.Bالصادرات السمعية   البيان

 GDPالخارجية الى 
  معدل النمو% الحجم معدل النمو % الحجم معدل النمو معدل النمو % الحجم السنوات

2003 9711 - 9541 - 19252 - 12.482 
2004 17810 83.4 20461 114.4 38271 98.7 31.831 

2005 23697 33 23532 15 47229 23.4 40.806 

2006 30019 26.6 20544 12.6- 50563 6.9 56.400 

2007 39988 33.2 20331 2 60319 19.2 81.413 

2008 63460 58.6 35348 73.8 98808 63.8 121.894 

2009 39303 38- 41377 17 80680 18.3- 102.528 

2010 51764 31.7 43915 6.1 95679 18.5 130.122 

2011 70812 36.7 36190 17.5- 107002 11.8 148.038 

2012 94209 33 59006 59.8 153215 43.1 208.144 

2013 89768 4.7- 59349 0.5 149117 2.6- 197.010 
2014 83981 6.4- 53177 10.3- 137158 8- 175.192 

2015 43442 48.2- 39054 26.5- 82496 39.8- 107.472 

2016 28360 34.7- 23029 41- 51389 37.7- 71.353 

2017 57559 102.9 38766 68.3 96325 87.4 130.894 

2018 86.360 5.47- 18.9 99.9- 5.5- 100.0- 6.881- 

2019 81.585 5.52- 1.2- 106.3- 27.1 105.3- 35.035 
 1.643.733 ػػػ ػػػ ػػػ 134.2605 ػػػ ػػػ ػػػ 557.413 ػػ ػػػ ػػػ 953.154 المجموع

 -ثبتؿزٕبص اٌٝ: ٖرُ اعضاص:  انمصذر

 أعضاص ِشزٍفخ ٌـٕٛاد ِشزٍفخ. ، صٕضٚق إٌمض اٌعغثٟ ،اٌزمغ٠غ اتلزصبصٞ اٌعغثٟ اٌّٛدض -

 

 (2003بعد عام) هيكل التجارة الخارجية لمعراق ما ثانيا:
  هيكل الصادرات والواردات -1

وكما يالحظ مف الجدوؿ المذكور فأف  ىيكل الصادرات السمعية لسنوات مختارة ، (6يوضح الجدوؿ )    
صادرات العراؽ مف الوقود المعدني سجمت أعمى نسبة مف أجمالي الصادرات العراقية والتي بمغت 

    منتجات الصناعات الكيماوية قد بمغت نحو لمسنوات المذكورة في الجدوؿ السابق أما قيمة (%99.7نحو)
(، ونستنتج اف العراؽ يفتقر تماما الى التنويع في ىيكل الصادرات اإلجمالية وىذا ما تسعى ىذه 0.2)

الدراسة إلى تحقيقو خالؿ مجموعة مف األساليب مف خالؿ انتقاؿ الدولة إلى تعزيز مكانة بقية الفقرات 
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صادراتيا سواء مف خالؿ تخصيصات الموازنة االتحادية أـ عف طريق  الضعيفة في المساىمة في ىيكل
 استقداـ االستثمار األجنبي المباشر 

 (6جذول )

 )نسبت مئويت(               (2016 -2012هيكم انصبدراث وانوارداث نهعراق نهمذة )
 السنوات

 
 التصنٌف

2012 2013 2014 2015 2016 

 و ص و ص و ص و ص و ص

 1.4 - - - 1.4 - - - 1.9 - حٌة ومنتجات حٌوانٌة حٌوانات-1

 1.0 - - - 3.9 - - - 13.3 - منتجات نباتٌة-2

شحوم ودهون وزٌوت حٌوانٌة -3

 نباتٌة او
- 0.3 - - - 0.2 - - - 0.1 

منتجات صناعٌة والمشروبات -4

 المختلفة
- 3.6 - - - 1.7 - - - 1.4 

 4.8 100.0 - 99.8 25.9 99.8 - 99.8 24.5 99.7 منتجات معدنٌة-5

 1.6 - - 0.2 50 0.2 - 0.2 3.0 0.2 منتجات الصناعات الكٌمٌائٌة-6

 2.9 - - - 0.9 - - - 1.3 - اللدائن والمطاط ومصنوعاتها-7

 - - - - - - - - - - جلود خام مدبوغة-8

 0.1 - - - 0.2 - - - 0.4 - خشب ومصنوعات خشبٌة-9

 0.6 - - - 1.6 - - - 0.3 - عجٌنة الخشب-10

 - - 0.3 - مواد نسٌجٌة ومصنوعاتها-11
- 

0.5 
- - - - 6.4 

 ، أغطٌة للرأس ، أحذٌة-12

 مظالت مطر
- 0.1 - - 

- 
0.1 

- - - - 0.8 

جص  مصنوعات من حجر او-13

 او أسمنت
- 1.2 - - - 1.6 - - - 3.1 

 - - - - - - - - - - طبٌعً او احجار كرٌمة لؤلؤ-14

 33.3 - - - 29.9 - - - 9.3 - متبلورة ومصنوعاتهامعادن -15

االت واجهزة ،معدات -16

 كهربائٌة
- 20.9 - - - 13.5 - - - 22.4 

 7.1 - - - 13.3 - - - 18.4 - مركبات نقل-17

ادوات واجهزة للبصرٌات او -18

 التصوٌر الفوتوغرافً
- 0.8 - - - 0.6 - - - 11.8 

 0.1 - - - - - - - - - اسلحة وذخائر-19

سلع ومنتجات مصنعة تحف -20

 فنٌة وقطع اثرٌة
- 0.3 - - - 1.6 - - - 1.0 

 - - - - - - - - - - محدد غٌر-21

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 اٌعضص اٌـبصؽ ٚاٌعشغْٚ اٌعغث١خ ،ٔشغح اٌزجبعح اٌشبعج١خ ٌٍّٕبمخ  اٌٍجٕخ اتلزصبص٠خ ٚاتجزّبع١خ ٌغغثٟ اؿ١ب ، -انمصذر:

 .23-14ص ص 2018ث١غٚد ، ،
 الخارجية التجارة في الخام النفط دور :ثالثا
 األساسية الركيزة تعد التي النفطية لمثروة امتالكو مف أساسا تنبع لمعراؽ االقتصادية األىمية أف     

 لـ النفطية المنشآت أف المعروؼ ومف ، والحرب السمـ أوقات في لالقتصاد األوؿ االستراتيجي والعنصر
 اإليرانيةػػػ  العراقية الحرب خالؿ حدث كما مباشرة ضربات إلى العراؽ عمى األخيرة الحرب خالؿ تتعرض

 بخمق االحتالؿ سمطة قامت عندما ذلؾ مف أسوء ىو ما حدث ولكف1991عاـ الثانية الخميج حرب أو
 أعماؿ إلى الدولة ومؤسسات الوزارة تعرضت وبذلؾ ، واألمف والشرطة الجيش أجيزة حل نتيجة كامل فراغ
 عمى فأنو ثـ ومف ، مسبقاً  ومدروسة منظمة عمميات وفق كاف انو عمى الجميع شيد وحرؽ  وسمب نيب
 شركات مقرات أف أال ، بغداد في النفط وزارة بحماية االحتالؿ قوات قياـ حوؿ قبل مف ادعاؤه تـ ما الرغـ
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 الحفر وأجيزة والكابسات الغاز وعزؿ الضخ محطات مف والعديد النيرواف و الجنوب ونفط الشماؿ نفط
 النفطية بالصناعة لحق الذي اليائل التدمير حجـ وكاف والسمب، لمنيب ،تعرضت والمخازف  النقل ووسائد

 والقصف العقوبات سنوات دمرتيا أف بعد دوالر مميار500 سيكمف القوؿ إلى النفط خبراء بعض دفع
 نحو 2018 عاـ نياية في بمغت نفطية احتياطيات العراؽ ويمتمؾ ،(1)األخيرة االخيرة النيب وعمميات
 االحتياطيات مف %8 ونحوOPEC  أوبؾ دوؿ احتياطي مف %9 11 نسبة وتمثل برميل مميار6 145
 ، كندا ، السعودية ، فنزويال بعد عالمياً  الخامسة المرتبة العراؽ يحتل والنسبة الحجـ وبيذا ، العالمية
  (2) الترتيب حسب ايراف،
 النفطية الصادرات مساىمة نسبة وتحديداً  لمعراؽ الخارجية التجارة في الخاـ النفط دور بياف  مف البد وىنا
 ( 2019-2003)لممدة لمعراؽ الصادرات أجمالي الى

 (7جدول )
 (2019-2003لممدة )نسبة مساهمة الصادرات النفطية الى أجمالي الصادرات لمعراق 

 )مميون دوالر(

 السنوات

الناتج المحلً 
 اإلجمالً

(1) 

الصادرات 
 النفطٌة

(2) 

الصادرات 
 ((3اإلجمالٌة

 

 التجارة الخارجٌة
(4) 

اإلٌرادات 
 النفطٌة

(5) 
 1:2نسبة 

نسبة 
1:3 

 نسبة
3:2 

2003 10.621 7.519 7.990 19252 18414.58 14.1 % 13.2% 94.1% 

2004 27.366 17.751 18.490 38271 32627.20 15.4% 14.8% 96.0% 

2005 33.379 21.480 22.039 47229 39480.06 15.5  % 15.1% 97.4% 

2006 40.314 28.800 29.342 50563 46534.31 13.9% 13.7% 98.1% 

2007 88.038 39.433 39.516 60319 51701.30 22.3% 22.2% 99.7% 

2008 129.339 56.843 63.726 98808 75358.29 22.7% 20.2% 89.1% 

2009 136.281 41.852 44.373 80680 48871.70 32.5% 30.7% 94.3% 

2010 142.815 51.589 51.764 95679 66819.67 27.6% 27.5% 99.6% 

2011 186.607 83.003 83.253 107002 98090.21 22.4% 22.4% 99.6% 

2012 219.560 94.028 94.311 153215 11659.70 23.3% 23.2% 99.6% 

2013 236.439 89.403 93.066 149117 11067.75 26.4% 25.4% 96.0% 

2014 228.491 84.303 88.112 137158 97072.4 27.1% 25.9% 95.0% 

2015 176.046 49.211 57.577 82496 51312.62 35.7% 30.5% 85.4% 

2016 166.274 43.684 47.684 51389 44267.06 38.0% 34.8% 91.6% 

2017 191.216 59.730 63.314 96325 65071.92 32.0% 30.2% 94.3% 

2018 212.407 68.192 95.256 5.5- 95619.8 31.1% 22.2% 71.5% 

2019 262.912 80.027 82.309 27.1 99216.3 32.8% 31.9% 97.2% 

Sources :OPEC ‚Annul statistical Bulletin‚2006‚pp. 11‚12‚13‚2009‚ pp.13‚15‚17 ‚2013‚ 

p.15‚16‚17‚2019‚p p.17‚19‚20‚2020‚pp.17‚18. 
 

                                                           

إٌفظ اٌعغالٟ ٚاٌـ١بؿخ إٌفب١خ فٟ اٌعغاق ٚإٌّبمخ فٟ ظً اتدزالي  ، اسؼْٚ ٚ  ١ضٞثدـٓ ٌب١ف وبظُ اٌؼ ((1

 .28،ص2007غوؼ اٌعغاق ٌٍضعاؿبد،ِ ، األِغ٠ىٟ

(2) bp.statistical /Review of world Energy.2020/69thedition‚p.14.  
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 العراقي لالقتصاد النهوض معوقات : الثالث المبحث
 أساس عمى قائـ نظاـ مف التحوؿ بعد 2003 عاـ بعد ما العراقي لالقتصاد النيوض معوقات تتشعب   
 المدة خالؿ الدولية العقوبات مدة بعد الخارج مف ألقسري  التغير ىذا وجاء (األسعار آلية) السوؽ  نظاـ

 النيب صفحة مف ذلؾ تمى وما التحتية لمبنى شامل تدمير إلى العراؽ تعرض وقد ، (1990-2003)
  صفحة إنياء وبعد (المحتمة)الدولي التحالف قوات غطاء تحت الحكومية والمؤسسات لممنشات والسمب
 العكس بل واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيق نحو حقيقيا نيوضاً  العراقي االقتصاد يشيد لـ ، الحرب
 وسوؼ المركزي  االقتصاد بنية في أصالً  موجودة كانت التي باإلضافة أخرى  معوقات وجدت ، تماما
    وكاالتي التفصيل مف بشي المعوقات تمؾ تتناوؿ

 واإلداري  المالي الفساد :أوال
 اقتصاديات وتحديدا العالمية االقتصاديات تواجو التي المخاطر أىـ احد واإلداري  المالي الفساد أف   

 جزء سرقة عف فضال المنتجة غير المجاالت في استثمارىا او لمثروات تبديداً  يمثل لكونو النامية الدوؿ
 قائما والتخمف الفقر وبقاء ثرواتيا مف البالد حرماف وبالتالي واالداري  المالي الفساد عمميات قبل مف منيا

  المواطنيف صدور عمى وجاثما
 األمر ، معا والمجتمعات لمحكومات وكبيرا ميما تحديا منو تجعل لمجميع المؤلمة الفساد صور واف     
 فغياب ، أثاره وأزالو الخطر ىذا مف التخمص تستيدؼ ومتفاعمة متكاممة وجيود خطط وجود يفترض الذي

 عف فضال المفسدوف  يستغميا قد النافذة الحكومية التشريعات في ثغرات وجود مع القانونية المساءلة
 تدني مع الفساد تستنكر وال تقبل قد اجتماعية وتقاليد عادات وجود مع واألخالقي الديني الوازع ضعف

 المالي لمفساد التصدي فاف وعميو ، وانتشاره الفساد لتنامي خصباً  مرتعاً  يشكل ذلؾ كل المعيشة مستويات
   لو المسببة الظواىر تمؾ مواجية يقتضي واإلداري 

 :واإلداري  المالي الفساد مفهوم - 1
 فمنيـ مفيومو عمى الباحثوف  يتفق فمـ تحديداً  واإلداري  المالي الفساد  مفيوـ توضيح المالئـ مف يكوف   
 مف ومنيـ وسياسية عقائدية ونظـ وتقاليد قيـ مف فيو وما الحضاري  بالبعد بربطو وذلؾ مضمونو وسع مف

 أو نفسية او سياسية ألوضاع فعل رد او والفقر لمعوز استجابة أو والفوضى لمتسيب نتاجاً  اعتبره
  (1)اجتماعية

                                                           

و١ٍخ  جبِعخ دٍت ، ، اٌّعبٌجبد ٚ األؿجبة  ، ػوٟ دٕٛف ،ِظب٘غ اٌفـبص اإلصاعٞ فٟ اٌـٍٛن ا١ٌِٟٛ ٌٍّٛاطٓ اٌعغثٟ ((1

  -                                                                    at:www.pogar.org/arabbic/activities-اإلصاعح ٚاتلزصبص:
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لذا فقد تعددت المفاىيـ بتعدد اختصاصات الباحثيف فعمماء االجتماع ينظروف إلى الفساد المالي واإلداري 
 ( 1)قواعد السموؾ االجتماعي فيما يتعمق بالمصمحة العامة بأنو يعني عالقة اجتماعية تتمثل في انتياؾ

في حيف يراه رجاؿ القانوف بأنو انحراؼ عف االلتزاـ بالقواعد القانونية ومف جممة ما قيل مف مفاىيـ      
)إساءة لمثقة العامة واعتداء عمى النزاىة الذي ترجى في  لمفساد المالي واإلداري ذلؾ الذي يقوؿ بأنو

فيو النخر في جسد المجتمع الذي يقضي إلى تيتكو وسقوط القيـ األخالقية فيو والناجمة  ، العاـالموظف 
عف تفكيؾ وسائل السيطرة لممنظمة السياسية الفاقدة لممصداقية في ممارستيا المتجاوزة باستغالؿ الحق 

   (2)(العاـ لمنفع الخاص

وترى منظمة الشفافية الدولية لمفساد المالي واإلداري بقوليا " انو تحريف  لسمطة ما لخدمة مصالح     
، أما اتفاقية األمـ المتحدة (3) خاصة سواء تعمق األمر بسمطة سياسية أـ بسمطة قضائية أو أدارية

ا لمفساد المالي و اإلداري بل تعطي مفيوما وصفيا او فمسفي فانيا أرتات أف ال2003 لمكافحة الفساد لعاـ 
انصرفت الى اإلشارة الى الحاالت التي يترجـ فييا الفساد الى ممارسات فعمية عمى ارض الواقع ومف ثـ 
ساءة  تجريـ ىذه الممارسات وىي الرشوة بجميع وجوىيا واالختالس بجميع وجوىو والمتاجرة بالنقود وا 

 ( 4)لعدالة استغالؿ الوظيفة وتبيض األمواؿ وعرقمة سير ا
"عالقة األيدي الطويمة المعتمدة التي تيدؼ  ويرى صندوؽ النقد الدولي لمفساد المالي واإلداري بأنو     

في حيف عرؼ  ،(5)الى استنتاج الفوائد مف ىذا السموؾ لشخص واحد أو مجموعة ذات عالقة باآلخريف
كسب الخاص ،فالفساد يحدث عندما يقـو "إساءة استعماؿ الوظيفة العامة لم البنؾ الدولي لمفساد بقولو

الموظف بقبوؿ أو طمب وكالة أو وساطة لشركات او أعماؿ خاصة بتقديـ رشاوى لالستفادة مف الوظيفة 
    ( 6)العامة لتعييف األقارب وسرقة أمواؿ الدولة مباشرة"

نوني وال اخالقي تقدـ نخمص الى القوؿ باف الفساد المالي واإلداري ىو)استغالؿ غير قا وفي ضوء ما
 لموظيفة العامة بقصد تحقيق منافع شخصية متعددة( 

 الفساد المالي واإلداري:مؤشرات قياس  -2
وال يوجد  ، ىناؾ إشكاليات وصعوبات عديدة تواجو عممية قياس الفساد وتقويـ أثاره وتحميل عواممو   

العدد والكـ ، أي عدد  مقياس مباشر ومحدد لمفساد ،ومف الصعوبة قياس أوجو الفساد مف حيث
وكميات الصفقات المموثة بالفساد وعمى الرغـ مف عدـ وجود مقياس  ، األشخاص الراشديف والمرتشيف

   (7)يتـ المجوء الى الطرؽ غير المباشرة لقياسو مباشر لمفساد ،فأنو عادة ما
                                                           

 1ص ص،1991ٔشغح أسجبع اإلصاعح، ؿٕخ  ٔذٛ ثغٔبِج ِزىبًِ ٌّىبفذخ اٌفـبص اٌّبٌٟ ٚاإلصاعٞ ، ادّض صمغ عبشٛع، (1)

 .67،ص2004ٌـٕخ  ،309اٌعضص ، ِجٍخ اٌّـزمجً اٌعغثٟ ، ٚا١ٌبد ضجبٙباٌفـبص وظب٘غح ع١ٍّخ  صاٚٚص س١غ هللا ،(2)  

 .20،ص2003ِٕشٛعاد  اٌىزبة اٌعغثٟ ٌـٕخ  ، اتصالح اٌفـبص ٚ ، عّبص صالح ، اٌش١ز صاٚٚص (3)

  ، ٌٍضعاؿبداٌٍجٕبٟٔ  اٌّغوؼ ، وزبة اٌّغجع١خ ، ِٕظّخ اٌشفبف١خ اٌض١ٌٚخ ،ٔظبَ إٌؼا٘خ اٌعغثٟ فٟ ِٛاجٙخ اٌفـبص (4)

 .23ص ،2005

 .75،ص2006،ٌـٕخ اٌذبص٠خ عشغ80اٌعضص  ، ِجٍخ إٌجأ ، فٟ لضب٠ب اٌفـبص ِٚؤصغارٗ اٌّشزٍفخ ، دمحم ِبػْ عؿٛي (5)

 . 1،ص 2008ٌـٕخ  ، اٌفـبص ، اٌّٛؿٛعخ اٌذغح (Wikipedia  ٠ٚى١١ض٠ب(6) 
ِجٍخ صعاؿبد الزصبص٠خ  ٚصّبعٖ اٌّغح فٟ اٌعغاق ،عبطف تفٟ اٌـعضْٚ، اٌفـبص ٚجظٚعٖ  ، دـٓ ٌب١ف وبظُ اٌؼث١ضٞ ((7

 .32،ص 2006ثغضاص ،ث١ذ اٌذىّخ، ،18اٌعضص  ،
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وىناؾ عدد مف المؤسسات عمى مستوى العالـ تيتـ بقياس ظاىرة الفساد مف خالؿ تطوير مؤشرات     
كمية تستند في اغمبيا عمى استقصاء أراء الخبراء عف انطباعاتيـ مف واقع ممارسة العممية حوؿ مدى 

ة لمفساد والتي تستند وفيما يأتي عينة مختارة مف المقاييس العالمي ، تفشي ظاىرة الفساد في مختمف الدوؿ
 :(1)وكما يأتي الى منيجية وجيود مكثفة ،

قررتو منظمة الشفافية الدولية وذلؾ منذ عاـ  وىو مف المؤشرات الميمة الذي مؤشر مدركات الفساد: - أ
ف في الدولة ،وىو ي،يقيـ ويرتب الدوؿ طبقا لدرجة أدراؾ وجود الفساد بيف المسؤوليف السياسي 1995

مؤشر مركب  يعتمد عمى بيانات ذات صمة بالفساد يتـ جمعيا عف طريق استقصاءات متخصصة 
تقوـ بيا مؤسسات مختمفة ومستقمة وحسنة السمعة ،ىذا ويركز المؤشر عمى الفساد في القطاع العاـ 

قصاءات المستخدمة وتطرح االست ، ويعرفو بأنو)سوء أستغالؿ الوظيفة العامة مف اجل مصالح خاصة(
 ،قيق مصالح شخصية عمى سبيل المثاؿفي اعداد المؤتمر أسئمة ذات صمة بسوء استعماؿ السمطة لتح

قبوؿ الموظفيف الحكومييف الرشاوى أثناء المشتريات او اختالس األمواؿ العامة ومدى شجاعة جيود 
  (2)مكافحة الفساد

 (8جذول )

 (2019-2003عربيبً وعبنميبً نهمذة )ترتيب انعراق في مؤشر مذركبث انفسبد  
العدد الكل لمدول  الترتيب عربياً  الدرجة السنة

 العربية
 العدد الكمي لمدول الترتيب عالمياً 

2003 2.2 16 20 113 133 
2004 2.1 17 20 129 146 
2005 2.2 17 20 137 159 
2006 1.9 17 20 160 163 
2007 1.5 18 20 178 159 
2008 1.3 19 20 178 180 
2009 1.5 17 20 176 180 
2010 1.5 19 20 175 180 
2011 1.8 18 20 175 183 
2012 1.8 18 20 169 176 
2013 1.6 17 20 170 177 
2014 1.6 18 20 170 174 
2015 1.6 18 20 161 168 
2016 1.7 17 20 169 180 
2017 1.8 18 20 170 178 
2018 1.8 16 20 168 180 
2019 2.0 16 20 162 180 

 -رُ أعضاصٖ ثبتؿزٕبص اٌٝ:-:انمصذر                    

 (.2019-2003رمبع٠غ ِٕظّخ اٌشفبف١خ اٌض١ٌٚخ ٌألعٛاَ   -                   

 
                                                           

،اٌـٕخ 00اٌّعٙض اٌعغثٟ ٌٍزشب١ظ فٟ اٌى٠ٛذ ،اٌعضص  ، ِؤشغاد ل١بؽ اٌفـبص اتصاعٞ ، عٍٟ عجض اٌمبصع عٍٟ( (1

 .3،ص2008اٌـبثعخ،

اتجٙؼح اٌع١ٍب ٌٍغلبثخ ٌّٛاجٙخ اٌفـبص اتصاعٞ ٚاٌّبٌٟ فٟ اتجٙؼح ؿجً اتعرمبء ثأصاء  ، ل١صغ عٍٟ عج١ض اٌفزٍٟ ((2

و١ٍخ اتصاعح ٚاتلزصبص /جبِعخ اٌىٛفخ  ، اٌذى١ِٛخ صعاؿخ ١ِضا١ٔخ فٟ ثعض اٌّؤؿـبد اٌذى١ِٛخ ،عؿبٌخ ِبجـز١غ

 .28،ص2011،
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اف العراؽ  يحتل المراتب االخيرة دائما في سمـ مؤشرات مدركات الفساد   الجدوؿ السابقيالحظ مف خالؿ 
اذ  ، 2003واف العراؽ حصل عمى افضل ترتيب في مؤشر مدركات الفساد خالؿ مدة الدراسو  في عاـ 

بينما حصل عمى ادنى  ، (عربياً 16(عالميًا و)113اذ حصل عمى الترتيب ) (2.2بمغ ذلؾ المؤشر )
 ، عربياً  (19(عالميا و)180أي حصل عمى ترتيب ) (1.3اذ بمغ المؤشر) ،2008 ترتيب لو في عاـ 

عاـ  (1.6ظير ىناؾ تحسف طفيف في مؤشر مدركات الفساد اذ بمغ المؤشر )2009 اما في عاـ 
المؤشر اذ ارتفعت نسبة  2016 اما في عاـ  ، (عالمياً 168وكذلؾ حصل عمى ترتيب ) 2015
 (1.8،اذ بمغت ) 2017وايضا ازدادت نسبة المؤشر في عاـ  ، (180وحصل عمى ترتيب ) (1.7بمغت)

بقيت نفسيا نسبة المؤشر ولكف حصل عمى ترتيب  ، 2018وفي عاـ  ، (178وحصل عمى ترتيب )
ل عمى ( وحص2.0، نجد اف نسبة مؤشر مدركات الفساد ازدادت اذ بمغت ) 2019اما في عاـ  ، (180)

 ( 180ترتيب )
 الوطنيةالدليل الدولي لممخاطر  المؤشر الفرعي لمفساد في - ب

انضـ 1992وفي عاـ  بواسطة محرري نشرة التقارير الدولية ،1985 بدا اصدار ىذا المؤشر عاـ 
بدأ ادراج مؤشر الدليل  ،2001وفي عاـ  مبتدعوا المؤشر الى مجموعة خدمات المخاطر السياسية ،

دولة  (18دولة منيا ) (140ويغطي المؤشر ) في الشبكة الدولية لممعمومات   الوطنيةالدولي لممخاطر 
 : (1)عربية ،وىو يتكوف مف ثالث مؤشرات فرعية وىي كما يأتي

 %(مف المؤشر 50مؤشر تقييـ المخاطر السياسية )يشكل نسبة  -
 %(مف المؤشر 25مؤشر تقييـ المخاطر االقتصادية )يشكل  -
 %(مف المؤشر 25مؤشر تقييـ المخاطر المالية )يشكل  -
ويقسـ المؤشر تمؾ الدوؿ الى خمس مجموعات حسب درجة المخاطرة بحيث تشمل كل مجموعة عمى     

لممتغير ثـ  متغيرات فرعية تقيـ مخاطر كل منيا عمى اساس نقاط لممخاطر تعكس الوزف النسبي
ويتـ الحصوؿ عمى المؤشر  لممجموعة وتشير القيـ المتدنية لمنقاط الى وجود مخاطر مرتفعة لمغاية ،

التجميعي لمدليل الدولي لممخاطر القطرية بأخذ نصف مجموع نقاط المخاطر لممؤشرات الثالث ،بحيث 
 نقطة لممخاطر المتدنية لمغاية ، (100لممخاطر المرتفعة لمغاية و) (0تتراوح قيمة المؤشر التجميعي بيف)

 ة المخاطرة وكما موضح في الجدوؿ:وكمما ارتفعت درجة المؤشر انخفضت درج
 

                                                           

ضّٓ ِشبعوخ فٟ  ، دبٌخ اٌجؼائغ-اٌّجبشغأعىبؽ اٌّشبطغ اٌمبغ٠خ عٍٝ اتؿزضّبع اتجٕجٟ  ، اٌجش١غ عجض اٌىغ٠ُ(1)  

 جبِعخ دـ١جخ ثٓ ثٛعٍٟ ، ، اٌٍّزمٝ اٌضٌٟٚ اٌضبٌش دٛي اؿزغار١ج١خ اصاعح اٌّشبطغ فٟ اٌّؤؿـبد :اتفبق ٚاٌزذض٠بد

 .5،ص2012و١ٍخ اٌعٍَٛ اتلزصبص٠خ ٚعٍَٛ اٌزـ١١غ، ثبٌشٍف،
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 (9جذول )

 درجبث انمؤشر انفرعي نهفسبد في انذنيم انذوني نهمخبطر انقطريت

 اٌزٛص١ف صعجخ اٌّؤشغ  ٔمبخ ِئ٠ٛخ(

 صعجخ ِشبطغح ِغرفعخ جضا 49.5اٌٝ  0ِٓ 

 صعجخ ِشبطغح ِغرفعخ  59.5اٌٝ 50ِٓ 

 صعجخ ِشبطغح ِعزضٌخ 69.5ا60ٌِٝٓ 

 صعجخ ِشبطغح ِٕشفضخ 79.5اٌٝ  70ِٓ

 صعجخ ِشبطغح ِٕشفضخ جضا 100اٌٝ 80ِٓ 
 .127،ص2001اٌى٠ٛذ، ِٕبر اتؿزضّبع فٟ اٌضٚي اٌعغث١خ ، اٌّؤؿـخ اٌعغث١خ ٌضّبْ اتؿزضّبع ،-انمصذر:

 

 المؤشر المركب لمحاكمية -جـ
وذلؾ عمى  ،1999بدأ تطوير المؤشر المركب لمحاكمية بواسطة باحثيف مف البنؾ الدولي في عاـ       

كفاءة الحكومة ،نوعية  اساس ستة جوانب لمحاكمية تتمثل في)التعبير والمسائمة، االستقرار السياسي،
فرعية لكل جانب مف ويعتمد تطوير المؤشرات ال ، التدخل الحكومي ،حكـ القانوف والتحكـ في الفساد(

قاعدة لممعمومات تـ انشاؤىا بواسطة  37جوانب الحاكمية عمى عدد كبير مف المتغيرات تـ استنباطيا مف 
بأستخداـ منيجية إحصائية تـ التمكف مف استغالؿ المعمومات المتاحة مف  مؤسسة متخصصة ، 31

ا التوزيع الطبيعي عمى مستوى العالـ قواعد المعمومات وذلؾ بتنميط مؤشرات الحاكمية بحيث يتبع كل مني
 (2.5وبانحراؼ معياري يبمغ واحدًا وبحيث تتراوح قيمة المؤشر مف )سالب  )صفرًا( يبمغ بمتوسط لممؤشر

اذ تعني القيـ المرتفعة مستوى اعمى مف الحاكمية ،وفي اطار الحاكمية تـ تفسير  ، (2.5)موجب إلى
طرفي عممية الفساد لمقوانيف التي تحكـ سموؾ التفاعل بينيما الفساد عمى انو ظاىرة تعكس عدـ احتراـ 

 ( 1)ومف ثـ تنطوي عمى خمل في الحاكمية
 مؤشر دافعي الرشوة -د

يمثل مؤشر دافعي الرشوة مقياسًا لمتعرؼ إلى مدركات المديريف حوؿ الرشاوى التي تدفعيا الشركات 
كما يبمغ عدد البمداف التي  بمدًا، (37ىذه البمداف )األجنبية في البمداف المختارة ضمف المسح ،ويبمغ عدد 

وتتمثل  ،2008بمدًا وفق المؤشر الصادر مؤخراً  (22تأتي منيا الشركات األجنبية التي تدفع الرشاوى)
الرشاوى المدفوعة في البمداف المستقبمة لمشركات واالستثمارات األجنبية في الرشاوى المدفوعة لكبار 

                                                           

 .8-7اٌّصضع اٌـبثك ،ص ص (1)  



  (3002 ) عام بعد ما العراقي االقتصاد طبيعة: الثاني الفصل 

 

84 

الدولة لتسريع الخدمات  الموظفيف في سياسية ،والرشاوى المدفوعة لصغارالسياسييف او ألحزاب 
  (1)واستخداـ العالقات الشخصية او العائمية لمحصوؿ عمى تعاقدات حكومية واإلجراءات ،

 البارومتر العالمي لمفساد -هـ 
ويشير تقرير  ، 2003وقد أطمق المقياس منذ عاـ  فيو مقياس قامت بإعداده منظمة الشفافية الدولية ،

شخص في 91500الذ شمل مقابمة اكثر مف  ، ،الى تطبيق بارومتر الفساد2010منظمة الشفافية لمعاـ 
 اذ تقوـ مؤسسات ومراكز بحثية في ىذه الدوؿ بالتعاوف مع منظمة الشفافية الدولية لتطبيق  ، بمداً 86

قابمة المباشرة مع المستجيبيف وطرح واف الطريقة المعتمدة في ملء االستبانات ىي طريقة الم المقياس ،
وقد أظيرت  وذلؾ لغرض توضيح األفكار والحصوؿ عمى إجابات أكثر دقة ومصداقية ، عمييـ ، األسئمة

واف أكبر زيادة ىي تمؾ التي  ، دوؿ أظيرت زيادة في مستويات الفساد (10مف كل ) (6النتائج أف )
مف كل عشرة مستجيبيف الى أف األحزاب  8قد أشار و  حصمت في أمريكا الشمالية واالتحاد األوربي ،
والسمطة القضائية والبرلماف  وتمييا الخدمة المدنية ، ، السياسية عادة ما تكوف فاسدة أو فاسدة جدا

  (2)والشرطة
 

 اجه الصناعة الوطنية في العراقالمشاكل التي تو  ثانيًا:
واجيت الصناعة نكسات متتالية فتوقفت معظـ المصانع عف العمل ،فضال عف المشكالت التي    

وارتفاع تكاليف االنتاج وتردي  تواجييا المصانع المستمرة في العمل مف شحة الطاقة الكيربائية ،
االوضاع االمنية في البمد ادت الى انخفاض مساىمة قطاع الصناعة )باستبعاد قطاع 

كنسبة مف الناتج المحمي  2008%(عاـ 1.68بعد اف كانت ) ،2007 %( عاـ 1.49ى)النفط(ال
   تتناسب مع حجـ القوى العاممة التي يشغميا ىذا القطاع اإلجمالي وىي نسبة ضئيمة ال

وىنالؾ العديد مف االشكاليات التي الزاؿ يعاني منيا االقتصاد العراقي مثل فقداف الرقابة واالستيراد     
 :(3) ياتي المنفمت واف اسباب فشل القطاع الصناعي ىي كما

                                                           
ثذٛس ِٕٚبلشبد اٌذٍمخ إٌمبش١خ اٌزٟ إلبِزٙب إٌّظّخ  إشىب١ٌخ اٌم١بؽ ٚإٌّٙج١خ ،-اٌعغث١خ( ِؤشغ اٌفـبص فٟ األلببع (1

 ص ، 2010ِغوؼ صعاؿبد اٌٛدضح اٌعغث١خ ، ، ث١غٚد ،1ط اٌعغث١خ ٌّىبفذخ اٌفـبص ٚاٌّؤؿـخ اٌعغث١خ ٌٍض٠ّمغاط١خ،

 . 63-62ص

اٌذى١ِٛخ اٌعغال١خ ِٓ ٚجٙخ ٔظغ رضع٠ـٟ  رمض٠ُ دجُ ظب٘غح اٌفـبص فٟ اٌّؤؿـبد ، دـٓ فبعؽ عجٛص طجغح( (2

 .172،ص 2014اٌعضص اٌـبثا ، ِجٍخ إٌؼا٘خ ٚاٌشفبف١خ ٌٍجذٛس ٚاٌضعاؿبد ، اٌجبِعبد،

سبٌض دمحم شجغ، اٌز١ّٕخ اتلزصبص٠خ فٟ اٌعغاق فٟ ظً اٌذغة عٍٝ اتع٘بة ،ِجٍخ دّٛعاثٟ ، دـٓ ٌب١ف اٌؼث١ضٞ، ((3

 . 137،ص2013ٚاٌضعاؿبد اتؿزغار١ج١خ ،ثغضاص،، ِغوؼ دّٛعاثٟ ٌٍجذٛس 5اٌعضص
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دور االحتالؿ الذي قاـ بتدمير جميع البنى التحتية لمقطاع الصناعي وخاصة المنشآت العمالقة  -1
وحتى المعامل الصغيرة وذلؾ لتحقيق أىدافو بجعل العراؽ تابعا مطيعا لتنفيذ اىدافو  والمصانع الكبيرة

 وأجنداتو االستعمارية 
تبوأ القيادات غير الكفوءة عمى راس القرار في القطاع الصناعي وذلؾ بسبب مبدأ المحاصصة  -2

تطبيقيا في جميع مفاصل المؤسسات  الطائفية التي تجري بيا العممية السياسية في البالد والتي تـ
الحكومية والتي وصمت حتى الى المناصب الصغيرة وبذلؾ تـ استبعاد الكفاءات العممية والتي تمتمؾ 

 الخبرة الطويمة في مجاؿ الصناعة  

تردي الوضع االمني في البالد والذي لو اثر تاثيرًا مباشرًا عمى جميع قطاعات االقتصاد العراقي  -3
 ة حيث ادى الى تردي ىذا القطاع الحيوي وتأخرة بشكل واضح  ومنيا الصناع

انتشار الفساد وبشكل كبير جدا وفي جميع مؤسسات الدولة ومنيا وزارة الصناعة وغياب الرادع  -4
القانوني واإلجراءات الصارمة لمحاربة المفسديف والمتورطيف وذلؾ بسبب المحاباة والمجامالت 

 ي العممية السياسية السياسية بيف الكتل المشتركة ف
استيداؼ الكفاءات العممية والتي تتمتع بالخبرات العممية وخاصة في مجاؿ الصناعة وكاف  -5

حالة عمى التقاعد   االستيداؼ عمى شكل قتل وتيجير وتيديد وطرد  وا 
 اىماؿ اعادة تأىيل المنشات الصناعية الكبيرة والمصانع والمعامل والتي طاليا التدمير والنيب والتي -6

 تعتبر عماد الصناعة العراقية 
عدـ االىتماـ بمجاؿ البحث العممي الذي يعتبر مف اىـ العوامل لمنيوض بالقطاع الصناعي وتطويره  -7

وفق احدث التطورات التكنموجية في العالـ وعدـ وضع التخصيصات الكافية لمبحث العممي وعدـ 
ت الخارجية مف البمداف االخرى التي تعمل احتضاف الكفاءات العممية المتميزة وحمايتيا مف االغراءا

 عمى احتضانيـ واالستفادة مف عقوليـ 
عدـ حماية الصناعة الوطنية والمنتجات المحمية مف المنافسة مع مثيالتيا المستوردة وفتح ابواب  -8

الحدود عمى مصاريعيا اماـ االستيراد العشوائي لجميع انواع السمع الرديئة في ظل شبو غياب دور 
از المركزي لمتقييس والسيطرة النوعية وغياب القوانيف والتشريعات التي تنظـ العممية االستيرادية الجي

 في البالد 
ضعف دور االستثمار في الجانب الصناعي وعدـ وجود تخطيط استثماري حقيقي لمنيوض بيذا  -9

يرباء والنفط القطاع الحيوي حيث يقتصر االستثمار عمى قطاعات معينة مثل السكف والخدمات والك
 والجانب الصحي والخدمي 
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اىماؿ معظـ القوانيف والتشريعات السابقة التي تنظـ عمل القطاع الصناعي في البمد وعدـ استبداليا  -10
 بأخرى بديمة عنيا 

 فيمة بالنهوض بالقطاع االقتصاديالحمول الكثالثًا: 
 : (1) ىنالؾ مجموعة مف الحموؿ او االستراتيجيات التي يمكنيا النيوض بأقتصاداتيا   
اختيار الكفاءات العممية والتي لدييا الخبرة الطويمة في المجاؿ الصناعي ووضعيا في المناصب  .1

 القيادية الدارة ىذا القطاع الحيوي بعيدا عف التقسيمات السياسية التي تحكميا المصالح الحزبية 
االسراع بوضع خطط تنموية وعمى اساس عممي سميـ لمنيوض بالقطاع االقتصادي وبانواعيا  الثالث  .2

القصيرة والمتوسطة والطويمة مع مراعاه مبدأ التعشيق بيف ىذه الخطط عند التطبيق بحيث تكوف 
 احدىما مكممة لالخرى 

الكامل لو وبانواعو المادي والفني  تفعيل عمل الجياز المركزي لمتقييس والسيطرة النوعية وتقديـ الدعـ .3
 والقانوني والبشري  

تفعيل قوانيف التعرفة الكمركية وبشكل عممي مدروس ياخذ بنظر االعتبار االتفاقيات والقوانيف الدولية  .4
 التي تـ االتفاؽ عمييا بيف الدوؿ ضمف منظمات التجارة العالمية الدولية 

محافظات العراؽ وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والييئة وضع خارطة استثمارية حقيقية عامة لجميع  .5
الوطنية لالستثمار وعدـ فسح المجاؿ اماـ المحافظات باالستثمار العشوائي خاصة في المجاؿ 
 الصناعي النو قد تكوف نتائجو سمبية عمى االقتصاد الوطني خاصة في عممية تكرار نفس المشاريع  

االىتماـ الحقيقي بجانب البحث العممي ورعاية الكفاءات والعقوؿ العممية وخاصة التي تتخصص في  .6
مجاؿ الصناعة واحتضانيا وتوفير كافة مستمزمات البحث العممي لالستفادة مف نتائج البحوث بتطوير 

 القطاع الصناعي في البمد  
 
 
 
 
 
 

                                                           

 -،ٚعٍٝ اٌجغ٠ض اتٌىزغٟٚٔ:2014عائض ؿبٌُ اٌٙبشّٟ ،لبب  اٌصٕبعخ فٟ اٌعغاق ِشبوً ٚدٍٛي(،(1) 

kitabat @kitabat.com/2014/04/17   
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 لعراقتواجه القطاع الزراعي في ا المشاكل التي ًا:رابع

 :(1) وكاألتي ىنالؾ مجموعة مف المشاكل التي تواجو القطاع الزراعي في العراؽ    
ممارسات االحتالؿ األمريكي تعد مف أىـ  أسباب ىذا التدىور فقد نفذت قوات االحتالؿ سياسة   1

   وشل قدرتو ونيب ثرواتو ليبقى تابع لمواليات المتحدة ممنيجة ىدفت الى تدمير العراؽ وبنيتو التحتيو
  قطاع الزراعي يواجو ال

نتيجة تحكميا بالحصة المائية  ، مف تركيا اف انخفاض كمية المياه المتدفقو الى نيري دجمة والفرات  2
مسار واقامة السدود عمى المنابع الرئيسية فضال عف انشاء ايراف سدودا عمى روافد نير دجمة وتحويل 

مناسيب المياه في ىذيف   مما ادت ىذه الحالة الى شحة الروافد االخرى داخل العمق االيراني،
  النيريف

عانى القطاع الزراعي مف تموث البيئة وانتشار االفات الزراعية والتي تفتؾ بالمحاصل الزراعية وارتفاع   3
 اسعار مستمزمات مواد المكافحة 

اضح والمتعمد مف قبل الحكومات العراقية المتعاقبة فبينما كانت عانى ىذا القطاع مف االىماؿ الو   4
الدولة العراقية قبل االحتالؿ توفر لمفالح العراقي المستمزمات االساسية مثل االسمدة والبذور ومادة 

 النايموف ومستمزمات مكافحة الحشرات ،فضال عف المنح والسف الزراعية بشروط ميسرة 
 اقية بالمنتجات الزراعية التي مارستيا دوؿ الجوار وشجعتيا  سياسة اغراؽ االسواؽ العر   5
اذ اصبح العراؽ مستوردا لكافة المنتجات النباتية  9/4/2003سياسة الحكومات المتعاقبة بعد   6

 ى كمف اإلنتاج مما دفع الكثير مفيسد حت والحيوانية مف الخارج وجعمت مف االنتاج المحمي ال
 ـ صوب المدف مما زاد مف ظاىرة ىجرة )ترييف المدف( المزارعيف الى مغادرة أراضيي

وبحسب ما توفر مف بيانات 2004 -2003وسجمت الصادرات الزراعية انخفاضا واضحا خالؿ عامي  
مميوف دوالر في حيف أنيا أنخفضت وبشكل حاد خالؿ  (7)2003اذ بمغت قيمة الصادرات الزراعية لعاـ 

في اشارة واضحة الى وجود عدة اسباب تظافرت مع بعضيا 2004 مميوف دوالر عاـ  (7السنتيف لتصل )
ناىيؾ عف اضرار سياسة تحرير التجارة والتبعية  البعض اسيمت في تدور وضع الميزاف التجاري 

االقتصادية وتذبذب امكانية تحقيق األمف الغذائي ،وكما سجمت بأرتفاع نسبة الصادرات الزراعية خالؿ 
(حسب تقرير منظمة التنمية الزراعية وذلؾ بسبب التقنية 2012-2011-2010االعواـ الثالثة)

 المدة كما موضح في الجدوؿ أدناه:واالستخداـ الذي استخدـ خالؿ ىذه 
 

                                                           

 .136ص  ِصضع ؿجك طوغٖ، شجغ، سبٌض دمحم دـٓ ٌب١ف اٌؼث١ضٞ ، (1)
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 (10جذول )

 (ببألسعبر انجبريت2013-2003انصبدراث وانوارداث انزراعيت نهفترة )

 )مهيون دوالر(                                                                  
 اٌٛاعصاد ثبألؿعبع اٌجبع٠خ اٌصبصعاد ثبألؿعبع اٌجبع٠خ اٌـٕٛاد

2003 7 1720 

2004 7 1882 

2005 8.29 1807.2 

2006 9.85 1997 

2007 9.85 1997 

2008 9.85 739.3 

2009 14.6 1354 

2010 14.6 1534.31 

2011 14.6 1354.14 

2012 14.6 1354.31 

2013 14.2 1354.5 

ِٓ أعدضاص اٌجبدضدخ ثبتعزّدبص عٍدٝ : إٌّظّدخ اٌعغث١دخ ٌٍز١ّٕدخ اٌؼعاع١دخ ، اٌىزدبة اٌـدٕٛٞ ٚاإلدصدبءاد اٌؼعاع١دخ  انمصذر:

 .33-32-31-30--29-28-27-26اٌعغث١خ، ِجٍضاد 

 

 اإلغراق التجاري:-:خامساً 
إلغراؽ مصطمح يصف حالة بيع السمع في األسواؽ األجنبية بأسعار تقل  :االقتصادي لإلغراقالتعريف 

 عف تكاليف أنتاجيا او تقل عف األسعار الموضوعة لمسمع المماثمة داخل البمد المنتج  
واإلغراؽ ظاىرة منوطة باألسواؽ الرأسمالية وىي سياسة تمارسيا الشركات االحتكارية والسيما     

مف اجل زيادة قدراتيا التنافسية وسيطرتيا عمى االسواؽ المحمية واألجنبية وتضخيـ  التسويقية منيا ،
، اإلغراؽ بعممية توزيع  أرباحيا بأكبر قدر مستطاع وتعرؼ االتفاقية العامة لمتجارة والتعرفة الكمركية

أنتاج بمد معيف في اسواؽ بمد اخر بسعر اقل مف السعر الطبيعي ،وترى اف تطبيق ىذه السياسة قد يمحق 
اضرارًا ببعض الصناعات والسيما الصناعات الناشئة ،ويعوؽ بناء صناعات جديدة في الدوؿ التي 

 ( 1)تتعرض لسياسة اإلغراؽ

أستيراد سمعة رخيصة مف الخارج بسعر أقل مف ذلؾ بما يضمف لممنتجيف  اذف اف االغراؽ يعرؼ بأنو    
او ىو بيع السمعة في االسواؽ االجنبية بسعر يقل عف السعر الذي تباع بو  المحمييف ربحًا معقواًل ،

 ( 2)السمعة نفسيا في الوقت نفسو بالشروط نفسيا في السوؽ المحمية )الداخمية(

                                                           

    (1) Bruce A.Blonigen .Antidumping and Retaliation Threats.NBER Working paper   NO 

w8576.November 2001.p.22.  

اٌبجعدخ  ، اٌدضاع اٌعغث١دخ ٌٍعٍدَٛ ٔبشدغْٚ ، اتلزصدبص اٌدضٌٟٚ اٌـ١بؿدبد ٚاٌزبج١مدبد ، عجض اٌىغ٠ُ جبثغ شدٕجبع اٌع١ـدبٚٞ(2)

 .178،ص2018، ث١غٚد ، رشغ٠ٓ اٌضبٟٔ األٌٚٝ،
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 الثالث الفصل
متويل املوازنت االحتاديت يف العراق بالقروض الداخليت 

 واخلارجيت وخياراث أخرى

 

 (2019-2003املبحث االول : متضمناث املوازناث االحتاديت للمدة )

 يف متويل العجس يف املوازناث االحتاديت ودورها املبحث الثاني : القروض اخلارجيت والداخليت 

 املبحث الثالث : اخلياراث االخرى يف متويل العجس يف املوازناث االحتاديت
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 تمهيد:

% من حجم 98حسب طبيعة االقتصاد الريعية جعمت من اإليرادات النفطية التي تمثل نحو      
ومع كل  ،في كثير من السنوات خالل مدة البحث اإليرادات الكمية لمعراق من مختمف المصادر 

اإلمكانات المالية التي توفرىا تمك العوائد وتميزت الموازنة االتحادية في العراق بتحقيق العجز عند 
رًا لعدم تنفيذ بنودىا وأضعاف أعدادىا وطالما تحقق بأنيا تنتيي بفائض عند أعداد الحسابات الختامية نظ

ومع كل بداية ألعداد  معظم مؤسسات الدولة والمحافظات غير منتظمة بإقميم بإنجاز المشاريع المختمفة ،
الموازنة االتحادية تمجأ الحكومة إلى القروض الداخمية والخارجية لسد العجز فييا وتحديدًا منذ عام 

 متين األولى صدمة اإلرىاب الداعشي والثانية صدمة النفط .وىو العام الذؼ شيد فيو العراق صد ،2014

ولموقوف عمى كل ما يتعمق بكيفية تمويل الموازنة االتحادية في العراق جاء الفصل الثالث لبيان كل ما    
 تحادية في ثالثة مباحث و كاألتي:يتعمق بالموازنة اال

 (.2019-2003متضمنات الموازنات االتحادية لممدة)المبحث االول: 

 في تمويل العجز في الموازنات االتحادية. ودورىا القروض الخارجية والداخميةالمبحث الثاني : 

 الخيارات االخرػ في تمويل العجز في الموازنات االتحادية . المبحث الثالث:

 

 

 

 

 

 

 



 تمويل الموازنة االتحادية في العراق بالقروض الداخلية والخارجية وخيارات أخرى الفصل الثالث:

 
 
91 

 (2019-2003لمعراق لممدة) متضمنات الموازنات االتحادية:  المبحث األول

 العامة من نوعين وهي كاألتي:تتكون الموازنة  الموازنة العامة:مكونات أواًل : 

تتكون الموازنة العامة من بند النفقات العامة والتي تقوم بأنفاقيا عمى مختمف األنشطة  :العامة النفقات .1
 واحد مننفاق العام ويعد اإل ، وتختمف أساليب تقدير النفقات العامة باختالف نوع تمك النفقات

مستخدموا القرار متغيرات الطمب الكمي حيث يتأثر بالظروف االقتصادية بدرجات متباينة لذلك يحاول 
نفاق العام إلى ينقسم اإلعادة ما و   ،نفاق العام بما يالئم االحتياجات األساسية تكييف معدالت اإل
 قسمين وكما يمي:

 عوامل ومؤشرات عدة يجب أن تؤخذ  نفاق الجارؼ في ضوءد اإليتحد -:(األنفاق الجاري )التشغيمي
معدل نمو ) وتمثل المؤشرات ما يمينفاق د تحديد التطور الحاصل في ىذا اإلبنظر االعتبار عن

سجل  (11) يتضح من الجدولو  ،(1)(السكان وتطور الدخل القومي ومتطمبات التوازن االقتصادؼ
 نحونسبتيا من النفقات العامة بمغت ، و 2003 مميار دينار عام  (1784االنفاق الجارؼ )

نفاق التشغيمي قد ارتفع من اإل ن  أال إ ، 2003بسبب االحتالل األمريكي لمعراق عام  (90.01%)
ر عام دينا مميار (52567) الى (%51.79وبمعدل نمو ) ،2008عام  دينار مميار (47523)

 (51833وبمغ ) 2015وقد انخفض األنفاق التشغيمي عام  ، (%10.61) أؼ بمعدل نمو ، 2009
 ، (%-33.53وبمعدل نمو بمغ ) ، (2014-2010مميار دينار وقياسًا بالسنوات السابقة لممدة )

 2014تعرض ليا العراق في عام األوضاع التي  فضاًل عن بسبب ارتفاع تعويضات الموظفين ،
واما نسبة مساىمتيا من  وكذلك االنخفاض الحاد في اسعار النفط الخام ، والمتمثمة بداعش اإلرىابي

 خالل عاماما بالنسبة لمنفقات الجارية  سجمت  ، %( 73.62قد بمغت ) 2015النفقات العامة لعام 
 ( ، اما في عام %15.34وبمعدل نمو قد بمغ ) ، مميار دينار   ( 59025.6وقد بمغت )  2017

( 87301بمغت )، قد  2019، اما عام  (%13.59( وبمعدل نمو)67052.9قد بمغت ) 2018
 (.%30.19)نحو سجلوبمعدل نمو 

 ن الموازنة االستثمارية تعبر عن نشاط الدولة في حقل التنمية االقتصادية إ نفاق االستثمارؼ:اإل
 واالجتماعية وذلك لكونيا تمثل بوجو أساس التخصيصات التي تعتمد عمى تغطية األنفاق الرأسمالي ،

                                                           

 ، (1998-1980اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ٚاٌطٍت اٌىٍٟ فٟ االلزظبد اٌؼشالٟ خالي اٌّذح)اٌؼاللخ ث١ٓ  ، أٌذ١ٌّٟدمحم ػجذ طبٌؼ (1)   

 .54،ص 2003،و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد  ، عبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ ، (غ١ش ِٕشٛسح)اطشٚؽخ دوزٛساٖ 
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تمويل انشاء المشروعات والبرامج االقتصادية والخدمية في وتتضمن التكاليف التي تتحمميا الدولة 
 ( .1) والبنى التحتية المختمفة

 مميار دينار   (198)نحو ذ بمغت إلنفقات االستثمارية كانت منخفضة ان ا يالحع (11) ومن الجدول
وىي أدنى قيمة ليا خالل ىذه المدة  ، %(9.99وان نسبتيا من النفقات العامة قد بمغت) ، 2003عام 

وعدم توجو البمد الى  ،في ىذا العام وىذا بسبب عدم االستقرار األمني نتيجة االحتالل األمريكي  لمعراق 
المشاريع وا عادة األعمار وكذلك أيضا بسبب زيادة النفقات التشغيمية من خالل زيادة نسبة الرواتب 

باإلضافة الى ان الدولة تسعى الى  يم الخدمات لموزارات ووحدات الدولة ،)تعويضات الموظفين( عن تقد
توجو الحكومة كان ىو تفعيل دور  ن  إذ إ تقميل االستثمار الحكومي مقابل زيادة االستيالك الحكومي ،

ارتفعت النفقات  بعدىاالقطاع الخاص في مجال االستثمار وتقميل دور الدولة في ىذا المجال ،و 
مميار  13091)%( الى )53.83وبمعدل نمو ) ، 2008عام  مميار دينار   (11881االستثمارية  من )

وجاء ىذا االرتفاع نتيجة توجو الحكومة نحو تفعيل  ، %(10.18أؼ بمعدل نمو) ،2009عام  دينار  
اما  ، ( مميار دوالر  23678)نحو 2010وقد بمغت نسبة النفقات االستثمارية عام  دور القطاع الخاص ،

 نحو وبمعدل نمو بمغ مميار دوالر   (15894.0) ما يساوؼ  قد ارتفعت وبمغت 2016في عام 
، اما  %(0.03وبمعدل نمو ) مميار دوالر   (16464.4قد بمغت ) 2017، اما في عام  %(-14.38)

وبمعدل  ، مميار دوالر   (13820.3) وبمقدار بمغانخفضت نسبة االنفاق االستثمارؼ   2018في عام
وبمعدل  مميار دوالر   (24422.6) كان الحجم يبمغ، 2019 ، اما في عام  %(-16.06) نمو قد بمغ 

 %(.76.71نمو )

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، االداس٠خ ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚ ، اٌزؾذ٠بد ٚ اٌطّٛػ 2015ِٛاصٔخ اٌؼشاق اٌؼبِخ ٌغٕخ  ، ؽ١ذس عبعُ ؽّضح( (1

 .461ص ، 2015 ، 85،اٌؼذد 21و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد،اٌّغٍذ ، عبِؼخ ثغذاد
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 (11جذول )

 (2019-2003يصبدر عجس انًوازَت انعبيت فً انعراق نهًذة يٍ )

 (يهٍبر دٌُبر عراقً)                                                                              

 السنوات
اجمالً االنفاق 
 العام/ملٌار دٌنار

معدل النمو 
 السنوي %

االنفاق 
التشغٌلً /ملٌار 

 دٌنار

معدل النمو 
 السنوي %

االنفاق 
 االستثماري %

معدل النمو 
 السنوي %

نفاق نسبة اال
التشغٌلً الى 
 االنفاق العام%

نسبة االنفاق 
ااالستثماري الى 
 االنفاق العام%

2003 1982 - 1784 - 198 - 90.01 0.004 

2004 32116 1520.3 29102 1531.2 3014 1422.2 90.61 0.009 

2005 26375 17.87- 21803 25.08- 4572 51.69 82.66 0.017 

2006 38807 47.13 32778 50.33 6028 31.84 84.46 15.54 

2007 39031 0.57 31308 4.69- 7723 28.11 80.21 19.79 

2008 59403 52.19 47523 51.79 11881 53.83 80.00 20.00 

2009 65658 10.52 52567 10.61 13091 10.18 80.06 19.94 

2010 84659 28.93 60981 16.00 23678 0.80 70.03 27.97 

2011 78758 6.97- 60926 99.90- 17832 24.68- 77.35 22.65 

2012 105140 33.49 75789 24.39 29351 64.95 72.08 27.92 

2013 119128 13.30 78747 3.90 40381 37.75 66.10 33.89 

2014 113474 47.46- 77986 0.96- 35487 12.11- 68.72 31.28 

2015 70398 37.96- 51833 33.53- 18565 47.68 73.62 26.38 

2016 73571 4550 51173.4 1.27- 15894.0 14.38- 69.55 21.60 

2017 75490 2.60 59025.6 15.34 16464.4 0.03 78.18 21.81 

2018 80873 7.13 67052.9 13.59 13820.3 16.06- 82.91 17.08 

2019 11172 86518- 87301 30.19 24422.6 76.71 78.14 21.86 

 -ثبالعزٕبد اٌٝ:رُ اػذادٖ  -انًصذر:

 (.2019-2003،ٔششاد ِخزٍفخ) ٚاألثؾبس ٌإلؽظبءاٌجٕه اٌّشوضٞ ،اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ 

االيراد العام ىو مجموع االموال التي تحصميا الدولة وتخصصيا  ن  أ : العراق في العامة اإليرادات  .2
العامة لالقتصاد العراقي والبد من تحميل اتجاه االيراد العام في الموازنة  لغرض تمويل االنفاق العام ،

نفاق العام ال بد وان تتوفر  لدييا ان الدولة عندما تقوم باإلو ، لمعرفة مدػ فاعمية نظام اإليرادات العامة
وان االيراد العام ىو من اىم ادوات السياسة المالية التي تسعى الييا الدولة من  ، الموارد الالزمة لذلك

 :(1)االقتصاد العراقي تقسم اإليرادات العامة الى ما يميخالل ادارة االقتصاد الكمي ،  في 
والعالمية  بين الدول العربية والتي تحتل موقعًا متقدماً  ان العراق من البمدان النفطية : االيرادات النفطية . أ

وان  وكذلك كونو من االعضاء المؤسسين لمنظمة اوبك*، لمنفط وذلك لضخامة احتياطاتو ، المنتجة
القطاع النفطي يعد احد المرتكزات لالقتصاد العراقي لكونو مصدر لموارد الصرف االجنبية وان 
االيرادات النفطية في العراق تعد المصدر التمويمي االساسي لالنفاق العام بشقيو الجارؼ واالستثمارؼ 

 %.99بنسبة تصل الى 

                                                           

 ، (2008-1989دٚس اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ فٟ ضجظ ِؼذالد اٌزضخُ االلزظبد اٌؼشالٟ ٌٍّذح ) ، اعّبػ١ً و١الْ اٌغبِشائٟ( (1

 . 60،ص 2011، و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد ، عبِؼخ رىش٠ذ ، سعبٌخ ِبعغز١ش
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في  2008ما في عام ( أ1841)2003 بمغت االيرادات النفطية في عام (12)ومن الجدول        
اما في  %(58.9)( بمعدل نمو قد بمغ نحو79131وقت االزمة المالية فقد بمغت االيرادات النفطية )

 ، صالح الدين في وقت صدمة داعش بسبب احتاللو لثالث محافظات عراقية )الموصل ، 2014عام 
سعار النفط)صدمة النفط ( فنجد نسبة أاالنبار( أؼ صدمة االرىاب واالحتالل وىي صدمة انخفاض 

 .(-3.9وبمعدل نمو بمغ نحو) 970724)االيرادات النفطية قد بمغت نحو)

ان النظام الضريبي في العراق تشكل وفق المفاىيم والنظم الضريبية المعاصرة : اإليرادات الضريبية  . ب
بين الضرائب المباشرة  وان ىذا النظام يقوم عمى الجمع ، وذلك مع بداية تشكل الدولة العراقية

والضرائب الغير مباشرة ،وان الضرائب المباشرة تشمل الضريبة عمى دخل الفرد والشركات  والضرائب 
اما الضرائب الغير مباشرة فتشمل  ، عمى رأس المال والتي تشمل ضريبة التركات وضريبة العرصات
 .(1)ودالضرائب الكمركية والضرائب عمى االنتاج التي تطبق بنطاق محد

 مميار دينار   (295.2( أن اإليرادات الضريبية بمغت حوالي)1والشكل البياني ) السابق وان الجدول      
سباب ومنيا ىو عدم االستقرار ة أوان تضاؤل ىذه االىمية النسبية يعود الى عد   ،2003 في عام 

انعكس عمى ضعف القدرة عمى مما  ، 2003السياسي واالمني بسبب االحتالل االمريكي لمعراق في عام 
 . (2)وعدم دقة حصر المكمفين تحصيل الضرائب وانتشار التيرب الضريبي ،

وقد ارتفعت من  ، 2003%(عام 0.1وان نسبة مساىمة الضرائب من اإليرادات العامة بمغت)   
 %(44.90) وبمعدل نمو سنوؼ بمغ ، وقت االزمة المالية 2008عام  ، دينار مميار (113,470.170)

اما في عام   %(-87.43) اؼ بمعدل نمو سنوؼ بمغ ،2009 عام  مميار دينار (139,853.120الى )
، وفي عام  (237,945.994وىو صدمة انخفاض اسعار النفط قد بمغت االيرادات الضريبية ) 2014
اما في عام  ، %(0.87) وبمعدل نمو سنوؼ بمغ ، دوالر   مميار (235,866.936قد سجمت ) 2015
وبمغت االيرادات  %(،50.38)  وبمعدل نمو سنوؼ بمغ ،ميار دينار م (354,718.368) بمغت 2016

، وفي  (%54.52)وبمعدل نمو سنوؼ بمغ ، دينار   مميار (548,138.364) 2017الضريبية في عام 
وبمغت في عام  ، (%11.76وبمعدل نمو سنوؼ ) ، مميار دينار   ) 612,635.416بمغت ) 2018عام 

 (. 22.62)  وبمعدل نمو سنوؼ بمغ ، (  مميار دينار   751,231.376)2019

                                                           

 .1960رُ رأع١ظ ِٕظّخ اٚثه فٟ ثغذاد فٟ ػبَ  *

 .64ص ، اٌغبِشائٟ، ِظذس عجك روشٖ( (1

ٚصاسح اٌّب١ٌخ  ر٠ٕٛغ ِظبدس اإل٠شاداد اٌؼبِخ ،ثؾش ِمذَ اٌٝ اٌذائشح االلزظبد٠خ ، ، ػٍٟ ػجبط فبضً اٌغبوٕٟ( (2

 .10ص ، 2009 ،  اٌؼشال١خ
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 (12جذول)

 (2019-2003يصبدر تًوٌم عجس انًوازَت انعبيت انعراقٍت نهًذة)

 )يهٍبر دوالر(                                                                                     

 السنوات
 اإلٌراد العام
 )ملٌار دٌنار

معدل 
 النمو
% 

اإلٌرادات 
النفطٌة )ملٌار 

 دٌنار(

معدل 
 النمو%

اإلٌرادات 
 الضرٌبٌة

معدل 
 النمو%

اإلٌرادات األخرى 
 )ملٌار دٌنار(

معدل 
 النمو%

نسبة 
اإلٌرادات 
النفطٌة إلى 
اإلٌراد العام 

% 

نسبة اإلٌرادات 
الضرٌبٌة إلى 
 اإلٌراد العام%

نسبة 
اإلٌرادات 

األخرى إلى 
 اإلٌراد العام

2003 2146 - 1841 - 295.2 - 360.544 - 86.8 - 16.80 

2004 32905.7 15.23 32593 16.703 238,011.224 80.62 13291502 3.68 99.0 723.31 40.39 

2005 45989.4 39.8 39453 39.8 551,984.562 131.91 719910302 5.31 85.78 1.20 1.56 

2006 49612.7 7.9 46908 7.9 632,362.154 14.56 257537528 64.22- 94.54 1.27 519.0 

2007 53110.5 7.1 50747 7.1 768,410.586 21.51 203464230 20.99- 95.54 1.44 383.0 

2008 84363.7 58.9 79131 58.9 113,470.170 44.90 509166404 150.24 93.79 1.31 603.5 

2009 53126.1 37- 51719 37- 139,853.120 87.43- 270320236 46.90- 97.35 263.2 508.8 

2010 63324.9 19.2 59794 19.2 155,366.000 11.09 263405856 2.55- 94.42 245.3 415.9 

2011 10880.7 71.8 10727.1 71.8 166,988.800 7.48 797727320 202.85 98.58 1.53 7.33 

2012 11960.7 0.7 84910.5 0.7 196,701.658 17.79 273230680 65.74- 70.99 1.64 2.28 

2013 10337.7 5.7- 81442.5 5.7- 230,987.732 17.43 237054122 13.24- 78.78 2.23 2.29 

2014 99402.2 3.9- 97072.4 3.9- 237,945.994 3.01 275747372 16.32 97.65 239.3 277.4 

2015 68176.6 31- 51312.6 31- 235,866.936 0.87- 176419872 36.02- 75.26 345.9 258.7 

2016 57797.6 15- 442710 15- 354,718.368 50.38 124953402 29.17- 76.59 613.7 216.1 

2017 82069.6 42 718330 42 548,138.364 54.52 665918838 432.93 87.52 667.8 811.4 

2018 91643.6 11.7 771603 11.7 612,635.416 11.76 1105080406 65.94 84.19 668.4 1.205 

2019 10556.9 15.2 937411 15.2 751,231.376 22.62 651637026 41.03- 88.79 7.116 6.172 

 -رُ اػذادٖ ثبالعزٕبد اٌٝ: -انًصذر:

 (.2008-2003ٔششاد ِخزٍفخ ) اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌالؽظبء ٚاالثؾبس ، اٌجٕه اٌّشوضٞ ،-

 (.2019-2009) ، رمبس٠ش الزظبد٠خ ِخزٍفخ اٌجٕه اٌّشوضٞ ، اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌالؽظبء ٚاالثؾبس-

 (1الشكل )

 معدالت نمو االيرادات المختمفة في العراق

 ( .12: من اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدول ) المصدر

 (.2008-2003ٔششاد ِخزٍفخ ) اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌالؽظبء ٚاالثؾبس ، اٌجٕه اٌّشوضٞ ، -

 (.2019-2009) ، رمبس٠ش الزظبد٠خ ِخزٍفخ اٌجٕه اٌّشوضٞ ، اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌالؽظبء ٚاالثؾبس -
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 ل العجز في الموازنات االتحاديةفي تمويودورها القروض الخارجية والداخمية  المبحث الثاني :

القرض العام من مصادر اإليرادات العامة لمدولة التي ينتفي بصددىا صفة الدورية واالنتظام  عد  ي      
الحالة األولى ىي عندما تصل الضرائب إلى الحجم  : وتمجا الدولة إلى ىذه الوسيمة في حالتين أساسيتين

ر اقتصادية أثاذلك يجوز أن تفرض المزيد من الضرائب ،وأال قد ترتبت عمى  أؼ أن الدولة ال ،األمثل 
أما الحالة الثانية ىي في حال عدم وصول الضرائب إلى الحجم األمثل ولكن فرض  ، بالغة الخطورة

المزيد منيا سيؤدؼ الى ردود فعل عنيفة لدػ المكمفين بيا وبناء عمى ذلك فان القرض يشكل وسيمة فعالة 
فضال عن انو أداة ميمة  الحصول عمييا ،في يد الدولة لتجميع المدخرات التي ال تستطيع الضريبة 

الضريبي المالي بين المقرضين والمكمفين وان القرض تمجا الية الدولة لتمويل نفقاتيا العامة  ءلتوزيع العب
البعض منيم العام محل جدل لالقتصاديين فمن ناحية  دين  ال   عد  وي   في ظل عجز االيرادات االخرػ ،

العام في ظل مفيوم الدولة الحارسة ونادوا بضرورة توازن الميزانية  وبشدة المجوء الى القرضيعارض 
أؼ استخدام القرض العام  في حين أيد رواد الفكر ألتدخمي وعمى رأسيم كينز التمويل بالعجز ، ، العامة

س القرض العام ييق و ، في تمويل العجز الذؼ يمكن ان يحدث وعدم وجود ضرورة لتوازن الموازنة العامة
المبالغ التي تمنح من قبل السمطات الحكومية لبمد معين التي يقصد بيا االلتزامات عمى الحكومة و  جميع

العام في العراق بأبعاد  ين  وقد برزت ظاىرة الد   ، والمعيار األساسي ليذا الدين ىو الوضع القانوني لممدين
نظرا التباع 2003 ازدادت بعد عام و  مختمفة وعانى منيا االقتصاد العراقي منذ ثمانينات القرن الماضي ،

دػ ذلك الى تراكم المديونية والسيما الخارجية أرت سمبًا في وضعو االقتصادؼ مما ثأسياسات اقتصادية 
 منيا وانخفاض ايراداتو من العمالت االجنبية.

  (1)مفهوم الدين العام اوال:

من مصادر اإليرادات العامة ،تمجا أليو الدولة لتمويل نفقاتيا في ظل  ًا يمثل القرض العام مصدر      
، وان الدين العام يعد محل جدل بين االقتصاديين فمن ناحية عارض  عجز اإليرادات األخرػ 

أؼ استخدام القرض العام في تمويل  االقتصاديون وبشدة المجوء الى القروض العامة في التمويل بالعجز ،
ويقيس القرض العام جميع  كن ان يحدث وعدم وجود ضرورة لتوازن الموازنة العامة ،العجز الذؼ يم

عمى الحكومة ويقصد بو ىو المبالغ التي تمنح من قبل السمطات الحكومية لبمد معين والمعيار  االلتزامات
غ التي تمتزم األساسي ليذا الدين ىو الوضع القانوني لممدين ،وكما عرفو آخرون ان الدين العام ىو المبال

                                                           

( ، ٚصاسح اٌّب١ٌخ ، اٌذائشح االلزظبد٠خ ، لغُ 2014-2010ٌٍّذح)ٔٛس شذ٘بْ ػذاٞ ، رؾ١ًٍ ِغبساد اٌذ٠ٓ اٌؼبَ ( (1

 .6، ص2016اٌغ١بعبد االلزظبد٠خ ، ثغذاد،
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بيا الوحدات العامة في الدولة لمغير نتيجة إقراضيا ىذه المبالغ لتمويل العجز في الموازنة مع االلتزام 
بدفع فائدة لمدائن في تاريخ مستقبمي بحسب شروط أنشاء ىذا الدين ،وان مفيوم الدين العام في العراق 

ىو يتضمن كل ديون الحكومة والتي يتطمب دفعيا أو وفق قانون اإلدارة المالية والدين العام المعدل بأنو 
ويمثل الدين  ، دفع فوائدىا وأصوليا من المقترض إلى المقرض في تاريخ او تواريخ محددة في المستقبل

العام اإلجمالي مجموع المبالغ المستحقة عمى الحكومة ألصحاب األوراق المالية التي تصدرىا الحكومة 
 ، لتمويل النفقات التي تتجاوز اإليرادات وتأخذ أشكال عديدة ومنيا)قصيرة األجلالقتراض األموال الالزمة 

بينما عرفو آخرون بأنو عبارة عن مبمغ من النقود تم تحصيمو  من قبل  طويمة األجل( ، ، متوسطة األجل
معينة  الدولة سواء من السوق الخارجية أم الداخمية وتتعيد الحكومة بتسديده مع الفوائد ووفقا لشروط

الحكومي مصدرا ميما من أو ولما كان الدين العام  ،(1)وينقسم إلى دين عام داخمي ودين عام خارجي
بيدف تمويل جميع نفقاتيا العامة والجارية منيا  أليوالعامة فان الحكومة تمجا  اإليراداتمصادر 

بالضرائب والرسوم وذلك  االعتيادية المتمثمة إيراداتياواالستثمارية المختمفة عندما تعاني من العجز في 
عن تغطية تمويل تمك النفقات األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة مديونية الحكومة بالعممة المحمية ويطمق عميو 

أو عندما تمجا الدولة الى االقتراض من الخارج سواء من حكومات الدول  ، بالين العام المحمي)الداخمي(
ية متمثمة  بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي او من مصارف دولية اخرػ ام من مؤسسات تمويل دول

وىنا يسمى في ىذه الحالة بالدين الحكومي الخارجي ويقوم بالعممة االجنبية وبمجموعيا يتكون اجمالي 
الدين الحكومي بانو عباره عن جميع المطموبات عمى الحكومة والتي  ويقصد باجمالي ،(2) الدين العام

حين ان صافي الدين الحكومي االجمالي مطروحا منو االصول  في ، ين  تتطمب مدفوعات فائدة واقساط د  
دبيات المالية تذكر غالبا ما يسمى بالميزانية العمومية لمحكومة ألوفي ا المالية لمحكومة دون الحقيقية ،

تممكو الحكومة من اصول مالية بما فييا  بير عن مركزىا المالي يمثل فييا جانب الموجودات مالمتع
فقرات الدين االجمالي  يتضمنا في جانب المطموبات م  أ الودائع المالية لممصارف الوطنية واالجنبية ،

ا م  أ كومية ،الحكومة في الشركات غير الح أسيمعمى الحكومة وغالبا ما تضاف في جانب الموجودات 
  .(3)في جانب المطموبات اسيم القطاع الخاص واالجانب في الشركات الحكومية

                                                           

رمذ٠ش ٚرؾ١ًٍ اٌؼاللخ ث١ٓ ِؼذي ّٔٛ إٌبرظ اٌّؾٍٟ االعّبٌٟ ِٚؼذي اٌجطبٌخ فٟ االلزظبد اٌؼشالٟ  ، ثبعُ خ١ّظ ػج١ذ(1)  

 .158ص ، 96،2017اٌؼذد  ،23اٌّغٍذ عبِؼخ االٔجبس ، ٚاالداس٠خ ،ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ  (2014-1990) ٌٍّذح

 .191ص ، 1999، اٌمب٘شح ،ِىزجخ اٌمذط،1ط اٌذ٠ٓ اٌؼبَ ٚػغض اٌّٛاصٔخ فٟ ِظش، ، اؽّذ ػجذ اٌشؽ١ُ صس٠ك (2)

اؽّذ ثش٠ٟٙ اٌؼٍٟ ، ع١بعخ اٌذ٠ٓ اٌؼبَ ٚخظبئض االلزظبد إٌفطٟ ، ٚسلخ ِمذِخ اٌٝ ث١ذ اٌؾىّخ ثبٌزؼبْٚ ِغ لغُ  ((3

 .  4، ص  2015/  11/ 17االلزظبد فٟ و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد ، عبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ ، 
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 :(1)وان تعريف الدين العام يتضح منو األمور اآلتية 

وال يدخل فيو الدين التجارؼ والناتج عن استيراد  ، المقترضة عمى المبالغ النقدية العام ين  الد   يشتمل .1
عن المستحقات االستثمارية التي تمثل المبالغ المستحقة لممقاولين والموردين  السمع والخدمات فضالً 
 . عن أعمال استثمارية

 .تتحدد االستدانة بالدين العام في كل من الحكومة والييئات العامة االقتصادية  .2
عبارة عن عنى بأعباء  خدمة الدين العام ىو ما تتحممو الجيات المدينة من مبالغ ممثمة بالفوائد وىي ي   .3

نسبة مئوية من قيمة الدين وتظير في الموازنة الجارية لمدولة بشكل سنوؼ وتمثل واحدة من بنود 
 . األنفاق الجارؼ وأقساط سداد

 العامأنواع الدين  ثانيًا:

الى االقتراض من األشخاص الطبيعيين  عندما تمجا الحكومة الداخمي العام الدين ينشأ :الداخمي الدين .1
في داخل البمد او المقيمين بغض النظر عن جنسياتيم ،وىو أجمالي الديون العامة القائمة والمعنويين 

و ىو ما تكون أة تجاه االقتصاد الوطني لمبمد ، في ذمة الييئات والحكومة الرسمية والمؤسسات العام
وتطرح سنداتيا  فعندما تقوم الدولة باالقتراض في الداخل الدولة مدينة بو  لمختمف مواطنييا الدائنين ،

في الداخل وبعممتيا الوطنية ويكتتب عمييا من قبل رعايا تمك الدولة والمقيمين فييا من اإلفراد والوحدات 
فان إصدار الدين العام المحمي يستند عمى مجموعة من االعتبارات وىي مدػ ،  (2)االقتصادية األخرػ 

توفر الفائض من المدخرات المحمية في  استعداد ىؤالء المدخرين لالكتتاب في سندات القرض ومدػ
 السوق والفائضة عن حاجة االستثمار الخاص المحمي وفضال عن المزايا التي تقدميا الدولة والتي قد ال

تفاق مسبق بين طرفين يقوم إو الداخمي ىو أ،ان الدين العام المحمي (3)تختمف عن السائد بالسوق المحمية
مبمغ من النقود الى الحكومة من خالل شراء السندات الحكومية عمى أساسو الطرف الدائن بتقديم 

وحواالت الخزينة مقابل تعيد الحكومة بتسديده مع الفوائد المترتبة عمية وخالل المدة المحددة ويسمى 
 .(4)القرض ىنا قرض وطني

                                                           

 ،ARDLل١بط اصش رطٛس اٌذ٠ٓ اٌؼبَ ػٍٝ ِٛاصٔخ اٌؼشاق االرؾبد٠خ ثبعزخذاَ إٌّٛرط  ، ش١ّبء فبضً دمحم ٚآخشْٚ (1)

 .102،ص14،2018اٌّغٍذ  ِغٍخ عبِؼخ ٚاعظ ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ  ،

 .53ص،2004اطشٚؽخ دوزٛساٖ ، عبِؼخ ثغذاد ، اٌجٕه اٌّشوضٞ ٚااللشاع اٌخبسعٟ اٌؾىِٟٛ ، ، ػفشاء ٘بدٞ عؼ١ذ(2) 

ِغٍخ  ، (2014-2013اٌذ٠ٓ اٌؼبَ ٚأؼىبعٗ ػٍٝ االٔفبق االعزضّبسٞ فٟ اٌؼشاق ٌٍّذح ) ػجذ اٌغؼ١ذٞ ، ٔبعٟ سد٠ظ(3) 

 .1064،ص21،2017اٌؼذد ، عبِؼخ اٌىٛفخ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ ،

اٌّطٍٛة ِغٍخ ِشوض ، ارغب٘بد اٌذ٠ٓ اٌذاخٍٟ فٟ اٌؼشاق ٚاٌّغبس اٌّغزمجٍٟ  ٚ٘شبَ دمحم ػّش ، ػٍٟ ؽغ١ٓ اٌؼج١ذٞ(4) 

  .88،ص018 2  ، 62اٌؼذد ، 62اٌّغٍذ  ، اٌّغزٕظش٠خ ٌٍذساعبد اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ
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 الخارجي: الدين .2

المدخرات الوطنية عن تغطية و لقصور حجم أنتيجة العجز في الموارد المحمية الدين الخارجي  أينش    
عن حاجة الدولة لمعمالت الصعبة ولتغطية ذلك  حاجة ومتطمبات االستثمارات المحمية المطموبة فضالً 

المقيمين خارج البمد او من  اإلفرادلمتمويل من خالل االقتراض من  األجنبيةالبد من المجوء الى المصادر 
ن يكون سوػ  مسألة محاسبية في إطار قيام أيعدو  دين ال فيو،   الحكومات والمؤسسات المالية الدولية

فبسبب حالة عدم التكافؤ في اقتصاديات الطرفين كل من الدائن والمدين  ، العالقات االقتصادية الدولية
ن إ ، (1)عن عدم كفاءة ادارة الدين اساء الى أوضاع اإلقراض األجنبي وسمعة بعض البمدان المدينة فضالً 

ويتعيد الدائن القيام بتقديميا لممدين وترد  مواالً أعقد قانوني يتسمم بموجبو المدين م الخارجي ىو العا ين  الد  
بينما يرػ البنك المركزؼ ان الديون  لممدين خالل الفترة المحددة ومع تسديد الفوائد المترتبة عمييا ،

الحصول عمييا من غير المقيمين وتكون قابمة  الخارجية ىي الموارد المالية والحقيقية والتي باالمكان
ا المقصود بالمديونية الخارجية فيي عبارة م  أ ،(2)لمتسديد وبعمالت اجنبية او بسمع وخدمات في مدة الحقة 

عن اتفاق الحكومة او احدػ ىيئاتيا وبين مصدر خارجي لمحصول عمى موارد مالية او حقيقية مع التزام 
ديد تمك الموارد والفوائد المستحقة عمييا خالل فترة زمنية يتم االتفاق عمييا عند تس بإعادةالجانب المدين 

الديون الخارجية تعبر عن اتفاق بين طرفين االول مدين محمي والثاني  وبعبارة أخرػ أن ،(3)عقد القرض
الغ االصمية  دائن خارجي وبموجبة يتم تقديم مبالغ مالية بشكل قرض مقابل تعيد المدين نفسو بتسديد المب

 والفوائد المترتبة عمييا .

كما وان يمكن فيم الدين الخارجي بانو ذلك المقدار المتمثل بالخصوم عمى المقيمين في بمد ما لصالح   
او  باألصلسداد تمك الفائدة أو بدونيا  والفائدة او األصللسداد ذلك  اإلقساطغير المقيمين مع تحديد 

 (.4)بدونو

 

 

                                                           

،  3، اٌّغٍذ  فالػ ؽغٓ ص٠ٕٟٛ ، ِشىٍخ اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌخبسع١خ االعجبة ٚ االصبس، اٌّغٍخ اٌؼشال١خ ٌٍؼٍَٛ االلزظبد٠خ (1)

 .139، ص 2006،  10اٌؼذد

اٌغضائش  –اعجبة اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌخبسع١خ ٚاصبس٘ب  فٟ دٚي ػشث١خ ِخزبسح  ، اٌشضب عٍّبْ عبسح ػجذ ، دمحم عبعُ ػج١ش(2)  

 .147،ص59،2019اٌؼذد ِغٍخ و١ٍخ ثغذاد ٌٍؼٍَٛ االلزظبد٠خ ، ، (2014-2003) ٚاالسدْ ؽبٌخ دساع١خ ٌٍّذح

 ، دِشك ، 2،اٌؼذد اٌّغٍذ االٚي االلزظبد٠خ ،ِغٍخ عبِؼخ دِشك ٌٍؼٍَٛ  ، ع١بعخ اداسح اٌذ٠ٓ اٌؼبَ ، دمحم خبٌذ اٌّٙب٠ٕٟ(3)  

 .87ص ، 1999

-89،ص ص 2000، ػّبْ داس اٌىٕذٞ ٌٍٕشش ، فخ اٌّذ١ٔٛ٠خ ٌٍذٚي إٌب١ِخ ، ، ػغبَ ،ػٍٟ ِؾّٛد عؼٛد ١ِضُ طبؽت(4)  

90. 
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 االستدامة المالية في العراقات مؤشر ثالثًا: 

المالية الحالية والمستقبمية من دون  اإن االستدامة المالية ىي قدرة الدولة عمى الوفاء بالتزاماتي        
ان مؤشرات االستدامة المالية تم استخداميا في البداية من قبل شوراكي الحاجة الى جدولة الديون و 

(Chouraqui) وبالنشارد (Blanchard) وسارتور (Sartor) وىاجمان (Hageman)  1990في عام، 
، وان مؤشراتيم كانت تستند الى المقارنى بين  1993( في عام Roumini) وروبيني  (Buiter) وبويتر

حجم القروض الداخمية وحجم القروض الخارجية وغالبا ما تمجأ الحكومة االتحادية إلى القروض بشقييا 
والتي غالبًا ما يحصل العكس  العجز المتوقع عند أعداد الموازنات االتحادية ،الداخمية والخارجية لتمويل 

ويتحقق فائض نتيجة عدم تنفيذ المشاريع االستثمارية أو سوء التقديرات التي تقوم بيا الوزارات االتحادية 
ومان متداخالن أو الجيات الغير مرتبطة بإقميم ، ان االستدامة المالية العامة واستدامة الدين العام مفي

وينطمقان من مسار عب الدين العام المتوقع ومن المعموم ان النسب المرتفعة لمدين العام لمناتج المحمي 
االستدامة المالية وىي  اإلجمالي تجعل االقتصاد اكثر عرضة لمخاطر تدوير الديون وسنتناول مؤشرات

 كما يمي:

 نموهاومعدل لمعراق  و الخارجية الداخمية الديون حجم  .1

بسبب  2008ان حجم الديون الداخمية انخفضت  في عام  ، (2( والشكل )13يالحع من الجدول )   
في   2014، أما في عام  %(-14.20( وبمعدل نمو بمغ )4.456حدوث االزمة المالية  قد بمغت نحو)

االنبار( أؼ  ، صالح الدين ، وقت صدمة داعش بسبب احتاللو لثالث محافظات عراقية )الموصل
صدمة االرىاب واالحتالل وىي صدمة انخفاض اسعار النفط فنجد أن حجم الديون الداخمية بمغ 

كذلك ازداد حجم الديون الداخمية وبمغت  2017، أما في عام  %(276.6( وبمعدل نمو )16.031نحو)
داخمية نجد أن قيمة الديون ال  2018، أما في عام  %(0.66( وبمعدل نمو بمغ)47.679نحو)

نجد أيضا   2019، أما في عام  %(-12.28( وبمعدل نمو نحو)41.823انخفضت وقد بمغت )
 %(.-8.34وبمعدل نمو بمغ) 38.332 )انخفاض  حجم الديون الداخمية وبمغت نسبتيا نحو)
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 ( 13جذول )

 نهعراق ويعذل ًَوهبوانخبرجٍت حجى انذٌوٌ انذاخهٍت 

 )يهٍوٌ دوالر(                                                                                         
 البيان                                    

 السنوات
حجم الديون  معدل النمو حجم الديون الداخمية

 الخارجية
 معدل النمو الدين العام معدل النمو

2004 6.062 - - - 6.062 - 
2005 6.594 8.77% - - 6.594 8.77% 
2006 5.646 14.37-% 74.684 - 80.330 1.11% 
2007 5.194 8.0-% 73.999 0.91-% 79.193 1.41-% 
2008 4.456 14.20-% 63.963 13.56-% 68.419 13.60-% 
2009 8.434 89.27% 64.289 0.50% 72.723 6.29% 
2010 11.941 41.58%    57.026 11.29-% 68.967 5.16-% 
2011 7.447 37.63-% 61.267 7.43% 68.714 0.36-% 
2012 6.548 12.07-% 57.706 5.81-% 64.254 6.49-% 
2013 4.256 35.00-% 58.714 1.74% 62.97 1.99-% 
2014 16.031 276.6% 57.347 2.32-% 73.378 16.52% 
2015 32.143 100.5% 57.639 0.50% 89.782 22.35% 
2016 47.362 47.34% 60.064 4.20% 107.426 19.65% 
2017 47.679 0.66% 65.661 9.31% 113.340 5.50% 
2018 41.823 12.28-% 66.435 1.17% 108.258 4.48-% 
2019 38.332 8.34-% 67.368 1.40% 105.700 2.36-% 

 -رُ اػذادٖ ثبالعزٕبد اٌٝ: انًصذر:        

 ، دائشح االؽظبء ، رمبس٠ش ع٠ٕٛخ. ٚصاسح اٌّب١ٌخ  اٌؼشاق ،ـ عّٙٛس٠خ        

 (2شكم)

 (4002-4002نهًذة ) انذاخهٍت وانخبرجٍت انذٌوٌيعذالث ًَو 

 
 ( .13: من اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدول ) المصدر   
 ، دائشح االؽظبء ، رمبس٠ش ع٠ٕٛخ. ٚصاسح اٌّب١ٌخ  ـ عّٙٛس٠خ اٌؼشاق ،  
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       الخارجية الديون حجم  .2

( 63.963قد بمغت نحو) 2008يالحع من الجدول السابق ان حجم الديون الخارجية في عام     
نجد أن حجم الديون الخارجية  ازداد وبمغ  2014أما في عام  %(-13.56وبمعدل نمو بمغ )

كذلك ازداد حجم الديون الخارجية وبمغت  2017أما في عام  % (-2.32( وبمعدل نمو )57.347نحو)
نجد أن قيمة الديون الخارجية  ارتفعت   2018أما في عام  % (9.31وبمعدل نمو بمغ) (65.661نحو)

نجد أيضا ارتفاع حجم الديون   2019أما في عام  %(1.17( وبمعدل نمو نحو)66.435وقد بمغت )
 %(.1.40) بمغوبمعدل نمو  67.368)) الخارجية وبمغت نسبتيا نحو

 الدين العام حجم  .3

( وبمعدل  68.419) قد بمغت نحو  2008ان حجم الديون العامة في عام (13يالحع من الجدول )    
( 73.378نجد أن حجم الديون العامة ازداد وبمغ نحو) 2014أما في عام  % (-13.60نمو بمغ )

 (113.340كذلك ازداد حجم الديون العامة وبمغت نحو) 2017أما في عام  % (16.52وبمعدل نمو )
نجد أن قيمة الديون العامة ارتفعت وقد بمغت   2018أما في عام  %(5.50وبمعدل نمو بمغ)

نجد أيضا انخفاض حجم الديون العامة  2019أما في عام  %(-4.48( وبمعدل نمو نحو)108.258)
 %.-2.36)) وبمعدل نمو بمغ  105.700)) وبمغت نسبتيا نحو

  داخمية والخارجية إلى عرض النقدال الديون نسبة  .4

وان عرض النقد في  ( ،68.419بمغ نحو )2008 الدين العام في عام ( ان 15يبين الجدول )     
قد بمغ  2008( اما نسبة عرض النقد الى الدين العام في عام 63.109609قد بمغ )  2008عام
( وكذلك ايضا زيادة قيمة 73.378وقد بمغ نحو) 2014نجد ارتفاع الدين العام في عام  (،92.23نحو)

( اما نسبة عرض النقد الى الدين العام  163.420249نحو) 2014عرض النقد وقد بمغت في عام 
نجد ان قيمة الدين ازدادت وقد بمغت  2018( ، اما في عام 222.71نجدىا ترتفع وقد بمغت نحو)

( اما 165.035928وقد بمغت نحو) 2018( وكذلك ارتفاع قيمة عرض النقد في عام 108.258نحو)
، اما  (152.44) وقد بمغت نحو 2018نسبة عرض النقد الى الدين العام فقد انخفضت  نسبتو  في عام 

يصاحبيا انخفاض قيمة عرض  ( ،105.700) نجد ان قيمة الدين العام تنخفض الى2019 في عام 
( اما نسبة عرض النقد الى الدين العام قد بمغت في 1.902118وقد بمغ نحو) 2019النقد ايضا في عام 

 (. 179.95نحو)2019 عام
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 (14) جدول

 النقد عرض الى الدين العام نسبة

 (دوالر ارملي)                                                                         

 البٌان
 السنوات

 الدٌن العام
 عرض النمد

(m1+m2) 
نسبة عرض النمد الى 

 الدٌن العام

2003 - 69.20036 - 

2004 6.062 22.402626 36.95 

2005 6.594 26.083125 39.55 

2006 80.330 36.540060 45.48 

2007 79.193 48.677243 61.46 

2008 68.419 63.109609 92.23 

2009 72.723 82.737948 113.77 

2010 68.967 112.129575 162.58 

2011 68.714 134.651880 195.95 

2012 64.254 139.202231 216.64 

2013 62.970 161.510468 256.48 

2014 73.378 163.420249 222.71 

2015 89.782 148.030918 164.87 

2016 107.426 158.815020 147.83 

2017 113.340 160.602889 141.70 

2018 108.258 165.035928 152.44 

2019 105.700 1.902118 179.95 

 :المصادر      

 5الموازنة ،دائرة المالٌة وزارة ، العراق جمهورٌة -       
 (20185-2003)للسنوات  االلتصادٌة التمارٌر ، األبحاث و لإلحصاء العامة المدٌرٌة ، العرالً المركزي البنن -       

 المديونية  ءمؤشرات عب رابعًا:

 لبيان خطورة االعتماد عمى خيار القروض المختمفة في تمويل العجوزات في الموازنة االتحادية ،    
وفق  سوف نقوم بتحميل كل ما يتعمق بمؤثرات عبء المديونية )القروض الداخمية والخارجية والدين العام(

حدد  ، (IDAالنقد الدولي والبنك الدولي  ومؤسسة التنمية الدولية )العقبات التي حددىا كل من صندوق 
 (Debt Sustainability From work) أطار القدرة عمى تحمل الديون  المجمسان التنفيذيان لكل منيا 

يتم تطويرىا بين المؤسسات المالية المتعددة االطراف من خالل داة وىو بمثابة أ 2005في ابريل عام 
فييا لقياس القدرة عمى تحمل البمدان المنخفضة الدخل بشكل خاص وكانت اخر مراجعة مقترحات موظ

 (.2017ليذا االطار من قبل المجالس التنفيذية في سبتمبر)
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 ( 15جدول ) 
 عتبات معايير أعباء الديون  

 )نسبة مئوية(
 المؤشرات

 
 العتبة

نسبة الدٌن العام االجمالً الى  السٌولة المدرة على الدفع
 GNP/TED TED/XGS XGS/TEDS /RES TEDS الناتج المحلً االجمالً

 35 14 10 140 30 ضعٌف

 55 18 15 180 40 متوسط

 70 23 21 240 50 خطٌر

Source: Toint world Bank .I.M.F Debt sustainability Frame work for Low-Income countries 
March .12.2020. 

 :(1)عتبات معايير مؤشرات أعباء الديون ( يالحع 15ومن الجدول )

وتكون في حالة عدم تجاوز أؼ مؤشرات المديونية لمعتبات (: Low Riskعتبة المخاطر المنخفضة) . أ
 المحددة.

يكون في حالة تجاوز أؼ من المؤشرات المذكورة في الجدول  (:Moderateعتبة متوسط المخاطر) . ب
 (أؼ أن الدولة ال تواجو حاليا أؼ صعوبات في سداد قروضيا. 15رقم ) 

أؼ عندما يواجو البمد فعال صعوبات في خدمة ديونو في (:  High Riskعتبة المخاطر العالية) . ت
 وىناك متأخرات أو أعادة جدولة لمديون . األجل القصير،

 جية:وفيما يمي استعراض الى لمؤشرات أعباء القروض الخار 

 : الدفع عمى القدرة مؤشرات .1

وتعكس مدػ متانة االقتصاد وقوتو واستقراره وثبات االقتصاد القومي ،فضال عن قدرتو عمى      
 قتراض ويتضمن المؤشرات التالية:اال

 : GDP/DOD))(2)اإلجمالي المحمي الناتج أجمالي الى الخارجية القروض نسبة  . أ

جمالي الناتج المحمي اإلجمالي ،اذ يعد إلى نسبة ما يقتطعو المقترضون من ويشير ىذا المؤشر ا   
االخير المصب الرئيس لكل النشاطات التي تجرؼ في الدولة وان التطور في أؼ نشاط اقتصادؼ والبد ان 

                                                           

(1)Toint work Bank –I.M.F 

 ، ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ ،ِؤعغخ إٌجشاط  ؽذ٠ش(/ )ِذخً  اٌز٠ًّٛ اٌذٌٟٚ ، (ػجذ اٌىش٠ُ عبثش شٕغبس اٌؼ١غبٚٞ(2

 .31-28ص ص  ،2008إٌغف االششف،
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ينعكس في تطور الناتج المحمي االجمالي ، وان ىذا التطور يتطمب المزيد من االستثمارات التي تتجاوز 
لموارد المحمية المتوفرة وىو ما يتطمب بدوره الى موارد مالية من خالل القروض الخارجية وىي بدورىا ا

تؤدؼ الى زيادة االعباء نتيجة لزيادة خدمتيا وخاصة ان مكونات ىذا الناتج في جانب كبير منيا متولد 
 من قطاع الخدمات .

 (:XGS/DOD) الصادرات عوائد الى الخارجية القروض نسبة . ب

اعتمد ىذا المؤشر عمى اساس ان حصيمة الدول من صادراتيا السمعية والخدمية ىي المصدران      
ويعبر ىذا المؤشر عن حالة تردؼ الجدارة االئتمانية لمدول المقترضة وفي الوقت  ، الرئيسان لمنقد االجنبي

نفسو يعطي صورة واضحة في صادراتيا ، وان االرتفاع في ىذا المؤشر يعطي ىبوطو في مؤشر القدرة 
 عمى الدفع. 

 : السيولة مؤشرات .2

طيات الخارجية لالقتصاد القومي ىذه المؤشرات تعكس مدػ كفاية الصادرات والناتج القومي واالحتيا     
وعادة  لتغطية التزاماتو الخارجية وخاصة فيما يتعمق بتسديد قيمة االستيرادات وخدمة القروض الخارجية ،

 لة ما يأتي:تضم مؤشرات السيو  ما

 (:XGS/TDS) والخدمات السمع من الصادرات الى الخارجية القروض خدمة معدل . أ

عند ارتفاع خدمة الدين فان ذلك يدل عمى مدػ العبء الذؼ يتحممو اقتصاد الدولة المدينو بالقياس      
لما تبقى من حصيمة الصادرات من اجل تمويل االستيرادات الضرورية ، ومن ىذا المنطق يالحع اىتمام 

تتعامل معيا وقدرتيا عمى الجيات الدائنة لمصمحة ىذا المؤشر لالطالع عمى قدرة الجيات المدينة التي 
 يد ويحسب كما في الصيغة التالية:يحتاج الى التعق التسديد ،وىو مقياس بسيط ال

 
الفوائد االقساط
 حصيمة الصادرات

 معدل خدمة القروض 

                                                                                                  (:GNP/TDSالقومي) نسبة خدمة القروض الى اجمالي الناتج . ب
تشير ىذه النسبة الى زيادة االقتطاعات الحقيقة من مؤشر حقيقي ينعكس في حالة تصاعده سمبًا عمى 

 االقتصاد القومي لمدولة.



 تمويل الموازنة االتحادية في العراق بالقروض الداخلية والخارجية وخيارات أخرى الفصل الثالث:

 
 

106 

 بة:رجة القائمة والمسحونسبة االحتياطيات الدولية الى القروض الخاجـ. 

ان حجم االحتياطيات الدولية في الدولة ىي دالة في مستوػ الدخل لتمك الدولة وان ارتفاع ىذه النسبة     
يدل عمى قدرة وقوة موقف السيولة الخارجية لمدولة ومن ثم طاقتيا عمى مواجية االعباء المتراكمة بسبب 

الى ما تمتمكو الدولة  زيادة سحوباتيا من القروض والعكس صحيح ،وعادة ما تشير االحتياطيات
 وحقوق السحب الخاصة. ، المقترضة من العمالت الصعبة وفي مقدمتيا الدوالر االمريكي ،الذىب النقدؼ

وفيما يتعمق بموقف السيولة الخارجية  فتتوقف السيولة عمى حصيمة النقد االجنبي والتي تتوقف نفسيا  
جنبية عمى اختالف انواعيا )قروض عمى حصيمة الصادرات وكذلك عمى دور رؤوس االموال اال

وكذلك تتوقف عمى الزيادة الطارئة في االستيرادات وكذلك عمى ما تممكو الدولة من موقف  ومساعدات(
 من صندوق النقد الدولي اذ تعتبر ىذه العوامل ذات طبيعة متقمبة وغير مستقرة.

 ت المخاطر السياسية واالجتماعية مؤشرا-3

 عكس مدػ االستقرار السياسي واالجتماعي لمدول في اداء االقتصاد الكمي الجيد ،ان ىذه المؤشرات ت    
ويمكن ليذه الدول التعامل بشكل جيد او أن تجبر ىذه المخاطر الدول التي ال تسيطر عمى تحقيق التنمية 

 . بطلشعوبيا بالتحول الى اختيارات واردات الشركات المتعددة الجنسية وتفتح اسواقيا بال ضبط او ر 

 : عراقلمدين العام خامسًا: مؤشرات ال
 ومنيا ما ياتي : وقبل القيام باالحتساب نستخدم المختصرات التالية لبيان أعباء المديونية

  - Cross Domestics product― (GDP) (الناتج المحمي اإلجمالي)
   -Total External Debt―(TED)                                               )أجمالي الدين الخارجي(

 Total External Debt Service ―(TEDS)-                          )أجمالي خدمة الدين الخارجي (
                   Export of Good and Services (XGS) - (لي الصادرات من السمع والخدمات )أجما

 -Import  of Good and Services―(MGS)  أجمالي االستيرادات من السمع والخدمات( (
 Interset payment―(INT)-  )الفائدة(

 International Reserves―(RES)-  )االحتياطيات الدولية( 
 Total Internal Debt―(TID) -  )أجمالي الدين الداخمي( 
 Total Public Debt―(TPD) -  )أجمالي الدين العام( 
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 :نستطيع احتساب مؤشرات الدين العام لمعراق وكما يأتي ( 16)  الجدولب وباالستعانة

 (11جدول )

            انًؤشراث انًستخذيت فً بٍبٌ يؤشراث أعببء انًذٌوٍَت سُواث يختبرة

 )يهٍوٌ دوالر(                                                                                           

 السنوات
الناتج المحلً 

 (GDPاالجمالً )

الدٌون 
الخارجٌة 

(TXD) 

الدٌون الداخلٌة 

(TID) 

 الدٌن العام

(TPD) 
 خدمة الدٌن

 الصادرات
 االجمالٌة

حجم االحتٌاطٌات 
الذهب/ملٌار عدا 

 (GDPدوالر)

2008 81.060 63.963 4.456 68.419 1975.0 63.726 50.101 

2009 78.960 64.289 8.434 72.723 552.7 44.373 50.143 

2010 73.530 57.026 11.941 68.967 656.8 51.764 57.219 

2011 72.280 61.267 7.447 68.714 1480.64 83.253 69.088 

2012 73.610 57.706 6.548 64.254 1391.1 94.311 78.155 

2013 75.690 58.714 4.256 62.970 1568.1 93.066 88.441 

2014 78.290 57.347 16.031 73.378 2022.5 88.112 75.435 

2015 76.760 57.639 32.143 89.782 1919.2 57.577 62.810 

2016 72.020 60.064 47.362 107.426 1435.0 47.684 53.431 

2017 73.590 65.661 47.823 113.340 819.9 63.314 48.940 

2018 79.930 66.435 41.823 108.258 1024.3 95.256 61.003 

2019 785920 67.368 38.332 105.700 1246.8 82.309 60.413 

 تم اعداده باالستناد الى:المصدر: 
 واالحصاء.دائرة البحوث  ، وزارة المالية ، جميورية العراق-

 مؤشرات الدين الخارجي لمعراق  .1
 :مؤشرات القدرة عمى الدفع . أ

بالمقارنة مع عتبات معايير أعباء الديون التي وضعيا كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي     
بمغ العتبة  GDP  /(TEDأن المؤشرات )( 17يالحع من الجدول )( 15الموضحة في الجدول   )

% والتي حصمت فييا االزمة المالية العالمية ثم انخفضت قمياًل عام 50والبالغة  2008الخطيرة عام 
% وىي التزال خطيرة ، وفي السنوات األخرػ انخفضت الى العتبة المتوسطة البالغة 48وبمغت  2009

انخفضت الى العتبة الضعيفة نتيجة توقف االقتراض الخارجي ومن عادت الى  2014% وفي عام 40
% دون العتبة 26انخفضت الى  2019واقتربت من العتبة المتوسطة وفي عام  2017عام االرتفاع 

الضعيفة بعد ان حقق العراق زيادة في الناتج المحمي االجمالي عمى الرغم من الزيادة في القروض 
 (.2019و) (2017الخارجية في االعوام)

يحقق اؼ عتبة سواء كانت)الضعيفة أو ( يالحع ان العراق لم XGS/TEDSأما المؤشر الثاني )      
ويعود ذلك الى تصاعد حجم الصادرات االجمالية  السابق المتوسطة أو الخطيرة( في سنوات الجدول
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ويبدو ذلك السبب في دفع القائمين عمى  ، لمعراق التي تييمن عمييا الصادرات النفطية كما ذكرناىا سابقا
 خارجية لسد العجز في الموازنات االتحادية .االقتصاد العراقي بالمجوء الى القروض ال

  : مؤشرات السيولة . ب

أظيرت النسب المحتسبة في الجدول السابق وفي معظم السنوات المختارة، ان العراق لم يبمغ اؼ من 
، وىذا يعني ان العراق يمتمك احتياطيات كافية لسد التزامات خدمة  (16الحدود المثبتة في الجدول )

 (.TEDS/XGS( وسد فاتورة االستيرادات من خالل المؤشر)TEDS/RESالمؤشر)الدين من خالل 

 (17جدول )
 مؤشرات اعباء  المديونية الخارجية لمعراق سنوات مختارة 

 )  نسبة مئوية(                                                                         

 المؤشر
 السنوات

 السٌولة% المدرة على الدفع%

GDP/TED TED/XGS XGS/TEDS RES/ TEDS 

2008 50.0% 101% 3% 4% 

2009 48.0% 145% 2% 2% 

2010 40.0% 100% 2% 1% 

2014 26.0% 65% 3% 3% 

2017 35.0% 104% 2% 2% 

2019 26.0% 82% 2% 2% 

 تم إعداده باالستناد إلى: المصدر:   
 دائرة البحوث واإلحصاء ، وزارة المالية ، جميورية العراق-   

 . مؤشرات الدين الداخمي لمعراق 2

ويالحع ان كل من المؤشرين لمقدرة عمى الدفع  تمك المؤشرات لسنوات مختارة ، (18يبين الجدول )    
(TID/GDP) و (TID/XGSلم يبمغ كل منيم العتبة الضعيفة البالغة ) (عمى الرغم من االقتراب 30 )%

% بسبب مشاكل واجيت الحكومة االتحادية 25بالنسبة لممؤشر االول اذ سجمت نحو  2017منيا عام 
الى  2015مميار دوالر عام 32.143 في توفير النفقات التشغيمية ثم بعد أن قفزت الديون الداخمية من 

مميار دوالر بعدىا انخفضت تمك الديون  47.679اعمى معدل ليا خالل مدة الجدول ،اذ سجمت نحو 
( ىو االخر في حدود اقل TID/XGSأما المؤشر الثاني ) % ،15وسجمت النسبة تبعا لذلك  2019عام

%  ثم انخفضت 76اذ سجمت نحو  2017%( واقصى نسبة بمغت عام 140) من العتبة الضعيفة البالغة
 ولنفس السبب المذكور أنفًا. 2019% عام 47الى 
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( TID/RESأما مؤشر السيولة بالنسبة لمدين الداخمي لمعراق تم أحتساب مؤشر أخر يشير الى)     
لممقارنة مع ما متوفر لدػ البنك المركزؼ العراقي من االحتياطيات االجنبية)عدا الذىب( ويالحع خطورة 

المبينة في المؤشر ، عمى الرغم عدم وجود أؼ درجة من عتبات معايير  اعباء الديون و   ىذا 
والذؼ شيد  2017( تصاعد ىذه النسبة وبمغت اخطرىا عام  18(  ويالحع من الجدول) 15الجدول)

انخفاض في حجم االحتياطيات االجنبية وزيادة توجو الحكومة االتحادية الى االقتراض الداخمي لسد 
 الميًا.النفقات الحكومية ما بعد صدمتي داعش االرىابي وانخفاض اسعار النفط الخام ع

 ( 18جدول )
 مؤشرات اعباء المديونية  الداخمية لمعراق سنوات مختارة

 )  نسبة مئوية(                                                        
 المؤشر

 السنوات

 السٌولة مؤشرالمدرة على الدفع

GDP/TID TID/XGS TID/RES 

2008 4% 7% 9% 

2009 7% 19% 17% 

2010 9% 23% 21% 

2014 7% 19% 22% 

2017 25% 76% 98% 

2019 15% 47% 64% 

 :تم اعداده باالستناد الى المصدر:               
 .واالحصاء البحوث دائرة المالية ، العراق ، وزارة ـــ جميورية            

 
 عام )الخارجي والداخمي لمعراق (:مؤشرات الدين ال .3

( يتضح ما 19وقياس مؤشرات عبء الدين العام كما مبين في الجدول )بعد جمع كل من حجميما    
 ياتي:

)الضعيفة  يتجاوز كل العتبات الثالثة (TPD/GDPيالحع ان المؤشر ):  مؤشر القدرة عمى الدفع . أ
وىنا يمثل الخطر عمى االقتصاد العراقي وعمى القدرة في تسديد خدمة الدين  ، والمتوسطة والخطيرة(

والداخمي( وىذا ما يمثل امتصاص الى القدرات الذاتية لالقتصاد المحمي كذلك تحمل العديد )الخارجي 
 ، (TPD/XGSأما المؤشر الثاني من القدرة عمى الدفع ) من المخاطر السياسية واالجتماعية ،

، وىو العام الذؼ تال االزمة  2009توضح النسب المستخرجة ان المؤشر تجاوز العتبة الضعيفة عام 
 ومع ذلك لم يبمغ العتبة الخطيرة. 2017المالية العالمية والعتبة المتوسطة عام 
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( TPD/RESتم احتسابو لبيان نسبة) يالحع ان ىذا المؤشرالسابق من الجدول  :مؤشر السيولة  . ب
ويالحع من النسب المستخرجة التجاوز الكبير لمدين العام الى االحتياطيات االجنبية )عد الذىب( 

%، ونستنتج ان استمرار العراق 232وسجمت  2017% وتجاوزت الضعفين عام 150اكثر من 
بالمجوء الى القروض الخارجية او الداخمية يمثل خطرًا محدقًا عمى مستقبل االقتصاد العراقي ويجعل 

 من خيارات تحقيق التنمية االقتصادية صعبة في ظل ضعف التمويل المالي.
 

 (19جذول )

 يؤشراث أعببء انذٌٍ انعبو نهعراق سُواث يختبرة 

 )  َسبت يئوٌت(                                    

 اٌّؤشش

 اٌغٕٛاد

 اٌغ١ٌٛخ اٌمذسح ػٍٝ اٌذفغ

GDP/TPD TPD/XGS RES / TPD 

2008 53% 108% 137% 

2009 54% 164% 145% 

2010 49% 134% %121.0 

2014 33% 84% 98.0% 

2017 60% %179.0 232% 

2019 40% 82% 175% 
 : رُ اػذادٖ ثبالعزٕبد اٌٝ:انًصذر      

 دائشح اٌجؾٛس ٚاالؽظبء. ، ٚصاسح اٌّب١ٌخ ، عّٙٛس٠خ اٌؼشاق -     

 . حجم وهيكل خدمة الدين الخارجي لمعراق :4

نتيجة حدوث االزمة المالية العالمية  قد بمغ  2008ان الحجم المطمق في عام  (20يبين الجدول )      

، اما في  (19.4( وبفائدة بمغت نحو)80.6وقيمة القسط بييكل خدمة الدين بمغت نحو ) 1975.0)نحو)

في عام احتالل داعش  2014( بدات الفائدة تصبح اكبر من القسط  أما في عام 2014و2013عام )

قيمة القسط بمغت  ) 2022.5الحجم المطمق نحو) االرىاب وصدمة انخفاض اسعار النفط قد بمغ

بمغت  إذ 2016( وان اعمى قيمة لمفائدة كانت في عام 71.8وبفائدة قد بمغت نحو) (28.2نحو)

( وان القسط 1024.3قد انخفضت قيمتو وبمغت نحو) 2018ان الحجم المطمق في عام  ، (74.0نحو)
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نجد ان قيمة الحجم  2019، اما في عام  (37.0قيمتيا )( وبفائدة 63.0ارتفعت قيمتو ايضا وبمغت نحو)

 (.40.0( وبفائدة بمغت )60.0( وقيمة القسط بمغت نحو)1246.8) المطمق ارتفعت وقد بمغ

 (20جذول)

 (2019-2006حجى وهٍكم خذيت انذٌٍ انخبرجً نهعراق نهًذة )

 البٌان

 السنوات
 الحجم المطلك ملٌون دوالر

 هٌكل خدمة الدٌن

 المجموع الفائدة% %  المسط

2006 835.9 94.4 5.6 100 

2007 1340.1 73.1 26.9 100 

2008 1975.0 80.6 19.4 100 

2009 552.7 80.2 19.8 100 

2010 656.8 97.2 2.8 100 

2011 1480.64 72.8 27.2 100 

2012 1391.1 40.6 59.4 100 

2013 1568.1 30.2 69.8 100 

2014 2022.5 28.2 71.8 100 

2015 1919.2 27.2 73.8 100 

2016 1435.0 26.0 74.0 100 

2017 819.9 52.0 48.0 100 

2018 1024.3 63.0 37.0 100 

2019 1246.8 60.0 40.0 100 

 -رُ اػذادٖ ثبالعزٕبد اٌٝ:-انًصذر:     

 دائشح اٌجؾٛس ٚاالؽظبء. ، ٚصاسح اٌّب١ٌخ ، عّٙٛس٠خ اٌؼشاق-      
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 ل العجز في الموازنات االتحاديةخر  في تموياألخيارات ال الثالث:المبحث 

ىنالك العديد من الخيارات التمويمية لمموازنة العامة تعتمدىا الدول حسب طبيعة  اقتصاداتيا       
 العراق نتناول الخيارات االتية: ،وترتبط بالنظام االقتصادؼ الذؼ تنتيجو الدولة ،وفيما يخص

يختمف عرض النقد من مجتمع ألخر نظرا لمعادات المصرفية من جية وتباين  النقود:عرض -أوال   
مفيوم  عرض توضيح  مستويات التطور االقتصادؼ واالجتماعي بين المجتمعات ولتوضيح ذلك البد من 

 .النقود وعناصره

 :يأتي هنالك مجموعة من المفاهيم لعرض النقود ومنها ما مفهوم عرض النقود:

 ىو عبارة عن كمية وسائل الدفع المتاحة في المجتمع وىي عبارة عن أجمالي ود: عرض النق
 .(1)النقود وعمى اختالف أنواعيا الموجودة في المجتمع في مدة زمنية معينة

 :النقود الورقية والمعدنية المصدرة والعمالت األجنبية من  ىو مجموع وسائل الدفع عرض النقود
وأشباه النقود التي يطمبيا اإلفراد والشركات المالية واإلنتاجية بيدف المعامالت او المضاربة تؤدؼ 

 .(2)لزيادة اإلنتاج من السمع والخدمات ومن ثم معدل النمو االقتصادؼ 

 :ىي البنكنوت المصدر والعمالت المساعدة و مجموع وسائل الدفع بكافة أنواعيا و  عرض النقود
 .3))النقود المصرفية والودائع الجارية لدػ البنوك التجارية

تتكون عناصر عرض النقود من مجموعة متعددة من وسائل الدفع المحمية  عناصر عرض النقود:
 عض بعرض النقود الضيق أو الواسع:واألجنبية ويطمق عمييا الب

( M1أن صندوق النقد الدولي اعتمد عمى مفهوم عرض النقد الضيق) (:M1عرض النقد الضيق) -1
 . (4)وقد تضمن ما يأتي

 (النقد الورقي والمعدني المصدر وىو خارج الجياز المصرفيc.) 

                                                           
 
 .45،ص1988 ، عبِؼخ اٌّٛطً ، ِذ٠ش٠خ داس اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، اٌّظبسف إٌمٛد ٚ ، ٔبظُ اٌشّشٞ(1)

 .476،ص2012 ، ،داس إًٌّٙ اٌٍجٕب1ٟٔط ، إٌمٛد ٚاٌظ١شفخ ٚاٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ػٍٟ وٕؼبْ ،(2)

 .24ص ،1968ثغذاد، ، ،ِطجؼخ اٌّؼبسف1إٌمٛد ٚاٌجٕٛن ، ط دمحم ػض٠ض،(3)

 .117ص ، 2012 ، ػّبْ ، داس اٌىٕذٞ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، الزظبد٠بد إٌمٛد ٚاٌجٕٛن ، ( ٘بٟٔ ثٕٟ ؽغ١ٓ(4
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 )الحسابات الجارية )الودائع تحت الطمب (D)  وقد تختمف حسب ىذه الكتمة من دولة ألخرػ ولكنيا
 عن الحسابات األخرػ.محدودة وال يمكن اعتبارىا مختمفة 

نتيجة لمتطورات االقتصادية أصبح من الصعوبة باإلمكان التمييز بين  (:M2عرض النقد الموسع) -2
،  وبالتالي لم يعد مفيوم عرض النقود يقتصر عمى وسائل الدفع المعروضة فقط ، النقود وأشباه النقود

وبدا االىتمام لمتحول الى مفيوم اوسع لعرض النقود وىي تتضمن فعال العناصر المذكورة الودائع 
 األموالالمؤجمة والودائع بأخطار، وان عرض النقود يعرف بمفيومو الواسع ىو عبارة عن مجموع 

من خالل النظام  أدارتياالمتاحة النقدية وشبو النقدية والودائع تحت الطمب والودائع ألجل والتي تتم 
 .(1)المصرفي والخزينة العامة

أن المدرسة الكينزية أحدثت تطورًا ممحوظًا لبعض المفاىيم النقدية في  (:M3عرض النقد الحديث) -3
مفيوم عرض  بريطانيا وعرف ىذا االتجاه باسم الكينزيون الجدد وذلك لحصر  جميع أنواع الدفع في

 النقود ويشمل ما يمي:

 M2. 

  االستيالكية )بيع وشراء السمع الغذائية(.البطاقات 

 .الودائع والمساىمات في صندوق االستثمار ونوادؼ االستثمار 

 والشك ان التوسع بفيوم  ، الودائع االدخارية وشيادات اإليداع ذات العائد لدػ المصارف التجارية
شراء النيا تخفي عرض النقود يحصر في جميع األنشطة النقودية سواء كانت بيدف المضاربة او ال

 .(2)وراءىا قيمًا اقتصادية

لقد توسعت المدرسة النقدية االمريكية في تحديد معنى النقود ،فأضافت  (:M4عرض النقد األمريكي) -4
االمريكي عناصر دفع غير موجودة في بمدان اخرػ لذلك اطمق عمى ىذا المفيوم بالعرض النقدؼ 

 ويتضمن العناصر االتية:

 M3. 

                                                           

 . 52،ص  2005ث١شٚد، ، ،داس اٌفغش ٌٍٕشش ٚ اٌزٛص٠غ1ط ، إٌمٛد ٚاٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ، طبٌؼ ِفزبػ( (1

 .70ص ،2009  ، ث١شٚد ، داس إًٌّٙ اٌٍجٕبٟٔ ، 2ط ، االلزظبد إٌمذٞ ٚاٌّظشفٟ ، ثغبَ اٌؾغبس( (2



 تمويل الموازنة االتحادية في العراق بالقروض الداخلية والخارجية وخيارات أخرى الفصل الثالث:

 
 

114 

 األمريكية أذونات الخزانة 

 (1)ودائع األفراد األمريكان بالدوالر األوربي. 

 .التزامات وزارة الخزانة األمريكي 

 تحميل عرض النقد في العراق :

 ( حجم ونمو عرض النقد وتقرأ ما يأتي : 21ويستعرض الجدول )   

 وبزيادة قدرىا ، 2004مميون دينار عام  (10148626) (M1)الضيق النقود عرض بمغ .1
 اما عرض النقد بالمعنى الواسع ، (250.2%، وبنسبة )2003 عن عام  دينار  مميون  (4375025)
(M2) (12254000) ( 8232153مميون دينار خالل السنة نفسيا وبزيادة قدرىا) مميون دينار ، 

ويعود سبب ذلك الى استبدال العممة العراقية القديمة بالعممة  ، %(204.7وبنسبة ) ، 2003عن عام 
 وضخ كميات كبيرة من النقود . ،2004 لسنة  (56الجديدة وفقًا لقانون رقم)

وحتى عام  ، 2004ان الزيادة في عرض النقود بمفيوميو الضيق والواسع الزالت مستمرة ما بعد عام  .2
 ويعزػ ذلك الى: ، 2013

  االعداء.زيادة النفقات العسكرية والحربية وزيادة تسميح القوات المسمحة لغرض مواجية 

 .زيادة النفقات االمنية وتطوير االجيزة االمنية 

 .زيادة النفقات االستثمارية وتضخيم عدد وحجم المشاريع في العراق 

 .الزيادة المستمرة لمنفقات الجارية والمتمثمة بزيادة رواتب ومخصصات واجور الموظفين في الدولة 

 السنوات خالل وممموس حاد انخفاض شيد قد والواسع الضيق بالمفيوم النقود لعرض النمو معدل ان .3
%( عمى التوالي -9) ، %(-10حيث بمغت ىذه النسبة) ،2015  عام وخاصة الدراسة من االخيرة

والسبب يعود الى تقميل الصادرات النفطية وانخفاض االيرادات  ومقارنة مع السنة السابقة ليما ،
وانخفاض اسعار النفط العالمية وبالتالي  االرىاب ، المتاتية من تمك الصادرات بسبب حرب داعش

 التاثير السمبي عمى حجم عرض النقود ومعدل نموه.

                                                           

داس  ، رشعّخ طٗ ػجذ هللا ٚػجذ اٌفزبػ ػجذ اٌشؽّٓ ، ٚعٙخ ٔظش إٌمذ١٠ٓ ، إٌمٛد ٚاٌجٕٛن ٚااللزظبد ، ثبسٞ ع١غً( (1

 . 50ص ،1987 ، اٌش٠بع ، اٌّش٠خ ٌٍٕشش
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 (92105401) مميون دينار و (7930527)نحوبمغ حجم عرض النقود بالمعنى الضيق والواسع  .4
بمقدار  ،2017 وان ىذا الحجم ازداد مقارنة بعام  ، 2018مميون دينار عمى التوالي عام 

ويعود  عمى التوالي ، ، %(3و) %(2.5مميون دينار وبنسبة بمغت) (2664063و) ، (1768976)
وزيادة اسعار النفط في الخارج وبالتالي زيادة  ، ذلك الى زيادة صادرات نفط العراق لمخارج من جية

  االيرادات المتأتية الى الخزينة العامة لمدولة من العمالت الصعبة ومن ثم العممة المحمية

 

 (40جذول)

 (2019-2003(فً انعراق نهًذة)M2(و)M1يعذل ًَو عرض انُقود)

 )يهٍوٌ دٌُبر(                                                                               

 انبُود

 انسُواث

عرض انُقذ ببنًعُى 

 (M1انضٍق)

 يعذل انًُو

 %انسُوي

عرض انُقذ ببنًعُى 

 (M2انواسع)

 انًُويعذل 

 %انسُوي

2003 2898189 3.8- 4021847 4.4 

2004 10148626 250.2 12254000 204.7 

2005 11399125 12.3 14684000 19.8 

2006 15460060 35.6 21080000 43.6 

2007 21721167 40.5 26956076 27.9 

2008 28189934 29.8 34919675 29.5 

2009 37300030 32.3 45437918 30.1 

2010 51743489 38.7 60386086 32.9 

2011 62473929 20.7 72177951 19.5 

2012 63735871 2.0 75466360 4.6 

2013 73830964 15.8 87679504 16.2 

2014 72692448 1.5- 90727801 3.5 

2015 65435425 10.0- 82595493 9.0- 

2016 70733027 8.1 88081993 6.6 

2017 71161551 0.6 89441338 1.5 

2018 72930527 2.5 92105401 3.0 

2019 867707 11.5 1034411 8.8- 

 -رُ أػذادٖ ثبالعزٕبد اٌٝ: :انًصبدر    

  http://data.albanakaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG -اٌج١بٔبد : ، اٌجٕه اٌذٌٟٚ - 

-1990اٌّغّٛػخ اإلؽظبئ١خ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍّذح ) اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌإلؽظبء ٚاألثؾبس ، ، اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ - 

 . 2003ػذد خبص، ؽض٠شاْ(،2003

 . 2011، ثغذاد اٌجٕه اٌّشوضٞ ، اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ٚرطٛس ع١بعزٗ إٌمذ٠خ ٚاٌشلبثخ اٌّظشف١خ ، -

   (.2018-2004اٌزمبس٠ش االلزظبد٠خ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍغٕٛاد) ، اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌإلؽظبء ٚاألثؾبس ، اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ -

اٌّغّٛػخ اإلؽظبئ١خ اٌغ٠ٕٛخ ، إٌششاد اٌغ٠ٕٛخ   ، اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌإلؽظبء ٚاألثؾبس ، اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ -

 (. 2018-2004ٌٍغٕٛاد)

 ٌج١بٔبد االلزظبد٠خ ٚاالؽظبئ١خ :ا ، اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌإلؽظبء ٚاألثؾبس ، اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ-

at-http://cbiraq.org/Data Valus .aspx?dtFrm=12/31/2004&dtTo=05/2.   

        

http://data.albanakaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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 الضرائب ثانيًا:

من اإلفراد جبرا وبصفة نيائية وبدون أن مفيوم الضريبة ىي مبمغ من المال تقتطعو السمطة العامة    
التي تعتمد عمييا األساسية  احد الموارد  بذلك  تمثل  وىي ، مقابل مباشر وذلك لتحقيق أىداف المجتمع

وان طبيعة الضرائب وأىدافيا قد تطورت عبر تطور النظم السياسية  ،الدولة في تمويل نفقاتيا 
تدفع بدون مقابل  ، ديدة وتتميز بيا )فريضة إلزاميةواالقتصادية واالجتماعية ولمضريبة خصائص ع

وان استخدام الضرائب يعتبر  المساىمة في تحقيق أىداف المجتمع (، مبمغ يقتطع وبشكل نيائي، ، مباشر
 . (1)من األساليب التي تمجا ألييا الدولة في الوقت الحاضر والفكر المالي الحديث

 الى ضرائب مباشرة وغير مباشرة : وتنقسم الضرائب حسب طريقة جبايتها

وىي الضرائب التي تدفع مباشرة من قبل االفراد والشركات الى الحكومة وىذا النوع  ضرائب المباشرة :ال .1
من الضرائب يستند الى مبدأ القدرة عمى الدفع حيث ان من يممك قدرًا أعمى من الموارد)راتبًا اكبر أو 

 من الضرائب.يفرض عميو نسبة اعمى  أرباحًا اكثر(

 المباشر:مميزات الضرائب أ. 

 المال من االغنياء وثم اخذ  طريق عن عادل بشكل الثروة توزيع في المساىمة من تمكن انيا
 استخدامو من طرف الحكومة في تمويل الخدمات الموجية لمفقراء.

 ، حالة النموحيث تمثل موردًا كبيرا لمحكومة في  انيا تستفيد مباشرة من ارتفاع الدخل القومي 
 . (2)االقتصادؼ الكبير

 : أتيأما عيوب هذا النوع من الضرائب ومن أهمها ما يب. 

 عمى المرتفعة الضرائب نسب ان حيث واالدخار العمل أرادة عمى سمباً  تؤثر قد الضرائب ىذه ان 
 .المرتفعة الضرائب نسب من  مخافة االضافي العمل عمى يعزفون  والشركات االفراد تجعل قد الدخل

  ان االفراد والشركات يكونون عمى عمم بالتزاماتيم الضريبية بدقة )وفي بعض االنواع من الضرائب
فمثال  مما قد يدفعيم لمتيرب الضريبي ، المباشرة تكون عمييم مسؤولية تحديد الدخل كالشركات مثال(

 .لدفع مبمغ اقل لمحكومةصحاب الشركات اعالن ارباح اقل من االرباح الحقيقية وذلك  يمكن ال

                                                           

 .269طب٘ش اٌغٕبثٟ ، ِظذس عجك روشٖ ، ص ( (1

 at-https://ahmaddan.blogspot.com/2018/10/blog        :134ص  ، ِظذس عجك روشٖ ، خذ٠غخ االػغش(2) 

-post-28.html. 
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والشركات الى الحكومة بشكل مباشر  وىي الضرائب التي ال يدفعيا اإلفراد  :المباشر غير الضرائب .2
الفرق األكبر بين الضرائب الغير مباشرة ونظيرتيا  ولكنيا تفرض عمى أنتاج السمع والخدمات وبيعيا ،

 :( 1)المباشرة يتمخص باالتي
أؼ انو اذا افترضنا انو تم تطبيق ضريبة بنسبة  :أخر إلى شخص من عبئها نقل يمكن انه . أ

%عمى انتاج السيارات فيمكن لمشركات المنتجة لمسيارات ان تقوم ببساطة برفع سعر سياراتيا 10
وذلك ليحافع عمى ىامش الربح وبيذا يكون من  ، %(10وبنسبة قد تصل الى كامل نسبة الضريبة)

 المستيمك وليس المنتج.يدفع الضريبة حقيقة ىو 
أؼ انو اذا تم فرض ضريبة عمى عجالت السيارات  فع الضريبة هو المستهمك النهائي:ان من يد . ب

فان مصنع العجالت سيرفع من ثمن العجالت التي يبيعيا لمصنع السيارات ليحافع عمى ىامش 
الي يبقى المستيمك الربح وبنفس المنطق سيرفع منتج السيارات السعر بقدر ارتفاع تكمفتيا وبالت

 النيائي لمسيارة ىو المتحمل االكبر لعبء الضريبة.

 مميزات الضرائب الغير مباشرة:جـ . 

  ر السمع والخدمات فال يشعر دافع الضريبة بيا .ألسعا متضمنة تكون  أنيا 
  (2)تقمل فرص التيرب الضريبي اذا تمت ادارتيا بشكل سميم . 
  . وفرة الحصيمة نسبيًا 
  تكاليف التحصيل .انخفاض 

 : عيوب الضرائب الغير مباشرةد.  

  لالسعار العام المعدل عمى سباً  ويؤثر اسعارىا يرفع السمع عمى مباشرة الضرائب ىذه فرض ان. 
   ىذه الضرائب تفرض عمى السمع والخدمات التي يشترك في استيالكيا الغني والفقير وبالتالي فيي

 . (3)الدفع مما يجعميا غير عادلة لمطبقات االكثر فقراً تستند الى مبدأ القدرة عمى  ال
 واقع الضرائب الكمركية .1

نتناول ىذا النوع من الضرائب لما لو من أىمية كبيرة في قمة حصيمة الضرائب العامة ونسبة      
وىناك أجماع بين المختصين وان ىذا النوع من الضرائب يخضع إلى  مساىمتيا من اإليرادات العامة ،
                                                           

 .115، ص  2018( دمحم خ١ش اٌؼىبَ ، اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ : اإل٠شاداد ٚإٌفمبد ، ِٕشٛساد اٌغبِؼخ االلزشاض١خ  اٌغٛس٠خ ، (1

  -:2016( اؽّذ ع١ٍّبْ شش٠ف ،اٌؼشع ٚاٌطٍت : اٌغؼش ث١ٓ اٌّطشلخ ٚاٌغٕذاْ ، (2

at-http://www.ida2at.com/your-guide-to-understand-taxes-definition-types-effects. 

 .116( دمحم خ١ش اٌؼىبَ : ِظذس عجك روشٖ ، ص (3
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الفساد المالي واإلدارؼ بسبب عدم سيطرة الحكومة االتحادية عمى المنافذ الحدودية الرسمية وكذلك وجود 
ومن جية أخرػ الخالفات القائمة بين الحكومة واإلقميم بشأن حجم إيرادات ىذا  منافذ أخرػ غير رسمية ،

وع من الضرائب المتعمق بفرض وتأسيس عمى ذلك تأتي األىمية النسبية ليذا الن الضرائب ،  النوع من 
 مقدار من الضريبة عمى األستيرادات من الخارج التي تدخل إلى العراق دون معرفة أقياميا وأحجاميا ،
وفي حين لو تم ذلك لكانت تمثل موردًا ماليًا كبيرًا في تمويل الموازنة االتحادية ،وقد شيد العراق بعد رفع 

انفتاح كبير عمى العالم الخارجي وخصوصًا في مجال التجارة الخارجية مما أدػ  2003الحصار عام 
أن قيمة الضرائب الكمركية  ويالحع ،  (22الى تدفق السمع المستوردة بشكل كبير وكما في الجدول )

(وبدأت ترتفع نسبة الضرائب 0.91%وبنسبة  قد بمغت )  2008( في عام 376539بمغت نحو)
بمغت قيمة  2018( اما في عام %1وبنسبة بمغت نحو) 2014( في عام 430685)الكمركية لتبمغ 

قد بمغت نسبة   2019( اما في عام %3.65( وبنسبة بمغت )1601728الضرائب الكمركية نحو)
 (.%3.84( وبنسبة بمغت نحو)952680الضرائب الكمركية )

 (22جذول )

 ببنُسبت ألجًبنً االستٍراداث )االسعبر انجبرٌت ( أهًٍت انضرائب انكًركٍت

 )يهٍوٌ دوالر (                                                           

 النسبة % أجمالي قيمة االستيرادات الضرائب الكمركية واتالسن

2004 81020 30952242 0.26% 

2005 118176 34568508 0.34% 

2006 219032 30648564 0.71% 

2007 229076 25265660 0.90% 

2008 376539 41530320 0.91% 

2009 590688 44971290 1.31% 

2010 507341 51380550 0.99% 

2011 373943 55929510 0.67% 

2012 947210 68800996 1.38% 

2013 884708 73117968 1.21% 

2014 430685 43261711 1% 

2015 324463 48578233 0.67% 

2016 577146 57353324 1.01% 

2017 1129153 37361219 3.02% 

2018 1601728 43804511 3.65% 

2019 952680 24803820 3.84% 

 -رُ أػذادٖ ثبالعزٕبد إٌٝ: -:انًصبدر             

 ٚصاسح اٌّب١ٌخ،اٌذائشح االلزظبد٠خ ،ثغذاد،عٕٛاد ِزؼذدح.ـ                 

 ؾبس ،لغُ إؽظبء ١ِضاْ اٌّذفٛػبد.اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌإلؽظبء ٚاألث ، اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟـ                 
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 الصناديق السيادية :ثالثا

ىو صندوق ممموك لمدولة وغالبا ما يتكون من أصول عديدة مثل مفهوم الصناديق السيادية:     
األراضي أو االسيم أو السندات أو اجيزة استثمارية أخرػ وتقوم ىذه الصناديق بأدارة فوائض دولة من 

 .اجل االستثمار في االسيم والسندات

صناديق او ترتيبات استثمار ذات الغرض ) ويعرف المنتدػ الدولي لصناديق الثروة السيادية ىي    
الخاص ممموكة لمحكومة العامة وتعمل صناديق الثروة السيادية التي أنشأتيا الحكومة العامة الغراض 
االقتصاد الكمي عمى حفع االصول او ادارتيا لتحقيق االىداف المالية واستخدام مجموعة من استراتيجيات 

  ( .1)االصول المالية االجنبيةاالستثمار التي تشمل االستثمار في 

أن صناديق الثروة السيادية ىي صناديق استثمارية تممكيا الدول ولكنيا ال تكون تابعة لوزارات      
 وان اغمب مواردىا تأتي من إيرادات المواد األولية وعمى رأسيا النفط ، ، المالية أو البنوك المركزية

ئض المالية لمدولة وفق خطة تجارية ربحية في عمميات استثمارية واليدف من أدارة واستثمار جزء من الفوا
ذات امد طويل خارج دول المنشأ، وقد فاقت قيمة اصول الصناديق السيادية أربعة تريميونات دوالر عام 

،لتناىز في عام 2008في عام 44الى  1969وانتقل عدد ىذه الصناديق من ثالثة فقط في عام  ،2013
 صندوقًا. 82قرابة  ، 2014

وتتنوع المجاالت التي تستثمر فييا ىذه الصناديق ،ومن أىميا العقار وصناديق التحوط وصناديق       
توجو انتقادات واحيانًا  االستثمار في األسواق المالية والسندات واألسيم والعقود اآلجمة والمواد األولية ،

التي تتحكم في قراراتيا االستثمارية وليست  الى بعض الصناديق السيادية بان التاثيرات السياسية ىي
االعتبارات االقتصادية ،وكما يعاب عمى بعضيا نقص الشفافية وكما تقول مجموعة )جيو ايكونوميكا ( 
لالبحاث والتي اشارت الى ان غالبية صناديق الثروة السيادية الكبرػ في العالم  تفتقر الى الشفافية و 

 :(2)الصناديق السيادية في العالم بأكبروفيما يمي قائمة  ، الحوكمة وخاصة الخميجية منيا

 .1990مميار دوالر ،تاريخ النشأة  893قيمة األصول، (النرويج)العالمي التقاعد معاشات صندوق  .1
 .2007مميار دوالر ، تاريخ النشأة 941شركة االستثمار الصينية ، قيمة االصول  .2

                                                           

، عبِؼخ اٌجظشح،  (2016-2003االعزمشاس إٌمذٞ فٟ اٌؼشاق ٌٍّذح)( ث١ذاء سصاق ؽغ١ٓ ، اصش رغ١شاد أعؼبس إٌفظ ػٍٝ (1

 .79-78، ص ص  2017و١ٍخ اإلداسح ٚااللزظبد،

(2) Dealing with Disruption :IFSWF Annual Review 2017‚International Forum of Sovereign 

Wealth Funds (IFSWF) ‚2017‚pp.3-4. 
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 .1976تاريخ النشأة  ، مميار دوالر 773قيمة األصول  جياز ابو ظبي لالستثمار )اإلمارات(، .3
                 تاريخ النشأة غير محدد. مميار دوالر ،757.2قيمة األصول  ، ما(امؤسسة النقد العربي السعودؼ)س .4
 .1997تاريخ النشأة  مميار دوالر، 567.9شركة سيف لالستثمار)الصين(،قيمة األصول  .5
 .1953تاريخ النشأة مميار دوالر، 548الييئة العامة لالستثمار)الكويت(،قيمة األصول  .6
مميار دوالر ،تاريخ  400.2قيمة األصول  ، محفظة ىيئة ىونغ كونغ النقدية االستثمارية)الصين( .7

 .1993النشأة 
 .2000تاريخ النشأة  مميار دوالر،320  األصولقيمة  ، مؤسسة االستثمار الحكومي )سنغافورة( .8
 .1974تاريخ النشأة  ، مميار دوالر 177 األصولقيمة  ، ةيسنغافور ال تيماسيك القابضة .9

 .2005تاريخ النشأة ، مميار دوالر170  األصولجياز قطر لالستثمار )قطر(،قيمة  .10

، الكبار في السنر االموال لمسكان وتقف عدة دوافع  ألنشاء صناديق سيادية فربما  تيدف الى توفي      
بينما تيدف أخرػ في استثمار االموال في برامج االستثمار والتنمية لممساعدة بتنويع آليات در الدخل ،في 
حين صممت صناديق أخرػ لتخفيف حدة ارتفاع األسعار المفاجئة لمبمد وتقمب العمالت وانعدام االستقرار 

صناديق الثروة السيادية ىو أمر ذات أىمية كبيرة في االقتصادؼ الدولي العام ، وان المجوء نحو استخدام 
العديد من البمدان النامية لقدرتيا عمى مواجية انعدام االستقرار االقتصادؼ وخاصة األزمة المالية التي 

بعد ان خرجت العديد من االقتصادات الناشئة التي ليا حقائب اقتصادية  ،2008 شيدىا العالم في عام 
، ومنذ ذلك الوقت اصبحت صناديق الثروة  روة السيادية من تمك األزمة سالمة نسبياً كبيرة لصناديق الث

السيادية وسيمة لتنويع االقتصادات التي تعتمد عمى سمع وحيدة ووسيمة لتخفيف صدمات العممة وتجنب ما 
تي ،الذؼ يعتمد عمى اقتصاد سمعة واحدة وبالتالي توسع عدد الدول ال يسمى ب )المرض اليولندؼ(

ابدت عن اىتماميا بأنشاء صندوق الثروة السيادية، وبعد خروج العراق من حرب تنظيم داعش االرىابي 
باتت الحاجة الى توليد ايرادات لتمويل جيود اعادة االعمار امر ضرورؼ جدا وامرًا ممحًا وبحاجة الى 

تصاده ،ويتيح االرتفاع الحالي وجود ضمان بأن االقتصاد العراقي الذؼ يعتمد عمى النفط بأمكانو تنويع اق
في اسعار النفط العراقي لمحكومة الفرصة لتمويل جيود اعادة االعمار وتحسين البنى التحتية لمبالد، ولكن 
ان اعتماد االقتصاد العراقي عمى السمعة الغير المستقرة نتيجة لتقمب اسعار النفط قد يؤدؼ الى انييار 

جود الية قوية اضمان استخدام االيرادات المتأتية من الثروة النفطية لذا البد من و  ، مفاجئ في االقتصاد

                                                           


اٌؼالِخ اٌظب٘شح ث١ٓ اصد٘بس اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ثغجت ٚفشح اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚأخفبع لطبع اٌظٕبػبد  ٠ٚمظذ ثٙب 

 اٌزؾ١ٍ٠ٛخ اٚ اٌضساػ١خ ثّؼٕٝ اعزٕضاف اٌضشٚاد اٌطج١ؼ١خ
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ستدامة ومرونة ضد صدمات في اتجاه اعادة البناء مما يسمح لالقتصاد العراقي بان يكون اكثر ا
 االسعار.

 المنافذ الحدودية لمكمارك :رابعاً 

أحدػ أدوات السياسة المالية والتي تندرج ضمن األدوات السعرية  تعد قوانين التعريفة الكمركية      
عمى  وىي تفرض عمى شكل مبمغ ثابت من النقودالنوع األول  ، لمسياسة التجارية وىي تكون عمى نوعين

عمى اما النوع الثاني ىو الرسوم القيمية وىي التي تفرض  ،كل وحدة من وحدات السمع المستوردة دوالر 
، بغض النظر عن حجم الناتج  )المنتوج( عندما تدخل السوق وىي التي تفرض عمى السمعة قيمة السمعة

وقد بدأت الحكومة العراقية بتطبيق قانون التعريفة الكمركية في بداية العام الحالي لسد العجز المالي الذؼ 
بسبب انخفاض اسعار النفط وزيادة االنفاق عمى الحرب ضد تنظيم  ، 2014منذ عام  ، اصاب الموازنة

 داعش االرىاب ولكن ما ان بدات الحكومة بتفعيل ىذا القانون حتى تحول الى بؤره لمفساد المالي واالدارؼ 
في حين ان المبمغ  ، مميار دوالر سنوياً 8 العراق من الكمارك بما يقارب  لوان من المفترض ان يحص ،

 خصوصًا في السنوات االخيرة ، و مميون دوالر سنوياً 600 الذؼ يحصل عميو العراق االن ىو  االجمالي
مشمولة بالرسوم  %،37في حين حدد نسبة  % ،63وكما ان قانون الكمارك تضمن نسبة اعفاءات تبمغ 

 .(1)ىي حصيمة الفساد في الكمارك %،99وىذا يعني ان  الكمركية ،

وفي الوقت الحالي بدأت اجراءات حثيثة من قبل ادارة الكمارك من اجل تحجيم الفساد في المنافذ     
الحدودية والكمارك من خالل محاولة البدء بنظام األتمتو او مايعرف بالترسيم االلكتروني لمبضائع الواردة 

من التوازن مع اقميم  وانشاء منفذ الصفرة الداخمي لمرسوم الكمركية من اجل احداث حالة ، لمعراق
وعمى الرغم من ذلك ان الفساد اليزال في  ، يعمل بنظام التعريفة الكمركية كون االقميم ال كوردستان ،

فعمى سبيل المثال قامت بعض الجيات بنصب سيطرات وساحة تعطل من مرور  ، الكمارك موجود
التكاليف عمى  عمما ساىم في رف حددة ،الشاحنات والبضائع إلى ىذا المنفذ الداخمي اال بعد دفع مبالغ م

أصحاب الشاحنات والتجار أنفسيم ،ومن ناحية أخرػ يذكر المسؤولون ان ىناك تجار يقومون باستيراد 
وفضال عن حدوث حاالت عديدة من عمميات تسريب العممة  ، بضائع فاسدة ومحاولة إدخالو لمبمد

 .(2)الخارجواستيراد بضائع من  الحصولاألجنبية لمخارج بحجة 

                                                           

)دساعخ  ػالء ؽغ١ٓ ػٍٛاْ ، ػٍٟ ٔؼّٗ ث١ز١ش ، دٚس االداسح اٌىّشو١خ  فٟ ص٠بدح ا٠شاداد ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍىّبسن ((1

 37،ص2016رطج١م١خ(، عبِؼخ إٌٙش٠ٓ ، ٚصاسح اٌّب١ٌخ ، و١ٍخ الزظبد٠بد االػّبي ، 

 -:2017إٌّبفز اٌؾذٚد٠خ ٌٍؼشاق ،اٌّٛسد اٌضبئغ، ا٠ٙبة ػٍٟ إٌٛاة:(2)
at-http://annabaa.org/Arabic/economic articles/12387 
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 المناطق الحرة :خامسا

منيا تكون عبارة عن ىبات طبيعية  يتطمب أقامة المناطق الحرة عدة مقومات وىي عمى صنفين:     
كالمناخ والموارد الطبيعية والموقع الجغرافي وامتالك السواحل البحرية ومدػ قربيا من خطوط النقل 

وىذه المناطق الحرة  وكما ان ىناك مقومات أخرػ تعتمد عمى الجيد والنشاط البشرؼ  ، البحرؼ العالمية
تكون معفاة من الرسوم الكمركية وقيود االستيراد توفير بيئة لالستثمارات العالمية وترويج الصادرات ونقل 

ومثال عمى  ، عالتكنموجيا وتوفر فرص عمل وغير ذلك بما فييا المرور العابر وتجارة الترانزيت والتوزي
ذلك تييئة المناخ االستثمارؼ وتييئة مستمزمات اإلنتاج ووجود البنى التحتية وتوفر الخدمات الموجستية 

وان المناطق الحرة تعتبر من احدػ الدعائم الميمة التي يرتكز عمييا االقتصاد  وحجم السوق المحمي 
مقاطعات صغيرة موجودة داخل الحدود  الوطني وخصوصا في البمدان النامية  وتعرف بأنيا عبارة عن

السياسية لمبمد ولكنيا تعتبر خارج الحدود الكمركية ، ومن الجدير بالذكر ان  الييئة العامة لممناطق الحرة 
ولغرض مواكبة التطورات العالمية والمتمثمة بزيادة  1998( لسنة 3العراقية تأسست بموجب القانون رقم)

دية الدولية في اطار من الحرية االقتصادية وبيدف عزل ىذه التطورات عن الترابط في العالقات االقتصا
مسيرة االقتصاد العراقي وخصوصيتيا ودفع عجمة التنمية االقتصادية الى االمام وعن طريق أجتذاب 

ويعد كل من  ،رؤوس االموال الوطنية واقامة المشاريع الصناعية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة 
 :(1)الصنفين شرطا ضروريا ألقامتيا والوقوف عمى أمكانية أقامة مناطق حرة في العراق وستعرض التالي

 لسابقة لممناطق الحرة في العراق:التجارب ا -1

لقد شيد العراق أول تجربة إلقامة منطقة حرة في ميناء ام قصر والتي تم السماح بإنشائيا طبقا      
وبمغت المساحة  ،1931لسنة 56والذؼ عدل بموجبو قانون الكمارك رقم 1969 لسنة 173 لمقرار المرقم 

 األمر ، واقتصر نشاطيا عمى التخزين التجارؼ الذؼ كان محدوداً  ، متر مربع (7500المخصصة ليا)
ولكن التشريع األبرز في ىذا المجال كان )قانون الييأة العامة  الذؼ لم يساعد عمى استمرارىا طوياًل،

ولم يكن اليدف منيا آنذاك الترويج لمحرية االقتصادية وتشجيع  ، 1998لسنة 3ذؼ العدد  ممناطق الحرة(ل
وقد شيد  ، كمياً  القطاع الخاص بل اإلسيام في فك الحصار عن العراق وأغراء الدول المتجاورة لتجاوزه

 :(2)وىي افتتاح ثالث مناطق حرة1997العراق منذ عام 

                                                           

لبِخ ِٕطمخ ؽشح فٟ إل١ٍُ وشدعزبْ)اٌغ١ٍّب١ٔخ( ، ِغٍخ اإلداسح ( ِٙذٞ طبٌت إثشا١ُ٘ اٌطبئٟ ، األ١ّ٘خ االلزظبد٠خ إل(1

 .18،ص2005،ثغذاد،57ٚااللزظبد ، اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ ، اٌؼذد
 

2) at-http://freezones.mof.gov.ig ) 
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 متر مربع وقد سبقت  (1000000وبمساحة ) ،1997 عام البصرة في الحرة الزبير خور منطقة
 وعمى ان يتم توسيعيا في مرحمة الحقة الى ، أقامتيا القانون ذؼ العدد المذكور اعاله

متر مربع في مرحمة ثالثة وتقع بالقرب من  (100000000وثم الى)  ، مربع متر (19500000)
 مياة الخميج العربي.

  وتقع بالقرب من  مربع ، (متر4900000، وبمساحة ) 1999منطقة فميفل الحرة في نينوػ عام
مدينة الموصل عند عقد الطرق البرية وخطوط السكك الحديد المؤدية الى كل من تركيا وسوريا 

 واالردن.
  وترتبط بالطرق البرية ، (متر مربع300000وبمساحة ) ،2001 المنطقة الحرة في القائم عام 

عكاشات والذؼ  -المؤدية الى تركيا عبر الموصل والبصرة عبر بغداد و األردن عبر طريق القائم
 .(1)يصل بالطريق الدولي بين الرطبة وطريبيل

 :وىي قيد االنشاء وتبمغ مساحتيا  -المنطقة الحرة المتخصصة بمحور النفط والغاز في خور الزبير
الخدمات الموجستية لمشركات العاممة في قطاع النفط مميون متر مربع وتختص بتقديم  (11حوالي)
 والغاز.

 :ان ىذه المنطقة تختص بتجارة السيارات -المنطقة الحرة الخاصة بشركة مركز المدينة في بغداد
 حصرًا.

اال ان ىذه التجارب لم تستطع تحقيق نتائج نظير ما تم تحقيقو في تجارب دول الخميج المجاورة       
 :(2)اسباب ومنيا ويعود ذلك لعدة

o الحرة المناطق أدارة في الخبرة ضعف . 
o .عدم اكتمال البنى التحتية بالمستوػ المطموب 
o .االفتقار لالستقرار السياسي المناسب 
o عدم اعطاء حرية كاممة في تحويل رؤوس االموال المستثمرة واالرباح الناجمة عنيا الى الخارج ، 

 المستثمرة.االمر الذؼ قمل من جاذبيتيا لمشركات 
o ،كما لم توضع االليات الواضحة لعممية فتح حسابات مصرفية  االفتقار الى نظام مصرفي متطور

 بالعممة االجنبية لممستثمرين في المناطق الحرة في المصارف العراقية خارج العراق.
                                                           

ػٍٟ ، االعزضّبس األعٕجٟ فٟ ػبٌُ االلزظبد اٌؾش ٚاالٔفزبػ اٌّبٌٟ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ،ث١ذ اٌؾىّخ ، ثغذاد ،  اؽّذ اثش٠ٟٙ ((1

 .223، ص 2011

 224ص ، ( اٌّظذس اٌغبثك(2



 تمويل الموازنة االتحادية في العراق بالقروض الداخلية والخارجية وخيارات أخرى الفصل الثالث:

 
 

124 

o ، ي في االطالع اذ ان التشريع العراقي جاء مقتضبًا ويرغب المستثمر االجنب االفتقار لمشفافية الكافية
 عمى التفاصيل كافة قبل االقدام عمى االستثمار.

o  التاثيرات السمبية لقرارات االمم المتحدة بشان العقوبات شكمت حينيا عائقًا امام تدفق االستثمارات
 االجنبية الى ىذه المناطق.

استثمارؼ مالئم ،االمر تدل االسباب المذكورة وغيرىا الى عدم تمتع المناطق الحرة في العراق بمناخ 
 الذؼ حال دون تحقيق االىداف المتوخاة من اقامتيا.

 اء الفاو الكبير والقناة الجافةامكانية اقامة المناطق الحرة في ظل مشروعي مين -2

 يح ذلك من خالل الفقرات التالية:ويمكن توض 

عمى تم تناولو في الفقرات السابقة من مفاىيم فان التحول من  بناءا :العراق في التحول عممية واقع . أ
سيتطمب بالضرورة اضطالع الوحدات االقتصادية  االقتصاد المركزؼ الى االقتصاد الحر في العراق

لمقطاع الخاص بدور ريادؼ في النشاط االقتصادؼ باعتماد نظام الية السوق ،اال ان نجاح ىذه 
وذلك لسببين وىو ان الوحدات االقتصادية  ، الواقع الحالي امر مستبعدالوحدات بيذه الميمة في ظل 

غير مييأه الداء ىذا الدور وكذلك ىو وجود الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تمكنيا 
فمن جانب كونيا غير مييأه يعزػ ذلك الى العديد من العوامل  ، من اداءه حتى لوكانت مييأه لذلك

االقتصادية التي خمفيا النظام االقتصادؼ المركزؼ والتي اضعفت روح المبادرة واشاعت ثقة منيا البيئة 
 االعتماد عمى دور الدولة والتعويل عميو في تحديد طبيعة واتجاىات مسار ىذه الوحدات االقتصادية ،

من اداء ومن جانب اخر فان ىنالك العديد من الصعوبات والمعوقات التي تمنع الوحدات االقتصادية 
انييار البنى التحتية والقاعدة االنتاجية المادية وكذلك عدم استيعاب االجيزة االدارية لمدولة  مثل دورىا

كما ان تقديم االعتبارات السياسية عمى  ، لعممية التحول سواء عمى المستوػ االجرائي او التشريعي
لقطاع العام المغطى من ايرادات النفط االقتصادية في السياسات المالية وتحسين امتيازات العمل في ا

تسبب في ارتفاع معدالت االجور واالمر الذؼ جعل معظم العاممين في ىذا القطاع يعدون انفسيم 
 ( .1)بمصاف العاطمين بانتظار الحصول عمى فرصة عمل في القطاع العام

سبيال لتذليل الكثير من  من الممكن ان تشكل المناطق الحرة لمقترح لممناطق الحرة في العراق:الدور ا . ب
التي تواجيو عممية التحول ومحطة مالئمة لالنطالق اذا ما تم اعدادىا بشكل جيد ليذا  الصعوبات

                                                           

 .87، ص2008 ( أ٠ّٓ إٌؾشاٚٞ ، ٌٛعغز١بد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ  ، اٌطجؼخ االٌٚٝ ، داس اٌفىش اٌغبِؼٟ ، اإلعىٕذس٠خ  ، (1
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وكما ان  ،امكانية نجاح ىذه المناطق والسيما ان العراق يحظى بمقومات طبيعية تزيد من ، الغرض
 ، قناه السويس أىميةذ تفوق اىميتو في ذلك ا ، العراق يعد ممرا استراتيجيًا لمتجارة بين الشرق والغرب

العديد من المناطق  أقامةتتمتع بو من اىمية تجارية عالمية سيمكن من  وان وجود القناة الجافة وما
الحرة الفعالة وعمى نطاق واسع ،والسيما ان ىذه القناه ستمتد من موانئ البصرة جنوب العراق الى 

وتتفرع شرقا حيث تمتقي بالخط  ا وسوريا عمى البحر المتوسط ،شمالو ،وحيث يتم ربطيا بموانئ تركي
الذؼ سيربط الصين بيذا البحر عبر ايران وغربا لتصل الى ميناء العقبة االردني ،ىذه  ألسككي

االمكانية النشاء اكثر من منطقة حرة ستتيح تطبيق اكثر من نموذج لعممية التحول االقتصادؼ 
في  ، أخرػ عمى مناطق  وسحبومن ثم اخبار الناجح منيا ليتم تكراره  واخضاعيا لمدراسة والتقييم ،

أعمنت الصين مبادرتيا بإنشاء طريق الحرير الجديد وىو عبارة عن شبكة من الموانئ  2013عام 
ولفيم تأثيره عمى االقتصاد العراقي فمن  ، بمدًا حول العالم 65وسكك الحديد التي ستربط ما يقارب 

وراء مبادرة الضرورؼ معرفة أسباب ىذا المشروع وىنالك تفسيرات طرحت لتبين األسباب الكامنة 
 الصين وىي كما يأتي:

o سيطرة أساطيل البحرية األمريكية عمى ممرات الطاقة والتجارة الصينية في حالة :  السبب  الخارجي
 التوترات العسكرية .

o حيث تيدف الحكومة من ىذا المشروع لدعم المناطق الداخمية والغربية من الصين  :سبب الداخميال
وان مثل ىذه المشاريع ، تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة ألنشاء البني التحتية  . ذات النمو المنخفض

صاد الالزمة وخصوصًا الدول التي ستمر بيا ىذه الطرق ىي في الغالب دول ذات معدالت نمو اقت
الذؼ عقدت  متواضعة لذلك أنشأت الصين عدة بنوك استثمارية ومنيا)بنك االستثمار األسيوؼ(

الحكومة العراقية العزم عمى االنضمام أليو لمحصول عمى التمويل الالزم لبناء السكك الحديدية و البنى 
 تحديات االقتصاد( التحتية المطموبة وان العراق بصورة عامة يواجو معضمتين وىما)مخاطر االقتراض،

وكما أعمنت الحكومة العراقية سابقًا، فأن فريق المتحمسين يواصل مساعيو لمحصول عمى التمويل 
وتواجو الدولة ىنا ثالث مخاطر  إلنشاء وتطوير سكك الحديد العراقية ، من)بنك االستثمار األسيوؼ(
، وان ىذا المشروع  عدم السداد(مخاطر  و مخاطر العوائد المنخفضة و متسمسمة وىي)مخاطر الفساد

يمكن ان يكون ممتازًا ويقدم فرص حقيقية وليست خادعة لالقتصاد العراقي اذا استطاع المتحمسون 
 تقديم ما يمي:

o .ضمانات حول أنجاز المشروع وبكفاءة 
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o  الحسابات التي تبين ان المشروع سيكون مربحًا ويدر العوائد التي تغطي تكاليفو، أما اذا اخفق
متحمسون فسيكون البديل األفضل واألقل خطورة عمى مالية العراق وسيادتو ىو ان يفتح المجال ال

 ،العراق   لمشركات سواء أكانت عراقية  أم أجنبية ،لالستثمار وبناء شبكة السكك الحديدية عبر أرجاء
طر سوء وبيذا ان الحكومة تستطيع ان تضمن ىذه الشركات ىي التي تتحمل مخاطر االقتراض ومخا

حساباتيا وان ىذه المشاريع لن تسدد فقط تكاليف أنشاءىا بل تكون مربحة وتوظف اآلالف من 
 .(1)األفراد

 السياحة :سادساً 

مركزا سياحيا متقدما مع  يعد العراق من الدول التي تمتمك المقومات السياحية التي تؤىمو أن يتبؤا     
مصاف الدول السياحية المتقدمة فيو غني بموروثة  الحضارؼ المتميز والذؼ يحتضن المراقد األنبياء 

ويمكن إن تساىم السياحة الدينية في العراق برفد ايرادات الموازنة واألئمة الطاىرين والصحابة اإلجالء 
وتعتمد العديد من لموضع االقتصادؼ في العراق ، العامة لمدولة لو وضع تخطيط سياحي كفؤ ومالئم 

آذ يحتل ىذا  ، أىمية ال تقل عن باقي قطاعات االقتصادمن يكتسب  لما قطاع السياحة دول العالم 
لمعديد من البمدان سواء كانت عربية أم أجنبية  االنتاجيةالقطاع المرتبة األولى بين القطاعات االقتصادية 

حيث أن ىنالك ثالث دول في العالم  ميزة نسبية في ىذا المجال والسيما السياحة الدينية ، ويمتمك العراق
تقريبًا من حيث الحجم والضخامة تتمتع بيا ىي السعودية وفرنسا والعراق ،أال انو يمكن القول بان العراق 

 :(2) يتمتع بخصائص ال تتوفر في البمدان األخرػ وىي

داخل مدن كبيرة مما يؤدؼ إلى توفير احتياجات السياح من سكن  أن العتبات المقدسة موجودة -1
 ومرافق عامة.

تمتاز بأنيا ليست محددة بمدة زمنية معينو خالل السنة مما يجعل الضغط عمى المرافق السياحية  -2
 اقل وطأة باستثناء شير محرم.

يمكن التعويل عمييا لزيادة ومما تقدم يمكن القول بأن السياحة الدينية في العراق ليا خصوصياتيا ،لذا 
اإليرادات العامة وبشكل كبير والمساىمة في خمق قطاع يمكن ان يؤثر تأثيرًا جانبيًا عمى مفاصل 

                                                           

 -:2019أ٠بس،2ؽ١ذس ِشرضٝ ، ِمبالد الزظبد٠خ،( (1

at:https://m.annabaa.org/Arabic/economicarticles/19132 

و١ٍخ  ، عذٜٚ أضّبَ اٌؼشاق ٌّٕظّخ اٌزغبسح اٌؼب١ٌّخ ،أطشٚؽخ دوزٛساٖ فٍغفخ فٟ االلزظبد ( ٠ٛعف ِؾّٛد ًِٕٙ ،(2

 .235،ص2006عبِؼخ ثغذاد ، ، اإلداسح ٚااللزظبد
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وعمى الرغم من ان العراق يتمتع بمقومات النيوض بالقطاع السياحي الميم ولكن لم  ، االقتصاد الوطني
 :السياسات أالتيةيوض بالقطاع السياحي وذلك عن يحقق ميمتو في تمويل برامج التنمية لذلك ينبغي الن

 القطاع السياحي واالستثمار فيو. في لمدخول الخاص القطاع تحفيز . أ
 تأسيس شركات سياحية وذات إمكانيات أدارية وا عالمية متطورة . . ب
تطوير البنى التحتية لمقطاع السياحي كالفنادق الحديثة والمجمعات السكنية والمطاعم والماء  . ت

 والكيرباء ......الخ.

وان عممية تطوير وتنمية القطاع السياحي ليا انعكاسات وأثار كبيرة تظير في جميع مفاصل االقتصاد 
 وتؤدؼ إلى ما يمي:الوطني 

 . تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والحرفية 

 شركات  زيادة اإليرادات العامة من خالل فرض الضرائب المباشرة والغير مباشرة المفروضة عمى
 السياحة والمطاعم والفنادق واالتصاالت وشركات النقل ،فضال عن تفعيل ضريبة المبيعات.

 .تنشيط خدمات الدعاية واإلعالن 

 .تنشيط وتوسيع خدمات البناء والتشييد 

 . تنمية وتحفيز التجارة الخارجية والداخمية لسد زيادة الطمب المتأتية من السياح 

 ألخرػ كالقطاع المصرفي وشركات التأمين.تنشيط القطاعات واألنشطة ا 

 .يدفع بالقطاع الزراعي لمتوسع في اإلنتاج لسد الطمب المتزايد عمى السمع والمنتجات الغذائية 

 . أن التوسع في األنشطة السابقة سيؤدؼ الى التخفيف من حدة البطالة 

 تواجه القطاع السياحي في العراق:المعوقات والتحديات التي 

   تتباين المعوقات التي تواجو القطاع السياحي بتباين درجة التقدم االقتصادؼ والحضارؼ في دول      
وفي العراق فأن القطاع السياحي قد واجو مشاكل وعقبات أدت إلى تقمص أثر السياحة في عدم  العالم ،

ما يحتويو العراق من تحقيق التنمية ومنيا أداء السياسات الحكومية فضال عن الحصار والحروب وبالرغم ب
تعرض أىم مقومات وموارد اقتصادية لمنيوض بالقطاع السياحي أال أنيا لم تمقى االىتمام المطموب ونس

 المعوقات ومنيا ما يمي:
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: أن غياب نظام المعمومات واإلحصائيات السياحة وعدم وجود األنظمة ضعف التخطيط السياحي .1
وكذلك أيضا أنشاء الفنادق أو العمل عمى تحسين الجيدة وعدم التوسع في المنشآت السياحية 

الخدمات بصورة جيدة وكذلك عدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم حول نظام القطاع السياحي 
 وتطويره.

ىنالك تقصير واضح  بخصوص المواقع الدينية في  :األهمال الواضح لممناطق السياحية واالثرية .2
 ىا وكذلك البحث عن اآلثار داخل العراق. أعادة البناء وتطوير  أعمال الصيانة و

ان ضعف التوعية الشعبية بمدػ أىمية السياحة لدػ أفراد المجتمع من اجل  :ضعف الوعي السياحي .3
 .(1)الحفاظ عمى معالميا السياحية وتواضع نوعية البنى التحتية كاالتصاالت والكيرباء

: ان عممية اليجرة كانت بسبب الحروب والحصار االقتصادؼ ما بعد هجرة الكوادر السياحية المهنية .4
 وتدمير المواقع السياحية وسرقة اآلثار وتدمير المتاحف االثرية . ، 2003عام 

البد من توفير األمن الصحي والبيئي وفضال عن متطمبات  :عدم االهتمام بالوضع الصحي والبيئي .5
 .(2)االمن السياحي في الدولة 

القطاع السياحي األىمية التي يستحقيا من حيث التخصيصات المالية في الموازنات لم يعطى  .6
مقوماتو  العديدة و المتنوعة التي يمكن إن تشكل الركيزة االساسية في التنوع  رغم توفرالسنوية لمدولة 

 االقتصادؼ لمعراق .

 متطمبات النهوض بالقطاع السياحي:

وتاريخي وارث حضارؼ تؤدؼ دورًا ميما في التنمية االجتماعية  أن السياحة وماليا من أثر ميم      
وان الدالئل والمؤشرات االقتصادية تشير إلى ان  واالقتصادية في العديد من دول العالم النامي والمتقدم ،

السياحة ستكون أحدػ الركائز الضرورية واألساسية المكونة اقتصاديات والخدمات في القرن الحالي وان 
ثالث صناعات سوف تقود اقتصاديات الخدمات وىي السياحة والسفر واالتصاالت الالسمكية ىنالك 

وتكنولوجيا المعمومات وان السياحة واقامة المشروعات االستثمارية أصبح ضروريًا وىنالك مجموعة من 
 السياحي العراقي  ومنيا ما يأتي:التحديات التي تواجو القطاع 

                                                           

،ص  3،2008،اٌؼذد 11ِغٍخ اٌمبدع١خ ،ِغٍذ ، إعزشار١غ١خ اٌز١ّٕخ اٌغ١بؽ١خ فٟ اٌؼشاق  ، ؽّبدح ػجٛد ، ؽ١ذس ػجبط (1)

256. 

عبِؼخ  ، اٌّزطٍجبد ر١ّٕخ اٌمطبع اٌغ١بؽٟ فٟ اٌؼشاق اٌّؼٛلبد ٚاٌزؾذ٠بد ٚ ؽغ١ٓ لبعُ عجبس، وش٠ُ عبٌُ خٍف،(2)

  .159،ص2016، 1،اٌؼذد18ِغٍخ  ، و١ٍخ اإلداسح ٚااللزظبد اٌمبدع١خ ،
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ي لكونو استراتيجية اقتصادية تعمل عمى أصالح البمد واستيعاب القوػ منح األولوية لمقطاع السياح .1
 البشرية العاممة في الدولة وكذلك القضاء عمى البطالة .

أقامة مكاتب متخصصة لتفعيل النشاط السياحي واتباع اساليب حديثة وتسييل أجراءات الدخول  .2
 لمدولة بما فييا الحصول عمى سمات الدخول .

صناعات ساندة لمنشاط السياحي وتوفير كل متطمباتيا بأعمى مستوػ من الجودة العمل عمى بناء  .3
 وكذلك تطوير القطاعات التي ليا عالقة بالسياحة.

المحافظة عمى التراث التأريخي والثقافي والطبيعي وأعادة تأىيمو بشكل مناسب حفاظًا عمى حضارة  .4
 العراق.

فتح المعاىد السياحية وارسال بعثات الى الخارج رفع كفاءة العاممين بالقطاع السياحي من خالل  .5
 لممشاركة في الدورات الخاصة بالسياحة والفندقو.

تشجيع االستثمار العربي واالجنبي في القطاع السياحي من خالل اصدار قوانين وانظمة تدعم عممية  .6
 االستثمار وكذلك تشجيع االستثمار الخارجي . 

 المجال الجوي  :سابعاً 

وىو مجال يدخل  أن النقل الجوؼ يعتبر ىو الوسيمة األكثر سرعة واألكثر تطورًا لمتنقل ما بين المعالم    
وخصوصا ونحن اليوم  ضمن قطاع السفر والنقل الذؼ يمثل واحد من أبرز قطاعات الخدمات اإلنتاجية،

وان اإلفراد  ، السفر الجوؼ  وبعد التطور الحاصل في السالمة الجوية وتأمين ،نعاصر التكنولوجيا الحديثة 
وعمى الرغم من أن العراق من أول العاممين في مجال الطيران  أصبحوا يميمون في االتجاه نحو الطيران ،

المدني في المنطقة ومن مؤسسي المنظمات الدولية المختصة بالطيران الدولي ،ولكن نجدة اليوم متعثرًا 
المالي واإلدارؼ وسيطرت جيات حزبية عمى ىذا القطاع بسبب الفساد  ويواجو صعوبات وتحديات كبيرة

الحيوؼ ومحاولة تعطيل القطاع العام وأعطاء بديل عنو يخدم مصالح حزبية ضيقة ، اضافة الى قمة 
وىاجرت الى خارج 2003 الكوادر والخبرات العاممة في ىذا المجال التي تركت العمل ما بعد عام 

السبعينيات والثمانينيات القرن المنصرم يقدم الخدمات الجوية لدول وبعد أن كان العراق في  العراق،
، ولكن أصبحت تمك الدول ىي التي تتحكم  الجوار ومنيا السعودية واألردن والتحكم في أجواء تمك الدول

وعمى الرغم من أىمية القطاع  ،وىي اإلطار األعمى والمتقدم بفارق كبير عن الطيران المدني العراقي 
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نجد أن المالحة الجوية العراقية تواجو صعوبات في التطور والنيوض بواقع  أنناالعراقي إال الجوؼ 
 .(1)يضاىي ويوازؼ نظراتو في دول الجوار

 القطاع الخاص في الورقة البيضاءتفعيل دور  :ثامناً 

العالم استنادًا يعد من الدول األكثر فسادًا في  لقد أصبح العراق حسب تقارير المنظمات الدولية ،      
واحتل نياية قائمة الدول من حيث نوعية مستوػ الحياة والصحة  إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية ،

وحيث سجل معدل البطالة مستوػ عاليًا بالمقارنة مع دول  ، وبما في ذلك الدول األقل نمواً  والتعميم ،
 لكبرػ في توليد الناتج المحمي اإلجمالي ،كما أن مساىمة القطاع النفطي ىي ا ، المجاورة   المنطقة
وان  في المائة ،95 بينما بمغت مساىمتو في اإليرادات نحو ، ( الذؼ تم االشارة اليو2الجدول)حسب 

وىي  ، وشمال افريقيا األوسطعواقب اعتماد العراق عمى النفط أعمى بكثير من نظراتو في منطقة الشرق 
ومن اجل النيوض بواقع االقتصاد العراقي  النفط ، أسعارالتحوالت المعاكسة في  أمامنقاط ضعف شديدة 

ان  ، في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرىا اإلنتاجيةتشكل تنمية القدرات  وتنمية قدراتو ،
ل النشاط لتحقيق النمو االقتصادؼ ويكون بمقدوره تعبئة الموارد المحمية من اجل تموي األساسيالعامل 

والعمل عمى اجتذاب االستثمارات  ، المساعدات الخارجية أواالقتصادؼ وعدم االعتماد عمى المعونات 
ومن خالل تنمية القدرات اإلنتاجية  ، األجنبية المباشرة والغير مباشرة التي يمكن ان تدعم عممية التنمية
خدمات التي تتجاوز نطاق السمع األولية سيصبح بمقدور العراق ان ينافس في األسواق الدولية لمسمع وال

 .والتي ال تعتمد عمى توفر أفضميات خاصة فيما يتعمق بالوصول الى األسواق

يعاني العراق من ضغوطات عدة نتيجة األزمات المالية واالقتصادية التي وكما ىو معروف أن        
رة وانحسار اقتصادؼ حاد أثناء يواجييا جراء انخفاض أسعار النفط  وما شيده العالم من أثار مدم

وان االنتقال من المستوػ الحالي  (،coved-19اإلغالق الكمي المفروض عالميًا جراء انتشار جائحة )
متدني اإلنتاجية ومتدني الدخل الى مستوػ إنتاجية ودخل عاليين يتم عبر معالجة العوامل التي أدت الى 

اقل من نصف ما كانت عميو في سبعينيات  ، 2018ي عامتدني إنتاجية العمل في العراق والتي سجمت ف
ضافة الى التراجع الحاصل في قطاع السمع القابمة  القرن الماضي بسبب ىيمنة القطاع العام غير المنتج وا 
لمتداول واآلثار السمبية لسعر الصرف غير التنافسي لمدينار العراقي وخصوصا مقابل أسعار صرف 

                                                           

ِغٍخ اإلداسح  ، (2018-2004األ١ّ٘خ االلزظبد٠خ ٌٍّغبي اٌغٛٞ اٌؼشالٟ ٌٍّذح) ، دمحم اٌضث١ذٞ ، ( أٔظ ػجذ اٌشضب(1

 .145-131،ص ص 2020، ،وشثالء33،اٌؼذد 9 ٚااللزظبد، اٌّغٍذ
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التجاريين عمى قطاعي الزراعة والصناعات األساسية في العراق عمى مدػ العقود عمالت شركاء العراق 
 .الماضية

بمغت إنتاجية   2018وان بعض المقاييس أظيرت أن إنتاجية العمل ل)كونفرنس بورد( في عام     
ومما يظير انخفاض اإلنتاجية عما  ،1970مما كانت عميو في عام  ، في المائة47 العامل العراقي 

ولتحقيق االصالح االقتصادؼ في العراق وخروجو من االزمات المختمفة 2003 انت عميو قبل عام ك
)أكتوبر لخمية الطوارغ لإلصالح االقتصادؼالتقرير النيائي  ، أطمقت الحكومة العراقية الورقة البيضاء

ضع الحمول الالزمة بيدف أدارة الوضع المالي في ضوء األزمة المالية الراىنة وو  (،2020/تشرين األول 
وتحسين أداء المؤسسات المالية ووضع برنامج اإلصالح االقتصادؼ الذؼ  ، لتحقيق اإلصالح المالي

وبيدف أعادة ىيكمة االقتصاد العراقي  ، 2020لسنة 5 نص عميو قانون االقتراض المحمي والخارجي رقم
الناحية النظرية تشخيص متوازن لممشكمة  وقد ىممت الورقة البيضاء من لمواجية التحديات المقبمة ،

ما جاء في الورقة التأكيد والبد لنا من  كما ورد في الورقة البيضاء ، ،االقتصادية والمالية القتصاد العراق 
البيضاء من ان ىناك حاجة مماثمة لمتركيز عمى طبيعة القطاع الخاص والمؤسسات التي يتم في اطارىا 

ص ومن ىذا المنظور ،فان العراق يعاني من ضعف مؤسسي خطير واضح تنظيم مشاريع القطاع الخا
ولكن مستوػ االئتمانات المقدمة ،كبيرة  وغير سائمة  سائمةمالية  لدػ النظم المالية المحمية احتياطات 

 لمقطاع الخاص والى المشاريع ضعيف جدًا وغير قادر عمى تعزيز القدرات اإلنتاجية لالقتصاد العراقي.

يذكر ان االقتصاد العراقي يمثل الركن األساسي لبناء االقتصاد العراقي بجانب القطاع الرئيسي و       
القطاع العام اذ ال يمكن بناء اقتصاد من دون وجود قطاع خاص فاعل وديناميكي وال يمكن ان ينيض 

نب ميم وعمى الدولة اذ أكدت الورقة التي أعدتيا الحكومة العراقية ىذا الجا االقتصاد العراقي من دونو ،
 . (1)أن تدعمو وتبنيو في المراحل األولى لنيضة القطاع الخاص

 

 

 

                                                           

اٌؼشاق ،ِذ٠ش أداسح اٌؼاللبد االلزظبد٠خ ( صبِش ِؾّٛد اٌؼبٟٔ ، اٌٛسلخ اٌج١ضبء ٚاإلطالػ االلزظبدٞ ٚاٌّبٌٟ فٟ (1

 -ثغبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ،أعزبر االلزظبد اٌم١بعٟ ثغبِؼخ ثغذاد عبثمب:

at-https://aawsat.com/home/article/2576366. 
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 ستنتاجاتاال

وذلك حسب الطرق التي تمجأ ليا الدولة لغرض  ، التوازن المالي في الدول المختمفةيختمف تحقيق  .1
تحقيق الضبط المالي وتالفي حدوث عجز في الموازنة العامة ويعود ذلك الى عدم التناسق بين ما 
تحققو الدولة من إيرادات مالية وما تخطط لمنفقات العامة ،وىذا يفسر تحقيق فائض او عجز في 

 ة العامة.الموازن
مر التوازن المالي في عدة محطات حسب مفاىيم النظريات االقتصادية ،فالفكر المالي التقميدي يرفض  .2

وىذا يفسر لماذا تمجأ الدولة الى االصدار النقدي لسد  ، فكرة عجز الموازنة أو حدوث الفائض فييا
المنظم عن طريق تدخل الدولة أما التوازن المالي حسب الفكر الحديث فأنو يؤمن بالعجز  االختالل ،

عمى زيادة الطمب الكمي )العائمي والحكومي(من اجل انعاش العممية االقتصادية وتشغيل كل الطاقات 
 المتاحة في االقتصاد .

تمثل الموازنة العامة لمدولة الوسيمة األساسية لتحقيق أىدافيا بحيث يجعل ليا القدرة في التأثير عمى  .3
جتماعية والسياسية واالقتصادية فالفشل في أعدادىا يخمق حالة من عدم جميع نواحي المجتمع اال

 التوافق بين األقتصاد والمجتمع.
وتتألف  ، تعد االيرادات العامة بمثابة األدوات المالية التي تمكن الدولة من تغطية نفقاتيا المختمفة .4

دولة التي تستحصل من استخدامو عادة من ايرادات ثابتة مصدرىا الثروات الطبيعية والدومين العام لم
عمى ايرادات عامة ،وغالبا ما تنظم الدولة أدوات معروفة لتحقيق العدالة بين مواطنييا في الدفع مثل 
الرسوم والضرائب )المباشرة وغير المباشرة(الى جانب أيرادات تحصل عمييا الدولة من الخارج مثل 

 المساعدات والمعونات الدولية دون مقابل.
االقتصاد العراقي باألحادية نظرًا لييمنة القطاع االستخراجي )النفطي( عمى ىيكل الناتج يتصف  .5

% مقابل تخمف القطاعات 90 أكثر من ذلَك تقريبًا نحو المحمي االجمالي وبنسبة تصل الى نحو
 االقتصادية األخرى )الزراعة والصناعة(،ومع استمرار ىذه الحالة في حقب زمنية متعاقبة ،لم تنجح
خطط التنمية االقتصادية في خمق أرتباطات خمفية وامامية مع بقية القطاعات االخرى المساىمة في 

 الناتج المحمي اإلجمالي .
تييمن اإليرادات النفطية عمى اإليرادات العامة في العراق منذ أنجاز عممية التأميم وتحول العراق الى  .6

اذ تبمغ نسبة مساىمة الصادرات النفطية الى اجمالي الصادرات الكمية نحو  ، دولة ريعيو بامتياز
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وىذا مؤشر واضح جدًا عمى فشل تحقيق التنويع االقتصادي ،ويقف وراء حالة االقتصاد  % ،99
 العراقي دخول البمد في حروب اقميمية والخضوع الى العقوبات الدولية .

العراقي الى وقوف العديد من المعوقات التي تقف حائاًل  يتفق معظم المراقبين الى الشأن االقتصادي .7
، الفساد المالي واالداري  2003وفي مقدمة تمك االسباب ما بعد عام  امام نيوض االقتصاد العراقي ،

 بكل أنواعو والذي أصبح فسادًا ممنيجًا ضمن جسد الدولة العراقية .
ساىم ذلك في قتل  ، يع  دول الجوار العراقيةيتعرض العراق الى ظاىرة االغراق التجاري من قبل جم .8

الصناعة العراقية واخراجيا من المنافسة ،وقد تسبب ذلك في نزيف االموال العراقية المتأتية من 
 الصادرات النفطية.

، الى القروض الخارجية لتمويل عجز الموازنة االتحادية 2003لجأت الحكومة العراقية ما بعد عام  .9
ت العامة لتغطية النفقات العامة وخصوصًا النفقات التشغيمية بعد زيادة عدد بسبب تخمف االيرادا

تعرض  2014الموظفين والعاممين في القطاع العام بحثًا عن الوظيفة في القطاع العام ،وما بعد عام 
العراق الى صدمتين االولى ناجمة عن العمميات االرىابية لتنظيم داعش والثانية نجمت من أنخفاض 

دفعيا المجوء الى القروض  و عمى االيرادات العامة لمدولة مما أثر سمباً  ، النفط الخام عالميا اسعار
الخارجية ،ثم القروض الداخمية من المصارف الخاصة واألقمية لتسديد رواتب الموظفين وتمويل 

 عمميات األعمار والبناء لممناطق المدمرة من جراء العمميات االرىابية .
أظير تحميل مؤشرات أعباء الدين العام بشقيو)الخارجي والداخمي(عدم بموغ العتبات الخطيرة المحددة  .11

من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،وىذا يعني ان العراق قادر عمى تحمل تمك األعباء في 
بين احيانًا عمى الرغم من إَن بعض المؤشرات تحالة أجراءات االصالحات االقتصادية المناسبة 

 خطورة الدين العام وانعكاسُو عمى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لحد األن .  
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 توصياتال
من الضروري القيام بالتنويع االقتصادي في العراق والعمل الجدي لمتخمص من ىيمنة القطاع  .1

عمى المساىمة في تكوين الناتج المحمي االجمالي لمعراق فيناك دول عديدة نفطية مجاورة  االستخراجي
 لمعراق نجحت في احداث التنويع االقتصادي .

وال يكفي بالعمميات  ، تفعيل قوانين الحد من الفساد االداري والمالي والذي أصبح فسادًا ممنيجاُ  .2
، فضاًل عن  أستحوذ ت  عمى المال العام دون مسائمةالصغيرة البد ان يطال الرؤوس الكبيرة التي 

 .اتخاذ الخطوات الجادة والفاعمة لمكافحة الفساد اإلداري والمالي في العراق
أصالح النظام الضريبي لمعراق ليشمل الفئات المشمولة دون محابات من قبل الجيات المسؤولية  لمحد  .3

تية من الضرائب ال تمثل نسبة تذكر في الموازنة من التيرب الضريبي ، اذ التزال االيرادات المتأ
 االتحادية .

السيطرة عمى المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية لمحد من دخول السمع والبضائع الى االسواق  .4
(لسنة 30العراقية دون دفع الرسوم عمى االستيرادات ،مع ضرورة تفعيل قانون المنافذ الحدودية رقم )

2016. 
مع ضرورة عودة المبالغ الضريبية  ، م الكمركية بين منافذ االقميم وىيئة المنافذ الحدوديةتوحيد الرسو  .5

 عمى السمع والبضاعة الى خزينة الدولة.
بمقدار يوازي قيمة  ، قيام البنك المركزي في استقطاع الرسوم الكمركية من الحواالت التجارية مباشرة .6

 فاتورة االستيراد بما يضمن الحق العام.
ربط االلكتروني بين المنافذ الحدودية أي القيام)باألتمتة(بين الجيات ذات العالقة )ىيئة المنافذ ال .7

الحدودية والبنك المركزي و وزارة التخطيط  و وزارة التجارة(حتى يتم ضبط قيمة االستيرادات بصورة 
ئي واصدارىا في تقارير دقيقة لتكون االرقام موحدة ألستخداميا فيما بعد بالتحميل االقتصادي واالحصا

 رسمية لتضع بيد الباحثين والميتمين في التحميل والتخطيط االستراتيجي .
يكون من المالئم جدًا القيام بأعداد الموازنة االتحادية بشكل جديد والتخمي عن الصيغة التقميدية المتبعة  .8

حديثة لتخمص من الحالة لتكون موازنة التخطيط والبرمجة أو صيغ أخرى  ،2003في العراق منذ عام 
الشائعة التي دائمًا تحصل في الموازنات االتحادية في العراق ، اذ تبدأ في عجز وتنتيي بفائض نتيجة 

 ألسباب معروفة. 2014التخمف في تنفيذ المشاريع االستثمارية ما عدًا عام 
االتحادية التي يعد خيارًا التقميل من المجوء الى القروض الخارجية أو الداخمية لتمويل عجز الموازنات  .9

تموياًل ذات مخاطرة مالية عمى االجيال المستقبمية  لما تحممو من مؤشرات خطيرة عمى أحداث التنمية 
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، فضاًل عمى ذلك فإن سداد القروض الداخمية والخارجية يؤدي الى اسمرار  االقتصادية واالجتماعية
 .العجز في الموازنة العامة لمدولة

ي جدًا المجوء الى خيارات تمويمية أخرى بإمكانيا توفر لمعراق موارد مالية تضاىي يكون من الضرور  .11
أيرادات الصادرات النفطية لو تم استغالليا بشكل جيد وبعيد عن الفساد المالي واالداري وفي مقدمتيا 

ارة تفعيل القطاع السياحي واستغالل المجال الجوي لمطائرات في سماء العراق ،واقامة مناطق لمتج
الحرة الى جانب تفعيل االصالحات االقتصادية والمالية التي جاءت بيا الورقة البيضاء لو طبقت 

 بصيغة عممية دون أنتقائية.
زيادة مساىمة االستثمار المحمي واالجنبي وخصوصًا في القطاعات غير النفطية لرفع مساىمتُو في  .11

 % أو أكثر .75الناتج المحمي اإلجمالي الى ما يقل عن 
العمل عمى تشجيع القطاع الخاص وتحسين أداء المؤسسات المالية من أجل اعادة ىيكمة االقتصاد  .12

 العراقي لمواجية التحديات المقبمة .   
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ًالكتب:ًًأولاً

 القرآن الكريم ـ 

–ترجمة وتعريب دمحم إبراىيم ، الرياض  ،النظرية والسياسة ،أبد جمان ، مايكل ،االقتصاد الكمي  .1
 .1999السعودية ، دار المريخ،

 .1،1998لبنان، دار المنيل المبناني ، ط -إبراىيم  ، موسى ،السياسة االقتصادية الحديثة ، بيروت .2
 .2006، المالية العامة والتشريع الضريبي ،جامعة بنيا ، مصر، أبو العال ، يسرى وآخرون  .3
 .2008العمى ، يسرى ، وآخرون، عمم االقتصاد ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة األولى ، أبو  .4
إسماعيل، مدحت دمحم ،العالقة بين مفيوم الموازنة العامة ومفيوم النظم وتأثيره في تطوير نظام  .5

 .1986المحاسبة العامة محاسبيًا ، جامعة اليرموك ،األردن،
ميم كراجو ، المحاسبة الحكومية بين النظرية والتطبيق ، دار األمل  إسماعيل، مدحت دمحم ،عبد الح .6

 .1987لمنشر ، الطبعة األولى ، األردن،
 .2016، مصر، األعسر، خديجة ،اقتصاديات المالية العامة ،د ط، دار الكتب المصرية .7
 .1988، جامعة الموصل ، ألشمري، ناظم ،النقود والمصارف ،مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر .8
، أدارة الموازنات العامة بين النظرية والتطبيق ، دار المسيرة لمنشر  ألموزي ، سميمان احمد وآخرون  .9

 .1997والتوزيع والطباعة ، عمان،
 .1988المحاسبة اإلدارية ، دار الكتب لمطباعة ،جامعة الموصل ،  بسيوني ، احمد دمحم ،  .10
 .1986، بيروت، ،دار الجامعة بطريق ، يونس احمد ،اقتصاديات المالية العامة .11
 .2000، مبادئ المالية العامة ، دار الجامعة ، اإلسكندرية، البطريق ، يونس احمد وآخرون   .12
 .2012، دار الكندي لمنشر والتوزيع ، عمان، بن حسين، ىاني ،اقتصاديات النقود والبنوك  .13
بن عزة ، دمحم ،ترشيد األنفاق العام بأتباع منيج االنضباط باألىداف دراسة تقيميو لسياسة األنفاق العام  .14

،جامعة أبي بكر بمقايد ، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير 2009-1990في الجزائر خالل الفترة 
 .2010، الجزائر،

 .1980األميرية ، القاىرة،المطابع  توفيق ، حسن احمد ،اإلدارة العامة ،  .15
، فالح حسن مشكمة المديونية الخارجية األسباب واآلثار ، المجمة العراقية لمعموم االقتصادية ،  ثويني .16

 .10،2006، العدد 3 المجمد
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، الجامعة المستنصرية ، مديرية دار الكتب لمطباعة  جعفر ، مجيد عبد ، الموازنة العامة لمدولة  .17
 .1999والنشر ، بغداد،

، طاىر ،عمم المالية والتشريع المالي ،دار الكتب لمطباعة والنشر، الموصل ، الطبعة  الجنابي .18
 .1990األولى،

 .1994، عمان، الحاج ، طارق ،المالية العامة ،دار النيار لمنشر والتوزيع والطبع .19
 .2009، دار المنيل المبناني ، بيروت،2، ط الحجار، بسام ،االقتصاد النقدي والمصرفي .20
حشيش ، عادل احمد أساسيات المالية العامة ، مدخل لدراسة أصول الفن المالي لالقتصاد العام ،   .21

 .1996دار المعرفة الجامعة ،اإلسكندرية،
الطموح والتحديات ، مجمة العموم االقتصادية  2015حمزة ، حيدر جاسم ،موازنة العراق العامة لسنة   .22

 . 85،2015،العدد21ة واالقتصاد ، المجمدواإلدارية ، جامعة بغداد ، كمية اإلدار 
 ،01 ، أسس المالية العامة ، دار وائل لمنشر ، ط الخطيب، خالد شحادة ،احمد زىير شامية .23

 . 2003األردن،
لسنة 309 الفساد كظاىرة عممية واليات ضبطيا ،مجمة المستقبل العربي ،العدد  خير هللا ، داوود ،  .24

2004. 
، مبادئ المالية العامة ،الدار الجامعة ،  ،سميرة إبراىيم أيوبدراز، حامد عبد المجيد  .25

 .2003اإلسكندرية،
، السنة الحادية 80، دمحم مازن ،في قضايا الفساد ومؤثراتو المختمفة ، مجمة النبأ ،العدد  رسول .26

 .2006عشر،
،  1ار الحامد ، ط، عبد الباسط عمي جاسم ، الموازنة العامة لمدولة والرقابة عمى تنفيذىا ، د الزبيدي .27

 .2014األردن ، 
عاطف الفي السعدون ، الفساد وجذوره وثماره المرة في العراق ،مجمة  الزبيدي، حسن لطيف كاظم ، .28

 .2006بغداد ، بيت الحكمة ،  ،18 دراسات اقتصادية ،العدد 
 .1999ىرة،، مكتبة القدس ،القا 1الدين العام وعجز الموازنة في مصر ،ط زريق ، احمد عبد الرحيم ، .29
، وجية نظر النقديين ، ترجمة طو عبد هللا وعبد الفتاح عبد  سيجل، باري ،النقود والبنوك واالقتصاد .30

 .1987الرحمن ، دار المريخ لمنشر ، الرياض،
 .2007الشعراوي ، عايد فضل ،السياسة المالية في دولة الخالفة ، دار البشائر اإلسالمية ، بيروت، .31
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،دار المواىب 1االقتصاد العراقي إلى أين ،النجف االشرف ، ط شندي ، أديب قاسم ، .32
 .2011لمطباعة،

، مجمة المستنصرية 2003، دمحم عبد ،واقع االقتصاد العراقي والتحديات التي تواجيو بعد عام  صالح .33
 .57،2017لمدراسات العربية والدولية ، العدد 

القروض( ، مجمة –صاد اإلسالمي)توظيف تمويل عجز الموازنة العامة في االقت صبرينو ، كردودي ، .34
دارية ، جامعة بسكرة ، العدد   .2013، جوان،13أبحاث اقتصادية  وا 

، المحاسبة الحكومية ، الطبعة األولى ، مكتبة الدار الشامية ،  طاىر، إبراىيم دمحم عمي وآخرون  .35
 . 1998عمان،

، نشرة أخبار اإلدارة ،  اإلداري عاشور، احمد صقر ،نحو برنامج متكامل لمكافحة الفساد المالي و  .36
1991. 

 .2011االقتصاد المالي ، الطبعة األولى ، دار الجامعية لمنشر، اإلسكندرية ، عبد الرزاق ، محمود ، .37
،  4، ط عثمان ، سعيد عبد العزيز ،مقدمة في االقتصاد العام ،الجزء األول ، الدار الجامعية .38

 .2003اإلسكندرية ، 
محمود سعود ، فخ المديونية لمدول النامية ،دار الكندي لمنشر ، عمان ، عجام، ميثم صاحب ،عمي  .39

2000. 
 .1968، مطبعة المعارف ، بغداد، 1عزيز، دمحم ،النقود والبنوك، ط  .40
األردن ، -، دار المسيرة لمنشر والطباعة ، عمان 1ط عصفور، دمحم شاكر أصول الموازنة العامة ، .41

2008. 
 .2003، لبنان، ،منشورات الحمبي الحقوقيةعطوى، فوزي ،المالية العامة  .42
، احمد ابرييي ،االستثمار األجنبي في عالم الحر واالنفتاح المالي ، الطبعة األولى ، بيت  عمي .43

 .2011الحكمة، بغداد،
، عمي عبد القادر ،مؤشرات قياس الفساد اإلداري ، المعيد العربي لمتخطيط في الكويت ، العدد  عمي .44

 .2008، السنة السابعة، 70
، الجزء الثاني ، مطبعة التعميم  العمري، ىشام دمحم صفوت ،اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية .45

 .1988العالي،
االقتصاد الدولي ، السياسات والتطبيقات ، الدار العربية لمعموم  العيساوي، عبد الكريم جابر شنجار ، .46

 .2018رين الثاني ، بيروت،ناشرون ، الطبعة األولى ،  تش
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تعديالتو ، مديرية المحاسبات العامة، دار  و1940لسنة 28قانون أصول المحاسبات العامة رقم  .47
 .1976الحرية لمطباعة ،الطبعة الثانية ،بغداد،

 .2009، مطبعة الروضة ، كنعان ، عمي ،االقتصاد المالي ،جامعة دمشق  .48
 .2012،دار المنيل المبناني ،1، ط النقديةكنعان ، عمي ،النقود والصيرفة والسياسة  .49
مجمة أبحاث اقتصادية   لحسن، دردوري ،عجز الموازنة العامة لمدولة وعالجو في االقتصاد الوضعي ، .50

دارية ، جامعة بسكرة  .2013ديسمبر،13، العدد  ، الجزائر وا 
، مجمة البحوث  التنميةدمحم ، احمد جاسم ،مستقبل االقتصاد العراقي والبديل المقترح لتحقيق  .51

 .2014االقتصادية والمالية ، العدد الثاني ،ديسمبر،
، إبراىيم متولي إبراىيم حسن ،اآلثار االقتصادية لمتمويل بالعجز من منظور الفقو اإلسالمي  المغربي .52

 . 2010واالقتصاد الوصفي ، اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي،
 .2005، بيروت، ،دار الفجر لمنشر والتوزيع1ة، طمفتاح، صالح النقود والسياسة النقدي .53
، دمحم خالد ،خالد شحادة الخطيب ، المالية العامة ، د ط منشورات جامعة دمشق ، مديرية  الميايني .54

 الكتب والمطبوعات ،سوريا، د س .
ول ، ، واثق عمي، الموازنة العامة والتوازن المالي ،موسوعة اقتصاديات التنمية ، الجزء األ الموسوي   .55

 .2008دار األيام لمنشر والتوزيع،
أساسيات المالية العامة)النفقات العامة ،اإليرادات العامة ،الميزانية العامة( ،  ناشد ، سوزي عدلي ، .56

 .2008، منشورات الحمبي الحقوقية ، لبنان، 1ط
الجامعي ، النحراوي ، أيمن، لوجستيات التجارة الخارجية الدولية ، الطبعة األولى ، دار الفكر  .57

 .2008اإلسكندرية  ، 
البنوك المركزية ودورىا في اقتصاديات الدول ، الطبعة األولى ، دار التعميم  يوسف ، يوسف حسن ، .58

 .2014، اإلسكندرية، الجامعي
 .1994الطبعة األولى، ، العامة ،الناشر الجامعة المقترحة ليبيا يونس، منصور ميالد ،مبادئ المالية .95

اً ًالبحوثًوالدراساتً:ًثانيا

بحث مقدم إلى الدائرة االقتصادية ،  ألساكني، عمي عباس فاضل ،تنويع مصادر اإليرادات العامة ، .1
 .2009وزارة المالية العراقية،
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،  ناجي  رديس عبد ، الدين العام وانعكاسو عمى األنفاق االستثماري في العراق لممدة  ألسعيدي  .2
 .21،2017موم اإلنسانية ، جامعة الكوفة ، العدد ،مجمة كمية التربية لمع2013-2014

، اتجاىات الدين الداخمي في العراق والمسار المستقبمي  ألعبيدي، عمي حسين ،دمحم عمرو ىشام .3
 .62،2018المطموب ، مجمة مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية ،المجمد 

يونية الخارجية وأثارىا في دول عربية مختارة ، أسباب المد جاسم، عبير دمحم ،سارة عبد الرضا سممان .4
،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية ،العدد 2014-2003األردن حالة دراسية لممدة  -الجزائر –

59،2019. 
أصالح نظام الموازنة العامة ، مجمة االقتصادي ، عدد خاص لبحوث المؤتمر  جعفر، مجيد عبد ، .5

،آذار ، دار الحرية لمطباعة 2002-13-12الجمعية االقتصاديين العراقيين لمفترة من  14العممي
 .2002والنشر، بغداد،

الحاج، حسن ،عجز الموازنة ،المشكالت والحمول ، جسر التنمية ،المعيد العربي لمتخطيط في  .6
 .2007الكويت، العدد الثالث و الستون ،أيار،

 -2003ار النفط عمى االستقرار النقدي في العراق لممدة حسين، بيداء رزاق ،أثر تغييرات أسع .7
 .2017، جامعة البصرة ،كمية اإلدارة واالقتصاد،2013

 .2003عماد صالح، الفساد و اإلصالح ، منشورات الكتاب العربي لسنة  داوود، الشيخ ، .8
المنطقة في ظل وآخرون ، النفط العراقي والسياسة النفطية في العراق و  الزبيدي ، حسن لطيف كاظم ، .9

 .2007االحتالل األمريكي ، مركز العراق لمدراسات ،
، حسن لطيف ،خالد دمحم شبر ، التنمية في العراق في ظل الحرب عمى اإلرىاب ، مجمة  الزيدي .10

 .2013،مركز حمورابي لمبحوث والدراسات اإلستراتيجية ، بغداد،5حمورابي ، العدد 
 .1990، الدار الجامعة الجديدة، تصاد الماليسممان ، مصطفى حسين ،دراسات في االق  .11
، ميدي طالب إبراىيم ،األىمية االقتصادية إلقامة منطقة حرة في إقميم كردستان السميمانية ،  الطائي .12

 .2005،بغداد،57مجمة اإلدارة واالقتصاد ، الجامعة المستنصرية ،العدد
الحكومية العراقية  من وجيو نظر  طبرة، حسن فارس عبود ،تقديم حجم ظاىرة الفساد في المؤسسات .13

 .2014، مجمة النزاىة والشفافية لمبحوث والدراسات ، العدد السابع، تدريسي الجامعات
عبد الحميم ، صفوان قصي ، العالقة بين تقديرات الموازنة العامة االتحادية والتنفيذ الفعمي ، مجمة  .14

 .2018صل الثاني،، الف 43دراسات محاسبة ومالية ، جامعة بغداد ، العدد 
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، 2018 -2004، األىمية االقتصادية لممجال الجوي العراقي لممدة  عبد الرضا ، أنس ،دمحم الزبيدي .15
 .2020، كربالء، 33، العدد 9مجمة اإلدارة واالقتصاد ، المجمد

عبيد، باسم خميس ، تقدير وتحميل العالقة بين معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي ومعدل البطالة في  .16
،مجمة العموم االقتصادية واإلدارية ، جامعة االنبار، المجمد 2014-1990االقتصاد العراقي لممدة

 .96،2017،العدد23
، وزارة المالية ، الدائرة  2014-2010عداي، نور شدىان ،تحميل مسارات الدين العام لممدة  .17

 .2016، بغداد، االقتصادية ، قسم السياسات االقتصادية
، اإليرادات والنفقات ،منشورات الجامعة االفتراضية السورية ،  العكام ، دمحم خير ،المالية العامة  .18

2018. 
، دور اإلدارة الكمركية في زيادة إيرادات الييئة العامة لمكمارك  عموان، عالء حسين ،عمي نعمو بيتي .19

 .2016األعمال ، دراسة تطبيقية ، جامعة النيرين ، وزارة المالية ، كمية اقتصاديات
النتائج والحمول ، مجمة اقتصاديات األعمال -العجز الموازني في الجزائر األسباب عمي ، بودالل ، .20

 .2018والتجارة ، جامعة أبي بكر بمقايد ، تممسان ، الجزائر ، العدد السادس ، سبتمبر 
األول ،   االقتصادية ،المجمد، دمحم خالد ،سياسة أدارة الدين العام ،مجمة جامعة دمشق لمعموم  لميايني .21

 .1999،دمشق،2العدد 
وآخرون، قياس اثر تطور الدين العام عمى موازنة العراق االتحادية باستخدام  دمحم ، شيماء فاضل ،  .22

 .14،2018، مجمة جامعة واسط لمعموم اإلنسانية ، المجمد ARDLالنموذج 
، المجنة االقتصادية 2005 -2004ه مسح لمتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة االسكوا  .23

 .2005واالجتماعية لغربي أسيا ،األمم المتحدة ، نيويورك،
، االمم المتحدة والتضحية باألمن اإلنساني في  المعموري ، عبد عمي كاظم سميحة ماجد المعموري  .24

 .2011العراق ، مركز حمورابي لمبحوث والدراسات اإلستراتيجية ، بغداد،
، المركز المبناني  الدولية ،نظام النزاىة العربي في مواجية الفساد ،كتاب المرجعيةمنظمة الشفافية  .25

 .2005لمدراسات،
إشكالية القياس والمنيجية ،بحوث ومناقشات الحمقة النقاشية التي -مؤشر الفساد في األقطار العربية .26

، بيروت، مركز دراسات 1أقامتيا المنظمة العربية لمكافحة الفساد والمؤسسة العربية لمديمقراطية ،ط
 .2010الوحدة العربية ،

 



 .....والمراجع  صادرالم
 

 

144 

اً ًالمؤتمراتًوالندواتً:ًًثالثا

حالة الجزائر ضمن  انعكاس المخاطر القطرية عمى االستثمار االجنبي المباشر، ، البشير ، عبد الكريم .1
 ، مشاركة في الممتقى الدولي الثالث حول إستراتيجية أدارة المخاطر في المؤسسات االفاق والتحديات

 .2012كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير،  بالشمف  ، جامعة حسيبة بن بو عمي
سياسة الدين العام وخصائص االقتصاد النفطي ورقة مقدمة الى بيت الحكمة  العمي، احمد برييي ، .2

الى  17/11/2015جامعة المستنصرية ، ، بالتعاون مع قسم االقتصاد في كمية االدارة واالقتصاد
 وة.الند

آليات ترشيد األنفاق العام من اجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة  ، سميحة نوي  عياش، بمعاطل ، .3
 ،  الجزائر ، كمية العموم االقتصادية والتجارية ، أبحاث المؤتمر الدولي ،جامعة سطيف ، في الجزائر

2013. 
مشتركة تحت أشراف صندوق النقد العربي ندوة  ، لنجار، سعيد ،التصحيح والتنمية في البمدان العربيةأ .4

 .1987شباط،18-16أبو ظبي، ، ،صندوق النقد الدولي

 رابعًا : الرسائل واألطاريح.

شاكر،  دمحم منير ،مضامين استخدام موازنة االساس الصفري في االدارات الخدمية والعامة في  العراق  .1
 .1996بغداد،، أطروحة دكتوراه ،الجامعة المستنصرية ، قسم المحاسبة ،

البغدادي ، صالح صاحب شاكر ،الموازنة وأسس تخطيطيا في الوحدات االقتصادية الخدمية،  .2
 .1996أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كمية االدارة واالقتصاد ، قسم المحاسبة،

، ، دمحم يونس يحيى ،تحضير وأعداد الموازنة العامة لمدولة ،رسالة ماجستير ، القسم العام  لصائغ .3
 .2001جامعة  الموصل ، كمية القانون،

سالم كاظم ، تحميل العالقة بين الموازنة العامة والناتج المحمي االجمالي في العراق  شاني ، .4
،رسالة ماجستير مقدمة الى مجمس كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة كربالء 2009-1988لممدة

،2011. 
 -1990حقيق التوازن االقتصادي )حالة الجزائر(،مسعود ، درواسي ،السياسة المالية ودورىا في ت .5

 2005،اطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم االقتصادية ، جامعة الجزائر،2004
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الفتمي، قيصر عمي عبيد ،سبل االرتقاء بأداء االجيزة العميا لمرقابة لمواجية الفساد االداري والمالي في  .6
في بعض المؤسسات الحكومية ،رسالة ماجستير ،كمية االدارة االجيزة الحكومية ،دراسة ميدانية 

 .2011واالقتصاد ، جامعة الكوفة،
الدليمي، دمحم عبد صالح ،العالقة بين السياسة المالية والطمب الكمي في االقتصاد العراقي خالل المدة  .7

 .2003اد،،اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة المستنصرية ،كمية االدارة واالقتص1980-1998
السامرائي ، اسماعيل كيالن ،دور السياسة المالية في ضبط معدالت التضخم االقتصاد العراقي لممدة   .8

 .2011، جامعة تكريت ،كمية اإلدارة واالقتصاد، ،رسالة ماجستير1989-2008
في ،فمسفة  منيل ، يوسف محمود ،جدوى انضمام العراق لممنظمة  التجارة الخارجية ،أطروحة دكتوراه .9

 .2006االقتصاد ، كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد،
  ، بغداد جامعة ، دكتوراه اطروحة ، الحكومي الخارجي واالقراض المركزي  البنك ، سعيد ىادي عفراء .10

2004. 
 

:ًالتقاريرًوالنشراتً ًا ًخامسا

                                                                                                  ولي ،قسم اإلحصاءات والبيانات :البنك الد. 1
.                                            statisticaldata-www.worldbank.org-  

 أعداد مختمفة ، مؤشرا اقتصادية ، الدول العربية ، ، الدائرة االقتصادية والفنية ، يصندوق النقد العرب. 2
 سنوات مختمفة.

 -التقرير االقتصادي العربي الموحد ،أعداد مختمفة،سنوات مختمفة:صندوق النقد العربي،. 3
-http://countryeconomy.com/gdp/lraq.                                         

 .1991أبو ظبي، ،د التقرير االقتصادي العربي الموح. 4
5 .                             OPEC.Annual statistical Bulletin in 2007 –tables.4x5. 
 قانون مكافحة غسل األموال التابع لمبنك الدولي.. 6
 ولي، قسم اإلحصاءات والبيانات :البنك الد. 7

       gross-www.macrotrends.net/countries/IRQ/Iraq/ginat:https://  
 .31/2011صندوق النقد العربي ،نشرة اإلحصاءات االقتصادية لمدول العربية ،العدد . 8
 أعداد مختمفة ،سنوات مختمفة. ، موحدالتقرير االقتصادي العربي ال ، صندوق النقد العربي. 9

http://www.worldbank.org-statisticaldata/
http://www.macrotrends.net/countries/IRQ/Iraq/gin-gross
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العدد السادس  ، نشرة التجارة الخارجية لممنطقة العربية ، المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا. 10
 .2018بيروت، ، والعشرون 

11. OPEC .Annual statistical Bulletin. 
 2003-2019).تقارير منظمة الشفافية الدولية لألعوام ). 12
 .2001المؤسسة العربية لضمان االستثمار ،مناخ االستثمار في الدول ،الكويت،. 13
-28-27-26مجمدات  ، المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،الكتاب السنوي واإلحصاءات الزراعية. 14

29-30-31-32-33. 
 (.2019-2003المديرية العامة لالحصاء واالبحاث ،نشرات مختمفة) البنك المركزي العراقي،. 15
 (.2019-2009،تقارير اقتصادية مختمفة) المديرية العامة لالحصاء واالبحاث ، البنك المركزي . 16
 ،البيانات: البنك الدولي.17

-at-http://data.albanakaldawli.org 
  .2011بغداد، البنك المركزي، وتطور سياساتو النقدية والرقابة المصرفية ، البنك المركزي العراقي. 18
المديرية العامة لألحصاء واالبحاث ،المجموعة االحصائية السنوية لمبنك  ، البنك المركزي العراقي. 19

 .2002،حزيران ،عدد خاص،2003-1990المركزي العراقي لممدة 
التقارير االقتصادية السنوية لمبنك  ، المديرية العامة لألحصاء واالبحاث ، البنك المركزي العراقي .20

 (.2018-2004اقي لمسنوات)المركزي العر 
 البيانات االقتصادية واالحصائية: ، المديرية العامة لألحصاء واالبحاث ، البنك المركزي العراقي . 21

-at-http://cbiraq.org/Data valus .aspx?dtfrm=12/31/2004&dt  To=05/? 
 سنوات متعددة. ، بغداد ، وزارة المالية ،الدائرة االقتصادية. 22
 قسم احصاء ميزان المدفوعات. ، البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة لألحصاء واالبحاث. 23
 دائرة الموازنة. ، وزارة المالية جميورية العراق،. 24
 وزارة المالية. ، جميورية العراق. 25
 مديرية الحسابات القومية. ، وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لالحصاء. 26
 (.2018-2003البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لالحصاء واالبحاث ،نشرات مختمفة). 27

28-Toint world Banak .IMF Debt sustainability frame work for Low-Income 
countries march .12.2020. 
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Abstract 

      

After 2003, the political and economic system in Iraq changed and a new phase 

began based on the numbers of federal budgets to implement economic 

programs prepared in advance by the various economic sectors, to achieve 

compatibility between society and the local economy. It is of great importance, 

that is, the preparation of the federal budget, through which members of the 

Iraqi society receive salaries, wages, social care and implementation of 

investment programs. In the rise and fall of the price of a barrel of crude oil 

globally, this unilateral appropriation of the federal budget is due to the weak 

contribution of other revenues to its financing. 

    For the purpose of reaching the objectives of the study, it was divided into 

three chapters. The first dealt with the conceptual and theoretical framework of 

the budget, while the second chapter addressed the nature of the Iraqi economy 

after 2003 by reviewing the size and structure of Iraq’s gross domestic product 

with a statement of the obstacles to the advancement of the Iraqi economy. In 

the third chapter, the federal budget deficit was addressed. In Iraq, after 

clarifying the implications of the federal budgets for the period (2006-2019), 

with a focus on the most important material in the study, which is the Iraqi 

government’s resort to external loans first, then internal loans to finance the 

federal budget deficit, and to show the risks of those loans (debts) indicators of 

external indebtedness were analyzed according to Thresholds for the debt 

burden set by the World Bank and the International Monetary Fund. 

This study came out with a set of conclusions and recommendations, including: 
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Conclusions: 

  

1- Achieving financial balance varies in different countries, depending on the 

methods that the state uses for the purpose of achieving financial control and 

avoiding a deficit in the public budget. in the general budget. 

2- The financial balance has passed through several stations according to the 

concepts of economic theories. The traditional financial thought rejects the idea 

of the budget deficit or the occurrence of a surplus in it, and this explains why 

the state resorts to the monetary issue to bridge the imbalance. As for the 

financial balance, according to modern thought, it believes in the organized 

deficit through state intervention. To increase aggregate demand (family and 

government) in order to revive the economic process and operate all available 

energies in the economy. 

 

The recommendations:  

1- It is necessary to carry out economic diversification in Iraq and to work 

seriously to get rid of the dominance of the extractive sector to contribute to the 

formation of the gross domestic product of Iraq. There are many oil-producing 

countries neighboring Iraq that have succeeded in bringing about economic 

diversification. 

2- Activating the laws to reduce financial and administrative corruption, which 

has become a systematic corruption and is not sufficient in operations. It must 

affect the large heads that have seized public money without accountability. 
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