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 المستخلص

والبنيود  إ  رقزيع ع يأل تق  ي  في  العيقاع ع يأل اابيوا   2003تعتمد أنظمة إعداد الموازنات العامة المتبعة بعد عام 

اإلرييقادات دوأ أا اعتبييات ل ت ايي و المتوطييو أو لوريي  اا يي   وي رييتا ف يين ت  يي ا عواميي  اإلنتا  يية واادا   زمييا إأ 

تق  ي  اإلرييقادات رقزيع ع ييأل ال واعييد واإل يقا ات وال ييواتر أزهيق مييل تقز ييعق ع يأل الأمييا ن ايتت يادرة  أمييا النم ييات 

اآلثات المتقتبة ع  ها بسبب عدم التقز ع ع أل ايطيت دام اامهي  لهياق الميواتد  مميا ريىدا إليأل العامة فتقدد ف  ضو  

و ود هدت ف  هاق الميواتد  وهياا رعني  أأ الموازنيات العامية في  العيقاع ت يوم بن تهيا ع يأل أطيات أأ النم يات العامية 

  تيدل  موازناتهيا في  الموازنية العامية ع يأل ت نف إداتراً  أا أأ النم ات العامة تيوز  ع يأل اليدواتق واليوزاتات التي

شييأ  اعتمييادات أو م   ييات طيينورة  ثييا تا يينلف هيياق المبييالخ السيينورة التيي  ت  ييك لأيي  و ييدن إداتريية فيي  شييأ  

نييوع   ووفيي  المييقل مييل النم يية التيي  تسييمأل بنييود اإلنميياع أو مييواد اإلنميياع و،البيياً مييا تأييوأ مت ييابهة  فالموازنييات 

التي  ي ت ت يف أ يداها عيل االيق  طيو  في   2004الموازنات العامة ف  العقاع منا عام  اطتنساخ لما دت ت ع  ن

رمأل توصي مها بننهيا موازنيات توزرع ية مهمتهيا القت سية توزري   ااتتام الت درقرة لإلرقادات العامة والنم ات العامة إ 

 ييق نييوع  أو ه أ يي  فيي  بن يية ايتت يياد إرييقادات اليينمو العقاتيي  ع ييأل أبييوا  ال ييقد الت   دريية دوأ إأ تييىدا إلييأل تم 

 العقات . 

 

 لنم ات العامة  الأ ف ايتت ادرةالموازنة العامة  اإلرقادات العامة  ا الكلمات المفتاحية:

 

 

 

The Loss of the Main Objectives of the General Budget in Iraq for the Period 

(2015-2019), an Analytical Study 

Assist. Lecturer Mustafa Rashed Ali 1  ,  Lecturer  Mohsin Khudhair Abbas 2 

Abstract 

The general budgeting systems followed after 2003 in Iraq are based on sections and 

items. It focuses on achieving revenue without any consideration for medium or long-

term planning. Productivity and performance factors are not evaluated. Revenue 

realization focuses on rules, procedures and regulations more than Its focus is on 

economic efficiency. Public expenditures are determined in the light of their implications 

because of a lack of focus on the optimal use of these resources, resulting in a waste of 

these resources. This means that public budgets in Iraq are structured on the basis that 

public expenditures are classified administratively, i.e. General expenses are distributed 

to departments and ministries whose budgets are included in the general budget in the 

form of appropriations or annual allocations, then these annual amounts allocated to each 

administrative unit are classified in a qualitative form, according to the purpose of the 

expenditure, which are called expenditure items or items of expenditure and are often 

similar . The budgets are a replication of what has been the general budgets in Iraq since 

2004, which differ from each other except in the estimated figures of public revenues and 

public expenditures, as they can be described as distributive budgets whose main task is 

to distribute Iraqi oil revenues at the exchange doors. Without leading to a qualitative or 

structural change in the structure of the Iraqi economy. 
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 المقدمة 

تعد الموازنة لاية أو بقنيامع عمي   تتيق ا ف ين القأومية ط اطيتها 

تتم ية  ول سيت مديقد  درة واي تماع ية إليأل أهيداد طينورةايتت ا

المال ية ربي ل الأميا ن في  إداتن ااميوا  بقنامع عم  ليا  بيوزاتن 

وي تت قت فعال ية الموازنية بيااتها ف يو  بي  تيقتبو بيندوات   و سب

الت ا و المال  االيق  زس اطية التسي  ف وط اطية الن يد اا نبي   

 وت ات بالنتاتع ايتت ادرة اي تماع ة ول س بالنتاتع المال ة ف و.

     يية فيي    عاتباطييتقداو وتوطييزمييا لييا تسيياها الموازنيية العاميية 

القأوم ة وزاأ  واإلداتاتوال دم ة ل  اا  العام  اإلنتا  ةالااتات 

رأييوأ لهييا بقنييامع واضيير لتقييدر   إألدوليية ا ع ييأل مييل الممييقول

المييوفقن ل عميي   اإلطيتقات د ةبعييا الم يياتر   وإتاميةال ايا  العييام 

 إليألمل ا   تنور  ايتت اد العقات  واينت ا  بن مل اتت اد ترع  

الداعميية  اإل ييقا اتبييالتعامل ميي  تبنيي   عميية مييل  إنتييا  اتت يياد 

 زيي  الموازنييات السيياب ةن أ،م تييا  الييولن  وهييو مييا ل  اييا  ال يي

بالك مل ال مة القرع ة لالتت اد وهيو ميا رقيو  دوأ تبني   مععزنً 

      ة لمعالدة م أ ة الباالة ف  العقاع. إ قا ات

 

 الدراسة: أهمية

الموازنية العامية  تىدرينالدتاطة ميل تقدريد اليدوت الياا  أهم ةتأمل 

العامييية التييي  صيييممت ميييل ا  هيييا الموازنييية   ااهيييدادفييي  تق  ييي  

الموازنات العامية وتاوتهيا  فًيالً عيل ب ياأ  أنوا والتعقد ع أل 

ايتت ادرة واي تماع ة الت  تقم ها الموازنة العامة  ااهدادف داأ 

 ف  العقاع.

 

 مشكلة الدراسة:

 تأمل م أ ة البق  بما رنت  

لييا ت ييما  2019-2004 الموازنييات المنمييان لييال  المييدن إأ .1

صندوع الن يد اليدول   المعار ق الدول ة الت  رعتمدها أطسع أل 

منهيييا   أطاطييي ةالمتع  ييية ب يييماف ة الموازنييية  وهييي  مديييايت 

  تييوفق المع ومييات ل مدتميي وسييىول ات  وضييوا اادوات والم

 ل موازنة وضمانات النعاهة. وانمتاا تقً ق وتاب  و

الماضي ة عيل  ل  ية الق بية ليا تبتعيد المال ة العامة العقات ية إأ .2

العدالية في  توزري  وبي ل  اإلنتا  يةالأمارية    ب لداتقن التناتا

  فأمية العدالية في  توزري  ميواتد اإل ميال الناتع المق   ثمات 

 . الممأل تق   ها اإلنتا  ةالأمارة الموازنة تد ه منت ع أل 

 

 

 

 هدف الدراسة:

 إتبييا المتبعيية فيي  تنم ييا الموازنيية العاميية تييتا مييل لييال   اآلل ييات إأ

المييال  الت   ييدا اليياا ي رتماشييأل ميي  المعييار ق المقاطييب ة  ااطيي و 

قيو  ر الااأ ة المساد المست قرة ف  العقاع م الدول ة  فًالً عل 

وت درا ال دمات العامية  ن زما ا تنم ا م اتر  الموازنة ب أ   بعدم

 ب أ  م بو  ومل أ   إصالا الموازنة والقد مل المساد ف ها.

 

 فرضية الدراسة:

المال ية  اإلداتنطيو   أأتنا   فقضي ة الدتاطية ميل فقضي ة ممادهيا 

وعييدم تييدتتها ع ييأل الت ييقد المنهديي  فيي   وت باهييا فيي  العييقاع

 ااطاطيي ة ااهييدادطيياها ب ييأ  زب ييق فيي  ضيي ا   المال ة المييواتد

 ل موازنة العامة.

 

المحور األول: الموازنة العامةة وخصاصصة ا واجتهاهةات الحديثةة 

 في العراق

 : مف وم الموازنة العامةأوجا 

تموري   أنها لاية)  زه قن ل موازنة العامة منها تعقرماتهناك 

 ةاها ميل تبي  الدولية في  طين م   اان اة ايتت ادرة المعمي  تنم ي

وهيي  تمهيي  مق  يية التنم ييا السيينورة مييل ال اييو ايتت ييادرة  تادميية 

  وتيد عقفيت (1)ة لمدتم  ر ايو اتت يادق مقزعرياً  ال مس ة بالنسب

أرًاً )بننها وث  ة ت ب فـ  تالب مال  توامين ااهيـداد وااتتيام  

أميييا ااهيييداد فتعبيييق عميييا تعتيييعم الدولييية ال  يييام بييين ميييل بيييقامع 

وم قوعات لال  فتقن م ب ة. وأما ااتتام فتعبق عما تعتعم الدولية 

أنماتن ع أل هاق ااهيداد وميا تتوتي  تق ي  ن ميل م ت يف مواتدهيا 

  (2)ن العمن ة المنوق عنهيا وهي  عيادن تقيدد بسينة مال ية  لال  المتق

أو ه  لاة طنورة اتت يادرة مال ية متمه ية بمدموعية ميل ااهيداد 

والبقامع الم قت تنم اها مل تب  و دات الدولة الم ت مة لال  فتيقن 

زمن ية مع نيية طينة عييادنًا معبيقاً عنهييا بت يدرقات تأال مهييا المال ية ميي  

تمور هييا  فيي  إلييات لدميية ااهييداد العاميية ب يياأ ت ييدرقات م ييادت 

الولن يية ع ييأل اعتباتهييا أدان ت ا ا يية ي رمأييل مماتطيية ن ييالاتها 

دوأ إنميييياع وي رمأنهييييا أأ تنميييي  دوأ الق ييييو  ع ييييأل المييييواتد 

 وعقفيييت بننهيييا وث  ييية تتًيييمل ت يييدرقاً لنم يييات الدولييية (3)المال ييية

التيي  رييتا وإرقاداتهييا العاميية لمييدن مقييددن م ب يية عييادن مييا تأييوأ طيينة 

 (4)تقدردها وف اً اهداد الدولة وف سمتها 

 

 ثانياا: مراحل تطور الموازنة العامة

ل د تاوت ممهوم الموازنة م  تاوت دوت الدولة في  المدتمي   

  ييي  أصيييبقت بقنيييامع أوطييي  رعأيييس ف ييين مدموعييية الن يييالات 
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ايتت ادرة والمال ة ل دولة  أي أأ هاا التاوت ليا رظهيق فدينن وإنميا  

مق بعدن مقا    تم يعت زي  منهيا باتدياق معي ل ل موازنية  وميل ثيا 

أثقت ف  شأ ها ومًمونها بق   لأ  مق  ة طماتها ول ات ها  

(5). 

ظهييوت موازنيية البنييود التيي  تهييتا بمييقل القتابيية  المرحلةةة األولةةى:

مال ة القأوم ة و لك مل لال  نظام متيقابو ل تنزيد ع أل العم  ات ال

مل صقة صيقد ايعتميادات الم   ية لا،يقال التي   يددت 

 مل أ  ها .

وهيي  مق  يية تقييو  ايهتمييام ااطاطيي  ل دميية  المرحلةةة الثانيةةة:

اإلداتن القأوم ة  وت ات ااعما  المندعن     أصبر را   ع  ها 

 موازنة البقامع واادا  .

وهيي  المق  يية التيي  تقييو  ف هييا فييقل القتابيية  ثالثةةة:المرحلةةة ال

ولدمة اإلداتن القأوم ة  نقو لدمة العم  ة الت ا ا ة     تقزع 

ايهتمام ف ها ع أل مقاويت تبو الس اطة المال ة وايتت يادرة التي  

ت ودها القأومية ب اية اتت يادرة مقيددن  ونت دية لهياق المقياويت 

  و والبقمدة.تقولت الموازنة إلأل نظام الت ا

عداد الموازنية  وه  مق  ة إرداد لقع تق    ة إلالمرحلة الرابعة:

بهدد دعا مق  ة ات ا  ال قات الاا مل لاللين ريتا تقدريد ااهيداد 

ميل ن اية ال يمق    ي  أل ي  ع  هيا والعم  ات التنم ارية  لتق   هيا 

  .1 دو  ) الموازنة ال مقرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أنواع الموازنات وفترات ظ ورها واتهاهات تركيزها1جدول )

 الم دت  مل عم  البا هاأ

 

 ثالثاا: الموازنة العامة وتوج ات ا الحديثة وفقاا للدستور العراقي

تعد الموازنة العامة ف  العقاع إ د  أها الوثيات  ايتت يادرة 

الت  تعيدها القأومية تينعأس ف هيا ال ايو ايتت يادرة واي تماع ية 

ليييال  ميييدن زمن ييية التييي  تنيييوا القأومييية تنم ييياها  زافييية والس اطييي ة

مع ومييية  والتييي  تمهييي  انعأيييات لتو هيييات الدولييية الموضيييقة فييي  

الدطيييتوت العقاتييي  باعتباتهيييا البوت ييية التييي  ر يييب ف هيييا الدطيييتوت 

العقاتيي  تو هاتيين العقرًيية ومييل ثييا ت ييوم القأوميية بتنم يياها ع ييأل 

تمهي   وميل ثياطيوا  اطيتهماترة أم اطيتهالز ة  أشأ  بقامع ولاو 

 وتن ال وان ل الت قرع ة العامة الت  نددها ف  اينعأات التنم اا ل

ع يأل  2003  إ  تستند الس اطية المال ية بعيد عيام  6)الدطتوت العقات 

  110تواعييد مسييتمدن مييل الدطييتوت العقاتيي  اليياا أزييد فيي  المييادن )

ثالهياً  رأييوأ تطييا الس اطيية المال يية مييل تبيي  السيي اات ايتقادريية زما 

  تابعييياً  ريييتا إعيييداد م يييقو  الموازنييية العامييية 80أزيييدت الميييادن )

السيي اة التنم اريية  ف ييد  والقسييا  ال تييام  ولاييو التنم يية  مييل تبيي 

عم ييت بييقامع الموازنيية ع ييأل مدموعيية مييل ااهييداد تتمهيي  بعرييادن 

اإلنتاج النما  وزرادن الدل  والس اقن ع أل التً اا والعم  ع يأل 

 . 7)ت م ا المدرون ة ال ات  ة

منعامياً م ت مياً في  تياتر   2003وتمه  مق  ة التم  ق ميا بعيد عيام 

واي تمييييياع  وال يييييانون  العيييييقاع  ع يييييأل المسيييييتو  الس اطييييي  

وايتت ييادا  إ  تمه ييت فيي  تمأ ييك الدوليية العقات يية  وتييدم ق البنييأل 

التقت ة والمن ان ايتت ادرة والمقاف  الق ورة  مما أد  إلأل  دوو 

الت ييوهات اله أ  يية  وايليييتاليت المىطسيي ة فيي  إداتن ايتت ييياد 

 ية ميل الولن  وايلتال  ف  اله أ  اإلنتا   لالتت اد ودت ة عال

ايعتميياد ع ييأل ال يياتج والييتال  ه أيي  الموازنيية العاميية والعدييع 

  وتد ظهيقت هياق ايليتاليت نت دية  8)المال  والمدرون ة ال ات  ة

التقو  يتت ياد السيوع وظهيوت م يأالت ااميل والمسياد اإلداتا 

  اطتناداً إلأل التو هات الددريدن  9)والمال  والباالة والم ق وااعمات

اتمة ع أل بقامع اإلصالا ايتت ادا وتطا ط اطة توزر  ل دولة ال 

المواتد ع أل ال ااعات الم ت مة  وفي  أولوريات مقيددن مي  التو ين 

لييدعا ال اييا  ال ييا   وت ييد   ايطييتهمات المق يي  واا نبيي   زمييا 

تسعأل الس اطة المال ية إليأل تنوري  م يادت التموري  وعيدم ايتت يات 

 التركيز الموازنة الفترة

 القتابة الموازنة الت   درة )البنود  بداية القرن العشرين

 ايتت ادرة والأمارة اإلداترة موازنة البقامع واادا  الخمسينات من القرن العشرين

 الت ا و الت ورا  الماع  ة نظام الت ا و البقمدة الموازنة الستينات من القرن العشرين

 الت ا و  ت م ا الت    ات الموازنة ال مقرة والثمانينات من القرن العشرين السبعينات

 المسا لة والأمارة ايتت ادرة موازنة اادا  التسعينات من القرن العشرين
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ق ف  ه أ  اإلنماع  وايتدياق نقيو ع أل المواتد النما ة وإعادن النظ 

 . 10)توف ق ااموا  لالطتهمات وإداتن الدرل العام

 

 رابعاا: خصاصص موازنة البنود المطبقة في العراق

إأ إعداد موازنة البنود مدموعة مل ال  ــاتك التــ  تمــ عق عل 

 (11)الموازنات االق  ومنها 

ولي س ع يأل زم ية إأ موازنة البنود تزعت ع يأل بنيود اانمياع  -1

 ال دمات الم دمة.

اعتمادهييييا تبوربيييياً نما يييياً مو ييييداً لدم يييي  نم ييييات اإلداتات   -2

القأوم ة  فالتبورب النوع  مهالً رماي  نم يات اإلداتات زافية 

مل دوأ النظق إليأل لب عية الن يال والوظ مية التي  تىدرهيا زي  

 منها  وهاا رنسدا م  الهدد القتاب  ل موازنة.

التبورييب الم ييت و نظييقاي لت يين ف النم ييات  ،البيياً مييا رسييت دم  -3

 واإلرقادات  سب بنود وأنوا  ال قد ول س وظاتمن.

التقز ييع ع ييأل الييدوت القتيياب  ل موازنيية إ  تعييد القتابيية المال يية   -4

مسىول ة مقزعرة ل قماظ ع أل الما  العام  زما ردب أأ رأيوأ 

العيييام وأ فييي   هييياز الموازنييية مميييل ليييدرها ال بيييقن بننظمييية 

القأوم يية ووطييات  القتابيية المال يية ولييقع أعيييداد  المقاطييبة

 الموازنة.

تسييتند وب ييأ  أطاطيي  ع ييأل مىشييقات السيينوات السيياب ة فيي   -5

 ت درق النم ات واإلرقادات ل سنة ال ادمة.

تنلييا بااطييات الن ييدا فيي  نظامهييا المقاطييب  وليي س بنطييات   -6

 ايطتق اع.

زيعا أأ تون الس اة التنم ارة مل شننن أأ رىدا إليأل نظيام مق  -7

هقميي  لتنظيي ا الموازنيية   ولأييل ردييب التنزييد مييل أأ مقزعريية 

 هاز الموازنة الهدد منن زرادن الماع  ة وأ أام القتابية ع يأل 

 المواتد.

 

المحور الثاني: الكلف اجقتصادية التي ترهق الموازنة العامةة بعةد 

 2014عام 

 الفساد المالي واإلداري .1

ط  التقدا الأب ق ف   م ي  رمه  المساد المال  واإلداتا والس ا    

المىطسييات القأوم يية والتيي  أدت إلييأل هييدت المييا  العييام منييا عييام 

ميييل  اع ميياً إأ هيياا المسييياد رق يي  أهييدافا ط اطييي ة يأ زه ييق 2003

ااموا  المسقوتة مل المبالخ ال  ال ة ي ريتا اإلف ياا عنهيا  و ليك 

بسييييبب اإلنميييياع ألم  يييياتا ، ييييق المييييدتوت و، ييييق المبييييقت مييييل 

و المسيييقد لمأاتيييب م   يييات ايرميييادات وال قلاطييي ة وااثيييا

وتواتب زبات المسئول ل والموظم ل و، قهيا  لياا  القتاطات الهالو

ىشييق مييدتزات المسيياد التيياب  رقتيي  العييقاع مقاتييب متيينلقن ع ييأل م

مييل أصيي   161لمنظميية ال ييماف ة الدول يية إ ا ا تيي  العييقاع مقتبيية 

دوليية وهييو بهيياق المقتبيية رعييد مييل الب ييداأ اازهييق فسيياداً ع ييأل  168

  مما رنعأس ب أ  زب ق ع أل تدن  مستو  التنم ة (12)مستو  العالا

ايتت يييادرة  بسيييبب عيييدم تو  ييين النم يييات العامييية التييي  اتتقضيييت 

لقأومة ميل ا ي  تق  ي  أهيدافها والتي  تيىدا إليأل ف ي  الم ياتر  ا

 .ض ا  اثق اإلنماع العام ومل ثااإلنتا  ة 

 

 اإلنفاق العسكري واألمني .2

إليييأل عيييدم اطيييت قات  2014تعيييقل العيييقاع فييي  منت يييف عيييام 

ل بعييا المقافظييات فيي  تبًيية )داعيي   بااوضييا  اامن يية وطيي و

  مييل إ مييال  %40)التيي  بقسييب إ  ييات ات أنهييا تسييتنعد نقييو 

الموازنيية العاميية فيي  العييقاع فًييالً عييل العييقاع رقتيياج إلييأل مبييالخ 

التيي  تعتبييق التقييدا اازبييق قن إلعييادن بنييا  المنييال  المقييقتن زب يي

يتت يياد العييقاع وزرييادن تأييال ف التسيي  ر وتواتييب ال ييوات اامن يية 

ولأل ي تو د   والق د ال عب  وتوتف إنتاج النمو ف  ت ك المنال 

  م  يات 300ات ات دت  ة عل  دا التأال ف لأنها تدتت نقيو )إ  

  (13)نازا ف  ظي  عديع الموازنية العامية  مالر ل  4دويت ونقو )

أدت القق  الت  شنتها داع  إلأل ل   أزمية إنسيان ة  ووضي  زما 

ضمول ع أل إنماع الموازنة العامة ل دولة  و دوو تزود اتت ادا 

تي  عقا م  يوأ 3.4 وأد  و يود . زب ق ف  ال ااعات ، يق النما ية

م ييقد دال  ًييا  وضيي  ضييمول هات يية ع ييأل منظوميية ت ييدرا ال ييدمات 

ت ااما المتقدن اوت  ق ت درق  .العامة الت  تعان  مل ضعف بالمع 

وتأبيد القيق    .مالر ل ش ك بقا ة إلأل مساعدن 10إلأل أأ هناك

مل نم ات الموازنة  ات ال  ة بااوص ت  م  داع  تأال ف باهظة

 مل معدات عسأقرة وشقل ة وتواتب أفقاد الد   وال قلة إليأل

% ميل النياتع المق ي   8    تدتت 2016 م  ات دويت ف   14.8

مل إ مال  اإلنماع القأيوم   وث هي   %18.3اإل مال  وما ر ات  

وعالون ع يأل  ليك  تينثق الن يال    2016 عدع الموازنة العامة ف 

   ا  هياا ال يق يقا ط ب ًا ل مارة مل اً ايتت ادا ، ق النما  تنث ق

في   % 29.5بنسبة ب مت  تقازم ة     انأم  هاا ال اا  ب وتن

وعانييت المنييال  التيي  طيي اق ع  هييا تنظيي ا داعيي  تييدم ق  2014

ااصو  اإلنتا  ة والبن ة التقت ة  وتا  لقع التدياتن أو ت    يها 

 .(14)ب دن  مما أد  إلأل انه ات ث ة المستهمقرل والمسته أ ل

 

 تضرر األجيال الحالية والمستقبلية من الدين الخارجي:  .3

إأ اافييقاد الييارل رتقم ييوأ تسييدرد هيياق الييدروأ طييوا  زييانوا اا  ييا  

القال ة أم المست ب  ة  لالك تعم  القأومية ع يأل اطيت اا   يع  ميل 
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دلولها لأ  تتمأل مل تسدرد هاق الدروأ  زما إأ اتتميا  مسيتورات  

الييدرل ال ييات   تييعامل ميي  تقا يي  اي ت ال ييات الدول يية مييل الن ييد 

  م  يييوأ دويت  78نقيييو ) 2013فييي  عيييام  ب ميييتاا نبييي    ييي  

  ورمأيييل (15)  م  يييوأ دويت48إليييأل ) 2016وان مًيييت فييي  عيييام 

   2تتا )توضر إ مال  الدرل بالددو  

 

 ( مليون دينار عراقي2019 -2015( متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي للمدة )2جدول )

 (3حصة الفرد من إجمالي الدين الخارجي ) (2عدد السكان / ألف نسمة ) (1إجمالي الدين الخارجي ) السنة

2015 71079000 35213 2018.54 

2016 62962298 36933 1704.77 

2017 42540180 37883 1122.93 

2018 55163183 38124 1446.94 

2019 61156680 39127 1563.03 

 الم دت  بايعتماد ع أل

 .  وزاتن المال ة  داتقن الدرل العام  ت اترق ون قات طنورة م ت مة1العمود ) -

 ن قات طنورة م ت مة.  وزاتن الت ا و  الدهاز المقزعا لإل  ا  واابقاو 2العمود ) -

   مل عم  البا هاأ3العمود ) -

روضر الددو  مىشق   ية اافيقاد ميل إ ميال  اليدرل ال يات    

  م  يوأ 2018.54ب خ )  2015إ ا ب خ   ة ن  ب المقد ف  عام 

درنييات  ورعييود هيياا ايتتمييا  إلييأل اتتمييا  إ مييال  الييدرل ال ييات   

داعييي  وميييا تاف هيييا ميييل اتتميييا  لنم يييات العسيييأقرة  بسيييبب  يييق 

والتسييي  ر  ثيييا أليييات   ييية ن ييي ب الميييقد ميييل إ ميييال  اليييدرل 

  ف ميا 2016  م  وأ درنات بعام 1704.77باين مال     ب مت )

  م  يوأ درنيات في  عيام 1446.94ألات باين مال وصيويً إليأل )

   م  يييوأ1563.03لـيييـ) 2019  إي أنهيييا اتتمعيييت فييي  عيييام 2018

درنييات  بسييبب تو يين القأوميية إلييأل إعييادن أعمييات مييا دمقتيين  ييق  

 داع  وعم  ات ااعمات والتعورًات و، قها.

 أعباء خدمة المديونية  .4

رعأس مىشق لدمة أعبيا  اليدرل )ل مواتيد ف يو  ااتسيال التي  رديب 

ع أل القأومة ايلتعام بتسدردها ل دولة الم قضة الاا اطت دمتن ف  

ازنية العامية فأ ميا زادت المدرون ية ال ات  ية تما ة العدع في  المو

 زادت أعبا  لدمة الدروأ  مما ريىثق طي باً ع يأل ايتت ياد العقاتي .

  .3 دو  )

  

 ( ألف دينار2019-2015( خدمة أعباء الدين الخارجي في العراق للمدة )3جدول )

 الم دت  بايعتماد ع أل

 داتقن الدرل العام  تسا الدرل ال ات   طنوات م ت مة  وزاتن المال ة  1العمود ) -

 ل.   مل عم  البا ه3مواتد  العمود )  عدم توفق ااتسال مل البنك المقزعا ووزاتن المال ة تا ا تسا  ال2العمود ) -

ربي ل الدييدو  إأ هنيياك عالتيية لقدريية بيي ل إ مييال  الييدرل ال ييات   

ب ميت نسيبة المواتيد  2015وأعبا  لدمة الدرل ال يات    فمي  عيام 

و  2017و 2016%  ثا ألات تقتم  هاق النسيبة لاعيوام 88.21)

  و لك بسيبب 74.13إلأل ) 2019إي أنها ان مًت ف  عام  2018

   مييل الم يياتد الدال  يية تو يين القأوميية إلييأل ايتتييقال الييدال

والبنييك المقزييعا العقاتيي   ومييل الدييدرق بالييازق إأ القأوميية ليي س 

 (3نسبة الفواصد إلىإجمالي الدين الخارجي % ) (2) الفواصد (1إجمالي الدين الخارجي ) السنة

2015 71079000 62700594 88.21 

2016 62962298 60507978 96.10 

2017 42540180 41088983 96.58 

2018 55163183 52468990 95.11 

2019 61156680 45340735 74.13 
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لييدرها ال ييدتن الأاف يية ع ييأل الوفييا  بنصيي  ال ييقل والمواتييد المتقتبيية  

نت دة ان مال العواتد النما ة الت  تعتمد القأومة ع  هيا في    ع  ن

مييو تسييدرد لدميية أعبييا  الييدرل واليياا ريينعأس طيي با ع ييأل معييديت ن

 ايتت اد العقات .

 

 المحور الثالث: فقدان الهوانب اإلستراتيهية للموازنة العامة

 قصور وإهمال أبعاد التخطيط .1

أد  تقز ييع موازنيية البنييود ع ييأل التماصيي   وال ييات إعييداد الموازنيية 

والمقا عة والقتابة والمقاطبة إلأل إ،ما  أهم ية ت اي و الس اطيات 

ي رهتميوأ بينموت الس اطيات المال ية المال ة  فالعام وأ ف  الموازنية 

وإنما    اهتمامها رنق ق ف  ايتت ياد في  اإلنمياع  زميا إأ عيدم 

ايهتمييام بت ايي و وضيي  الس اطييات المال يية رييىدا إلييأل الييدلو  فيي  

التم  الت الواطعة الت  تىدا بدوتها إليأل ضي ا  الأه يق ميل  هيد 

س ا اإلداتا ووتت الس اة الم ت ة  ولهاا رال ظ أنن ز ما أتتم  ال

ت   ييت طيي اة المنمييارل والم ييقف ل فيي  ات ييا  ال ييقاتات المال يية 

فًالً عل القزوأ إليأل اإلريقادات النما ية في  تموري   والتنث ق ف ها 

الموازنيية العاميية ليين انعأييات طيي ب  فيي   ييانب ل ااو  هييو إأ ردعيي  

ايتت اد العقات  عقضةً ل متم يقات الب ئية ال ات  ية بيالعقاع ميل 

ات النمو والعقل والا يب ع  ين  والدانيب الهيان  هيو إأ تم ق أطع

  (16)ايعتميياد ع ييأل اإلرييقادات النما يية فيي  تموريي  الموازنيية العاميية

 وت ب ة اي ت ا ات اآلن ة م اب  اطتنما  مواتد اا  ا  ال ادمة.

 .غياب وإهمال وضوح األهداف2

رييقتبو عييدم ايهتمييام بوضيي  الس اطييات المال يية فيي  ظيي  اطييت دام 

ازنة البنود بإ د  المساوئ االق  لهاا النظام وهو عدم تقدريد مو

أهييداد الو ييدات ايتت ييادرة وأن يياتها زما أأ تاب  هييا ي رقاف يين 

تقدرييد لاهييداد العاميية ل دوليية وأولورييات البييقامع القأوم يية وهيي  

إ ييد  المسيياوئ المقتبايية بإهمييا  الت ايي و طييوا  ع ييأل مسييتو  

أو مسييييتو  ايتت يييياد ال ييييوم   المنظميييية )المن يييينن أو الم ييييقو  

)المستو  العام   مما رولد اناباعاً لد  الس اة الت قرع ة أأ هنياك 

زرادن ف  ز  بند مل بنود الموازنية وأنين ميل السيهولة ت مي ا هياق 

 .العرادات مل دوأ ايهتمام بااهداد أو البقامع

 مبادئ غير واقعية. 3

أأ ظهييوت اافأييات والمميياه ا الددرييدن وتبييد  الظييقود ايتت ييادرة 

واي تماع ييية والس اطييي ة  أد  إليييأل ضيييعف التقز يييع ع يييأل مبيييادئ 

الموازنة مما ردع  هاق المبادئ أميقاً ، يق واتعي   فميهالي تًيا   

اأ  المهميةايهتمام بسنورة الموازنة ب أ  تيدترد  زن يد المبيادئ 

قهييا ازهييق مييل طيينة  زييالك مبييدأ تييوازأ بعييا النم ييات تييد رمتييد تنث 

الموازنة لا رعد أمقاً مهما بظهوت نظقرة ز نع ايتت ادرة والمال ة  

    ألات الدو  تبق  عل وطات   دريدن ميل أ ي  تموري  العديع 

ف  موازناتها لق  م از  التً ا والباالة فًال عل  لك فموازنة 

ع ايتت ييادرة البنييود ي تتًييمل مع ومييات واف يية عييل  م يي  البييقام

العاميية وع  ييـن فننهييا ي تق يي  مييا رتًمنييـن مبييدأ ال ييمو  إأ عييدم 

واتع ة المبيادئ التي  رعتميد ع  هيا هياا ااطيات في  ت اي و وإعيداد 

الموازنيية تييد انعأييس تيينث قق ع ييأل اليين ك فيي  ال ييمول ة ل ت ايي و 

ولإلعداد والاا ط ىدا بدوتق إلأل تدعتية صين  ووضي  الس اطيات 

ل يية ممييا ردع هييا عم  يية ع ييوات ة ، ييق مبن يية ع ييأل ايتت ييادرة والما

ااطييس الع م يية والعم  يية السيي  مة وي تق يي  ت ب يية ل قا ييات العاميية 

 الت  تقوم هاق الس اطات إشباعها.

 صعوبة قياس األداء-4

موازنة البنود ،الباً ما تت ف ت درقات النم ات واإلرقادات بالمماين 

  السي  ا في  أعيداد الت يدرقات لعدم اطتنادها لاطات الع مي  والعم ي

فًييالً عييل  لييك فيينأ وطييات  المتابعيية والت ييورا ومعييار ق اادا  ، ييق 

مو ييودن ممييا ريينعأس أثييقق ع ييأل صييعوبة ت ييات اادا  القأييوم . 

وع  يين فيياأ هيياا اامييق ر يي ك ضييعف ايهتمييام بأماريية اطييت دام 

المييواتد ايتت ييادرة المتا يية ل و ييدن ايتت ييادرة أو ت ييات دت يية 

  أا عدم التق   بنأ هاق المواتد تد (17)ع  ة ف  تق    ااهدادالما

 تا اطت دامها ب أ  صق ر ول مقل الما و .

 البعد السياسي ألهداف الموازنة-5

إأ الموازنيية العاميية هيي  عميي  ط اطيي  زونهييا تقميي  بيي ل ل اتهييا 

إمأانات الدولة واتداهاتها العامة  ورظهق  لك مل لال  ن يى فأيقن 

العاميية وتاييوت ممهومهييا فهيي  فيي  ااصيي  ت   ييد ل سيي اة الموازنيية 

القازمييية وتيييدعا الدرم قال ييية ال يييعب ة    ييي  أأ تايييوت   يييوع 

الموازنة العامة زاأ مالزما لتاوت المىطسات الدرم قال ة  وتعبيق 

هيياق السييمة عييل مبييدأ الم يي  بيي ل السيي اات و لييك مييل لييال  تييول  

العاميية وميينر السيي اة السيي اة التنم اريية  يي  إعييداد وتنم ييا الموازنيية 

وتبدو الو هة الس اط ة ل موازنية   الت قرع ة    إتقاتها ومقاتبتها

العامة مل لال  النم ات العامية اليواتدن ف هيا  فأ ميا زانيت اانظمية 

الس اطييي ة درم قال ييية ز ميييا انعأيييس  ليييك ع يييأل الميييوالن ل زميييا إأ 

الس اط ة وبالتال  اانظمة الس اط ة ي بد لها مل أموا  لتنم ا لاتها 

تم ي      ي  (18)تبدو الموازنية العامية هي  التعب يق اامهي  عيل  ليك

موازنة البنود ع أل شدن التقز ع ع أل  ديا الميدلالت  ولي س ع يأل 

الم ق ييييات  و لييييك مييييل لييييال  ايهتمييييام بعم  ييييات المسيييياومات 

الس اط ة  بمعنأل آليق أأ الن يالات العامية والمهيام رمأيل ت قرقهيا 

ول والمساومات المقزعن ع أل الميدلالت مي  إهميا  بواطاة التما

الم ق ييات  زمييا إأ السيي اة الت ييقرع ة ي تق يي  ع ييأل تماصيي   

واضقة ومقددن عل بقامع وأن اة الو دات القأوم ة اامق الاا 
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ي رساعد ع أل إبقاز الس اطة المال ة ل دولة  فًالً عل  لك فنأ هياا  

ن وب يوتن تدت  ية أا ااط و  رقزع ع أل ل   ايلتعامات الددريد

زرادن الت    ات بنسبة مع نة عل السينة السياب ة  مميا ريىدا إليأل 

 تعارد التأال ف المتقازمة م  اطتمقاترة الًمول الس اط ة.

 

 المحور الرابع: فقدان المن ج اجقتصادي للموازنة العامة

 فقدان جانب التشريع للموازنة العامة والحسابات الختامية .1

المال ة الدهية التي  تتيولأل إعيداد القسيابات ال تام ية في  تعد وزاتن 

العييقاع وهيي  الدهيية التيي  تتييولأل إعييداد الموازنيية العاميية  وفيي  مييا 

  مييل تييانوأ أصييو  القسييابات العاميية تتييا 17أزييدت ع  يين المييادن )

  )ع ييأل وزرييق المال يية إأ رت ييا التييداب ق الالزميية 1940  لسيينة 28)

ورة وت ييدرمها إلييأل البقلميياأ  لابيي   سييابات القأوميية العاميية السيين

لال  شهق زانوأ الهان  مل ز  طنة  وتقتوا القسابات الميازوتن 

ع ييأل  م يي  الم ييقوفات والييواتدات التيي  دفعييت وتبًييت لييال  

السنة المال ة الم ت ة ب وتن مم ي ة وع يأل البقلمياأ إأ رت يا ميا 

ر عم لت قرعها   ف    ل ن ت تع  مات الموازنة مل ز  عام ع يأل 

)ر تً  ع أل و دات اإلنماع ايلتعام بت درا القسابات ال تام ة  انن 

ل سيينة المال يية القال يية إلييأل درييواأ القتابيية المال يية فيي  موعييد أت يياق 

  وميييل (19)لمييقل إ يييقا  أعمييا  القتابييية والتييدت   ع  هيييا  31/1

الددرق بالازق إأ وزاتن المال ة لا تسد  مبالخ ايتتقال ال ات   

 ة وي ضمل القسا  ال تام  وتد طد  درواأ ف  طدالتها المقاطب

   واصيدت دريواأ 2013–2006القتابة المال ة ايتقادا منا عيام )

المتًيييمل  22/5/2017  بتييياتر  10505القتابييية زتابييين الميييقتا )

تسد    ما لا ردق 2015ا  ال تام  ل سنة اعتااتق عل تدت   القس

إظهاتهيا في  مبالخ ايتتقال ال يات   في  السيدالت المقاطيب ة و

وهيياا مييا تم ييدق الموازنيية العاميية فيي  مق  يية   (20)القسييا  ال تييام 

الت ييقر  زييوأ موازنييات المييدن المييازوتن لييا ت ييدم ل بقلميياأ العقاتيي  

بقف يية القسييابات ال تام يية ممييا رم ييدها  نبتهييا الت ييقرع ة وتم ييدها 

 الموضوع ة ف  تقدرد  دا اإلنماع العام.

 لعامةفقدان جانب التصميم للموازنة ا .2

وف يياً اطييس معييار ق  2003لييا ت ييما الموازنييات المنمييان بعييد عييام 

دول ة معتمدن مل تب  صندوع الن د الدول  متمه ة بمبدأ ال يماف ة في  

الموازنة والت  تا تقدردها مل تب  ال ندوع بنتب  مدايت أطاط ة 

وهيييي   )المسييييىول ات ووضييييوا ااهييييداد  وتييييوف ق المع ومييييات 

  إأ (21)ب   منمتر لها  وضمانات النعاهية  ل مدتم   وتقً ق وتا

اآلل ييات المتبعييية فيي  تنم يييا الموازنيية العامييية رييتا ميييل لييال  إتبيييا  

ااطيي و  المييال  المقاطييب  الت   ييدا اليياا ي رتماشييأل ميي  المعييار ق 

المقاطييب ة الدول يية  ومييل الدييدرق بالييازق تييد أمهيي  البنييك اليييدول  

لتاب يي   2021ة عييام العييقاع  فتييقن زمن يية طيياب ة  تمتييد إلييأل نهاريي

معار ق المقاطبة الدول ة  ف  اعتماد الموازنة العامة  فنصيبر عديع 

الموازنة العامة ف  العقاع أمقا شاتعاً  فعندما رسود عدع الموازنية 

العاميية فيي  طيينة مع نيية  فيياأ السيي اات القأوم يية ي تق يي  إرييقادات 

ت في  زاف ة مه  الًقاتب والم ادت االق  لتما ة إ مال  النم ا

موازنتهييا العاميية  ومييل لييال  م اتنيية  دييا اإلنميياع العييام ميي   دييا 

تتيا   وزما موضر بالديدو  2019-2015اإلرقادات العامة ل مدن )

(4   

 

 ( )ألف دينار(2019 – 2015( الموازنات العامة المخططة للمدة )4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

  2019 – 2015الم دت  توان ل الموازنة العامة اعداد وطنوات م ت مة )

روضر الددو  إأ  دا اإلنماع العام بتعاريد ب يأ  زب يق ليال  ميدن 

  تقر  وأ درنات ف  946ا119الدتاطة     ب خ  دا اإلنماع العام )

  تقر  يييوأ 483ا940  م ابييي  إريييقادات عامييية ب ميييت )2015عيييام 

  تقر  ييوأ درنييات  ثييا 140ا254درنييات  وبواتيي  عدييع م اييو ب ييخ )

بسيبب اازمية المال ية الناتدية بسيبب ألات النم ات العامة بالتابيا  

ان مال أطعات النمو عالم اً  م اب  ان مال زب ق بقديا اإلريقادات 

إ  ب يييخ  ديييا النم يييات العامييية  2019العامييية  وصيييويً إليييأل عيييام 

  تقر  يييوأ درنيييات  م ابييي   ديييا اإلريييقادات العامييية ب يييخ 107ا133)

  537ا27  تقر  ييييوأ درنييييات  وبعدييييع م اييييو ب ييييخ )569ا105)

 وأ درنات  مما رعن  تموع النم ات العامة ع أل اإلرقادات العامية تقر

 نمو العهز المخطط % العهز المخطط النفقات العامة اإليرادات العامة السنة

2015 94048364139 119462429549 25414065410 - 

2016 81700830138 105895722619 24194919481 4.79 - 

2017 82069669668 107089521545 21659739790 10.47 - 

2018 91643667236 104158183734 12514516498 42.22 - 

2019 105569686870 133107616412 27537929542 120.04 
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بسبب عدع المواتد المال ة االق  مل النهيول بمسيتو  التما ية  

 المال ة.

 فقدان الفاصض الحقيقي للموازنة العامة .3

رت ف ايتت اد العقاتي  بننين اتت ياد ترعي  رعيان  ميل اليتاليت 

ل دولة العقات ة واعتمادها ب أ  ه أ  ة زب قن ومنها الموازنة العامة 

تت سيي  ع ييأل إرييقادات اليينمو ال ييام فيي  تموريي  موازنتهييا  وضييعف 

اإلرييقادات العاميية ، ييق النما يية  ف ييد أصييدتت القأوميية العقات يية 

  بييالعدع الم اييو 2019-2015تييوان ل موازناتهييا العاميية ل مييدن )

وهاق الموازنات ، ق مالتمة ل وض  ايتت يادا في  العيقاع  زيوأ 

لعقاع  هازق اإلنتا   ، ق مقأ واأ العرادن ف  النم ات العامية ي ا

تو ن إلأل تمع   اا هعن اإلنتا  ة لتماتطاً آثاتا ارداب اً ع أل اليدل  

ال وم  الن دا والق      فعند متابعية تنم يا تيوان ل الموازنية العامية 

  رال يييييظ عيييييدم الت  يييييد بالت    يييييات 2019-2015ل سييييينوات )

ان ل الموازأ العامة ال ادتن  زميا أظهيقت نتياتع المقصودن ف  تو

تنم ا الموازنة  العامة و ود فاتا ف  اإلرقادات  بالق،ا مل إتبيا  

القأوميية إ قا اتهييا الت  ييم ة نت ديية لتاب يي  شييقول صييندوع الن ييد 

الدول   وبالق،ا مل و يود فيواتا مال ية إي إأ القأومية العقات ية 

  ورمأل توضي ر الميقع (22)نقةمستمقن بايتتقال مل الدهات الما

   5تتا )مل لال  الددو  

 ( )ألف دينار(2019-2015( النفقات العامة المخططة والفعلية والفرق بين ما ونسبة التنفيذ الفعلي للمدة )5جدول )

 

 الم دت  بايعتماد ع أل

  2019-2015  توان ل الموازنات لاعداد م ت مة ل سنوات )1عمود ) -

   وزاتن المال ة  داتقن الموازنة العامة.2العمود ) -

 ل   مل عم  البا ه4  و )3العمود ) -

رب ل الددو  إأ هناك تبارل زب ق لنسب التنم ا المال  ل نم ات العامية 

%  أا  164.9 -% 58.9  تقاو يييت بييي ل )2019-2015ل ميييدن )

أنها تداوزت ط ف اإلنماع العام  مما رعن  و ود هدت في  الميواتد 

المال يية نت ديية التم ييقات الس اطيي ة واإلنميياع العسييأقا  زمييا ربيي ل 

الاا تا تما تن أطاطا مل ايتتقال اليدال   الددو  الماتع الأب ق 

وال ييات   فيي  مق  يية اإلعييداد والتقًيي ق والم ييادتة الت ييقرع ة  

وب ل النم ات العامة المع  ية التي  تبي ل نسيب زب يقن  يداً ميل التنم يا  

وهيياا الميياتع رعييود إلييأل ف ييداأ أهييداد الت ايي و ااطاطيي ة وهيي  

ا  فًيالً عيل صي ا،ة بنيود اإلنتا  ة مل النم ة العامة  والأميا ن منهي

اإلنماع العام صو  ااهداد الس اط ة الت  تبقي  عنهيا القأوميات 

المتعاتبة  ومل هنيا تم يد الموازنية أهيا بنودهيا نت دية ت يوق إعيدادها 

 وتقً قها. 

 

 

 

 فقدان التعزيز المالي لإليرادات العامة بالموازنة العامة .4

الت  نة العامة ف  العقاع  ن ة ل موازتمه  اإلرقادات العامة الأمة الها

ت أ  اإلرقادات النما ة الدع  اازبق منها  ف  ظ  تدن  الم ادت 

ايرقادرة االق  زــ)الًقاتب  والقطوم  واإلريقادات االيق    

الت  تق  ت ع  ها القأومية ليال  السينة المال ية  ميل ا ي  تما ية 

نمو ال يام التي  ت يدت ع يأل أطيات ب ي  بقم ي  اليماع العيام   بنود اإلن

الم دت بسعق م او والياا رعتميد بالموازنية العامية ع مياً إأ هياق 

ااطييعات من مًيية  ييداً م اتنيية بالسييعق المع يي  ل بقم يي  الوا ييد فيي  

ااطييواع العالم يية  ومييل لييال  متابعيية اإلرييقادات العاميية الم اايية 

واإلريييقادات العامييية المع  ييية التييي    ييي ت ع  هيييا القأومييية نت دييية 

  لييوا  السيينة المال يية رتًيير إأ هنيياك فقتيياً زب ييقاً التق يي   المع يي

وشاطعاً ب نهما  مما رعا  صيوتن م يوهن لمت ياا ال يقات  فًيالً 

عييل تييدن  مسييتو  الس اطيية ايتت ييادرة التيي  صييممت مييل ا  هييا 

الموازنيية العاميية  ورمأييل توضيير المييقع بيي ل الم اييو والمع يي  مييل 

   6تتا )لال  الددو  

 (4نسبة التنفيذ % ) (3بين النفقات المخططة والفعلية ) الفرق (2النفقات العامة الفعلية ) (1النفقات العامة المخططة ) السنة

2015 119462429549 70397515461 49064914088 58.9 

2016 105895722619 67067433921 38828288698 157.8 

2017 107089521545 75490115439 31599406106 141.8 

2018 104158183734 63159398196 40998785538 164.9 

2019 133107616412 111722256551 21385359861 119.1 
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 ( )ألف دينار(2019-2015( اإليرادات العامة المخططة واإليرادات العامة الفعلية ونسب التنفيذ المالي للمدة )6جدول )

 (4التنفيذ ) نسبة (3الفرق بين اإليرادات المخططة والفعلية ) (2اإليرادات العامة الفعلية ) (1اإليرادات العامة المخططة ) السنة

2015 94048364139 84955203802 9093160337 90.33 

2016 81700830138 54409269919 27291533219 66.59 

2017 82069669668 77422172930 4647496738 94.33 

2018 91643667236 88620129525 3023537711 96.70 

2019 105569686870 107566253461 1996566591- 101.89 

 الم دت  بايعتماد ع أل

  2019-2015  توان ل الموازنات لاعداد م ت مة ل سنوات )1عمود ) -

   وزاتن المال ة  داتقن الموازنة العامة.2العمود ) -

 ل   مل عم  البا ه4  و )3العمود ) -

ل ميدن رب ل الديدو  ان ميال نسيب التنم يا الميال  لإلريقادات العامية 

  مييل لييال   دييا اإلرييقادات العاميية الم اايية إلييأل 2015-2019)

ثيا  2015  ف  عام %90.33اإلرقادات العامة المع  ة     ب مت )

و لييك  2016  فيي  عييام %66.59ألييات باين مييال لت يي  إلييأل )

بسييبب لاييو الت  ييف التيي  اتبعتهييا القأوميية  ثييا ألييات بايتتمييا  

  ييي  ب ميييت  2019 وصيييويً إليييأل عيييام 2018و  2017لسييينوات 

  أليف 1996566591%  وبماتع إرقادات فع  ة ب مت )101.89)

درنات  وميل هنيا فيإأ اإلريقادات الم ااية تميوع اإلريقادات المع  ية 

اامييق اليياا  عيي  القأوميية العقات يية ت ديين إلييأل ايتتييقال الييدال   

 اوال ييات   لتموريي  اإلنميياع العييام  ممييا ر يي ق إلييأل إأ هنيياك طييو 

عييداد  يطيي ما واأ أطييعات ب يي  اليينمو ال ييام المهبتيية بييالت ا و واإل

ب وان ل الموازنات ل مدن المازوتن تبتعيد  يداً عيل ااطيعات الواتع ية 

واأ الموازنييية العامييية تسييياها ف هيييا  يطييي مافيي  ااطيييواع العالم ييية  

 اإلرقادات النما ة بنسب زب قن  داً.

 

 العامةفقدان المعالهة الناجعة للعهز المزمن بالموازنة  .5

رعييد العدييع ال ييمة المتالزميية ل موازنيية العاميية والسييبب رعييود إلييأل 

الس اطيية ايتمات يية التوطييع ة فيي  العييقاع  وتبييالى نمييو اإلرييقادات 

التيي  أل تما يية إ مييال  النم ييات العاميية  العاميية وعييدم تييدتتها ع يي

تنعأس آثاتق الس ب ة ع أل ت مة العم ة العقات ة وزالك ع يأل ايدليات 

واتسا   الة الالتوازأ الدال   وال ات    فالس اات وايطتهمات  

القأوم ة ي تستا   تق    إرقادات زاف ة مل الًقاتب والم ادت 

الموازنية العامية  تعد      (23)االق  لتما ة العدع ف  موازناتها

أدان تماتت القأومة مل لاللهيا ط اطيتها المال ية  أا إأ ريتا تنظي ا 

فتقات التً ا وبالعأس تنظا بعدع ف  الموازنة العامة بماتا ف  

 الة اينأماش  ورتق    لك مل لال  ط اطة مال ة لها الققرية في  

تققرييك ممييقدات الموازنيية العاميية  مييل لييال  تو  يين اإلنميياع العييام 

وف  مع ات اتت ادا رق   الأما ن ف  توزري  الميواتد ايتت يادرة  

ازبيق منمعية عامية نقو ال ااعات اإلنتا  ة  والمدايت التي  تق ي  

   روضر  لك  7  والددو  )24)

 (  )ألف دينار(2019-2015( العهز المخطط والعهز الحقيقي والفرق بين ما للمدة )7جدول )

 2019 2018 2017 2016 2015 السنة

 27537929542 12514516498 21659739790 24194919481 25414065410 (1العهز المخطط )

 4156003091 25460731329 1932057490 -12658164002 14557688342 (2العهز الحقيقي )

 23381926451 -12946214831 233916489 36853083483 1085296576 (3الحقيقي ) –الفرق= المخطط 

 % 15 % 203 % 8.9 % 52 % 57 ( %4المخطط ) \الحقيقي 

 بايعتماد الم دت  مل عم  البا هاأ 

  2019-2015  ب انات توان ل الموازنة العامة اعداد م ت مة ل سنوات )1العمود ) -

   وزاتن المال ة/ داتقن المقاطبة  تسا التو  د/ ت قرق تنم ا الموازنة ع أل مستو  الوزاتات2العمود ) -

 ل   مل عم  البا ه4  و )3العمود ) -
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  2019-2015دتاطيية تييوان ل الموازنيية العاميية ل مييدن )مييل لييال   

ومتابعة نتاتع التنم ا ومااب تها تب ل و ود زه ق مل المقوتات وعدم 

الدتية في  تنم يا بنييود اإلنمياع    ي  تبيي ل إأ إعيداد الموازنية العاميية 

ل مييدن المييازوت رييتا بعدييع م اييو زب ييق رييتا تمور يين مييل ايتتييقال 

  25414065410العدع الم ايو )الدال   وال ات        ب خ 

ب نمييييييا رب ييييييخ العدييييييع المع يييييي   2015ألييييييف درنييييييات فيييييي  عييييييام 

  أليييف درنيييات وبمييياتع بييي ل العديييعرل الم ايييو 14557688342)

  ألييف درنييات    يي  ر ييأ  العدييع 1085296576والمع يي  ب ييخ )

   ممييا ر يي ق  لييك إلييأل طييو  %57المع يي  مييل العدييع الم اييو )

ميازوت ربتعيد العديع الم ايو عيل الت ا و والتنم ا وليال  الميدن ال

    ر يأ  العديع المع ي  ميل  2017العدع المع   وصالً إلأل عام 

  أليف درنيات  وهياا 233916489  وبمياتع ب يخ )%8.9الم او )

رعود إلأل بعا اإل قا ات التي  ات ياتها القأومية بتقشي   اإلنمياع 

ل قتاطات الهالو وت   ك تواتب اليدت ات ال اصية واطيت ااعات 

  25460731329ظم ل و، قهييا  ف مييا ب ييخ العدييع الق   يي  )المييو

   ورعييود هيياا العدييع %203وبنسييبة ) 2018ألييف درنييات فيي  عييام 

المع   إلأل اتتميا  النم يات السي ادرة ومنهيا نم يات تموري  المموضي ة 

مميا رتا يب  2018المست  ة لالنت ابات وإ قا  اينت ابات ف  عيام 

 عل نم يات الااتية والأهقبيا  توف ق المست عمات الًقوترة  فًالً 

و، قهييا  ومييل الدييدرق بالييازق إأ تموريي  العدييع الم اييو رييتا عييل 

لقر  ال قول اا نب ة  مما رمقع العقاع بالدروأ وفواتيد اليدروأ 

 وردع  العقاع تاب  لس اطات وشقول المنظمات المنا ة ل  قول.

 

 بالموازنة العامة فقدان مصادر التنويع اجقتصادي .6

الق يية النسييب ة ل ايياع  العتاعيية وال ييناعة مدتمعييةً مييل تييدتت 

٪  مييييل إ مييييال  النم ييييات  0.5اإلنميييياع ايطييييتهماتا مييييا نسييييبتن )

العامة مما ر ودنيا إليأل تسياك  ز يف رمأيل إأ رتايوت اتت ياد الب يد  

وهيييو ر  يييك ن يييف الوا يييد بالماتييية ميييل موازنتييين ايطيييتهماترة 

م زب ييقن  ييو  ل عتاعيية وال ييناعة  وهييو مييا رًيي  عالمييات اطييتمها

الأ م يية التيي  رنبميي  إأ رييتا بهييا تنوريي  ايتت يياد العقاتيي   فيي  ظيي  

 اإلهمييا  المتعمييد لهييارل ال ايياع ل والت  تعبييق عنيين الت    ييات

ل تعيداأ ااطيات والمقتأيع اا  الًئ  ة ل  يناعة والعتاعية  ال تي

ط اطيية اتت ييادرة  تسييتهدد التنوريي  ايتت ييادا  وتنوريي  م ييادت 

ر بر القدر  عيل التنوري  ايتت يادا ، يق  يدا  الدل   ودونهما

  ي  تيدتت الت    يات في  موازنية عيام  ورمت د إليأل الم يدات ة

 (25)زما رنت   2019

 م  ات درنات 100.325الت    ات ايطتهماترة ل عتاعة = 

 م  ات درنات 90.574الت    ات ايطتهماترة ل  ناعة = 

 ل العتاعيييي  فييييإأ إ مييييال  الت    ييييات ايطييييتهماترة ل  ايييياع

نهيا إ  ي   م  يات درنيات 190.899وال ناع  ف  الموازنية تسياوا 

 % مل إ مال  اإلنماع العام بالموازنة العامة. 0.5ت أ  

 

 فقدان اجستخدام األمثل وحرق الموازنة العامة .7

الت  تتمه  دات السنورة ف  الموازنة العامة إأ تنلق وصو  ايعتما

إلييأل الو ييدات اإلداتريية القأوم يية بال ي  ايطييتهماتا مييل الموازنيية 

رعقل هاق الت    ات إلأل الهدت مل ليال  إتبيا  آل ية ال يقد 

المتسييق  فيي  ااشييهق اال ييقن مييل السيينة المال يية ل تنز ييد ع ييأل عييدم 

  ولها ع أل أزهق مما رنبم  مل الت    يات يأ عيدم ال يقد 

رعني  إعييادن هيياق الت    ييات إلييأل ال عرنية العاميية ممييا رىشييق فيي  

ة ال ادمة   و  هاق الو دات القأوم ة ع أل أزهيق مميا رنبمي  السن

مميييا رسيييتدع  ت مييي ا ت    ييياتها وهييياا بالق   ييية رمهييي   قتييياً 

ل موازنة العامة  ب نما رمأل تدنب  قع الموازنة زوط  ة لت مي ا 

العدع الن دا ف  الموازنة العامة  ب نما رمأل توف ق هاق المبالخ ميل 

وم يييية بتق  يييي  ايعتمييييادات ، ييييق لييييال  السييييماا ل و ييييدات القأ

المست دمة  ف  نهارة السنة المال ية إليأل السينة المال ية الم ب ية    ي  

  فًييالً عييل إت ييا  تسييا (26)رييتا دفيي  المأميي  لهيياق المبييالخ المق  يية

زب يق ميل المبيالخ الم   ية ل ييوزاتات أو اله ئيات العامية التي  لييا 

ا رييد  ع ييأل تسييتا  صييقفها لييال  السيينة إلييأل ال عرنيية العاميية  وهييا

ضعف تقً ق الموازنة العامة بالوتت المقدد مما ريىثق طي باً ع يأل 

التيينل ق فيي  اعتمادهييا  فًييالً عييل و ييود فدييون زمن يية بيي ل إشييعات 

 إليأل  مميا ريىدا (27)وزاتن المال ة بيإلالع ال يقد وإريدا  المبيالخ

 .المقددن أوتاتهاعدم تنم ا الم اتر  واندازها ف  

 

 اجستنتاجات والتوصيات

 أوجا: اجستنتاجات

رتًييمل  از يم  اب اني  يية زونهياالقسيابات ال تام أعيداد.التينلق في  1

التيي    يي ت   العاميية واإلرييقادات أنم ييتالتيي    النم ييات العاميية

أ ايليتالد المقيوتا   فيإ  فتقن مال ة ،البيا ميا تأيوأ طينةلال

 إأف    ل   ت درقرة أتتاماالموازنة العامة تتًمل  إأرتمه  ف  

ر يدت      ية فع  ية  والياا  أتتامياتام ية تتًيمل القسابات ال 

 أ تييد نمييات ف هييا الموازنيية العاميية عييل المتييقن  اتهييا التيي  تأييو

رمأيل   القسيا  ال تيام  بنتتيامالموازنية العامية  أتتاموبم اتنة 

 ل وات . ومااب تهاالموازنات العامة  أتتاممعقفة مد  صقة 

 اإلصيييالاتكرييية  أوم ييية  يييو  مسيييات ولب عييية عيييدم و يييود .2

  وليييا توضييير تق   ييين إليييألعأل القأومييية الييياا تسييي  ايتت يييادا

لتنم يا البقنيامع المتأامي   اإل يقا اتاتها عل القأومة ف  موازن



 

 
69 

 

 ........ ضياع األهداف –مصطفى و محسن  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة

 

 71 - 59  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد
 
تق  يي  معييديت نمييو  إلييألاليياا رهييدد   لإلصييالا ايتت ييادا 

لقماريية وتفيي  معييديت الت ييم   وايهتمييام با  اتت ييادا مقتمعيية

المىشييقات الأم يية المتع  يية  الموازنييات ف ييدت إأ إ  اي تماع يية

ليدرل القأييوم   ومعييديت   ومعييديت ابمعيديت النمييو والباالية

تو هيات  ومعد  نمو ايتت اد العالم   زميا ليا توضير التً ا

 العقاع والتقدرات الت  توا هها. الس اطة المال ة ف 

مييا هييو إي عم  يية ت درقريية ت ييوم بهييا  اإلرييقاداتإأ اتتييقاا وضيي  .3

ومل ثيا فيإأ هياق الت يدرقات  هة إعداد م قو  الموازنة ابتدا   

تمهييي  صيييوتن      ييية ل نم يييات التييي  طييي تا أنماتهيييا فعيييال أو  ي

وميل هنيا تبيقز  ط تا تق   ها ف  السنة ال ادمية  اإلرقادات الت 

تع يي  ف مييا ر ويطيي ما لييأل دتيية ووضييوا هيياق الت ييدرقات القا يية إ

  ت ييدرق العاتييدات فيي ااطييات عييدبسييعق اليينمو الم اييو اليياا ر

 .النما ة ل ب د

 يد مأميل  أدنيأل إليأل  ة   تً  الًقوتن ضمو النم ات الت يمت .4

مهمييا مييل النم ييات  اً  اصيية ف ييقن القواتييب التيي  ت ييأ   انبييبو

ال يوان ل التي  تسيمر ل ميوالل العقاتي   إلما   ة مل لال   الت م

القواتب الت اعدرية ل يارل  وإلما مل تاتب وا د  أزهقرت اضأل  إأ

 عاما. 15ا لدمة وظ م ة ي ت   عل ل س له

تنم يا  أميام   والتي  ت يأ  ع بيةفي  العيقاع معً ة المساد ال ات .5

 ال ييدمات العاميية ورعقتيي  ت ييدرا  زييف م يياتر  الموازنيية ب ييأ  

 ب أ  م بو .

  مييل البقلميياأاعتميياد الموازنيية العاميية  زمن يية بيي لو ييود فدييون .6

وب ل إشعات وزاتن المال ية إلليالع صيقد مبيالخ الت    يات 

في   سيابات اليوزاتن ميل  هية  وب ل إردا  ت ك المبالخ  مل  هة

انايالع ع يأل  ب اً طي مباشيقاً وهياا ااميق تيد رتيقك تينث قا  ألق  

 .اندازهاطقعة تنم ا الم اتر  و

 

 التوصيات

تييوف ق المع ومييات تنطيي س مأتييب لييا  بالموازنيية مييل شييننن  .1

ال اصة بالموازنة ب ماف ة تامة وبما رسمر ل سي اة الت يقرع ة 

والمييوالن ل مييل معقفيية الأ م يية التيي  تنميي  ف هييا اامييوا  ممييا 

 والقد مل المساد. بةمقاط رمسر المدا  ل

  مال يية والمىطسييات القتاب يية االييق ميينر درييواأ القتابيية ال .2

رمأنهييا مييل ازت يياد   وبمييا مقاتبيية إرييقادات الدوليية ونم اتهييا

 ا رق   ف  الموازنة ومعالدتن.مأامل ال    والمساد الا

مقا عيييية ودتاطيييية ايتماتييييات المتع  يييية بالم يييياتر  التنموريييية  .3

وايطتهماترة لمقل مال ظة أو ن ال قد وميوالل الهيدت 

   ن ااموا  نقو النم  العام.والً ا  وتو

لقتاب يية تععرييع العالتيية بيي ل السيي اة الت ييقرع ة والمىطسييات ا .4

والتعيياوأ ف مييا ب نهييا مييل أ يي  تععرييع ال ييماف ة فيي  الموازنيية 

العاميية ل دوليية وتق  يي  ااهييداد الم ييتقزة التيي  تسييعأل إلييأل 

لب ييوت تنم يية مسييتدامة اطييت دام المييواتد العاميية بأمييا ن عال يية 

 ومتنوعة.

عنييد إتيييقات الموازنييية رديييب أأ ريييود   م ييي  ميييا ر يييبا ميييل  .5

تبياا وعواتيد الدولية ميل اإلرقادات زالًقاتب والقطيوم واا

  وي رديوز ن الها في  ال عرنية العامية ل دوليةإداتن أمالزها و

ت  يي ك أا  ييع  مييل أمييوا  ال عرنيية أو اإلنميياع منهييا اا 

ع في  الموازنية مهميا زياأ ،قل ليا ريدتج ضيمل بنيود اإلنميا

 نوعن. 

 

 ال وامش

ماهق موطأل ألعب يدا  المقاطيبة القأوم ية و سيابات الموازنية  ( 1)

 44    1985   2مابعة الم اتد  بمداد  ل 

مد يييد عبيييد  عميييق الأقلييي   الموازنييية العامييية ل دولييية ممهومهيييا ( 2)

 37    1999وأطال ب إعدادها واتداهاتها القدرهة  

ندييا عبييد ع  ييوا  دتاطيية وتق  يي  ه أيي  الموازنيية العاميية لدوليية  (3)

   امعييية الأوفييية  مد ييية الميييقا 2007 – 2003العيييقاع ميييل 

 .1ا  2009ايتت ادرة واإلداترة   ل ع وم

عمقو ه ام مقمد  المال ة العامية والس اطية المال ية وتاوتاتهميا ( 4)

القدرهة  الابعة الهالهة  مأتبة العقاع ل اباعة والن ق  العقاع  

2018   158. 

بتيييو   سيييل تداد العب يييدا  ت  ييي ا أدا   -ل معريييد زيييالك انظيييق ( 5)

   تطيييالة 2012-2003دن )الموازنييية العامييية فييي  العيييقاع ل مييي

    2014ما ست ق  ز  ة اإلداتن وايتت اد   امعية واطيو  

34 – 40. 

م ها لع ب  إطماع    تو هيات ايطيتهمات في  ايتت ياد العقاتي  ( 6)

)تيييقا ن فييي  الدطيييتوت والموازنييية العامييية   2003بعيييد ن سييياأ 

مىطسييية ميييداتك لدتاطييية آل يييات القتييي  المأيييقاا متييياا ع يييأل 

 www.madarik.netاينتقن ت  

وزاتن الت ا و والتعاوأ اإلنميات   إطيتقات د ة التنم ية الولن ية  (7)

 .33 ا  2007-2010)

إطيييماع   عب يييد  ميييادا  ايليييتاليت اله أ  ييية فييي  ايتت ييياد ( 8)

العقاتيي  الت يي  ك وطيي  ة المعالديية  بقيي  من ييوت فيي  زتييا  

مسييت ب  ايتت يياد العقاتيي    العييدد الهاليي   مقزييع )تكريية فيي  

 .35-34   2006العقاع ل دتاطات  

http://www.madarik.net/
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فييالا ل ييف القب ع  طييب  موا هيية أثييات التأ ييف اله أ يي  ع ييأل ( 9)

 10  2006 26ايتت اد العقات  مد ة ع وم إنسان ة العدد

   2010-2014وزاتن الت اييييي و  لاييييية التنم ييييية الولن ييييية )( 10)

 .2012د  المىتمق ااو   بمدا

ط  ماأ ال وزا  وآلقوأ  إداتن الموازنات العامة ب ل النظقرية ( 11)

والتاب ييي   دات الم سيييقن ل ن يييق والتوزرييي  والاباعييية  الابعييية 

 . 41   1997ااولأل  

د. ،مييقاأ  يياتا ع ييواأ  ترييام ع يي  لالييب  تق  يي  العالتيية بيي ل ( 12)

عديييع الموازنييية العامييية واليييدرل ال يييات   فييي  العيييقاع ل ميييدن 

   بقيي  مسييت  مييل تطييالة ما سييت ق   امعيية 2016 – 1990)

 .403   2018بمداد  ز  ة اإلداتن وايتت اد  

عبد الدبات النوتا  دروأ العيقاع البم ًية والسي ادرة ااطيبا  ( 13)

 www.ishartv.comوالمعالدة  م ا  من وت بالموت 

دوع الن يد اليدول  ال يا  باتمياع ايطيتعداد ت قرق ميوظم  صين (14)

 2    2016ايتتمان  )ت د اإلصدات  زانوأ ااو   

 404،مقاأ  اتا ع واأ  ترام ع   لالب  م دت طياب     ( 15)

– 406. 

د. ط ماأ  س ل عبيد ،  طينا  ا ميد راطي ل  إشيأال ة الموازنية ( 16)

تت ييادرة العاميية فيي  ظيي  الت ييقر  العقاتيي   مد يية الع ييوم اي

   امعيية بمييداد  ز  يية اإلداتن 87  العييدد 22واإلداتريية  المد ييد 

 .527    2016وايتت اد  

 .164 – 163بتو   سل تداد العب دا  م دت طاب     ( 17)

 اطيييا مقميييد دارييي   فأيييقن الموازنييية العامييية ل دولييية  القيييوات ( 18)

 2018 /26/6  5915المتمدأ  العدد 

   دوت السيي اة الت ييقرع ة والتنم اريية فيي  د. زريياد لالييد الممق يي( 19)

القسييييابات ال تام يييية دتاطيييية فيييي  ضييييو  الدطييييتوت العقاتيييي  

والت ييقرعات المال يية  مد يية الييدنان ق  ز  يية اإلداتن وايتت يياد  

 331 - 330    2012  1الدامعة العقات ة  العدد 

د. طييالا عييواد هييادا  عب ييق ع يي  ناصييق  دوت أدوات الس اطيية ( 20)

 م ا عدع الموازنة العامة ل دولة ع يأل وفي  شيقول المال ة لت

داتيقن  –صندوع الن د الدول  )بق  تاب  ي  في  وزاتن المال ية 

   المد ييد JAFSالموازنيية   مد يية دتاطييات مقاطييب ة ومال يية )

 11   2019  48  العدد 14

د. نب    عمق عبد القضا  الموازنية ايتقادرية في  العيقاع لعيام ( 21)

وت  يي ا  مقزييع القافييدرل ل دتاطييات والبقييوو عييقل  2013

/  29اإلطتقات د ة  بقوو ودتاطيات اتت يادرة  تياتر  الن يق 

1  /2013. 

 -11د. طالا عواد هادا  عب ق ع   ناصق  م دت طاب     ( 22)

12. 

د. نب ي  مهييدا الدنيياب   آثييات عديع الموازنيية  العاميية ايتقادريية ( 23)

 -2003اطيية ت اطيي ة ل مييدن )ع ييأل الم ييعاأ التديياتا العقاتيي  دت

   مد ييية الأيييوت ل ع يييوم ايتت يييادرة واإلداترييية  العيييدد 2011

 .9   2012الهامل  

د.عبييد القسيي ل العنبأيي   الموازنيية العاميية الم دتال يية والتوزريي  ( 24)

اامهيي  لإلرييقادات النما يية العقات ييية  المد يية العقات يية ل ع يييوم 

 .17    2008ايتت ادرة  العدد الساب  ع ق  

تيييانوأ الموازنييية العامييية العقات ييية   قريييدن الوتيييات  العقات ييية  ( 25)

 4529  العدد 2019

طالا عبد القس ل طالا  عدع الموازنة العامة وتك  وط اطيات ( 26)

   2012 -2003معالدتييين مييي  إشييياتن لاصييية ل عيييقاع ل ميييدن )

  18مد ة الع وم ايتت يادرة واإلداترية   امعية بميداد  المد يد 

 .303    68العدد 

 .7ندا عبد ع  وا  م دت طاب     ( 27)

 

 المصادر

  إطيييماع   عب يييد  مييياداا ايليييتاليت اله أ  ييية فييي  ايتت ييياد

العقاتيي  الت يي  ك وطيي  ة المعالدييةا بقيي  من ييوت فيي  زتييا  

)تكريية فيي  مسييت ب  ايتت يياد العقاتيي  ا العييدد الهاليي ا مقزييع 

 .2006العقاع ل دتاطاتا 

 ا أدا  الموازنة العامة ف  العقاع بتو   سل تداد العب دا  ت   

   تطييييييالة ما سييييييت ق  ز  يييييية اإلداتن 2012-2003ل مييييييدن )

 .2014وايتت اد   امعة واطو  

  ت قرق ميوظم  صيندوع الن يد اليدول  ال يا  باتمياع ايطيتعداد

 .2016ايتتمان  )ت د اإلصدات  زانوأ ااو   

 قيييوات  اطيييا مقميييد دارييي   فأيييقن الموازنييية العامييية ل دولييية  ال

 .2018 /26/6  5915المتمدأ  العدد 

   د. زريياد لالييد الممق يي   دوت السيي اة الت ييقرع ة والتنم اريية فيي

القسييييابات ال تام يييية دتاطيييية فيييي  ضييييو  الدطييييتوت العقاتيييي  

والت ييقرعات المال يية  مد يية الييدنان ق  ز  يية اإلداتن وايتت يياد  

 .2012  1الدامعة العقات ة  العدد 

   عب ييق ع يي  ناصييق  دوت أدوات الس اطيية د. طييالا عييواد هييادا

المال ة لت م ا عدع الموازنة العامة ل دولة ع يأل وفي  شيقول 

داتيقن  –صندوع الن د الدول  )بق  تاب  ي  في  وزاتن المال ية 

   المد ييد JAFSالموازنيية   مد يية دتاطييات مقاطييب ة ومال يية )

 .2019  48  العدد 14
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  مة وتوئ وط اطات طالا عبد القس ل طالا  عدع الموازنة العا

   2012 -2003معالدتييين مييي  إشييياتن لاصييية ل عيييقاع ل ميييدن )

  18مد ة الع وم ايتت يادرة واإلداترية   امعية بميداد  المد يد 

 .68العدد 

  د. ط ماأ  س ل عبد ،  طينا  ا ميد راطي ل  إشيأال ة الموازنية

العاميية فيي  ظيي  الت ييقر  العقاتيي   مد يية الع ييوم ايتت ييادرة 

   امعيية بمييداد  ز  يية اإلداتن 87  العييدد 22لمد ييد واإلداتريية  ا

 .2016وايتت اد  

  ط  ماأ ال وزا  وآلقوأ  إداتن الموازنات العامة ب ل النظقرة

والتاب ييي   دات الم سيييقن ل ن يييق والتوزرييي  والاباعييية  الابعييية 

 .1997ااولأل  

   د.عبييد القسيي ل العنبأيي   المييوازأ العاميية الم دتال يية والتوزريي

لإلريييقادات النما يية العقات ييية  المد يية العقات ييية ل ع يييوم اامهيي  

 .2008ايتت ادرة  العدد الساب  ع ق  

   عبد الدبات ألنوتا  دروأ العقاع البم ًية والسي ادرة ااطيبا

 www.ishartv.comوالمعالدة  م ا  من وت ع أل الموت   

  عمقو ه ام مقمد  المال ة العامة والس اطة المال ة وتاوتاتهميا

درهة  الابعة الهالهة  مأتبة العقاع ل اباعة والن ق  العقاع  الق

2018. 

  د. ،مييقاأ  يياتا ع ييواأ  ترييام ع يي  لالييب  تق  يي  العالتيية بيي ل

عديييع الموازنييية العامييية واليييدرل ال يييات   فييي  العيييقاع ل ميييدن 

   بقيي  مسييت  مييل تطييالة ما سييت ق   امعيية 2016 – 1990)

 .2018بمداد  ز  ة اإلداتن وايتت اد  

 الا ل ييف القب ع  طييب  موا هيية أثييات التأ ييف اله أ يي  ع ييأل فيي

 .2006  26ايتت اد العقات  مد ة ع وم إنسان ة العدد

   ماهق موطأل العب دا  المقاطبة القأوم ة و سيابات الموازنية

 .1985   2مابعة الم اتد  بمداد  ل 

  مد ييد عبييد  عمييق الأقليي   الموازنيية العاميية ل دوليية ممهومهييا

 .1999ها واتداهاتها القدرهة  وأطال ب إعداد

   م ها لع ب  إطماع    تو هات ايطتهمات ف  ايتت ياد العقاتي

)تيييقا ن فييي  الدطيييتوت والموازنييية العامييية   2003بعيييد ن سييياأ 

مىطسييية ميييداتك لدتاطييية آل يييات القتييي  المأيييقاا متييياا ع يييأل 

 www.madarik.netاينتقن ت  

 عمق عبد القضا  الموازنية ايتقادرية في  العيقاع لعيام د. نب    

عييقل وت  يي ا  مقزييع القافييدرل ل دتاطييات والبقيييوو  2013

/  29اإلطتقات د ة  بقيوو ودتاطيات اتت يادرة  تياتر  الن يق 

1  /2013. 

  د. نب   مهيدا الدنياب   آثيات عديع الموازنية  العامية ايتقادرية

 -2003ت اطيي ة ل مييدن ) ع ييأل الم ييعاأ التديياتا العقاتيي  دتاطيية

   مد ييية الأيييوت ل ع يييوم ايتت يييادرة واإلداترييية  العيييدد 2011

 .2012الهامل  

  ندا عبد ع  يوا  دتاطية وتق  ي  ه أي  الموازنية العامية لدولية

  بقيي  من ييوت  مد يية المييقا ل ع ييوم 2007 – 2003العييقاع 

 .2009ايتت ادرة واإلداترة   امعة الأوفة  

 

 

 لرسميةالقوانين والتقارير ا

   تييانوأ الموازنيية العاميية العقات يية   قرييدن الوتييات  العقات يية

2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 

 ( ا 2014-2010وزاتن الت اييي وا لاييية التنم ييية الولن ييية 

 .2012المىتمق ااو ا بمدادا 

  وزاتن الت اييي و والتعيييياوأ اإلنمييييات   إطييييتقات د ة التنم يييية

  .2010-2007الولن ة )

  ب انيييات تيييوان ل الموازنييية العامييية اعيييداد م ت مييية ل سييينوات

(2015-2019   

  وزاتن المال يية/ داتييقن المقاطييبة  تسييا التو  ييد/ ت قرييق تنم ييا

 الموازنة ع أل مستو  الوزاتات
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