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  خطة الدراسة 
  

   : أھمیة الدراسة
تعتبر الموازنة الفیدرالیة للعراق االداة الرئیسة لتنفیذ أولویات االقتصاد العراقي على المدى 

القریب والبعید . لذا یتوجب النظر الیھا في ضوء الظروف االقتصادیة واالجتماعیة السائدة في 

توجیھ االقتصاد العراقي لتحقیق معدالت نمو البالد وبأعتبارھا كذلك فھي من شأنھا المساعدة في 

مقبولة ومعقولة ورفع المستوى المعاشي للمواطن وتقلیل نسبة البطالة لذا فأن وضع استراتیجیة 

ً وھاماً كونھا تبرز االلتزام المالي الحقیقي تجاه قطاعات االقتصاد  الموازنة یعد أمراً ضروریا

المختلفة بشكل عقالني ورشید بعیداً عن االسراف  الوطني وتوزیع النفقات بین أوجھ االنفاق

، وھناك اسالیب عدیدة العداد الموازنة العامة اقدمھا ھو االسلوب التقلیدي (موازنة والتبذیر

البنود ) اي یتم توزیع االنفاق حسب بنود االنفاق اي حسب الغرض من االنفاق بینما موازنة 

لتكالیف المقترحة للوصول الى تلك االھداف البرامج واالداء تبنى على اھداف معینة وا

  والبیانات االحصائیة التي تقیس مستوى انجازتلك االھداف .

    مشكلة الدراسة :
ً في العراق ھي اداة للرقابة على ان  مشكلة الدراسة تكمن في ان موازنة البنود المعتمدة حالیا

تستخدم مقاییس وقواعد لتقییم الصرف فقط اي عدم تجاوز الصرف للحدود المسموح بھا وھي ال 

االداء وتحلیل العائد والكلفة ، لذا كان ال بد من االنتقال من االسلوب القدیم (موازنة البنود ) الى 

موازنة البرامج واالداء ومحاولة ادماج قضایا النوع االجتماعي فیھا لحل المشاكل المرتبطة 

  بالنوع االجتماعي ضمن اطار الموازنة .
  ة :ھدف الدراس

  تحقیق ما یلي :تھدف الدراسة الى 

التعریف باھمیة االنتقال الى موازنة البرامج واالداء كمنھاج للوصول الى االستغالل  -1

 االمثل للموارد المتاحة .

نموذج لحل مشاكل النوع االجتماعي من خالل مجموعة الخطوات وادماجھا في اطار  -2

  الموازنة العامة .

  

  
  



 ج
 

الخاصة بالموازنة العامة للدولة من قبل الكتاب والمتخصصین في المحاسبة  تعددت التعاریف

الحكومیة والمالیة العامة وعلى العموم فھي تعرف على انھا " تقدیرات تفصیلیة معتمدة لموارد 

الدولة واستخداماتھا لفترة مالیة قادمة عادة ما تكون سنة " اي ان ھذا التعریف یشیر الى ان 

عن خطة االنفاق المقترحة للدولة ووسائل تمویلھا ، وھذه التقدیرات ھي مفصلة  الموازنة تعبر

  تظھر على اساس باب ، قسم ، نوع .

تكمن أھمیة الموازنة العامة للدولة في الدور الذي تلعبھ في مجمل النشاط االقتصادي ، فقد كان 

ساسیة المتمثلة بالدفاع الدور التقلیدي للدولة یتمثل بجوانب محدودة تقتصر على المھام اال

الخارجي وتحقیق االمن الداخلي والقضاء وبعض االشغال العامة وبناءاً على ذلك فان قیام الدولة 

بمھام اضافیة خارج تلك المھام یؤدي الى زیادة النفقات العامة عن االیرادات العامة ونشوء عجز 

ى تغطیة ذلك العجز باستخدام ادوات ینظر الیھ على انھ خطر یھدد االقتصاد بسبب لجوء الدولة ال

مالیة كالقروض او اذونات الخزانة ، اما الفكر الحدیث فقد طور النظرة الى الموازنة العامة من 

اجل تحقیق اھداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ، ویكمن ھذا الدور باالھداف التي تؤدیھا 

  الموازنة فھي تقوم بـ :

الصرف بحیث ال تسمح بالخروج عن الحدود المسموح  اھداف رقابیة : اي الرقابة على -

 بھا في الموازنة .

اھداف اجتماعیة : اي تحقیق العدالة في توزیع الدخول من خالل اعادة توزیع الموارد  -

 على محدودي الدخل والدعم المقدم لالنشطة المھمة وغیرھا .

تقلیل التضخم وتقلیل  اھداف اقتصادیة : حیث یمكن من خالل الموازنة العامة معالجة او -

 معدالت البطالة .

اھداف سیاسیة : حیث تستخدم الموازنة لتحقیق التوازنات السیاسیة التي تخدم توجھات  -

الدولة مثل تخصیص الموارد لدعم االستقرار السیاسي من خالل تمویل البرامج السیاسیة 

  .والحزبیة 

  : انواع الموازنات العامة

  ھناك اربعة انواع من الموازنات من حیث التطور والمنھج واسلوب االعداد وھذه االنواع ھي : 

یعتبر ھذا النوع من الموازنة من اقدم االنواع التي تم الموازنة التقلیدیة (البنود):   -أ

استخدامھا وما زالت تستخدم حتى الوقت الحاضر ، لما تتصف بھ من یسر وبساطة في 

وتنفیذھا والرقابة علیھا ، وان االساس الذي تبنى علیھ ھذه الموازنة إعدادھا وعرضھا 

  .اي حسب الغرض من النفقة التي تسمى بنود االنفاقھو التبویب النوعي للنفقات 
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تعتبر موازنة البرامج واالداء تبویب حدیث لحسابات الموازنة موازنة البرامج واالداء:   -ب

یعطي االھمیة والتركیز على البرامج الحكومیة وما تقوم بھ الحكومة من برامج واعمال 

ولیس ما تشتریھ من سلع وخدمات اي أنھا تركز على الھدف ذاتھ ولیس على وسائل 

 .تحقیق الھدف 

ه الموازنة على تحدید االھداف العامة وتقسیمھا تقوم ھذ :موازنة التخطیط والبرمجة    -ت

الى اھداف فرعیة ، والھدف العام من استخدام ھذا النوع من الموازنة ھو للمساعدة على 

 .المفاضلة بین البدائل 

إسلوب یعد بموجبھ مشروع الموازنة العامة في صیغتھا النھائیة : الموازنة الصفریة    -ث

والمشروعات واالنشطة الواردة فیھا ، سواء كانت  على أساس التقییم لجمیع البرامج

الموازنة تشتمل على برامج ومشروعات ونشاطات جدیدة ، أو مشروعات ونشاطات 

  .قائمة فعالً 

اھمیة االنتقال لموازنة البرامج واالداء ومحاولة الدراج قضایا النوع االجتماعي 
  : فیھا

ان التحدیات الكبیرة التي تواجھ االقتصاد العراقي تحتم اجراء اصالحات ھیكلیة ولعل في مقدمة 

تلك االصالحات االنتقال من موازنة البنود الى موازنة البرامج واالداء ، والتي تعد اكثر شفافیة 

لالھداف الن من خاللھا نتمكن من قیاس فاعلیة وانتاجیة االیرادات العامة من خالل تحقیقھا 

المقررة في سیاق السیاسات العامة ، وكذلك قیاس مدى موائمة تلك االھداف مع االولویات 

  .الوطنیة 
  الیة االنتقال الى موازنة البرامج واالداء:

  مج واالداء بستة مراحل اساسیة ھي :تمر عملیة االنتقال الى موازنة البرا  

 إعادة تجمیع االعتمادات حسب ھدف النفقة . -1

 كل ھدف الى برامج . تقسیم -2

تقسیم البرامج الى مشاریع او برامج فرعیة لكل منھا اھداف فرعیة متصلة بالھدف  -3

 الرئیسي.

تعیین مسؤول خاص عن النفقات لكل برنامج یتمتع بصالحیة نقل االعتمادات بین  -4

االجزاء والبنود وبین النفقات االداریة واالستثماریة من اجل تسھیل الوصول الى 

 وفي المقابل علیھ ان یقدم تقاریر دوریة بشأن تنفیذ البرامج ومدى تقدمھا. الھدف ،

تصویت مجلس النواب على االھداف والبرامج المقرر تطبیقھا ، على ان یقیم في  -5

 مرحلة الحقة مدى بلوغ االھداف من خالل ارسال الحسابات الختامیة .



 ه
 

  اف الفرعیة .وضع معاییر خاصة لتقییم بلوغ االھداف الرئیسیة واالھد -6

  نموذج مقترح الدراج قضایا النوع االجتماعي في موازنة البرامج واالداء: 

ً حیث وضع الھدف الرئیسي ھو  االھداف الثانویة /الجھات وتم تحدید  : تمكین المرأة اقتصادیا

   ذات العالقة

  االستنتاجات : -اوالً 
  لقد خلصت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات ھي :

ان االنتقال من موازنة البنود الى موازنة البرامج واالداء یعتبر من اھم االصالحات  -1

الن من خاللھا نتمكن من قیاس فاعلیة وانتاجیة االیرادات الھیكلیة لالقتصاد العراقي 

 العامة من خالل تحقیقھا لالھداف المقررة في سیاق السیاسات العامة.

تماعي تعتبر اداة فاعلة لتعزیز المساءلة وتشجیع ان الموازنة التي تراعي النوع االج -2

 الحكومات على االلتزام بتطبیق مبدأ المساواة بین الجنسین .

ان تمكین المرأة اقتصادیا خلق مجموعة من االثار المھمة وابرزھا انخفاض معدل  -3

البطالة والفقر لالناث ، انخفاض العنف ضد النساء ، زیادة مشاركة المرأة في 

 .االنتاج 

  التوصیات : 
ضرورة االنتقال من موازنة البنود الى موازنة البرامج واالداء لغرض  -1

 الرقابة على االداء وقیاس فاعلیة وانتاجیة االیرادات العامة .

عزیز المساواة ضرورة ادراج قضایا النوع االجتماعي في الموازنة العامة لت -2

 بین الجنسین. 

لتحقیق االھداف الفرعیة وصوالً لتحقیق ضرورة توفیر االعتمادات الالزمة  -3

 الھدف الرئیسي .

یجب توفیر كادر متخصص في اعداد الموازنة العامة وفق منھج البرامج  - 4

 واالداء من خالل اشراكھ بالدورات وورش العمل خارج العراق .
ضرورة وجود ادوات متابعة قصیرة االجل للتقییم لمعالجة  - 5

 رة سریعة .االنحرافات في تحقیق االھداف بصو
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