
 

 

 

 

  جامعة الموصل   
 قتصاداإلكمية اإلدارة و 

 
  
 

 

دور صندوق التعلين العايل يف دعن املوازنة يف العراق/ دراسة هيدانية 
 يف جاهعة بغداد

 

 
 عدي يونس أيوب سلو البناء

 
 
 
 

 بإشراف
 األستاذ املساعد 

 دالل باشيانصاف حموود رشيد 
 
 
 

 
 

 م1049        هـ4114

 



 

 

 

 

 جامعة الموصل
 واإلقتصادكمية اإلدارة 

 
 
 

دور صندوق التعلين العايل يف دعن املوازنة يف العراق/ دراسة هيدانية 
 يف جاهعة بغداد

 
 رسالة قّدمها

 عدي يونس أيوب سلو البناء
  إلى

 مجمس كمية اإلدارة واالقتصاد في جامعة الموصل 
 وهي جزء من متطمبات نيل شهادة الدبموم العالي التخصصي 

 في العموم المالية 
 بإشراف

 األستاذ املساعد 
 دالل باشيانصاف حموود رشيد 

 
 
 
 

 م1049                                                 ه4114



 

 

 
 
 

  

 

 َّ نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ  رئ  ُّٱٱ

٥٥يوسف:   

 
 
 
 
 



  اإلهداء
 
     
  سمي ونفسي.ا سمو أعز منذي اال الرجل، القيم محاسنإلى الذي رباني وعلمني 

 فخرًا واعتزازًا                                     .عمره في أبي أطال اهلل     
 
 وأضاءت لي الدرب بدعائيا على وىن   اً إلى التي حملتني وأنارت دربي وىن. 

 وعرفانًا بالجميل  إجاللً                                  عمرىا. في اطال اهللأمي      
                              

 علىىىي   تلىىىي المبىىىاعب وىونىىى تي ذللىىىلتىىىا ةب الطيبىىىو القلىىى، سىىىندي باىىىد اهلل فىىىي الحيىىىاة إلىىىى 
 المتاعب.

       واحتراماً امتنانًا                                           إخوتي وأخواتي.      
 
 ني الازم والببرمتشموع الحياة وأليبفي دربي  نارتأتي درب األمل ال ةإلى رفيق.       

 واعتزازا ً  عرفاناً                                         الحبيبة.   ي تزوج      
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 اقرار المشرف
دور صندوق التعليم العالي في دعم الموازنة في اشهد ان اعداد هذه الرسالة الموسومة بـ " * 

في جامعة الموصل / كمية االدارة  بإشرافي" جرى دراسة ميدانية في جامعة بغداد/ العراق
الدبموم العالي في ل شهادة يوهي جزء من متطمبات ن المصرفية،و واالقتصاد / قسم العموم المالية 

  .العموم المالية
 

 التوقيع : 
 انصاف محمود رشيد أ.م.االسم :

 0291/    /  التاريخ:  
 

 اقرار المقوم اللغوي
دور صندوق التعليم العالي في دعم الموازنة في العراق/ "  الموسومة:اشهد ان هذه الرسالة *  

تمت مراجعتها من الناحية المغوية وتصحيح ما ورد فيها من  " دراسة ميدانية في جامعة بغداد
وبذلك اصبحت الرسالة مؤهمة لممناقشة بقدر تعمق االمر لسالمة وصحة  وتعبيرية،اخطاء لغوية 

 التعبير.
 : التوقيع
    د.ثامر عبد الجبار نصيف :االسم

 0291/    /     التاريخ:
 اقرار رئيس لجنة الدراسات العليا

 . هذه الرسالة لممناقشة أرشح، غويعمى التوصيتين المتين تقدم بهما المشرف والمقوم المبناًء 
 : التوقيع
   د. بشار احمد العراقي: االسم

 0291:    /    / التاريخ
 اقرار رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية

مغوي ورئيس لجنة الدارسات العميا، ارشح تقدم بهما المشرف والمقوم ال تيال اتبناًء عمى التوصي
 . هذه الرسالة لممناقشة

 : التوقيع
     د. بشار احمد العراقي: االسم

 0291/    /     التاريخ:



 شكر وثناء

محمد صمى اهلل عميو سيدنا ن والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمي، الحمد هلل رب العالمين  -
 لو الطاىرين وأصحابو الميامين ومن اىتدى بيدييم إلى يوم الدين ...وعمى آ، وسمم 

عممني عمما نافعا ولو حرفا، إلى كل من أنار لي الطريق إلى النجاح إلى من  ن  إلى كل م    -
انصاف دالل باشي التي شرفتني بقبوليا  لمسيدةالجزيل  عرفانيو  بشكري... أتقدم وعممني أرشدني

لتفضميا  اإلشراف عمى ىذا البحث وعمى دعميا وتوجيياتيا القيمة فجزاىا اهلل خير الجزاء
فكان ىذا  النحوالتي كانت خير عون لي عمى انجازىا عمى ىذا  الدراسة، عمى ىذه باألشراف

  واالخرة.ل اهلل عز وجل ان يرزقيا العفو والعافية في الدنيا فأسأ ،البحث الذي بين ايديكم 
جامعة الموصل لكل  /ن لعمادة كمية اإلدارة واالقتصادكما يسعدني أن أتقدم بوافر الشكر والعرفا  -

 .تحقيق اليدف العممي المنشود ما قدموه لي من خدمة في سبيل 
اعضاء الييئة التدريسية في قسم  ألساتذتيلمسيد رئيس القسم و خالص امتناني وتقديري  وأقدم  -

 الجزاء.فجزاىم اهلل عني خير  والمصرفية.العموم المالية 
لتفضميم بقبول ، ضل رئيس واعضاء لجنة المناقشة الفاا ألساتذتيواتوجو بشكري وبالغ االعتزاز   -

 نحو السداد والكمال ومالحظاتيم بآرائيم بيجتي وسعادتيعبر عن أكما  الدراسة،مناقشة ىذه 
 والشكر موصول لمسيد المقوم المغوي لتقويمو البحث.

الذين بذلوا كل ما بوسعيم من أجل توفير  -عينة البحث-أشكر موظفي الدوائر وال يفوتني -
دوام  تعالى المعمومات التي أثرت ىذا البحث كثيرا فميم خالص تقديري ومودتي.. وأسأل اهلل

 التوفيق لمجميع إنو قريب مجيب وفعال لما يريد ...
 
 

 

 

 

 

 

  الطالب



 قرار لجنة المناقشة

دور صندوق التعليم العالي نشهد بأننا أعضاء لجنة التقييم قد اطلعنا على الرسالة الموسومة بـ " *   

" وناقشنا الطالب في محتوياتها  بغدادفي دعم الموازنة في العراق/ دراسة ميدانية في جامعة 

وإنها جديرة لنيل شهادة الدبلوم العالي في اختصاص  3/2/2222 وفيما له عالقة بها بتاريخ

 .العلوم المالية
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        /    /0202                        /   /0202                           /   /0202 

 

 

 قرار مجلس الكلية

 المنعقـــــــــدة 22222222  أجتمع مجلـــــس كليــــة اإلدارة واالقتصــــــاد بجلــــــسته      

 .العلوم الماليةوقرر التوصية بمنحٍه شهادة الدبلوم العالي في  2222بتاريخ      /        /

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد مقرر مجلس الكلية                                      عميد             

 ثائر احمد محمود السمانأ. د.              . وحيد محمود رمو                     دم. . أ       
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 المستخلص

 ،من بعد االطالع عمى بيانات الموازنة العامة لجامعة بغداد لدى الباحث تكونت فكرة الدراسة
دود ح حيث تم وضع األطر األساسية لتبيان ماىية ،وكذلك بيانات صندوق التعميم العالي لرئاسة الجامعة

من خالل الجانب النظري  ،الدراسة ىذه الرئيسة التي تمم بفحوىمحتويات أفصميا تكوين ، و الدراسة
عمى الدراسات الدراسة حوت و  بشكميا العام، و انواعياالتطرق الى المفاىيم الحديثة لمموازنات العامة ب

الموازنة اعداد و تنظيم عن إعادة ىندسة  ، فضالً ضيع الرقابة عمى الموازنة العامةالسابقة التي تناولت موا
 في ىذه الدراسة،حيث تم التطرق الى االنفاق العام  ،عيوب كل نوع من أنواعيا والكشف عن ،العامة 

كذلك تم التطرق الى مفيوم صندوق التعميم العالي مؤسساتو جزء من ىذا االنفاق. كون التعميم العالي و 
 ضمن وذلك  بتمويل الموازنة العامة في رئاسة جامعة بغداد والمؤسسات الحكومية التعميمية، اسيامو  وكيفية 

ولة ذاتيا المتجسد في شكل تعميمات تنظم وتحكم عمل ىذا الصندوق والمؤسسات الممي التشريع القانون
نسبة بالتالي قياس و  ،كما جرى الحديث عن مصطمح المشاركة وتوضيح معناه. مثل الدراسات المسائية

التوصل الى ان توجيو االنفاق الحكومي  وتم المشاركة لصندوق التعميم العالي في تمويل جامعة بغداد.
 ، وانتعاني منيا مؤسسات التعميم كافة باتجاه الشراكة سوف يؤدي الى تخفيف األعباء التمويمية التي

حيث  ،فييادور صندوق التعميم العالي في تمويل المؤسسات التعميمية يجعمو محطا لتجميع الموارد  تفعيل
زيادة حجم دعمو في  ، ومن ثماتونة لمجمل ايرادنسبو المكو   ةقيم ظماعتتتشجيع االستثمار خالل  ان من

 سد العجز و معالجة االختناقات الحاصمة في الموازنة.
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 المقدمة 
 مسألة إذ تثير ىتمامان كبيران إ العالي التعميـ تمكيؿ في مجاؿ المعاصرة الدراسات أٍكلت

 أك عامان  موي مف حيث ككنوتمكي مصدرب يتعمؽ مامنيا ، تساؤالتو  الجامعي العالي التعميـ تمكيؿ
كقدر تعمؽ  التعميـ ىذا جكدة عمى كانعكاسو كاستمراره ، كمنيا ما يتصؿ بكيفية دميمكتوً خاصان 

التغيرات االقتصادية كالدستكرية الجديدة كاالنفتاح عمى العالـ  ، في ضكءياالمر بالشأف العراق
 كاف ،الدكلة لديمكمة الحياة تدخؿكتعدد المجاالت التي تستكجب  طكر التكنكلكجيالخارجي كالت

عمى الكجو الذم يحقؽ رفاىيتو،  المجتمع تيـٌ مجاالت التي الالمكارد المتاحة في  تكظيؼالبد مف 
مقتضيات التطكر االخذ بك  ،مدركس بعناية اسمكب اعتماد كضركرة أىمية تتجٌمى المنطؽ ىذا كمف
االكبر  كاالخذ باألكلكية مف حيثد تكظيفان دقيقان ر ، كفي تكظيؼ المكاالعامة النفقات تقدير في
 مف تعاني التي بالبمداف اسكة منفعة اكبر عمى لمحصكؿ، بأقؿ كمفة ممكنة لممجتمع العراقيىمية ا

، كىي في الكقت نفسو تعيش نمكان بطيئان فضالن عف حاجتيا الى كبيرة التزامات كعمييا ،ىامكارد ندرة
 .ؾ السمبيات التي تمر بيا مكاردىامزيد مف االمكاؿ لمعالجة تم

 ، كازدياد نفقاتياالدكلة متطمبات لتغطية كفايتيا كعدـ المكارد محدكدية مشكمة تعد كما
 صندكؽ انشاء فكرة كمف ىنا انبثقت ،لمدكلة العامة لممكازنة ساندة مكارد الدافع نحك إيجاد بمثابة
 .العراؽ في العالي التعميـ كمؤسسات الجامعي االنفاؽ متطمبات تغطية في ليشارؾ العالي التعميـ
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 االول الفصل
 كاالىداؼ، كاالىمية بالمشكمة، ممثمة البحث لمنيجية عرضا الفصؿ ىذا يتناكؿ
ـ   كمف كالفرضيات،  اآلتييف: المبحثيف خالؿ مف كذلؾ، السابقة الدراسات اىـ الى التطرؽ ث

  الدراسة منيجية األكؿ: المبحث
 السابقة دراسات الثاني: المبحث

  األول المبحث
 الدراسة منهجية

 مشكمة الدراسة :اوال
 ان فينقص تعاني )الجامعات كغيرىا( مؤسسات التعميـ العاليمشكمة الدراسة في اف  تتركز
ءمة مخرجات العممية التعميمية مكاك متطمبات سكؽ العمؿ  مكاكبة بغيةالتي تحتاجيا  مكارد التمكيؿ

، مكازنة لمدكلة اسيامان منيا في تنميةمما دفعيا لمبحث عف كسائؿ كمصادر لمتمكيؿ  ،يامدخالت مع
  كالتساؤؿ الذم تطرحو الدراسة ىك:

 لمجامعاتاالنفاؽ  متطمبات تغطية في العالي التعميـ صندكؽ مكارد شاركتىؿ 
  ؟في العراؽ العالي التعميـ مؤسساتك 
 

 الدراسةاهمية  :ثانيا
اىميتيا مف أىمية المكضكع الذم تناكلتو، فقطاع التعميـ العالي مف تستمد الدراسة 

 التخصيصات قمةاال اف ، فاقو عمى المكازنة العامة لمدكلةالقطاعات الميمة الذم يعتمد في ان
 العممية كيعيؽ العراقية لمجامعات العممية األىداؼ تحقيؽ دكف يحكؿ العالي التعميـ لقطاع المالية

صندكؽ  اسياـنفاؽ لمتعميـ العالي كمدل لمناقشة مسارات ا البحث أىمية تأتي، كىنا التعميمية
 البدائؿ، بكصفيا احدل االختناقات لبعض جكانب المكازنة ٌض كف تمكيؿ المكازنةالتعميـ العالي في 

 .التعميمية العممية ديمكمة عمى تساعد التي
 هدف الدراسة :ثالثا

 منيا: ،مف االىداؼتسعى الدراسة الى تحقيؽ جممة 
 مكازنة دكلة العراؽ خاصة.، ال سميا لممكازنة المفيكمي العاـتسميط الضكء عمى اإلطار  .ُ
 العالي. التعميـ مكازنة في االنفاؽ كمف ثـ تركيبة، لمكازنةالكقكؼ عمى انفاؽ ا  .ِ
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 التعميـ العاليالجامعات كمؤسسات  تمكيؿفي  العالي التعميـ ندكؽصحجـ دعـ تكضيح   .ّ
 .في العراؽ

عمى كصندكؽ التعميـ العالي  عامة ، النمك في مجاؿ االنفاؽ الحككميمعدؿ نسبة قياس  .ْ
 .عينة البحث عمى كجو الخصكص

 فرضية الدراسة :رابعا
 تنطمؽ الدراسة مف الفرضية اآلتية: 

 االنفاؽ متطمبات تغطية في شاركتالعالي لجامعة بغداد  التعميـ صندكؽ اف مكارد
 االختناقات لبعض جكانب االنفاؽ في المكازنة العامة لمدكلة. كفٌض  لمجامعة
 الدراسة منهج :خامسا
النسب  كتحديد كعينتوي  الدراسة مجتمع كصؼ في التحميمي الكصفي منيجال الباحث اعتمد      

 . الدراسة متغيرات بيف كالتأثير المئكية كنسبة النمك
  الدراسة سادسًا: عينة

 ككنيا ،لتطبيؽ الجانب العممي لمجتمع الدراسةبكصفيا أنكذجان الدراسة جامعة بغداد رت أختا      
 قمةمف  تعاني إال أنيا ،العالي التعميـفي العراؽ كلدييا صندكؽ  العريقة الجامعات ابرز

  في المكازنة العامة لمدكلة. المالية ياتخصيصات
 الدراسة حدود: سابعاً 

جامعة بغداد كصندكؽ التعميـ  المكانية الناحية مف الدراسة حدكد تتمثؿ المكانية: الحدكد -ُ
 .لديياالعالي 

إذ شيدت ىذه المدة  ،َُِِ كلغاية ََِٗحددت نطاؽ الدراسة بالمدة مف  :الزمانية الحدكد -ِ
 الرقابة ديكاف قبؿ مف لحسابات الختامية لجامعة بغداد كصندكؽ التعميـكمصادقة ا ؿى استكما
  .المالية
 والمعمومات البيانات جمع أدوات:  ثامناً 
 : في لجامعة بغداد كالمعمكمات البيانات جمع أدكات تمثمت

النسب  تكضيحل تحميميا كعممية، سجالتيا مف كالنفقات باإليرادات الخاصة البيانات جمع – أ
 .نمٌكىاالمالية كنسبة 
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 كعممية سجالتيا مف جامعة بغدادلصندكؽ تعميـ  كالنفقات باإليرادات الخاصة البيانات جمع -ب
 بعض االختناقاتلمحد مف  ركتياافي مشالنسبة المئكية  مقدار كبياف حجميا كتكضيح تحميميا

  مكازنتيا. في
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 الثاني المبحث
 سابقة دراسات

 (2112.  دراسة: )رمو، وحيد محمود ،1
 التفاصيل العنوان ت
 كحيد محمكد رمك  دراسة  ُ
إعادة ىندسة عممية إعداد المكازنة الجارية باستخداـ تقنيات المعمكمات  عنكاف الدراسة ِ

 دراسة ميدانية في جامعة المكصؿ
 َُِِ السنة  ّ
 .اطركحة دكتكراه في المالية نكع الدراسة  ْ
 دراسة ميدانية في جامعة المكصؿ  مجاؿ الدراسة ٓ
المختمفة في كجكد اكجو  اآلراء: كىك مدل صحة جانب فمسفي -ُ مشكمة الدراسة  ٔ

 .سمكب التقميدم في اعداد المكازنةقصكر محددة عند استخداـ اال
: كتكمف المشكمة في الثكابت التي افصحت عنيا جانب ميداني -ِ

زنة كتنفيذىا في المكا إلعدادمف االنماط التقميدية  باألداءعممية التحكؿ 
 . الميداف المبحكث

مادة ىندسة االعماؿ لخطكات تنفيذ االعماؿ بالجامعات ضركرة اعتماد  ىدؼ الدراسة  ٕ
 الحككمية قبؿ التفكير في ايجاد نظاـ مكازنة جديد.

االغراض ألغراض المكازنة يؤدم الى اعداد  اف اعتماد النظاـ متعدد أىـ االستنتاجات  ٖ
صار الكقت فضال عف اخت ،تقديرات مكضكعية بناء عمى اساليب عممية

رىا االسمكب يكف عداد المكازنة كتكفير معمكمات الالمستخدـ في ا
مف  االسمكب التقميدم بدالن مفاالساليب الحديثة  اعتماد، كاف التقميدم

دكف االىتماـ بإعادة ىندسة االعماؿ الحككمية ال تساعد السمطات 
 لتأديةالمالية عمى تحديد الحجـ المرغكب فيو مف النفقات الالزمة 

 .البرامج كاالنشطة التي تخطط ليا
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 ( 2114دراسة: )العزي ، عمار غازي ،. 2
 التفاصيل نالعنوا ت
 عمار غازم ابراىيـ العزم  دراسة  ُ
مدل مالئمة تخصيصات المكازنة في مؤسسات التعميـ العالي الحككمي  عنكاف الدراسة ِ

 العراقية لتحقيؽ اىدافيا
 َُِْ السنة  ّ
 .رسالة ماجستير في المحاسبة نكع الدراسة  ْ
 .امعة ديالى كىيئة التعميـ التقنيج فيدراسة حالة  مجاؿ الدراسة ٓ
معرفة الكاقع العممي إلعداد المكازنة الحككمية العامة كالعكامؿ  ضركرة مشكمة الدراسة  ٔ

في تبكيب المكازنة ككضع التخصيصات ليا في مؤسسات المتمثمة 
 محصكرة العالي العراقية حيث يجب اف تككف ىذه المخصصاتالتعميـ 

 .بما يخدـ تحقيؽ اىدافيا
 ىيئة التعميـ التقني كجامعة ديالىتبياف مدل مالئمة تخصيصات مكازنة  ىدؼ الدراسة  ٕ

ية انحرافات بيف المكازنة الخاصة بيما إزاء إنفاقيما، كالكشؼ عف أ
االسباب التي انتجت تمؾ االنحرافات إٍف مع بياف ا مكالنتائج الفعمية لي

 كجدت.
لألىداؼ المعمنة مف مؤسسات التعميـ العالي  فعمي ال يكجد ىناؾ تحقيؽ أىـ االستنتاجات  ٖ

 .امعة ديالى كىيئة التعميـ التقنيالحككمية العراقية كخاصة ج
 
 :، فنقولعن الدراسات السابقة اواهم ما يميزه الدراسة الحالية وعالقتها بالدراسات السابقة امأ

كعالقة ، تعمؽ بالمكازنات العامة كآلياتيااف الدراسات السابقة ركزت عمى جكانب عدة ت
مدل استجابة ك ، فيو كالعكامؿ المؤثرةذلؾ بالمتغيرات االقتصادية ككذلؾ تناكلت االنفاؽ الحككمي 

تنظيـ عممية  عمىكؿ الدراسات  كركزت ، النظاـ المالي في حالة إعادة ىندسة اعداد المكازنات
 .باألعداد أيضا عمؿ كؿ كحدة مسيمو دييا، ككضحت الدراساتع  مي اعداد المكازنات مف قبؿ 

ىك منفذ مف مصركفات  ما ككازنت بيفكبينت  تكصف فقدالدراسة الحالية  صما يخاما 
حدل إ فيابكص ،مثاؿالالحاصؿ في مكازنة جامعة بغداد عمى سبيؿ  كحجـ النمكنسبة  كبيف

ركزت الدراسة عمى تبياف ضركرة االىتماـ بالمكارد ، إذ لمربحيادفة ال غيرمؤسسات التعميـ العالي 
، فضالن المسائية كايراد الدراسةمكارد صندكؽ التعميـ العالي  المتأتية مفالحككمي  لإلنفاؽالساندة 
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المتحقؽ  باإليرادجامعة بغداد فيما يتعمؽ بخاص  منيا بعضه مكارد أخرل محدكدة  ككذلؾ مفعف 
حيث قاست الدراسة حجـ االنفاؽ لصندكؽ التعميـ العالي مف مركز أبحاث االجنة بجامعة بغداد. 

الحككمي المكجو مف مكارد الصندكؽ اتجاه المكازنة العامة كىذا القياس يعزز عممية تقديـ عطاء 
نحك التطكر كمكاكبة المسيرة العممية في دكؿ العالـ  أفضؿ لممسيرة التعميمية في العراؽ كيدفع بيا

الدعـ لو ككنو عصب االنفاؽ الحككمي كالحث عمى تعزيز االىتماـ بمسارات إف  ثحي ،المتقدـ
ٍصؼ المذككرالنيكض كالتقدـ في تحقيؽ اىداؼ المؤسسات التعميمية  آنفا مضافا اليو  بالكى

ٌد مفعميـ العالي في مكازنة الدكلة االستغالؿ األمثؿ ليذه المكارد المخصصة لمت اليدر  بما يىحي
  فييا.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري لمموازنة العامة وصناديق التعميم العالي

آلية العالي ك  التعميـ كصناديؽ مككنات المكازنة العامة لمدكلة اكالن عف الحديثالبد مف   
 التعميـ كماىي صناديؽ العامة؟ المكازنة نفيـ كيؼ :تساؤالت مف مثؿكتبرز ىنا يما، الشراكة بين

 يفكضع إطار  لذا كاف البد مفالعالي؟  التعميـ العالي؟ ككيؼ تككف شراكة التمكيؿ بيف صناديؽ
 :العالي مف خالؿ المباحث اآلتية التعميـ كصناديؽ العامة لممكازنة يفمعاصر  مفيكميف
 لمدكلة العامة ماىية المكازنة: األكؿ المبحث
 نفاؽ في مكازنة التعميـ العاليتركيبة اال :الثاني المبحث
 العالي في العراؽ التعميـ الثالث: الشراكة بيف المكازنة كصناديؽ المبحث

 
 المبحث االول

 لمدولة العامة الموازنة ماهية
 أك النقكد حقيبة المكازنةعمى  أطمؽ، إذ األمر بادئ المكازنة في ةمفظارتبطت تركيبة المكازنة ب         

 :العامة المكازنة كممة تعني الحاالت جميع كفي الدكلة، مالية ذلؾ بعد بيا قصد ثـ العامة المحفظة
 (  ُِٗ ،ََِٓ مسعكد،) العامة. الدكلة كنفقاتيا يراداتإ

 نظرا ،خاص بشكؿ االتحادية كالمكازنة عاـ بشكؿ بالمكازنة الخاصة التعريفات تعددت كلقد
، ىذا كصؼ في الباحثكف اتبعيا التي المداخؿ الختالؼ  تضـ قائمة: "بأنيا المكازنة عرفتف المفيـك
 مالية خطة كضع بيدؼ مقبمة مالية سنة عف كمكاردىا الدكلة المعتمدة لنفقات التقديرات مجمكعة
 كىادم، اهلل عبد) .المالية" كلكائحيا قكانينيا لمجمكعة طبقا أم، لمدكلة العامة لمسياسة طبقا كاقتصادية
 العامة كاإليرادات لمنفقات تقديرات تتضمف مالية خطة: "بأنيا المكازنة ايضا رفتع  كي  (ٓٔ ،َُِٕ
 تنفيذىا، قبؿ التشريعية السمطة مف بقانكف تصدر التي اإلنفاؽ أكجو كلكافة، معينة مالية لفترة لمدكلة

 "الحككمة تتبناىا التي كاالجتماعية االقتصادية األىداؼ تعكس كالمشاريع التي البرامج كتشتمؿ
((Coples & Engstrom, 2007, 69  في ََِْ لسنة ٓٗ رقـ المالية اإلدارة قانكف حسب رفتع  كي 

 الصفقات كتحكيالت كنفقات إليرادات السنكية التخمينات عمى يقـك مالي ))برنامج :عمى انيا العراؽ
 (ٕ ،ََِْ، ٓٗ رقـ المالية اإلدارة قانكف). ((لمحككمة العينية
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 تصدرىا المركزية لمسمطة السنكية لمخطة مالية ترجمة :عمى أنيا االتحادية المكازنة رؼع  تى كي 
 بتحصيؿ كيمزميا، احكامو كفؽ باإلنفاؽ مسبقان  التنفيذية السمطة يفكض بقانكف التشريعية السمطة

 ىاشـ) .كأكلكياتيا الدكلة أىداؼ لتحقيؽ سعيا كذلؾ فيو المبينة كاالساليب االحكاـ ضمف االيرادات
 (ُّٖ ،َُِٔ كمرداك،

 كما السنكية كالنفقات اإليرادات أجمالي تخميف): بأنيا االتحادية المكازنة ؼر  عى  فقد العراقي عر  شى المي  أما
 (ََِ ،َُِْ كخمؼ، عبكد)(. الفدرالية الحككمة قبؿ مف عمييا مصادؽ
 أىدافيا لتعزيز الحككمات تستخدميا حيكية سياسية اداة ىي المكازنةاف  التعاريؼ نفيـ ىذه كمف      
 تنظـ قكاعد كياحرٌ ت كعممية الخدمات كتقديـ المكارد كتخصيص الكمي االقتصاد استقرار ضمافنحك 
 كاىدافيا الحككمة فمسفة تعكس كما تمثؿ خطة (،Mkasiwa, 2011, 17).كانفاقيا العامة االمكاؿ رفع

 قالب في تصب قادمة لسنة تشريعي غطاء ذات مالية بيانات بصكرة كالسياسية كاالجتماعية االقتصادية
 خالؿ كمشركعات برامج مف بو القياـ الدكلة تنكم عما تعبر فاألىداؼ كاالرقاـ، االىداؼ قكامو مالي
 مف تحصيمو يتكقع مما، االىداؼ ىذه في انفاقو الدكلة تعتـز عما فتعبر االرقاـ اما القادمة، السنة

)اسماعيؿ ىي:  سماتيتضح اف لممكازنة العامة  كعميو. القادمة السنة خالؿ االيراد مصادر مختمؼ
 (ُِٗ ،ََُِ كعدس،
 اف ارقاميا تقديرية كليست فعمية .ُ
 اف عناصرىا ىي االيرادات كالنفقات .ِ
 ككف سنة كاحدةاف مدتيا عادة ما ت .ّ
 ا خطة مستقبمية لسنة مالية قادمةاني .ْ
 ىك قانكف المكازنة العامة لمدكلةانيا تشرع بقانكف  .ٓ

 ،َُِٗ، : )الطائيباآلتي كأىدافيا الحككمية الكحدات في المكازنة كمف ىنا يمكف تحديد أىمية
ُْ) 
 كاالجتماعية االقتصادية الدكلة أىداؼ مف خالؿ تحقيؽ الكمي بمستكاىا اىميتيا المكازنة تستمد.ُ

 .البناء في الكبير التي ليا االنشطة تمؾ عمى التأثير في الدكلة دكر يبرز بما كالسياسية
 .كالكساد التضخـ ثارآ معالجة يمكف خالليا مفالتي  المالية السياسات لتنفيذ فعالة أداة.ِ
 السمطة عمى الكامؿ اإلشراؼ التشريعية السمطة تفرض أف خالليا مف يمكف رقابية أداة.ّ

 .التنفيذية
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 .االجتماعية الطبقات بيف الدخؿ تكزيع إعادة خالليا مف يمكف اجتماعية أداة.ْ
 .كمؤسسات كزارات مف المختمفة الحككمية األجيزة أنشطة بيف لمتنسيؽ فعالة أداة.ٓ
 بعممية مشاركتيـ خالؿ مف تنفيذىا في لممشاركة العامميف لتحفيز كأداة استخداميا يمكف.ٔ

 .لدييـ التحفيز كتنمية اإلعداد
                                                                    (ُّ ،ََُِ شكارة،): رئيسة نقاط ثالثة في المكازنة أىداؼ تمخيص كيمكف

 :تخطيطية أهداف.1
 . سنكم برنامج إلى كاالجتماعية االقتصادية التنمية خطط تحكيؿ إلى المكازنة تيدؼ •
 التمكيؿ كمصادر المكارد كحصر لألمكاؿ الحككمي الجياز كحدات احتياجات تحديد •

 . القادمة المدة خالؿ األخرل
 :رقابية أهداف .2

 األداء بتقكيـ كذلؾ التنفيذ عمميات عمى فاعمية أكثر رقابة تحقيؽ إلى المكازنة تيدؼ •
 اإلجراءات كاقتراح الفركؽ كتحميؿ المكازنة بتقديرات الفعمية كالمصركفات اإليرادات بمقارنة

 . التصحيحية
 .  الحككمي اإلنفاؽ كترشيد ضبط •

 : سموكية أهداف .3
 مف مقبكلة كمعايير أىداؼ ككضع المكازنة إعداد في لممشاركة مختٌصيفلم المجاؿ إفساح •

 .أعمى سمطات مف عمييـ مفركضة ، ال أف تككفجانبيـ
 أماكف في يجرم ما حقيقة عمى التعرؼ مف رئيس الدكلة فمك  يي  بما الراجعة التغذية تحقيؽ •

حساسيـ العامميف سمككيات حقيقة دراؾا  ك  العمؿ  .كا 
 :الموازنة إعداد مبادئ
 كضع الى كرائيا مف تيدؼ التي المبادئ مف عددان  التقميدية المكازنة اعداد نظرية حددت لقد 
 لإليرادات اعتمادىا عند ذلؾ كافأ سكاء التشريعية السمطة رقابة تحت التنفيذية السمطة نشاط
 المبادئ: هىذ كمف العامة النفقات ، أـٍ العامة
 ىذا كيساعد عادة، كحدة بسنة لمدكلة العامة المكازنة تنفيذ مدة تحدد :المكازنة سنكية مبدأ .ُ

 كحدة السنة دعٌٍ تي  إذ ،العامة كاإليرادات العامة المصركفات مف كؿ تقدير دقة عمى المبدأ
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 مف كالفاعمة الدكرية الرقابة كتحقيؽ لمدكلة المالي النشاط لتكرار طبيعيا متكاممة زمنية
 (ِٗ ،َُِِ عبيد،) .التنفيذية السمطة أعماؿ عمى التشريعية السمطة جانب

 )الخزينة مشترؾ كعاء إلى ةمكجي الحككمية المكارد كؿ تككف إف كيستمـز الكحدة: مبدأ .ِ
 عمى التعرؼ يسيؿك  الحككمة أكلكيات كفؽ عمى العاـ لإلنفاؽ تخصيصيا ليتـ ،العامة(
 .عجز أك فائض مف تتضمنو كما العامة المكازنة ضكء في لمدكلة المالي المركز حقيقة
  (ِٓ ،ُٖٗٗ ،)اليكر

 الحككمية كالمؤسسات الكحدات كؿ المكازنة تغطي أف كيستمـز: العمكمية أك الشمكلية مبدأ .ّ
 .العمميات ليذه كمتكاممة مكحدة رؤية المكازنة تقدـ لكي حككمية، بعمميات تقـك التي

 فال كافة كالنفقات اإليرادات عمى الرقابة أعماؿ عمى التشريعية السمطة المبدأ ىذا كيساعد
 .التشريعية السمطة رقابة عف بعيدان  نفقاتيا لتغطية إيراداتيا باستعماؿ إدارة ةألي يسمح

  (َٕ-ٗٔ ،ََِٕ الميايني،)
 الدكلية المعايير كفؽ عمى العامة المكازنة معمكمات تصنؼ فأ كيستمـز الشفافية: مبدأ .ْ

 النقد )صندكؽ .المسائمة كدعـ السياسات تحميؿ تشمؿ بطريقة كتقدـ ،المعمكؿ بيا دكلٌيان 
 (ّٗ ،ََِٕ الدكلي،

 عممية في اإلدارية المستكيات كافة مشاركة كيعني، المبادئ أبرز مف تعد مبدأ المشاركة: .ٓ
 ،َُِِ رمك،) .المكازنة تنفيذ عند الكفاءة تحقيؽ تكفؿ المشاركة تمؾ ألف لمكازنةا إعداد
ِْ) 

 مراحل التطور في اعداد الموازنة العامة لمدولة:
المكازنة التقميدية)مكازنة البنكد( تمثؿ مكازنة البنكد التي تقـك عمى اساس التقسيـ االدارم  .ُ

)حسب الكزارات( كالتقسيـ النكعي )حسب الفصكؿ( كيطمؽ عمييا المكازنة )المتنامية( 
المتزايدة التي تأخذ نفقات السنة السابقة اساسا يعتمد عميو لتقدير اعتمادات سنة المكازنة 

كتمثؿ  (ّٖ ،َُِِ، )الحسينيمعدالت االنفاؽ لمسنة السابقة إزاء بزيادة االنفاؽ كذلؾ 
ذ انيا نشأت اساسان باعتبارىا مكازنة رقابة إ ،الصكرة االكلى التي ظيرت فييا المكازنة

عمى االمكاؿ العامة كاستمرت بصفتيا الرقابية لمدة طكيمة بحيث اصبح اليدؼ مف 
 (ْٗ ،ُٖٔٗ القيسي،). النفقات العامةحكاـ الرقابة عمى اعدادىا ا
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خطة تكضح  عمى أنومكازنة البرامج كاالداء: يمكف تحديد مفيـك ىذا النكع مف المكازنات  .ِ
يعتمد نظاـ مكازنة ك  محددة،برامج كمشركعات بران عنيا ب  عى االىداؼ المحددة لمكحدات مي 

الؿ تبكيب ىذه النفقات النفقات العامة مف خ بياناتالبرامج كاالداء بالدرجة االساس عمى 
مما يتطمب تحكيؿ النشاط ، ضكء االنشطة التي تقدميا فيدارات الحككمية مف قبؿ اإل

المختمفة التي تؤدييا لتحقيؽ اىدافيا التي  اتالحككمي الى برامج تشمؿ اكجو النشاط
 ( ُْٕص ،ََِٖ ،كآخركف العامرم،) .ترغب في تحقيقيا

قػػاـ ، إذ كالبرمجػػة: نشػػأ ىػػذه االسػػمكب بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة مباشػػرة طيالتخطػػمكازنػػة  .ّ
( االمريكيػػة بػػاقتراح ىػػذه االسػػمكب كالعمػػؿ بػػو ككنػػو RANDبعػػض المحممػػيف فػػي مؤسسػػة )

كلكػف اليػدؼ االساسػي ، بالدفاع الكطني اك االمف الكطنيكسيمة في فيـ المشاكؿ المتعمقة 
ىػػك تقػػديـ اسػػمكب مػػنظـ لتحديػػد االىػػداؼ االسػػتراتيجية )التخطػػيط( اك الترجمػػة  تطبيقػػومػػف 
طمكبػة فػي كػؿ كفؽ الكقت الػالـز ألدائيػا الػى مراحػؿ العمػؿ كالمسػتمزمات الم االىداؼليذه 

ثػػـ ترجمػػة كمفػػة كقػػت العمػػؿ كالمسػػتمزمات المطمكبػػة الػػى متطمبػػات ، كحػػدة اداريػػة )برمجػػة(
 (ْص ،َُِٗ كف،كآخر محمد، ) (.مالية )مكازنة

 الحديثة المداخؿ مف يعتبر المدخؿ كىذا المكازنة الصفرية)مكازنة االساس الصفرم(: .ْ
ف المكازنة الصفرية تختمؼ جذريا عف عمميتي التخطيط كالمكازنة التقميديتيف إلممكازنة اذ 

ف عممية المكازنة ىي في الكاقع عممية ادارة اف بصكرة عامة كىي االعتراؼ بأتمارس فتيمال
يٌسكغ جميع محتكيات مكازنتو كعممية تخطيط كمكازنة تتطمب مف كؿ مدير ادارم اف 

كتأخذ ، )كمف ىنا جاءت التسمية بالمكازنة الصفرية( مف نقطة الصفر بالتفصيؿ بدءان 
المدير  ، ليٌسكغالكسطىتقديـ البرىاف كالدليؿ مف االدارة العميا الى االدارة  عمى عاتقيا

 (ُٖ ، َُِْ العزم،).  المالي احتياجات جيازه االدارم مف األمكاؿ
اعداد المكازنة العامة  :ذ تعني، إلممكازنة خؿ الحديثةاالمكازنة التعاقدية: تعتبر مف المد .ٓ

جنبية، شركات لمدكلة عمى أساس نظاـ العقكد اك الصفقات بيف جية منفذة )شركات ا
، أم اف الدكلة تطرح كالحككمة المركزية اك الفدرالية القطاع العاـ( ، شركاتمحمية

عمى تنفيذ تمؾ المشاريع بأقؿ كمفة  الجيات المنفذة لغرض التعاقد معيامشاريعيا اماـ 
خذ باالعتبار عنصر الزمف في ييؤ  نفعة يتـ الحصكؿ عمييا، شريطة افة كبأعمى مممكن
، ا في العديد مف البمداف مثؿ كنداحالي كينعمىؿ بيا كميان كيمكف قياس ذلؾ ، المشاريعتنفيذ 



13 
 

الشركات العراقية  كندرةالخبرة  نىٍقص، اما في العراؽ فاف مريكا، الصيف، الياباف، اكركباأ
اف يككف بيف لجنة عميا مف التعاقد  كاشتراط، كفاءة ادل الى محدكدية استخدامياذات ال

يلمس المواطن نجاح كالشركات العالمية كي الخبراء ترتبط برئيس الكزراء مباشرة 

 (283-282ص ،2117 الركابي،) .زهاالمشاريع التي يتم انجا

 

اعداد كتحضير المكازنة العامة مرتكزا اساسيا مف مرتكزات  د  عى يي  العراق: في الموازنة العامة دورة
ىذه كتشتمؿ  ،العامة الدكلة، كتمر المكازنة العامة بمجمكعة بمراحؿ تسمى مراحؿ أك دكرة المكازنة

ص ص  خى عالقة بتحديد مكارد الدكلة التي تي المف المسائؿ االدارية كالفنية ذات  عمى مجمكعةو المكازنة 
 ََِٖ، )الزىراكمإلشباع الحاجات العامة كتحقيؽ االىداؼ االقتصادية كاالجتماعية لمدكلة. 

،َْ) 
 المكازنة )دكرةػب تيدعىمراحؿ  بأربع المكازنة تمر -العالـ معظـ دكؿ في كما-العراؽ كفي

 ثـ( التصديؽأك)االقرار أك  مرحمة االعتماد كتمييا، االعداد كالتحضير بمرحمة االتحادية( تبدأ
 الدليؿ) المراحؿ: ليذه تكضيح ييأت كفيما ،المكازنة تنفيذ عمى الرقابة مرحمة كاخيرا التنفيذ مرحمة
  (َُ ،َُِّ العراؽ، في كالمحاسبي المالي

في ضكء االىداؼ كالبرامج التي تسعى الدكلة الى تحقيقيا  التحضير لمموازنة:اد اعد مرحمة: أوالً 
إصدار تعميمات اعداد الية خالؿ شير حزيراف مف كؿ عاـ السنة القادمة تتكلى كزارة الم في

االمكر  عددان مفبكزارة تتضمف  المرتبطة غير كالدكائر الكزارات المكازنة في صكرة تعاميـ الى كافة
 : اآلتية بالمراحؿ االعداد كالتحضير عممية كتمر بيا، الزاميـالكاجب 
 ضكء عمى) التخطيط كزارة مع كزارة المالية بالتشاكر مف المكازنة إعداد تعميماتإصدار   .ُ

 لمسنة المقررة االستراتيجية فييا تكضح التي( الكزراء مجمس يقرىا التي االستراتيجية
 . القادمة

 مختصة كحدة بتشكيؿ أمر بإصدار كذلؾ، الدكلة دكائر قبؿ مف المكازنة إعداد مرحمة  .ِ
 الدائرة مف ممثميف مع الدائرة تمؾ تشكيالت مف كؿ ممثمكف فييا يشارؾ مستقمة دائرة لكؿ

 .العاـ كالمفتش التدقيؽ كدائرة المالية
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 تشكؿ ذ، إرعيةالف كالدكائر التشكيالت مف تجميعيا بعد المعنية الكزارات مناقشة مرحمة  .ّ
 التابعة الدكائر مناقشة تتكلى بكزارة المرتبطة غير الرئيسية الدكائر أك الكزارة مركز في كحدة

 .المكازنة بنكد مف بند ؿ  كي  ليا
 لمناقشة متخصصة كحدات تشكيؿ المالية كزارة تتكلى: المالية كزارة في المناقشة مرحمة .ْ

 تأريخ يتضمف زمني جدكؿ بإعداد كذلؾ ، المكازنة ضمف مكقع ليا التي الدكلة دكائر
 .رئيسة دائرة أك كزارة لكؿ المناقشة

 كذلؾ كميمة خاصة جمسات ليا تككف إذ: الكزراء مجمس لدل كاإلقرار المناقشة مرحمة .ٓ
 مجمس إلى ـد  قى تي  اقرارىا بعد القادمة لمسنة الدكلة خطة بإعتبارىا المكازنة مكضكع ميةھأل

 .العتمادىا النكاب
التشريعية )مجمس  السمطة إلى المكازنة مشركع يقدـ في شير تشريف االكؿ :االعتماد مرحمة :ثانياً 

  .كاعتماده االمر ذلؾ اقتضى فٍ لمناقشتو كاقتراح اجراء التعديالت عميو اً  النكاب(
 مسؤكلية تقع بقانكف كصدكرىا االتحادية المكازنةمجمس النكاب  اقرار بعد: التنفيذ مرحمة: ثالثاً 
 عمى كتكزيعيا االتحادية المكازنة طبع تتكلى التي المالية كزارة عاتؽ عمى االتحادية المكازنة تنفيذ

 تعميمات) تسمى تعميمات اصدار مع بكزارة المرتبطة غير الحككمية كالكحدات الكزارات مختمؼ
 (ِٕٓ ،َُِٔ كياسيف، عبد اهلل) (.االتحادية المكازنة تنفيذ
تيدؼ ىذه المرحمة الى التحقؽ مف سالمة التصرؼ  :الموازنة تنفيذ عمى الرقابة مرحمة: رابعاً 

كمدل التزاـ الكحدات الحككمية ، حصران  الي ةباألمكاؿ العامة كاستخداميا في االغراض المخصص
 (ُّٗ ،َُِٔ كمرداك، ىاشـ) :مريفأ المرحمة ىذه تتضمف، ك بتنفيذ المكازنة العامة

، االتحادية المكازنة تنفيذ عمميات مع جنب إلى جنبا تسير التي المالية الرقابة عمميات :أولهما
 .إف كجدت كمعالجتيا االنحرافات عف الكشؼ بيدؼ
 الذم المالية السنة نياية بإعداده المالية كزارة تقـك الذم الختامي الحساب اعداد عمميات: ثانياً 
 االيرادات ككذلؾ الفعمية النفقات مع بالمكازنة االتحادية المكازنة في المخصصة النفقات فيو تظير
 . الفركقات بياف مع الفعمية تيرادااال مع بالمكازنة المقدرة
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 (ُالجدكؿ )
قرار المكازنة مف قبؿ السمطة التشريعية في العراؽ  الجدكؿ الزمني إلعداد كا 

 التنفيذ عف المسؤكلة الجية تنفيذىا المطمكب الميمة الشير
 
 
 

 حزيراف

المالية كزير  العامة المكازنة اعداد تعميمات اصدار  
 تقديراتيا بإعداد لمربح اليادفة غير الحككمية الكحدات قياـ

رساليا لمسنة القادمة العامة لممكازنة   المختصة لمكزارة كا 
 غير الحككمية الكحدات

 لمربح اليادفة
 مع كتكحيدىا بيا الخاصة المكازنة بإعداد كزارة كؿ قياـ

 عمى مكازنة كاعداد ليا التابعة الحككمية الكحدات مكازنات
 كزارة قبؿ مف الييـ المرسمة االستمارات كفؽ الكزارات مستكل
  العامة المكازنة اعداد تعميمات مع المالية

 الحككمية كالدكائر الكزارات
 بكزارة مرتبطة غير

 
 

 تمكز كآب

 بإرساؿ بكزارة المرتبطة غير الحككمية كالدكائر الكزارات قياـ
  المالية كزارة الى بيا الخاصة المكازنات

 الحككمية كالدكائر الكزارات
 بكزارة مرتبطة غير

 كالدكائر الكزارات مختمؼ لمكازنات األكلية التقديرات مناقشة
  الجيات تمؾ مع بكزارة المرتبطة غير الحككمية

 كزارة في المكازنة دائرة
 المالية

 كالدكائر الكزارات مختمؼ لمكازنة األكلية التقديرات مناقشة
 الجيات تمؾ مع بكزارة تبطةر الم غير الحككمية

 كزارة في المكازنة دائرة
 المالية

 ايمكؿ
 كتشريف االكؿ

 كزارة في المكازنة دائرة  ككؿ الدكلة مستكل عمى العامة المكازنة مشركع داعدا
 المالية

 المالية كزير  الكزراء مجمس الى العامة المكازنة مشركع ارساؿ
 كالمصادقة الكزراء مجمس في العامة المكازنة مشركع مناقشة
  عميو

 مجمس مع المالية كزير
 الكزراء

تشريف  العاشر مف
 الثاني

 المالية كزير  التشريعية السمطة الى العامة المكازنة مشركع ارساؿ

 
تشريف الثاني 
 ككانكف االكؿ

 كالمجنة المالية المجنة مف العامة المكازنة مشركع دراسة
  النكاب مجمس في االقتصادية

 التشريعية السمطة

قرارىا التشريعية السمطة مف العامة المكازنة مناقشة  بقانكف كا 
 السنكم العامة المكازنة

 التشريعية السمطة

 رئاسة الجميكرية مصادقة رئاسة الجميكرية عمى قانكف المكازنة العامة السنكم

 ( ٖٓ، َُِٕ، خركفكآ المشيداني،) المصدر:
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يتـ  المركزية لمسمطة سنكية مالية خطة تيمثؿ العامة المكازنة يمكف القكؿ افباختصار ك 
 كفؽ باإلنفاؽ التنفيذية السمطة يفكض بقانكفو  التشريعية السمطة كتقرىا، اعدادىا خالؿ جدكؿ زمني

 تحقيؽ أجؿ مف فييا المبينة كاألساليب األحكاـ ضمف اإليرادات بتحصيؿ كيمزميا أحكاميا،
 العامة النفقات: ىما مككنيف مف تتشكؿ لمدكلة العامة المكازنة ىيكؿ افك  ككؿ، الدكلة أىداؼ

 ىذه في المككنيف ىذيف تكليؼ يمكف : كيؼكالسؤاؿ التي يفرض نفسو ىنا. العامة كاإليرادات
 المبحث الثانيكالمنا في  سينصب الرسالة مكضكع مع اتساقان  ؟(المالية )مكازنة الدكلة الكثيقة

عمى كجو  العراؽالتعميـ العالي في عامة كمكازنة الدكلة  مكازنة في االنفاؽ عمى تركيبة
 .الخصكص
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 الثاني المبحث
 العالي التعميم موازنة في االنفاق هيكمية

 عف النظر كبصرؼ. لمدكلة العامة النفقات يضـٌ  الذم اإلطار ىك بالييكؿ المقصكد
نما متجانسان  كالن  تشكؿ كال كمتنكعة متعددة إال أنيا ،حجميا أك الدكلة طبيعة ، منكعان  خميطان  كا 
 النفقات ىذه بتحميؿ تسمح تركيبةفي  النفقات ىذه كضع الضركرم مف أصبح كليذا

 (َِ-ُٗ ،ُٖٗٗ خميؿ،)كتقيميا.
 حاجات إشباع أجؿ مف عاـ شخص بدفعو يقكـ نقدم مبمغ أنيا عمى العامة النفقة تعرؼك 

.                                                                                               عامة
 حجـ "تمثؿفيي  بذلؾك  معناه، عمى يتفقكف الذيف فاالقتصاديي لدل السائد ىك التعريؼ كىذا

 أىـ لتككف ،العامة ىيئاتيا إحدل أك الدكلة طرؼ مف العمكمية باألعباء كالتكفؿ الحككمي التدخؿ
 مجمكع العامة النفقات تمثؿ حيث، الدكلة طرؼ مف المعتمدة االقتصادية السياسة أدكات

 ىك كما المركزية الحككمة ميزانية نفقات انيا عمى عير فتالدكلة" كما  ميزانية في االستخدامات
 العامة بالنفقات يقصدفإنو  كعميو (OECD, 2017) النيائية. المركزية الحككمة حسابات في مذككر
 لمنفقات التعريؼ ىذا كيشمؿ العامة، الحاجات إلشباع بإنفاقيا الدكلة تقـك التي النقدية المبالغ
  ىي: ةرئيس عناصر ثالثة العامة
 تدفع فالدكلة النقدم، الشكؿ الحاضر، الكقت في الحككمي، االنفاؽ يتخذ :العامة النفقة شكؿ .ُ

 العصكر في كانت بينما) ،الييا تحتاج التي كالسمع الخدمات عمى حصكليا مقابؿ نقكدان 
 تمؾ مقابؿ ليـ تدفع اف دكفاالعماؿ مف  ببعض القياـ عمى المكاطنيف بإجبار تقـك القديمة

  (َِٔ ،َُِٓ عصفكر،)بالسخرة(. يسمى ما كىك الخدمات،
 يمثٌػػؿ كادارم، معنػػكم شػػخص مػػف صػػدكرىا عامػػة، النفقػػة اعتبػػار فػػي باإلنفػػاؽ: يشػػترط القػػائـ .ِ

 مػرةاآل الصػفة كتمتمػؾ ماليػة كذمػة اداريػة بشخصػية تتمتػع التػي االداريػة العامة الييئات احدل
 كىمػا، الخاصػة كالنفقػات العامػة النفقػات بػيف لمتمييػز معيػاريف طرح المالي الفقو اف .كالسيادية
 ،َُِِ عػػػالـ،) .لمنفقػػػة القانكنيػػػة الطبيعػػػة تحديػػػد فػػػي الػػػكظيفي كالمعيػػػار كاالدارم، القػػػانكني

ُْ) 
 العػاـ القػانكف اشػخاص بيػا يقػـك التي العامة المصمحة تحقيؽ االكلى تستيدؼاالنفاؽ:  غرض .ّ

   العامة. كالمؤسسات كالمحمية القكمية العامة كالييئات الدكلة كىي
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 مػػػف البػػػد ام نقػػػديا، شػػػكال النفقػػػة تتخػػػذ اف كػػػاف البػػػٌد مػػػف عامػػػة، نفقػػػة كلكػػػي تتحقػػػؽ لػػػدينا       
 خدمػػة. اك سػػمع مػػف مرافقيػػا يريلتسػػ تحتاجػػو  مػػا عمػػى لمحصػػكؿ قبػػؿ الدكلػػة مػػف النقػػكد اسػػتخداـ
 الػػى الدكلػػة اتجػػاه كراء تقػؼ اسػػباب جممػػة كىنالػؾ،  عامػػة نفقػػة النقديػػة غيػر الكسػػائؿ تعػػد ال كعميػو

 (َُٕ، َُِٗ )الحسيني كاسماعيؿ،كىي: نفقاتيا في النقدية الصيغة
 االفراد يتعامؿ اف يعقؿ فال عمكما، النقدم االقتصاد الى العيني االقتصاد مف المجتمعات تحكؿ  . أ

 .العينية بالصيغة معيـ الدكلة كتتعامؿ النقدية بالصيغة بينيـ فيما
 . العيني االنفاؽ عمى كالبرلمانية االدارية الرقابة ممارسة صعكبة . ب
 لبعض الدكلة محاباة اك تقديرىا في الدقة عدـ منيا متعددة ادارية مشاكؿ العيني اإلنفاؽ يثير . ت

 .لكذمقابؿ  قدمكىا التي كالخدمات، السمع ثمف عف قيمتيا في تزيد عينية مزايا االفراد بإعطاء
 كيبدك العامة، االعباء تحمؿ في االفراد بيف المساكاة بمبدأ اخالال تعدٌ  العينية المزايا اف كما . ث

 بمزايا البعض تحابي ثـ الضرائب دفع في االفراد بيف المساكاة تحقؽ الدكلة عندما ذلؾ كاضحا
 العبء. تخفيض يعني كىذا عينية

 العامة النفقات قسامأ
   هما: ينرئيس قسمين الى تقديرها طريقة حيث من العامة النفقات تقسم
 ال منيػػػا االكبػػػر القسػػػـ الف كبيػػػرة بدقػػة تقػػػديميا يمكػػػف التػػػي النفقػػات ىػػػي :الثابتػػػة النفقػػػات :أكليمػػا
مػع  كالمسػتخدميف، المسػتحقة كاإليجػارات العػاـ الػديف كاقسػاط الركاتػب مثػؿ، يسير تغيير اال يتغير
 السػػمطة كتيػػتـ.... كالترقيػػات كالعػػالكات جديػػدة كظػػائؼال اسػػتحداث حػػاالت االعتبػػار بنظػػر األخػػذ

 المعتمػػد المبمػغ تجػاكز يجػكز ال لػذلؾ بغػرض نفقتػػًو كحجميػا النػكع ىػذا عمػى بالمصػادقة التشػريعية
 ( ٖٓ ،َُِّ الجحيشي،) منيا. بإذف اال التشريعية السمطة قبؿ مف

 متفاكتػة بنسػب آخػر، الػى عػاـ مػف تتغيػر التي النفقات ىي: (المتغيرة) الثابتة غير النفقات :اآلخر
 ألنيػا بدقػة، النفقػات ىػذه تقػدير كيصػعب  ،(كبيػرة بنسػب اخػرل احياف كفي، صغيرة بنسب احيانان )
 تمػر التػي االقتصػادية كبػالظركؼ االسػعار، بتقمبػات تتػأثر فيػي كثابتػة، معينػة قاعدة الى تستند ال
 الحككميػة االجيػزة حاجػة حسػب تػنقص، اك تزيػد انيا كما العالمي، االقتصاد كبظركؼ البالد، بيا
 المكتبيػة، المػكاـز نفقػات ، فمػثالن امػكران عػٌدةكتتضػمف  الحككميػة، االجيػزة تشغيؿ نفقات كتشمؿ الييا

 المشػاريع كنفقػات الصػيانة، نفقػات تشػمؿ كمػا كالمعػدات، كاآلالت جيزةكاأل ثاث،كاأل كالمحركقات،
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-ّْٗص ،ََِٗ عصػػفكر،) .ذلػػؾ كنحػػك كطػػرؽ، ابنيػػة، مػػف انكاعيػػا اخػػتالؼ عمػػى الحككميػػة
ّٗٓ)  

، كمف ىنا كانكاعيا اغراضيا باختالؼ يختمؼ النفقات تقسيـ افكمف الجدير بالذكر 
 تبنت إذ كاالدارية، كالسياسية االقتصادية االعتبارات ضكء عمى العممي التقسيـ أسس تعددت
 كالسياسية كالعممية االقتصادية االعتبارات كتمؾ يتناسب بما التقسيمات الدكؿ بعض ميزانيات
 كفؽ( العممية التقسيمات)يتـ كضع  حيث(( الكضعية التقسيمات)) عمييا اطمؽ كقد، كاالدارية
 (ُٗ، َُِّ الميايني،) :اآلتي الترتيب

 غيػر كنفقػات (،عاديػة) دكريػة نفقػات عمػى النفقػات تقسػـ :ودوريتهاا انتظامهاا بحسب تقسيم: اوالً 
 .انتظاميا بحسب كذلؾ( عادية غير) دكرية
 سكاء، منتظمة بفترات سنكيان  كتصرؼ السنكية كالدكرية بالتكرار تتصؼ: العادية فالنفقات •

 الميزانيةسابقتيا في  عف مٌرة كؿ في كميتيا تتغير حيث حجميا، مف أكثر أـٍ  بأقؿ كانت
 نفقات فيي كبالتالي ،(كالتعميـ كالصحة الصيانة كنفقات المكظفيف كمرتبات) الحقتيا اك

 ميزانية. كؿ في متكررة
 ميزانية في بانتظاـ تتكرر ال استثنائية نفقات فيي( الدكرية غير) :العادية غير النفقات •

 الحربية كالنفقات بحدكثيا التنبؤ يصعب كعرضية متباعدة، فترات عمى فتحدث الدكلة
 الخ.... الككارث كنفقات

 تقسػيـ أم العامػة، لمنفقػات الػكظيفي بالتقسػيـ ايضػان  كيسمى اغراضها: حسب النفقات تقسيم :ثانياً 
 العامػػػة النفقػػػات يظيػػػر الػػػكظيفي فالتقسػػػيـ نسػػػبيان، حػػػديثان  تقسػػػيمان  كاىػػػدافيا اغراضػػػيا بحسػػػب النفقػػػة
 مجمكعػػػات فػػػي النفقػػات تبكيػػػب فيػػتـ الدكلػػػة بيػػا تقػػػـك التػػي المختمفػػػة كالنشػػاطات الكظػػػائؼ حسػػب

   الكظائؼ. ىذه مف معينة لكظيفة مجمكعة كؿ تخصص متجانسة
 نفقػات الػى سػريانيا نطػاؽ عمػى التقسػيـ ىػذا يعتمػد ساريانها: نطااق بحساب النفقات تقسيم ثالثا:
 ككػػػؿ المجتمػػػع لصػػػالح المكجيػػػة النفقػػػات ىػػػي فػػػاألكلى محميػػػة، عامػػػة نفقػػػات كالػػػى مركزيػػػة عامػػػة
 النفقػات اف حػيف فػي كالصػحة، كالتعمػيـ كالػدفاع االمػف كنفقػات لمدكلػة، العامػة المكازنػة فػي كتظيػر
 كتظيػر الدكلػة داخػؿ معينػة محافظػة اك معػيف اقمػيـ سػكاف لصػالح مكجيػة تككف التي ىي المحمية

ػفٍ  فكعػػ ،منيػا المسػػتفيد عػف النظػػر بغػض االقمػػيـ مكازنػة فػي  الكيربػػاء نفقػات مثػػؿ عبئيػا يتحمػػؿ مى
 .كالماء كالياتؼ



21 
 

 النفقػػات تقسػيـ عمػػى التقسػيـ ىػذا يقػػـك القاومي: االنتاااج فااي آثارهاا بحسااب النفقاات تقساايم رابعاًا:
 زيػػادة الػى تػؤدم التػي النفقػة تمػػؾ ىػي الحقيقيػة بالنفقػة كيقصػد تحكيميػػة، كنفقػات حقيقيػة نفقػات الػى

 االنتػاج فػي مباشػرة زيػادة الػى تػؤدم ال التحكيميػة النفقػات اف حػيف فػي القػكمي، االنتػاج في مباشرة
 (ْٓ، ََِٖ القيسي،) المجتمع. افراد بيف الشرائية القكة تحكؿ انيا سكل القكمي

البػد مػف كػاف قبؿ التطرؽ الى تقسػيمات كتبكيبػات االنفػاؽ الحكػكمي  االنفاق الحكومي:تقسيمات 
 (ِٕٔ، َُِٓ عصفكر،) الكقكؼ عمى االىداؼ مف تقسيمات االنفاؽ الحككمي كىي:

 .كالمشاريع البرامج كضع عممية تسيؿ بحيث العامة المكازنة نفقات ترتيب .ُ
 .تنفيذىا عممية تسيؿ بطريقة المكازنة نفقات كضع .ِ
 النفقات، مراجعة عممية تسيؿ بحث المراقبة، اغراض لتخدـ المكازنة نفقات ترتيب .ّ

 .التشريعية السمطة كمف الرقابة اجيزة قبؿ مف كتدقيقيا
 االقتصادية اآلثار كتحميؿ دراسة عمميةفي  يساعد بأسمكب المكازنة نفقات تنظيـ  .ْ

 .المختمفة الحككمية لمنشاطات
 كرسكـ احصائيات اعداد تسيؿبحيث  كعممية، منطقية بصكرة العامة، النفقات تنسيؽ .ٓ

 .العامة المكازنة محتكيات كتكضح بيانية،
 (www.triplealearning.co.uk) هي:، فأما تقسيمات االنفاق الحكومي

 الحػػالي لالسػػتخداـ كالخػػدمات السػػمع عمػػى النيػػائي االسػػتيالكي االنفػػاؽ اك الجاريااة: أوال: النفقااات
 مباشر. بشكؿ المجتمع ألفراد الجماعية كأ الفردية االحتياجات لتمبية
 االنفػػاؽكيتكٌجػػو  الحكػػكمي(، االسػػتثمار كأ) الثابػت المػػاؿ رأس تكػػكيف اك الرأساامالية: النفقااات ثانيااا:

 االسػتثمار مثػؿ المسػتقبؿ، فػي فكائػد تحقيػؽ الػى تيػدؼ التػي كالخػدمات السػمع نحكى تحقيػؽ الحككمي
الميػػاه كتكزييػػا )مثػػؿ  الصػػحةك  الحديديػػة(، السػػكؾ المطػػارات، الطػػرؽ،) النقػػؿ فػػي التحتيػػة البنيػػة فػػي

 البحثػػػي كاالنفػػػاؽ( كالتمفزيػػػكف االذاعػػػةك  اليػػػاتؼ) االتصػػػاالت، ك (الصػػػحي الصػػػرؼ شػػػبكات كصػػػيانة
 ثة(.االكر  عمـالدفاع كالقضاء ك ) مثؿ بحكث الدفاع

 السػػػمع معػػػامالت يشػػػمؿ ال الػػػذم االنفػػػاؽ مثػػػؿ التحكيػػػؿ مػػػدفكعات اك التحويمياااة: النفقاااات ثالثاااا:
 بػػػدؿ كاسػػػتحقاؽ االجتمػػػاعي الضػػػماف مػػػدفكعات مثػػػؿ: االمػػػكاؿ، تحػػػكيالت يمثػػػؿ كلكنػػػو كالخػػػدمات،
 البطالة. 
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   العامة:التقسيمات الوضعية لمنفقات 
 كيطمؽ العالـ، دكؿ مكازنات في العامة، لمنفقات الكضعية لمتقسيمات انكاع عدة تكجد

، )الصكفي :الذم يضـٌ مكازنة العراؽ  اعتمدتوي كاعميا التبكيب كالذم  العامة، النفقات تبكيب عمييا
َُِٕ، ّٕ ) 

 الحككمية الكحدات كفؽ النفقات تصنيؼ اإلدارم )التقسيـ( بالتبكيب يقصد: اإلداري التبويب .ُ
 اإلدارم التنظيـ ىيكؿ يعكس بذلؾ فيك الخ(،... الييئات، المصالح، الكزارة،) الدكلة في

 لمدكلة العامة المكازنة تحضير في تيسيـ كحدة فكؿ ،التقسيـ ىذا حسب العامة لمسمطات
يراداتيا المستقبمية النفقات حجـ بتحديد قياميا خالؿ مف كاعدادىا  السنة خالؿ المتكقعة كا 
 طريؽ عف بسيكلة كمراقبتيا كاعتمادىا المكازنة مناقشة مف التشريعية السمطة فيمكٌ  ، بماالمقبمة
 .ةحد عمى حككمية كحده لكؿ المالي الكضع دراسة

يتـ بمكجبو تقسيـ كؿ حساب مف الحسابات االجمالية المتمثمة بالفصكؿ الى النوعي:  التبويب .ِ
مجمكعة مف الحسابات الفرعية التي يطمؽ عمييا تسمية المادة كتمثؿ المادة نكع مف انكاع 

كعند الضركرة تقسـ كؿ مادة  ،لمنفقات العاـالنفقات التي تدخؿ في طبيعتيا ضمف المفيـك 
كىك جزء مف اجزاء  (النكعػ)يسمى كؿ حساب تحميميي بك لتحميمية مجمكعة مف الحسابات ا عمى

 النفقة الداخؿ ضمف مفيـك المادة.
ة حسػػػب الخػػػدمات أك يقػػػـك ىػػػذا التبكيػػػب عمػػػى اسػػػاس تقسػػػيـ النفقػػػات العامػػػالاااوظيفي:  التبوياااب .ّ

ة التػػػػػػي تؤدييػػػػػػا الدكلػػػػػػة، بمعنػػػػػػى آخػػػػػػر تقسػػػػػػيـ النفقػػػػػػات العامػػػػػػة المخططػػػػػػة الكظػػػػػػائؼ الرئيسػػػػػػ
 ة كفقػػاة حسػػب الخػػدمات اك الكظػػائؼ الرئيسػػلمعتمػػدة( الػػكاردة فػػي المكازنػػة العامػ)التخصيصػات ا

 .كغيره، عمى كقطاع االمف كالدفاع، التربية كالتعميـ اتمثؿ قطاع، قطاعات الدكلةالحتياجات 
أسػػاس عمميػػات الدكلػػة حسػػب طبيعتيػػا االقتصػػادية  ىيقػػـك ىػػذا النػػكع عمػػالتبويااب االقتصااادي:  .ْ

ؿ عمميػػػػات كػػػػؿ القطاعػػػػات كعرضػػػػيا فػػػػي شػػػػكؿ تظيػػػػر بػػػػو ككأنػػػػو جػػػػزء مػػػػف نظػػػػاـ أكسػػػػع يشػػػػم
ػكمف ثى ، االقتصادية يقػـك بيػذه العمميػات أم  فٍ ـ يتـ ىذا التبكيب حسػب طبيعػة العمميػة كحسػب مى

 يتـ حسب العممية كحسب القطاع. 
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لتقسيمات الكضعية لمنفقات يكضح أنكاع ا الذم (ُ)شكؿالفيما يأتي  تقسيمات النفقات العامة: 
 العامة

 انكاع التقسيمات الكضعية لمنفقات العامة
 )اك انكاع تبكيب النفقات العامة(

 
 

 التبكيب         التبكيب           التبكيب                         التبكيب   التبكيب       
 عمى                 عمى              الكظيفي      النكعي              االدارم       

 اساس                اساس                                                             
 االداء               البرامج                                                             

                                                                         
 

 الميزانية البرامج                                  الميزانية التقميدية                     
 كاالداء                                 اك ميزانية البنكد                          

 (ُشكؿ )ال
  انكاع التقسيمات الكضعية لمنفقات العامة

 (ِٖٔ ،َُِٓ عصفكر،) :المصدر
 ذ، إالمالية الدراسات في خاصة اىمية الحككمي االنفاؽ احتؿ العامة: الموازنة اعداد اهداف
 كجوأ في كتطكر تقدـ مف اليو تتطمع ما تحقيؽ في الحككمة الييا تركف التي داةاأل بمثابة يعتبر

 مف المرسكمة كالبرامج األىداؼ كبير بشكؿ تعكس نفاقيةاإل السياسة ففإ لذا، كافة الحياة كمياديف
 االستقرار كتحقيؽ التنمية عجمة لدفع الكطني باالقتصاد لمنيكض تسعى التي الحككمة قبؿ

، البشرية الككادر اعداد في خصكصية ليا العالي التعميـ كمؤسسات الجامعات كاف، االقتصادم
 العالي، التعميـ كمؤسسات الجامعات في العامة المكازنة اعداد اىداؼ عمى نعكسبما ي كىذا

 (ِٗ ،َُِْ )العزم، :بما ينعكس االىداؼ تمؾ كتتمثؿ
 كغير الدكرية التقارير في ضكء القرارات كاتخاذ لمتخطيط داةأ العامة المكازنة تبكيبات تمٌثؿ  .ُ

 قادمة زمنية فترة خالؿ تحقيقيا الجامعة عمى ينبغي التي االىداؼ تحديد بو كيقصد الدكرية
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 المكارد حدكد في كذلؾ االىداؼ ىذه تحقيؽ الى تؤدم التي الكسائؿ أفضؿ كتحديد
 . المكازنة عنيا التي الفترة خالؿ المتكقعة الظركؼ ضكء كعمى المتاحة كاالمكانيات

 عمييا تحتكم التي النفقات تخصيصات تقدير اف حيث، لمرقابة اداة المكازنة تبكيبات تعتبر  .ِ
 كالكميات االقساـسائر  التزاـ مف التأكد فيجب االنفاؽ عمى قيكد بمثابة تعتبر المكازنة
 تجاكز، دكف الصالحية ذات الجيات قبؿ مف اعتماده تـٌ  ما ضكء فيالمحد د  باإلنفاؽ
 دكف لمتخطيط معنى ىناؾ فميس، كتخصيصاتيا لمكازناتفي ا اساسيان  ىدفان  الرقابة كتعتبر
 يككف ال لمخطة الجدم كالتنفيذ الرقابة فمع غياب ىادؼ، غير التخطيط أصبح كاال رقابة
 .منيا فائدة ال التي الجداكؿ مف مجمكعة اال ىناؾ

 الجامعة لرئيس المالية الدائرة مدير تقديـ بعد التصحيحية القرارات اتخاذ مف دارةالا فك  مى تي  .ّ
 تنفيذ عممية كسير كالنفقات االيرادات حيث مف لمجامعة المالي الكضع فيو يبيف ماليا تقريران 

 مف ككذلؾ تخصيصاتيـ مع التعامؿ في االخرل كاالقساـ الجامعة كميات كاداء المكازنة
 يتـ بحيث ،انجزىا التي االعماؿ عف الداخمية الرقابة قسـ ييقد ميا التي الشيرية التقارير خالؿ
 االنحرافات. كتحديد فعالن  تنفيذه تـ ما كبيف المكازنة في لو طالمخط   بيف المكازنة خالليا مف

الكحدات الحككمية كمنيا الجامعات  فتنٌص عمى التزاـ الموازنة العامة في العراق: تبويباتاما 
 المحاسبي الدليؿ أمٌرىا التي بالتبكيبات العراؽ في الحككمية الكحداتك  العالي التعميـ كمؤسسات

 :كىي َُِّ الثاني، في فصمو العراؽ، في
 (الدولة مستوى عمى: )وتشمل اإليرادات: أوال

 المعدنية كالثركات النفطية اإليرادات .ُ
 الدخكؿ عمى الضرائب .ِ
 االنتاج كرسـك عمى السمع الضرائب .ّ
 الحككمية عمى المعامالت  الرسـك .ْ
 العاـ القطاع ارباح مف المكازنة حصة .ٓ
 الرأسمالية اإليرادات .ٔ
 التحكيمية اإليرادات .ٕ
      أخرل إيرادات .ٖ
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 : النفقات االستثمارية االولى: النفقات الجارية، واآلخر :وتضم نوعين: النفقات: ثانيا
 :( وتشمل)عمى مستوى الدولة الجارية النفقات:  واًل أ

  المكظفيف تعكيضات .ُ
  الخدمية المستمزمات .ِ
  السمعية المستمزمات .ّ
  المكجكدات صيانة .ْ
  الرأسمالية النفقات .ٓ
 أخرل كمصركفات فيٍ الد   كخدمة كاالعانات المنح .ٔ
 كالمساىمات كالمساعدات الخارجية االلتزامات .ٕ
 الخاصة البرامج .ٖ
 االجتماعية المساعدات .ٗ

 :، وتشملالدولة( مستوى )عمى: االستثمارية النفقات :ثانياً 
 الزراعي القطاع .ُ
 الصناعي القطاع .ِ
 كالمكاصالت النقؿ .ّ
 كالخدمات المباني .ْ
 كالتعميـ التربية .ٓ

 :، وتشملالدولة( مستوى )عمى :الموجودات: ثالثا
 النقد .ُ
 السمؼ حسابات .ِ
 أخرل مدينة حسابات .ّ
 القركض .ْ
 االستثمارات .ٓ
 المدينة السنكية الحسابات .ٔ
 المدينة النظامية الحسابات .ٕ

 



25 
 

 :، وتشمل(الدولة مستوى عمى) :المطموبات رابعا:
 الدائنة النقدية الحسابات .ُ
 االمانات حسابات .ِ
 ()دائنكف أخرل دائنة حسابات .ّ
 االقتراض .ْ
 الدائنة السنكية الحسابات .ٓ
 لمتمكيؿ جارية حسابات .ٔ
 النتيجة حسابات .ٕ
 الدائنة النظامية الحسابات .ٖ
 

من قبل في العراق  العامة الموازنة بنود تنفيذ عممية في بها االلتزام يجب التي الخطوات
 العالي التعميم ومؤسسات الجامعات ومنها ايضانة العامة ز المشمولة بالمواالوحدات الحكومية 

 (ِّ ،ََِٕ )أبك العجيف، طارؽ، :وهي الحكومية
 الجامعات ىذه مكازنة في اقرارىا تـ التي المالية كتخصيصاتيا البنكد بيذه االلتزاـ :االولىالخطوة 

 المرصكدة االعتمادات تجاكز مف الحد عمى كبيرة بدرجة التنفيذ نجاح كيعتمد المكازنة ذتنفي عند
 المخصصة االعتمادات كفاية عدـ منيا متعددة ألسباب التجاكز كيحدث ،الجامعات ىذه لمكازنة
 الحتياجاتيا الجامعة مف الدقيؽ غير كالتقدير التخطيط بسبب ماإ كذلؾ، االنفاؽ أكجو لبعض
 .التخصيصات ليذه السيء التنفيذ بسبب اك، المقبمة المالية السنة خالؿ المتكقعة
 الكافية المركنة تكفير الضركرم مفإذ : التخصيصات ليذه التنفيذ مركنة تكفير :الثانيةالخطوة 

المختمفة  كالمالية االقتصادية الظركؼ لمكاجية كذلؾ، التخصيصات ليذه كاالنفاؽ التنفيذ عند
 التخصيصات ىذه إنفاؽ في أكسع صالحيات كاعطاء تنفيذىا المراد كالمشاريع البرامج كظركؼ
 الجامعة مصمحة يحقؽ عمى الكجو الذم المكازنة كأبكاب بنكد بيف لممناقمة عنيا لممسؤكليف
 .المناقالت ىذه مف الحقيقية

 عمى كالتركيز المكازنة تبكيبات تخصيصات نفاؽإ عممية في االسراؼ منع :الثالثةالخطوة 
 كاالجتماعية االقتصادية االىداؼ لتحقيؽ العالي التعميـ مؤسسات تخدـ التي الميمة التبكيبات
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 بأقؿ المشاريع كتنفيذ الخدمات أفضؿ تقديـ يتـ بحيث، التخصيصات ىذه دارةإ كتحسيف لمجامعات
 ممكف. تكمفة

 بيذه االلتزاـكمنيا الجامعات كمؤسسات التعميـ العالي ، كعميو يجب عمى جميع الكحدات  
 عمى كبيرة بدرجة التنفيذ نجاح كيعتمد ، مكازنةال في اقرارىا تـ التي المالية كتخصيصاتيا البنكد
 :منيا متعددة ألسبابقد يحدث  التجاكز اال اف المكازنة في المرصكدة االعتمادات تجاكز مف الحد

 االنفاؽ أكجو لبعض المخصصة االعتمادات كفاية عدـ .ُ
  المقبمة المالية السنة خالؿ المتكقعة جاتالحتيال يفالدقيق غير كالتقدير التخطيط .ِ
  التخصيصات ليذه السيء التنفيذ .ّ
 الدكلة مكازنة في المالي العجز .ْ

 نفقات تزيد عندما الدكلة مكازنة في المالي العجز يتحقؽ اذ :العامة الموازنةفي  العجز المالي
 الجديد النقدم اإلصدار الى اك االقتراض إلى الحككمة يدفع األمر كىذا إيراداتيا، عف الدكلة
 كارصدتيا حقكقيا في النقص صافي اليو مضافان ك  ،الحككمة اقتراض في الزيادة تغطية لغرض
 كرسكـ ضرائب مف تجبيو ما يفكؽ بما سنة كؿ في الحككمة تنفقو ما مقدار أيضا كىك. النقدية

يرادات  المكازنة طرفي بيف االختالؿ مف حالة كجكد الى المفيـك ىذا كيشير عمييا، تحصؿ كا 
 الحككمي المالي العجز يمثؿ الزيادة ىذه عف الناتج كالفرؽ لمدكلة العامة النفقات تزداد ذإ ،العامة

 ىادم،: )اآلتيب العامة المكازنة عجز أسباب تحديد( ٖ ،َُِٗخركف، كآ محمد،)في تمؾ السنة 
 (ٖ-ٔص ،َُِٗ كناصر،
 .العامة اإليرادات اجمالي الى كنسبتيا نمكىا معدؿ كارتفاع العامة النفقات حجـ ارتفاع .ُ
 (.الجارم) التشغيمي االنفاؽ حجـ كزيادة العاـ االنفاؽ ىيكمية اختالؿ .ِ
 (.كالرسـك الضرائب) السيادية اإليرادات اسياـ كتكاضع العامة االيرادات ىيكمية اختالؿ .ّ
 (.كالرسـك الضرائب) السيادية اإليرادات اسياـ كقمة الضريبي النظاـ جمكد .ْ

 العامة المكازنة تضمو نقدم رقـ مجرد ليس الحككمي نجد اف االنفاؽ كفي ضكء ما سبؽ
 السياسية عكامؿ عدة منيا ؿتفاع حصيمة ىك الرقـ ىذا اف كىي ميمة حقيقة يجسد انو بؿ لمدكلة

 فيالحككمي  االنفاؽ مستكل في كبير بشكؿ تؤثر انيا ذ، إكغيرىا كاالجتماعية كاالقتصادية
 .بشكؿ سمبي تخصيصات بنكد المكازنة يؤثر فيالعاـ مما قد  االنفاؽ ىيكمية
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 الدكلة متطمبات لتغطية كفايتيا كعدـ المكارد ىي محدكدية الجدير ذكره افكلعؿ مف 
 الىدفعت الجيات العميا ، مما العاـ االنفاؽ مف المشاكؿ التي تكاجوىي ( النفقات) الحاجة كتزايد
، كمنيا الكحدات الحككمية مف سائرلمدكلة  العامة لممكازنة مغذية مكارد إيجادعف  البحث

 .كال سيما الجامعية منيا مؤسسات التعميـ العالي في العراؽ،
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 الثالث المبحث
 العراق في العالي التعميم صندوقمفهوم 

 

( كبرقـ ُٗٗٗفي عاـ )يعٌرؼ صندكؽ التعميـ العالي بانو صندكؽ أنسس بتشريع قانكني 
التعميـ العالي كالجامعة كالييئة كالكمية حيث بمكجبو يينشأ في كؿ مف مركز كزارة ( ُِِتشريع )

الكقائع ) كالمعيد كمركز البحث العممي، كيتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ االدارم كالمالي.
 (ّٖٕٔالعدد ،ُٗٗٗالعراقية، 
إلنشاء تكسيع الجامعات  الالزمة االمكاؿ تكفير يقصد بوالعالي  التعميـ عمى اإلنفاؽ اف

 كمختبرات كلكاـز قاعات دراسية مف كالفنية المادية باحتياجاتيا كتزكيدىا التعميميةكالمراكز 
 مشركع التعميـ اف كىذا يعني. ركاتب كاجكر محاضرات كغيرىا دفع عف فضال، كغيرىا ةكقرطاسي
 مف ان حق، بكصفو التعميـ عمى الطمب الزدياد تبعان تزداد  التمكيؿ مصادر تكفير يتطمب ماديا مكمؼ
 المجتمعات الحديثة. في االفراد حقكؽ

 البحثى  االمري  يقتضيمما  ،إضافية عمى المكازنة الدكلة أعباءن  تيكم ؼاال اف ىذه الزيادة قد 
 التعميـ مجاؿ في التكسعب الدعـكمف ىنا بدأت فكرة  ،عف مصادر تمكيؿ الى جانب المكازنة

 :يتتجٌمى اىميتوي فيما يمالذم العالي  التعميـ العالي مف خالؿ انشاء صندكؽ
المالية لكزارة التعميـ العالي قمة التخصيصات  ذلؾ الف ،التمكيؿ مصادر أحد اعتباره .ُ

 لمجامعات العممية األىداؼ تحقيؽ تأثير رئيسي يحكؿ دكف لو ضعؼ التمكيؿ الجامعيك 
 التعميمية. العممية العراقية كيعيؽ

 حدأبكصفو  ذاتيان  الممكؿ المسائي تعميمو في العالي صندكؽ التعميـ كما تبرز أىمية  .ِ
 .التعميمية العممية ديمكمة عمى تساعد التي البدائؿ

 التعميمية المؤسسات حاجة لسد اسياميا في ايضا العالي صندكؽ التعميـ أىمية تبرزك   .ّ
 التعميـ صندكؽ تعميمات فرضتيا نسب كفؽ يا عمىختناقاتا كمعالجة بصيانتيا يتعمؽٌ  فيما

يرادات لمصركفات حدكد تضع كالتي ،ُٗٗٗ لسنة( ُِِ) رقـ العالي  بنسب الصندكؽ كا 
 نزكال العممي كالبحث العالي التعميـ كزارة كىي اإلدارم اليـر اعمى مف تبدأ كمعمكمة ثابتة
 المادة نص عميو تفرضو ما حسبب ؿ  كي  كالمعاىد كالكميات كالييئات الجامعاتالى 

 .مصركفاتو( ك )مكارده لنسب المنظمة
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 مصركفات في الصندكؽ مكارد تأثير نسبة مدل لتبياف التطرؽ تبرز أىميتو مف خالؿ  .ْ
 اقساـ كأ مختبرات لفتح الالزمة دعـ التخصيصات في الكميات اك الييئات اك الجامعات

 دعـ في الحككمي االنفاؽ كبالتالي تعزيز ،العامة المكازنة رفد في الفعالة كاالسياـ عممية
  .كديمكمة استمراريتيا احتياجاتيا مف كتمبية جزء التعميمية المسيرة

 العالي قد أضاؼ ليا خصائص المؤسسات الممكلة صندكؽ التعميـكعميو نجد اف اىمية 
تعتمد عمى مكاردىا في تغطية نفقاتيا كسد احتياجاتيا مف االنفاؽ عمى االكجو  ألنيا  ذاتيان 

 اف المؤسساتكالمؤسسات التعميمية فييا كما المختمفة التي تحتاجيا المسيرة العممية لمجامعة 

 (ٖٗ ،َُِّعباس، زينب حميدم،) :نذكرىا فيما يأتيخصائص ب تمتاز ذاتيان  الممكلة
 ككنيا ، تميزىا التي الخصائص اىـ مف الخاصية ىذه تعد :الربح تحقيؽ حافز كجكد عدـ .ُ

 كالنقؿ الكيرباء الماء مثؿ الخدمات بتقديـ تقـك التي العامة المرافؽ مؤسسات مف جزء د  عى تي 
 الخاصة الخدمية المؤسسات ككذلؾ ضئيمة رسـك مقابؿ أك ،مقابؿ بدكف كالتعميـ

 المؤسسات كىذه معيف، بمقابؿ خدماتيا بتقديـ التي كالمعاىد كالكميات كالمستشفيات
 كاف نشاطيا مف الربح تستيدؼ ال تمؾ خدماتيا تقديـ عند كالخاصة العامة الخدمية
 تحصؿ الذم المقابؿ ىذا ييخىص ص حيث تمؾ، خدماتيا لقاء محدد مقابؿ عمى حصمت
 الجكدة لمعايير كفقان اك جزء منيا  الخدمات تمؾ تكاليؼ لتغطية، القانكفكفؽ  عميو

 .عمييا المنصكص
 مكاردىا عمى تحصؿ ككنيا تنافسية قكل المؤسسات ليذه تكجد :تنافسية اسكاؽ كجكد عدـ .ِ

 ىدفيا تعميمية كأ صحية أك اجتماعية مؤسسات فيي، كالضرائب الرسـك طريؽ عف
 .لممجتمع عامة خدمة تقديـ كانما الربح تحقيؽ ليس االساس

 دكافع مع تتفؽ ال قد الخدمية الكحدات اىداؼ اف :المصالح اصحاب اىداؼ تجانس عدـ .ّ
 الكحدات ىذه بيف العالقة ككفت كبالتالي، العميا السمطة بقرارات يعينكف الذيف المدراء
 المدراء اىتماـ خارج النشاط نتيجة المالي المركز في بحتو ةكظيفي ةعالق ىاكمدراء
 .لمربح اليادفة االعماؿ لكحدات االىـ الدافع باعتباره الربح افعد غياب، ك نتيجة

 لغياب كفعاليتيا الحككمية االدارة كفاءة لضماف البديمة الكسيمة كىك :لمتشريع الخضكع .ْ
 .المنافسة كسكؽ الربحية مؤشر
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 المجتمع ألبناء التعميمية الخدمات بتقديـ الجامعية المؤسسات ىذه تقـك :المجتمع خدمة .ٓ
 . القانكفهي دحدٌ  بمقابؿ ابنائو لبعض كأ كمو

، كلكنو لمربح ىادفة غير جية العالي التعميـ صندكؽ ىذه الخصائص نجد اف في ضكء
 خصائص، ك ناحية مف الحككمية المؤسسات خصائص تجمع مختمفة مؤسسات كلكنياحصيمة 
 اخرل. ناحية مف لمربح اليادفة( االعماؿ منظمات) االقتصادية الكحدات

 التي ،ُٗٗٗ لسنة( ُِِ) رقـ العالي التعميـ لصندكؽ تعميمات فٌ اف المشرع العراقي قد سى 
يرادات لمصركفات حدكد تضع  اإلدارم اليـر اعمى مف تبدأ معمكمة،ك  ثابتة بنسب الصندكؽ كا 
 كؿ كالمعاىد كالكميات كالييئات الجامعاتالى  نزكال العممي كالبحث العالي التعميـ كزارة كىي
)نصكرم كسير،  .(كمصركفاتو مكارده) لنسب المنظمة المادة نص عميو تفرضو ما حسب
َُِٓ ،ِٕٗ) 
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 1999 ،122 رقم العالي، التعميم صندوق تعميمات
 :، إذ نٌصت عمى ما يمياكؿ مكاٌد دستكرية في ىذا الشأف تعميماتال كانت ىذه

 (  1): المادة
 كالكمية كالبيئة كالجامعة العممي كالبحث العالي التعميـ كزارة مركز مف كؿ   في آينش

 اإلدارم كاالستقالؿ المعنكية بالشخصية يتمتع( العالي التعميـ صندكؽ) ػب يسمى صندكؽ كالمعيد
 .المالي ك
   (2): المادة 

 :تيقكامو عمى النحك اآل إدارة سمجمي  الصندكؽى  يدير
 : مف الكزارة مركز في . أ

 رئيسا                             يخكلو مف أك الكزير : أكال
    لمرئيس نائبا أقدميـ كيككف الكزارة مركز في العامميف المدراء مف ثالثة عمى زيدي ال مااختيار : ثانيا

 اعضاءن 
 كمقررا عضكا                        المالية الشؤكف قسـ مدير :ثالثا
 : مف الييئة أك( التكنكلكجية الجامعة عدا) الجامعة رئاسة في . ب
 رئيسا                    الييئة رئيس كأ الجامعة رئيس: أكال
  لمرئيس كنائبا ضكاع                  البيئة أك الجامعة رئيس مساعد :ثانيا
 في العممية المجالس رؤساء مف ثالثة أك األقساـ مدراء مف ثالثةو  عمى يزيد ال مااختيار : ثالثا 

 سنتيف لمدة الييئة رئيس اك الجامعة رئيس مف اختيارىـ يتـ اآلتية لالختصاصات العراقية الييئة
  قابمة

 أعضاءن                                                لمتجديد
 كمقررا عضكا                       المالية الشؤكف قسـ مدير :رابعا
 :مف التكنكلكجية الجامعة في  . ج
 رئيسا                                   الجامعة رئيس :أكال
 لمرئيس كنائبا عضكا                           الجامعة رئيس مساعد :ثانيا
 الجامعة مجمس مف اختيارىـ يتـ العممية األقساـ رؤساء مف ثالثة عمى يزيد ال مااختيار  :ثالثا
 أعضاءن                                لمتجديد قابمة سنتيف لمدة
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 كمقررا عضكا                     المالية الشؤكف قسـ مدير: رابعا
 :مف المعيد أك الكمية في د.
 رئيسا                    المعيد عميد أك الكمية عميد :أكال
 لمرئيس كنائبا عضكا                                 العميد معاكف :ثانيا
 مف اختيارىـ يتـ العممية الفركع اك العممية األقساـ رؤساء مف ثالثةو  عمى يزيد ال ما أختيار ا:ثالث

 أعضاء    لمتجديد قابمة لمدة سنتيف المعيد أك الكمية مجمس
 كمقررا عضكا                        الحسابية الكحدة مدير :رابعا

 ( 3) المادة
 ألحكاـ كفقا الصندكؽ مف لمصرؼ الالزمة القرارات اصدار الصندكؽ إدارة مجمس يتكلى  . أ

 مجمس قراراتالكزير عمى  مصادقة بعدتككف ىذه القرارات نيائية ك  ،كالقرارات القكانيف
 أك الكمية مجمس كمصادقة الكزير أك بالكزارة المرتبطة كالمراكز الكزارة مركز صندكؽ إدارة

 . المعيد كأ الكمية صندكؽ إدارة مجمس لقرارات بالنسبة المعيد
 .قطعية الييئة أك الكمية في الصندكؽ ادارة مجمس قرارات تككف  . ب
 ( 4) المادة:
 :يأتي مما الكزارة مركز في العالي التعميـ صندكؽ مكارد تتككف
 في المقررة األىمية كالكميات الجامعات مف المستكفاة الرسـك حصيمة مف%( ُ) نسبة  . أ

 .۲۰۰۲ لسنة( ُِْ) القرار مف( ثانيا) البند
 البند بمكجب المقررة كالمعاىد الكميات في المسائية الدراسات أجكر مف%( ٓ) نسبة  . ب

 .ُٗٗٗ لسنة( ُْٖ) رقـ القرار مف( ۳-رابعا)
 .كنشاطاتيا الكزارة خدمات عف الناجمة اإليرادات د.
 .المنقكلة كغير المنقكلة الكزارة أمكاؿ استثمار مف المتحققة األرباح. ق    
 .المعتمدة كالضكابط التشريعات كفؽ كاالكتتاب كالكقؼ كالتبرعات المنح كاليبات.  ك    

 ( 5المادة)

 :يأتي مما الييئة أك الجامعة في العالي التعميـ صندكؽ مكارد تتككف
 كفقا المتحققة اإليرادات مف كالمعيد البيئة أك كالكمية لمجامعة المخصصة النسبة نصؼ  . أ

 .ُٕٔٗ لسنة( ُِْ) رقـ الجامعية الخدمة قانكف مف( ۳۳) المادة مف( أ) البند لحكـ
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 . ُٔٗٗ لسنة( َُٔ) القرار تطبيؽ مف المتحققة الفكائد مف%( ُٓ) نسبة  . ب
 المنصكص ليا التابعة كالمعاىد الكميات في المسائية الدراسات أجكر مف%( َُ) نسبة . ح

 . ُٔٗٗ لسنة( ُْٖ) القرار مف (ِ –رابعا)البند  في عمييا
 .النافذة التشريعات كفؽ االستشارية المكاتب إيرادات مف إلييا يؤكؿ ما  .د
 .الييئة أك الجامعة كنشاطات خدمات عف الناجمة اإليرادات .ق
 .المنقكلة كغير المنقكلة أمكاليا استثمار مف المتحققة األرباح. ك
 لمكميات المنقكلة كغير المنقكلة األمكاؿ استثمار مف المتحققة األرباح مف%( ُٓ) نسبة . ز

 .بيا المرتبطة المعاىد أك
 . المعتمدة كالضكابط التشريعات كفؽ كاالكتتاب كالكقؼ كالتبرعات كاليبات المنح . ح
 بجامعة خاص). العقـ كعالج االجنة ألبحاث بغداد مركز إيرادات مف%( ُٓ) نسبة. ط

 (.بغداد
 ( 6المادة )

 :يأتي مما المعيد اك الكمية في العالي التعميـ صندكؽ مكارد تتككف
 المتحققة اإليرادات مف كالمعيد الييئة أك الكمية أك لمجامعة المخصصة النسبة نصؼ  . أ

 .الجامعية الخدمة قانكف مف( ُّ) المادة مف( ُ) البند ألحكاـ كفقا
 في المقررة المسائية الدراسات طمبة مف المستكفاة الدراسية األجكر مف%( ٖٓ) نسبة  . ب

 .ُٔٗٗ لسنة( ُْٖ) القرار مف( ُ-ْ) البند
 . كنشاطاتيا خدماتيا عف الناجمة اإليرادات.  د      
 .النافذة التشريعات كفؽ العممية االستشارية المكاتب إيرادات مف إلييا يؤكؿ ما ق.      
  العائدة المنقكلة كغير المنقكلة األمكاؿ استثمار مف المتحققة األرباح مف%( ٖٓ) نسبة ك.      

 .المعيد أك لمكمية          
 .المعتمدة كالضكابط التشريعات كفؽ كاالكتتاب كالكقؼ كالتبرعات كاليبات حالمن. ز      
 (7) المادة
 ىذه مف( ْ) المادة مف( د)ك( ج)ك( ب)ك( أ) البنكد في المتحققة اإليرادات تصرؼ . أ

 المتبقية (۳۰٘) نسبة كتصرؼ العامميف تحفيز ألغراض (۰۰%)بنسبة  التعميمات
 .الكزارة مركز في العممية بالعممية الخاصة االختناقات كمعالجة الصيانة ألغراض
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 البند في عمييا المنصكص كاالكتتاب كالكقؼ كالتبرعات كاليبات المنح حصيمة تصرؼ  . ب
 قد كانت إذا إال التربكية العممية تطكير عمى التعميمات ىذه مف( ْ) المادة مف( ك)

 .عينياب محددة ألغراض خصصت
 ( 8المادة)

( ط)ك( ز)ك( ك)ك( ق)ك( د)ك( ج)ك( ب)ك( أ) البنكد في المتحققة اإليرادات تصرؼ . أ
( َِ)%ك العامميف تحفيز ألغراض%( َٖ) بنسبة التعميمات ىذه مف( ٓ) المادة مف

 .العممية بالعممية الخاصة االختناقات كمعالجة الصيانة ألغراض المتبقية
 في عمييا المنصكص كاالكتتاب كالكقؼ كالتبرعات كاليبات المنح حصيمة تصرؼ . ب

 كانت إذا إال التربكية العمية تطكير عمى التعميمات ىذه مف( ٓ) المادة مف( ط) البند
 .بعينيا محددة ألغراض خصصت قد

 
 
 
 
 

 (9)المادة 
 البالغة التعميمات ىذه مف( ٔ) المادة مف( أ) البند في عمييا المنصكص االيرادات تصرؼ . أ

 اآلتي: نحكال عمى المسائية الدراسية األجكر مف( ٖٓ)%
 .حصرا األخرل كالمكجكدات األبنية صيانة ألغراض%( َُ) نسبة: أكال 
 .الخدمية كالمستمزمات المحاضرات كأجكر العامميف ركاتب أجكر ألغراض%( َٔ) نسبة: ثانيا  
 .العامميف حكافز ألغراض%( ُٓ) نسبة: ثالثا  
 ىذه مف( ٔ) المادة مف( ك)ك( ق)ك( د)ك( ج)ك( ب) البنكد في المتحققة االيرادات تصرؼ . ب

 صيانة ألغراض%( َِ) نسبة خصصكت، العامميف تحفيز ألغراض (۰٘%) بنسبة التعميمات
 .التربكية بالعممية الخاصة االختناقات كمعالجة مكجكداتيا،

 ( ز) البند في عمييا المنصكص كاالكتتاب كالكقؼ كالتبرعات كاليبات المنح حصيمة تصرؼج. 
  خصصت قد كانت إذا إال، التربكية العممية تطكير في التعميمات ىذه مف( ٔ) المادة مف    
  . خاصة ألغراض   
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 (11المادة )
 شير يمي الذم الخامس اليكـ في شيريا لمعامميف حكافز بكصفيا%( َٓ) نسبة تكزع . أ

 :تيةاآل لمضكابط كفقا االستحقاؽ
 كفؽ كالمتعاقد، كميا كالمنسب ،الدكتكراه لدراسة غفرٌ تكالم بالخدمة المستمر ؼالمكظ يستحؽ: أكال

 .التعميمات ىذه في لو المقررة الحكافز كامؿ النافذة القكانيف
 مف%( َٓ) نسبة األمكمة بإجازة المتمتعة كالمكظفة دراسيا المجاز المكظؼ يستحؽ: ثانيا

 .الحكافز
 .الكاحد األسبكع في التنسيب أياـ عدد بنسبة الحكافز جزئيا المنسب يستحؽ: ثالثا
 :تياآل النحك عمى بالحكافز لممشمكليف النقاط تحسب: رابعا
 :  العممي التحصيؿ حسب .ُ

 نقاط خمس( ٓ) اإلعدادية، ك نقاط أربع( ْ) المتكسطةك ، طنقا ثالث( ۳) المتكسطة دكف
 نقاط ثماف( ٖ) عاليال دبمـككال، نقاط سبع( ٕ) بكالكريكسكال، نقاط ست( ٔ) فنيال دبمـككال

 نقاط ةعشر ( َُ) دكتكراهكال، نقاط تسع( ٗ) ماجستير
 .العممي كالبحث العالي التعميـ كزارة في فعمية كظيفية ةخدم سنة لكؿ كاحدة نقطة تحسب .ِ
 :الكظيفي المستكل حسبب .ّ
 نقاط ثالث( ۳) عممي قسـ مقرر أك شعبة مسؤكؿ 
 نقاط ست( ٔ) عممي قسـ رئيس أك قسـ مدير 
 نقاط تسع( ۹) عميد معاكف اك عاـ مدير معاكف  
 نقطة عشر اثنا( ُِ) عميد اك عاـ مدير 
 نقطة عشر خمسة( ُٓ) خاصة درجة أك جامعة رئيس  
 نقطة عشر ثمانية( %۳) كزارة ككيؿ 
 :يأتي كما التكزيع فترة خالؿ الصادرة الشكر كتب إزاء نقاط تحتسب  .ْ
 كاحدة نقطة( ُ) العميد أك العاـ المدير مف الشكر كتاب  
 نقطتاف( ۲) الخاصة الدرجة مف الشكر كتاب 
 نقاط ثالث( ۳) الكزير مف الشكر كتاب  
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 المحددة الفترة أياـ عددب -كاف سببو  مٌ أل -الدكاـ عدـ أياـ عدد بمقابمة النقاط تخفض .ٓ
 أياـ ثالث عمى منيما كؿ مدة زيدت ال التي المرضية أك االعتيادية اإلجازة عدا لمتكزيع،

 .مر نفسو بالنسبة إلجازة الكالدة، كاالالشير في
 .غياب يـك كؿ عف كاحدة نقطة تخفض .ٔ
   :يأتي كما الكظيفية الدرجة أساس عمى تيةآلا النقاط تضاؼ .ٕ
 كاحدة نقطة( ُ) عشرة الحادية الدرجة   
 كاحدة  نقطة( ُ) العاشرة الدرجة 
 نقطتاف( ِ) التاسعة الدرجة  
 نقطتاف     ( ِ) الثامنة الدرجة 
 نقاط    ( ّ) السابعة الدرجة 
 نقاط( ّ) السادسة الدرجة 
 نقاط       ( ْ) الخامسة الدرجة 
 نقاط           ( ٓ) الرابعة الدرجة 
 نقاط( ٔ) الثالثة الدرجة 
 نقاط     ( ٕ) الثانية الدرجة 
 نقاط( ٖ)االكلى  الدرجة 
 بقرار المتميزة ألعماليـ كفقا لمعامميف المخصصة الحكافز مف الباقية%( َٓ) نسبة تكزع  . ب

 في مدة المعيد عميد أك، الكمية عميد أك، الييئة رئيس أك ،الجامعة رئيس أك، الكزير مف
 .المالية السنة

 (   11) المادة
 . الحككمية المصارؼ لأحد في خاص كحساب مستقمة حسابية كحدة لمصندكؽ . أ
 الخاصة الدفترية المستندية المجمكعة كيستخدـ المكحد المحاسبي النظاـ الصندكؽ يتبع . ب

 .ككرالمذ بالنظاـ
 .المالية الرقابة ديكاف كتدقيؽ لمرقابة الصندكؽ حسابات تخضع. ج    
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 (    12المادة )

 كالكمية الييئة كرئاسة الجامعة كرئاسة الكزارة مركز في الصندكؽ ادارة مجمس يجتمع . أ
 أكثرية بحضكر النصاب كيكتمؿ، رئيسو مف بدعكة شير كؿ االقؿ في كاحدة مرة كالمعيد

 حي ج  رى يي  األصكات تساكم كعند ،الحاضريف األعضاء بأغمبية القرارات كتتخذ، األعضاء
 .الرئيس ضـٌ صكت الذم الجانب

مف  السنة خالؿ اجتماعات ثالثة عف المجمس أعضاء مف عضك أم   يتغيب أف يجكز ال . ب
 .عنو بديال المجمس كيرشح مستقيال يعد ذلؾ عمى الغياب عدد زاد ذافإ، مشركع عذر دكف

 :تيةاآل بالكاجبات يقـك مقرر لممجمس ككفي . ج
 .المجمس اجتماعات بمكاعيد التبميغ: أكال
 .مناسب بكقت االجتماع قبؿ بنسخة كأعضائو رئيسو كتزكيد ممجمسل منياجو  عدادإ: ثانيا
 السجؿ عق  كى يي  اف عمى المحاضر سجؿ في كتكاريخيا رقامياأ حسب المجمس قرارات تكثيؽ: ثالثا
 .رركالمق   كاألعضاء المجمس رئيس مف
 .طبيعتيا حسبب الالزمة اإلجراءات كاتخاذ كتسجيمو البريد ـكتسم   الكتب تحرير: رابعا

 .العالقة ذات الجيات مع تنسيؽالب كتكصياتو المجمس كقرارات خطط تنفيذ متابعة: خامسا
 .السنة خالؿ اعمالو كنتائج المجمس بنشاط سنكم كتقرير دكرية تقارير إعداد: سادسا
 .كاجبات مف اإلدارة مجمس رئيس إليو يككمو ما: سابعا
 :تيةاآل الكاجبات يؤدم محاسب لمصندكؽ يككف . د

 .الغرض ليذا المعتمدة القبض كصكالت بمكجب الصندكؽ إلى درً تى  التي المبالغ أكال: قبض
 األرقاـ أساس كعمى الصندكؽ سجؿ في مفرداتيا بحسب المقبكضة المبالغ ثانيا: تسجيؿ

 .لمنشر المتسمسمة
 كال ،الصندكؽ لحساب المعتمد الحككمي المصرؼ إلى المكٌدسة لديو المقبكضة المبالغ ثالثا: تسميـ

 .تأجيميا يجكز
 المحاسبي النظاـ بمكجب الخالصة كأعداد المصرؼ كشكؼ مع الجارم الحساب رابعا: مطابقة

 .المكحد
 لتالفي دينار ألؼ خمسيف( ََََٓ) عف يزيد ال بما االحتفاظ لممحاسب خامسا: يجكز
 .كالضركرية الطارئة المصركفات
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الحظ اف التعميمات الصادرة جاءت كاضحة مف حيث تشكيالت صندكؽ التعميـ مما سبؽ 
، كادارتيا الكميات كالمراكز المرتبطة بياـ كمف ثى  ،الجامعة ثـالكزارة ب متمثالن  العالي مف اعمى اليـر

ركة بيف المكازنة اآلية المش ، بما يبرزلصندكؽ كاكجو االنفاؽكما كضحت مصادر تمكيؿ ا
قامة مشاريعالتمكيؿ ك  في كالصندكؽ بما الكمفة المنخفضة التعميمية ذات الجكدة العالية ك  سيما، كالا 

ا بما يخدـ التنمية االقتصادية انخفاض تكاليفيك  ،العاـ لإلنفاؽفاعمية يؤدم الى زيادة كفاءة ك 
 التعميمية في العراؽ.كاالجتماعية ك 
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 الفصل الثالث
 الجانب العممي

في بناء مخطط  منيجية الدراسة تحديد ماىية المتغيرات التي اعتمدىا الباحث اقتضت
في ضكء النسب المئكية بيدؼ معالجتيا لمبيانات المتعمقة بمتغيرات الدراسة الدراسة االفتراضي. 

 تحديد مدل دعـ صندكؽ التعميـ العالي لمكازنة عينة البحث كبغية ىا كالمكازنة بينيا.نمك كنسب 
 الفرضية.ىذه ىذا البحث لتحقيؽ صحة  خٌصصت الدراسة )جامعة بغداد(

 .كسؿأبرنامج  في نطاؽمف األدكات التحميمية  جممةكقد اعتمد الباحث ليذا الغرض 
 تية:المباحث اآلفقد تضمف ىذا الفصؿ  ـما تقد كاستنادا الى

 نبذة تعريفية عف جامعة بغداد األكؿ: المبحث 

  :عداد تبكيبات مكازنة جامعة بغدادأالمبحث الثاني 

  لصندكؽ التعميـ العالي في تمكيؿ جامعة بغداد لدعـنسبة ا الثالث: قياسالمبحث 
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 المبحث األول
 نبذة تعريفية عن جامعة بغداد

مف  تنعىدٌ ذ إ ،عينة البحث جامعة بغداد عفالجانب التطبيقي البد مف الحديث بقبؿ البدء  
الى الحديث عف نشأة ، كلذلؾ سنتطرؽ العراقية التي تعمؿ لخدمة العممية التعميمية اكلى الجامعات

 .التي تسعى الى تحقيقيا االستراتيجية ياأىدافكاخيرا  تيا العمميةرؤيو دادجامعة بغ
 (www.Uobaghdad.edu.iq) :بغداد جامعة نشأة

 العالي التعميـ نشأة عف حديث الكاقع في ىك كنشأتيا بغداد جامعة عف الحديث إف 
 ىي كانما، فحسب فيو عممية مؤسسة أكبر ليست بغداد جامعة فإ ذ، إالعراؽ في العممي كالبحث

 المستكل يعال تدريبان  المدربة كاالدارية كالفنية التدريسية كاتالمال منيا انطمقت فقد اكلى لبناتوً 
 تمؾ مف فادتأ كما ،دعٍ بى  فييا تأسيسيا تـ التي االخرل العراقية الجامعات بغية تعميميا عمى

 العمؿ ضركرة كتنامي فكرتيا بمكرة منذ الجامعة نشأت. االخرل الحككمية المؤسسات المالكات
 مف مسايرتو الى آنذاؾ الحككمات اضطر الذم االمر ميمان، شعبيان  مطمبان  جعميا مما تحقيقيا عمى
 .طمبمال ىذا تحقيؽ سبيؿ في الخطكات ببعض القياـ خالؿ

 في عر  شي  كقد ،عراقية جامعة تأسيس امكانية لدراسة لجنة اكؿ تشكمت ُّْٗ عاـ يفف
 ُٕٓٗ عاـ كفي، "بغداد جامعة" باسـ العراؽ في جامعة لتأسيس قانكف اكؿ ُٔٓٗ عاـ ايمكؿ
 كالمعاىد الكميات كاقع دراسة بميمة ليقـك، لمجامعة تأسيسي كمجمس بغداد لجامعة رئيس أكؿ عيف

 بالجامعة لربطيا الضركرية الخطكات كاتخاذ كيانيا، في زمةالال التغييرات كاجراء حينذاؾ القائمة
 . المناسب العممي المستكل بمكغيا مف التأكد بعد

 جامعة بقياـ االعتراؼ بمكجبو تـ كالذم بغداد لجامعة خرآ قانكف عر  شي  ُٖٓٗ عاـ فيك 
 كالطب كالتربية كاليندسة الحقكؽ كميات تضم، ك كاالدارية العممية شؤكنيا يدير مجمس ليا

 :ىي ةعالي معاىد بغداد بجامعة لحقتأي  كما البيطرم كالطب كالزراعة كالتجارة كاآلداب كالصيدلة
 المغات معيد •
 المساحة معيد •
 العالي الصناعية اليندسة معيد •
 البدنية التربية معيد •

http://www.uobaghdad.edu.iq/
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 حيث مف بغداد جامعة عمى رضتفي  التي التنمكية البمد اتمقتضي تزايد بالنظر الىك 
 في اخرل مدف الى العممي نشاطيا نطاؽ تد  كمى فقد  كالفنية العممية كمالكاتيا الطمبة اعدادالتكٌسع 
 كاليندسة كالعمـك الطب كميات ، ضٌمتالمكصؿ المكصؿ في مدينة ، إذ أيس سىت جامعة/العراؽ

 كميات البصرة في كاقامت لمحاسبات كمعيد االنسانية كالدراسات كالصيدلة كالغابات كالزراعة
 لجامعتي اساسا اعاله الكميات اصحبت ُٕٔٗ نيساف مطمع فيك  ،كاليندسة كالحقكؽ لمتربية

 لكؿ سريع بشكؿ تستجيب االف كحتى تأسيسيا منذ بغداد جامعة ككانت كالبصرة، المكصؿ
 االختصاصات في المقبكليف الطمبة اعداد زيادة خالؿ مف كذلؾ القكمية التنمية خطط متطمبات

 عف فضالن  كمية كعشريف اربعان  االف حتى بمغت التي جديدة كميات استحداث جانب الى، كافة
 الكراثية، اليندسة كالبالزما، الميزر كاالقميمي، الحضرم التخطيط) ىي العميا لمدراسات معاىد اربعة
 الذم العميا الدراسات ، تمثٌمت استجابتيا بزيادة تخصيصات(كالمالية المحاسبية الدراسات معيد
 .فييا المقبكليف الطمبة اعداد في زيادة تبعو

 (www.Uobaghdad.edu.iq) :بغداد جامعة رؤية
إذ  العريقة، البحثية كالمراكز كاالنسانية العممية الكميات مف متكاممة منظكمة بغداد جامعة

 بأف تؤمفكىي  معرفي، ان تخصص( ُُٕ) ، كتضـمراكز( ٗ)ك معاىد( ّ)ك كمية( ِْ) مف تتككف
 يتجمى االساسي كغرضيا الكطف، بناء عمى قادرة اجياؿ لخمؽ اساسه  المجتمع كتنمية االنساف بناء
 لمقدرات المحفزة الجامعة البيئة تكفير مف خالؿ المجتمع، كخدمةالعممي  كالبحث كالتعميـ التعمـ في

 سكؽ متطمبات مع التعامؿ مف الدارسيف تمكف دراسية كمناىج مؤىميف جامعييف كاساتذة العممية
 خريجيف بإعداد كتمتـز صاتصختال جميع تدعـتمؾ البيئة التي  المعمكمات كتكنكلكجيا، العمؿ
 ،مبدعيفك  مف عمماء العقكؿ بتنمية تمتازك  ،بالدرجة االساس ذاتيـ عمى معتمديف منتجيف
 عمى كتأكيدىا  العمؿ، ممارسات كتطكير العممية الحمكؿ ايجاد اجؿ مف المجتمع عمى كاالنفتاح

 االكاديمي. االعتماد عمى لمحصكؿ كالتأىيؿ كالتطبيقية النظرية المعرفة تكامؿ
 
 
 
 

http://www.uobaghdad.edu.iq/
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 االىداؼ خالؿ مف رسالتيا تحقيؽ الى الجامعة تسعىاألهداف االستراتيجية لجامعة بغداد: 
 (www.Uobaghdad.edu.iq) :تيةاآل

 المتجددة االحتياجات تسدٌ  التي المجاالت مختمؼ في لمعمؿ المؤىمة العاممة القكة تجييز .ُ
 .العمؿ لسكؽ

 .كرسالتيا الجامعة رؤيا تحقيؽ في يسيـ الذم بالشكؿ كاالدارية التعميمية العمميات تجكيد  .ِ
 .كتطكيرىا التدريسية الييئة اعضاء راتدق تنمية .ّ
 .الدكلية االعتماد كمعايير يتناسب بما العممية، انتاجاتي تجكيد .ْ
 التخصصات في الدكلية التجارب مف كاالستفادة المعتمدة التعميمية البرامج تطكير .ٓ

 .العمؿ سكؽ كمتطمبات يتناسب بما المتباينة،
 .الجكدة كمتطمبات تتناسب جديدة قدرات كخمؽ، العامميف قدرات تحسيف .ٔ
 التقنيات كتكظيؼ ،مسارىا تسييؿ عمى يعمؿ الذم بالشكؿ ياجراءاتا ىندسة عادةإ .ٕ

 .اتقانيا في الحديثة
 يتناسب بما كالمراكز كالمعاىد كالكميات لمجامعة التنظيمية اليياكؿ في النظر عادةإ .ٖ

 .كتكٌجيات الجامعة المستجدة
 .الجامعة تشكيالت لكافة الكظيفي التكصيؼ عمميات اتماـ .ٗ
يز عمى جكدة مخرجاتيا مف خالؿ الترك الجامعة في المعتمدة داءاأل تقييـ طرائؽ تطكير .َُ

 .كٌميان  عممٌيان ال
 كالجامعات العممية كالمؤسسات الجامعة بيف كتكثيقيا كالعممية الثقافية الركابط دعـ  .ُُ

 .كالعالمية العربية
 الجامعي.  العمؿ ةي أتمت .ُِ
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 الثاني لمبحثا
 بغداد جامعة موازنة تبويبات عدادإ
 يجب اعداد ، لذلؾالحككمي كتكزيع تخصيصات المكازنة باإلنفاؽترتبط تبكيبات المكازنة 

 التي كالمراحؿ العالي التعميـ كمؤسسات الحككمية الجامعات حاجة يالئـ بما المكازنة تبكيبات
 مف جامعة كؿ عف صادرة كتعميمات أنظمة ىناؾك  .بيا كمنيا جامعة بغداد االلتزاـ يجب

تمؾ االنظمة  فأ اال، كتخصيصاتيا المكازنات كتنفيذ اعداد كيفية تحدد الحككمية الجامعات
 : متضٌمنة األمكر اآلتية جامعة بغداد أصدرتياكقد ، كاحد مضمكنياكالتعميمات 

 مف كتتألؼ سنكيان  د  عى تي  كمكاد كفصكؿ أبكاب في تنظـ بيا خاصة مستقمة مكازنة لمجامعة اف .ُ
 .المكازنة بيا تتعمؽ التي المالية السنة إزاء المقدرة كنفقاتيا الجامعة ايرادات

 مفالجامعة  كحداتعمـك  الى تعميمان  المالية الشؤكف مدير مف بتخكيؿ الجامعة رئيس يصدر .ِ
 التقديرية مكازناتيا تقديـ فيو يطمب المالية الدائرة تعدىا نماذج بمكجب كأقساـ كىيئات كميات
 كاؼو  كقت ىناؾ يككف بحيث مبكر كقتفي  المكازنة بإعداد البدء يتـ كاف، معينة مدة خالؿ
 كانت كاف حتى شيكران عدة االجراءات ىذه تستغرؽ كقد القرارات كاتخاذ التحضير أجؿ مف

 .      نسبيان  الحجـ صغيرة الجامعة
 لدراسة التخطيطية المكازنة شعبة أك المكازنة لجنة كىي الجامعة قبؿ مف لجنة ؿى ك  شى تي  اف يجب .ّ

 دكر ، كال يقتصربذلؾ التكصيات كتقديـ كالكميات المختمفة الكحدات مف المقدمة االحتياجات
 شكميا في المكازنة عدادإ عمى شراؼاإل ليشمؿ يمتد كانما، فحسب التخطيط عمى المجنة ىذه

 .تنفيذىا كمتابعة النيائي
 :ييأت بما المالية الدائرة كالكميات الكحدات ىذه تزكيد ضركرة .ْ

 بكشكفات كمعززة المالية لمسنة المتكقعة لمتخصيصات كالكحدات الكميات احتياجات 
  االحتياجات ىذه مسٌكغات لبياف كافية دراسةك  تفصيمية

 بتفاصيؿ تامة كدقيقة معززة القادمة المالية لمسنة المتكقعة الكحدات اك تالكميا ايرادات  
  اآلتية الرئيسية التفصيمية البيانات بمكجب لمجامعة المكازنة مشركع المالية الشؤكف مدير دٌ عً يي . ٓ

 القادمة المالية لمسنة لمجامعة التقديرية المكازنة بنكد بتخصيصات تفصيمي بياف  
 القادمة المالية لمسنة لمجامعة المقدرة باإليرادات تفصيمي بياف  
 السابقة لمسنة انفاقيا تـ التي المكازنة بنكد تخصيصات يتضمف تفصيمي بياف  
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 السابقة لمسنة لجامعةا يراداتإ يتضمف تفصيمي بياف  
 سابقتيفال ماليتيفال لسنتيفا نفقاتك  يراداتا بيف ماًزف جدكؿ 

 شؤون المالية لرئاسة جامعة بغدادفي قسم ال إجراءات اعداد الموازنة
 التي كالمراحؿ العالي التعميـ كمؤسسات الحككمية الجامعات حاجة يالئـ بما المكازنة تيعىدٌ 

 الحككمية الجامعات مف جامعة كؿ عف صادرة كتعميمات أنظمة حيث ىناؾ ،بيا االلتزاـ يجب
 بكؿ خاصة كتعميمات انظمة ىناؾ اف حيث، كتخصيصاتيا المكازنات كتنفيذ اعداد كيفية تحدد
 قانكف المكازنة العامة،) :تيةاآل بالنقاط صياغتيا كباإلمكاف ،كاحد مضمكنيا اف اال جامعة
َُِّ ) 

 جامعة بغداد: موازنة تبويبات* 
العراؽ بالتبكيبات  في الحككمية الكحداتمف العالي  التعميـ سائر مثؿجامعة بغداد  تمتـز 

سنكرد التبكيبات ال اننا إ المذككر آنفان  ،َُِّ الثاني، الفصؿ ،كردت في دليؿ العراؽ المحاسبي
 .جامعة بغداد عينة البحثب الخاصة

 اإليرادات أوال:
شعبة  تنظميا التي المالية التقديرات مف مجمكعة مفالسنكية  الجامعة ايرادات تتككف

 الجيات طريؽ عف كأ، بعةت  المي  المعايير مف مجمكعة الى باالستناد في الجامعة المالية الشؤكف
 الجامعة: مياصتستح التي ،االيرادات تمؾ كمف، الجامعة في المعنية
 :( المنتسبيف ركاتب عمى الضريبة كاالرباح، الدخكؿ عمى الضرائب) الضرائب 
 باآلتي كتتمثؿ،  االخرل االيرادات: 
 كالخدمات السمع بيع حصيمة . أ
 سكنية مبافو  ايجار 
 ادارية كأجكر رسـك 
 المالية الطكابع رسـك 
 التصديؽ رسـك 
  كالمصادرات كالعقكبات الغرامات  . ب
 :المتنكعة االيراداتج.     
 الدراسةب الذيف اخفقكا الطالب مف ةمسترد   نفقات
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 العامة الخدمة مف المستقيميف المنتسبيف مف ةمسترد   نفقات 
 لمخزينة المعادة كالمكافآت الركاتب 
 المتنكعة االيرادات 
 الكتب بيع كمراكز المطاعـ ايرادات 
 االستشارية المكاتب ايرادات 

 وتشمل ثانيا: النفقات
 النفقات الجارية  . أ
 الستثمارية النفقات ا  . ب
 كتشمؿ: المساعدات االجتماعية  ،النفقات الجارية . أ

 :فتضـ  اما تبكيبات النفقات الجارية الخاصة بالتعميـ العالي 
 تعكيضات المكظفيف .ُ
 المستمزمات الخدمية .ِ
 المستمزمات السمعية .ّ
 صيانة المكجكدات .ْ
 النفقات الرأسمالية  .ٓ
 التعميـ.ية ك يدخؿ ضمف قطاع الترب مٌماليا  صي ص  خى ما يي : النفقات االستثمارية . ب

 العمؿ متطمبات حسب اآلتية المكجكدات حسابات جميع تستخدـ اف الجامعة :ثالثا: الموجودات
 :كىي المحاسبي

 النقد .ُ
 السمؼحسابات  .ِ
 أخرلحسابات مدينة  .ّ
 القركض .ْ
 االستثمارات  .ٓ
 الحسابات السنكية المدينة .ٔ
 الحسابات النظامية المدينة  .ٕ
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 العمؿ متطمبات حسب اآلتية طمكباتالم حسابات جميع تستخدـ الجامعة اف :: المطموباتابعار 
 الحسابات النقدية الدائنة  :كىي المحاسبي
 حسابات االمانات .ُ
 ليا في ذٌمة اآلخريف عمى صكرة )ديكف( حسابات  .ِ
 االقتراض  .ّ
 الحسابات السنكية الدائنة  .ْ
 حسابات جارية لمتمكيؿ  .ٓ
 حسابات النتيجة .ٔ
 عمى صكرة )ديكف( لدل المدينيفالحسابات النظامية  .ٕ

ظ ؼي الحسابات المذككرة آنفان عمى اختالؼ انكاعيا عم ى ًكٍفًؽ كفي قطاع التعميـ العالي تكى
 .مقتضيات العمؿ المحاسبي
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 الثالث المبحث
 بغداد جامعة تمويل في العالي التعميم صندوق دعم نسبة قياس

ىذا المبحث عمى كصؼ طبيعة متغيرات الدراسة عمى كفؽ بيانات العينة  ينطكم
لالستدالؿ عمى الحاسكبي  اكسؿ الباحث برنامج ، كاعتمد(َُِِ-ََِٗ) المبحكثة لمسنكات

تضمف ىذا المبحث ، لذا الصندكؽ في تمكيؿ بنكد المكازنة اسياـالنمك كنسبة  معدؿ نسبة
 :آلتيةالمحاكر ا

 جامعة بغدادالنمك ألكجو إنفاؽ معدؿ نسبة قياس  أوال:
 بغداد لجامعةالتعميـ العالي  صندكؽ إليراداتنسبة معدؿ النمك  قياس ثانيا:
 بغداد لجامعة صندكؽ التعميـ العالي إنفاؽ ألكجونسبة معدؿ النمك  قياس ثالثا:
 جامعة بغداد مكازنة بنكد دعـ في العاليلصندكؽ التعميـ نسبة معدؿ النمك قياس  رابعا:

 
 المكازنةبنكد  تبكيبات كتعدد كثرةل نظرا بغداد: جامعة نفاقإ ألوجه النمومعدل  نسبة قياس :أوال
لممكازنة  ةالرئيس لممصركفات الخمسة الفصكؿ حسبب ،جداكؿ خمسة مىع المحكر ىذا ـى س  قي  فقد

 كانت الجامعة انشطة معظـ اف بالذكر الجدير كمف، (َُِِ-ََِٗ)مدكلة لمسنكات ل العامة
 النشاط تمارس ال انيا يعني كىذا، %(ٗٗ) المئكية النسبةمف  ربتق تكاد كليذا ةتشغيمي

د جامعة بغدا. كمف اجؿ الكقكؼ عمى كاقع مكازنة كتخصيصات جدان  محدكد بشكؿ اال االستثمارم
النمك لتخصيصات المكازنة عمى الفصكؿ معدؿ نسبة ( تـ احتساب َُِِ-ََِٗلمسنكات )

الخمسة مف المكازنة مف خالؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف جامعة بغداد حيث تـ تطبيؽ 
 :تيعمى النحك اآلالنمك معدؿ نسبة 

 
 %ََُ× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نسبة معدؿ النمك = 

 
( ِ، كفقان لما ىك في الجدكؿ ذم الرقـ )تيةأعاله تـ التكصؿ الى النتائج اآل كبتطبيؽ المعادالت

  .الخاص بتعكيضات المكظفيف

السنة  –السنة الحالية 
 السابقة 

السنة السابقة



 

 (ِالجدكؿ )
 نسبة معدؿ النمك لمفصؿ األكؿ )تعكيضات المكظفيف(

 2112 2111 2111 2119 البنود

 النمو %معدل  مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  ( تعويضات الموظفين1ف)

 2 94917899619111 18- 92944594419111 21 112937195659921   93998193179647 رواتب 
 1 5191119111 75- 5191119111 1 21191119111   21191119111 لممنتسبين  المكافآت

 73- 41191119111 1 1951191119111 1 1951191119111   1951191119111 أجور المتعاقدين

 1 8911191119111 1 8911191119111 1 8911191119111   8911191119111 أجور المحاضرات 
 1 12191119111 1 12191119111 1 12191119111   12191119111 أجور االمتحانات 

 21- 81191119111 1 1911191119111 1 1911191119111   1911191119111 أجور المجان
   15934794759111       المجازين دراسيا 
األجور مجموع الرواتب و 

 15 118989694359111 16- 113911594419111 18 123919195659921   114981193179647 األساسية 

 14 365938993399111 11- 341935395129111 215 357944292639111   117937193179647 (2مجموع القسم ) 

المصدر: مف اعداد الباحث باالعتماد عمى قكائـ الشؤكف المالية لرئاسة جامعة بغداد    



 

)تعكيضات المكظفيف( ضمف  ( ىك جدكؿ تفصيمي لتبكيب الخاص بػِالجدكؿ ذك الرقـ )
فقات تشغيمية كاستثمارية (، حيث انيا تمثؿ نَُِِ-ََِٗمكازنة جامعة بغداد فعميا لمسنكات )

احتساب معدؿ النمك لممدة نفسيا حيث يكضح معدؿ النمك لكؿ  الحككمي، اذ تـ االنفاؽ ككمييما
بند مستكلن افقيان لمسنكات عينة البحث كمف ثـ يتضح  لنا النمك جميا مف خالؿ تحكيؿ المبالغ 
المجردة التي تشكؿ ارقامان كمجاميع فحسب الى نسب، كما ييمحظ في ضكء قراءة الجدكؿ كتحميمو 

( يخمك مف نسبة أم معدؿ، كذلؾ أمر طبيعي ألٌف ََِٗاص بالنمك لسنة )اف العمكد الخ
كىكذا  النمك فييا.استخراج معدؿ النمك معتمد عمى السنة السابقة لمسنة التي يراد احتساب معدؿ 

 َُِِك ََِٗ كؿ اف متكسط معدؿ النمك لمسنكات، كما نمحظ مف خالؿ الجدلبقية الفصكؿ
ىذا يعني اف ىناؾ زيادة طفيفة في معدؿ نمٌك اإلنفاؽ عمى ك % َٓ% كْٕ% كْٓعمى التكالي 

 تعكيضات مكظفي  جامعة بغداد.

 



 
 

 (ّالجدكؿ )
 نسبة معدؿ النمك لمفصؿ الثاني )المستمزمات الخدمية( 

 2112 2111 2111 2119 البنود

 معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  ( مستمزمات خدمية 2ف)

 1 5191119111 المؤتمرات و الندوات 
   -111 7597119111 1 

  7597119111 1 
 

 3191119111 الطبع 
1 
   -111 4594219111 

1 
  4594219111 

1 
 

 1 5191119111 االشتراك في الدورات التدريبية
  

 -111 7597119111 1 
  

7597119111 1 
 

 72191119111 تنظيف الدائرة 
1 
   -111 1951191119111 

1 
  1951191119111 

1 
 

 24691919111  1 24691919111 111-   1 11191119111 التأليفالتعضيد و الترجمة و 
1 

 

 1 18111111  1 1891119111 111-   1 1591119111 أجور الخدمات المصرفية 
 

أجور االنتساب الى المؤسسات 
 1591419111  1 1591419111 111-   1 1191119111 العممية 

1 
 

 1 7597119111 1 7597119111 111-   1 5191119111 خدمات أخرى 

 1- 2133851111  1 2915198519111 111-  1 1912591119111 مجموع خدمية متنوعة 

 7 365938993399111 5- 341935395129111 215 357944292639111  111 117937193179647 (2مجموع القسم ) 

 المصدر: مف اعداد الباحث باالعتماد عمى قكائـ الشؤكف المالية لرئاسة جامعة بغداد  



 

 (المستمزمات الخدمية)الثاني  الفصؿ لتبكيب تفصيمي جدكؿ أنو( ّ) الجدكؿيتضح مف 
 تشغيمية نفقات تمثؿ انيا حيث، (َُِِ-ََِٗ) لمسنكات فعميا بغداد جامعة مكازنة ضمف

 يكضح حيث، نفسيا لمفترة النمك معدؿ احتساب تـ ذإ الحككمي، االنفاؽ في إطار كاستثمارية
لعاـ نجد اف العمكد الخاص با ا. كمالبحث عينة لمسنكات ان افقي مستكلن  عمى بند لكؿ النمك معدؿ
كذلؾ اثر  مٌماكىذا  .صة لتمؾ السنةمف نسبة نمك ك ذلؾ لعدـ كجكد مبالغ مخص  يخمك  ََُِ

%، كىذا يعني عدـ كجكد َٓ(َُِِ)معدؿ النمك لمسنة  إذ كاف، َُِِمعدؿ النمك لمسنة  في
 .في ىذه المٌدة  مكازنة جامعة بغدادتخصيصات عمى لممستمزمات الخدمية في 

 



 

 (ْ)الجدكؿ 
 صؿ الثالث )المستمزمات السمعية(النمك لمفمعدؿ نسبة  

 2112 2111 2111 2119 البنود

 معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  ( مستمزمات سمعية3ف)

 َ َََ,َََ,َٖٕ َ َََ,َََ,َٖٕ َّ َََ,َََ,َٖٕ   َََ,َََ,ََٔ القرطاسية 

 َ َََ,َََ,َِٔ َ َََ,َََ,َِٔ َّ َََ,َََ,َِٔ   َََ,َََ,ََِ المطبكعات 

 َ َََ,َََ,ََْ,ُ َ َََ,َََ,ََْ,ُ َّ َََ,َََ,ََْ,ُ   َََ,َََ,ََٖ مجمكع قرطاسية ك مطبكعات 

 ُ َََ,َََ,ّّٔ,ُ ُ- َََ,َََ,َّٓ,ُ ُٓ َََ,َََ,ّّٔ,ُ   َََ,َََ,ََٗ الكقكد 

 َ َََ,َََ,ّّٔ,ُ َ َََ,َََ,ّّٔ,ُ ُٓ َََ,َََ,ّّٔ,ُ   َََ,َََ,ََٗ مجمكع الكقكد
مجمكع بدالت ايجار مكائف 

 معداتك 
      َُُ,ّْٖ,َََ   َُُ,ّْٖ,َََ َ 

 المصدر: مف اعداد الباحث باالعتماد عمى قكائـ الشؤكف المالية لرئاسة جامعة بغداد

 

 

 

 



 
 

 (ْتكممة الجدكؿ )
 2112 2111 2111 2119 البنود

 معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  ( مستمزمات سمعية3ف)

   52191119111 111- 1 31 52191119111   41191119111 الكتب المدرسية 

   3295119111 111- 1 31 3295119111   2591119111 الموازم الرياضية التجهيزات و 

   2691119111 111- 1 31 2691119111   2191119111 عمف الحيوانات

   296119111 111- 1 31 296119111   291119111 (أفالم روائية )سينمائية

   296119111 111- 1 31 296119111   291119111 (أفالم تسجيمية )وثائقية

   695119111 111- 1 31 695119111   591119111 الحاسبة  اآلالت

   193119111 111- 1 31 193119111   191119111 الطابعة  اآلالت

   695119111 111- 1 31 695119111   591119111 أجهزة مكتبية صغيرة أخرى 

   59891119111 111-   31 59891119111   46191119111 مجموع سمعية متنوعة 

 7 365938993399111 111- 341935395129111 215 357944292639111   117937193179647 (2القسم ) مجموع 

 المصدر: مف اعداد الباحث باالعتماد عمى قكائـ الشؤكف المالية لرئاسة جامعة بغداد    



 
 

 مكازنةضمف ( السمعية المستمزمات) الثالث الفصؿ لتبكيب تفصيمي جدكؿ ىك( ْ) الجدكؿ
 ككمييما في إطار تشغيمية نفقات تمثؿ انيا حيث، (َُِِ-ََِٗ) لمسنكات فعميا بغداد جامعة
 بند لكؿ النمك معدؿ يكضح حيث، نفسيا لمفترة النمك معدؿ احتساب تـ اذ الحككمي، االنفاؽ

ىك  ََُِالنمك لمسنة سط معدؿ حيث نجد اف متك  .البحث عينة لمسنكات فقيالا مستكلال
%. كىذا يعني اف تخصيصات المستمزمات َٓ َُِِ، كلمسنة %َٓ َُُِمسنة ، كل%ّٔ

 السمعية تكاد تككف ثابتة في مكازنة جامعة بغداد.



 
 

 (ٓالجدكؿ ) 
 نسبة معدؿ النمك لمفصؿ الرابع )صيانة المكجكدات( 

 2112 2111 2111 2119 البنود

 معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  صيانة الموجودات( 4ف)

 111-     4925196819111       صيانة الموجودات

         111- 1   8191119111 مصاريف صيانة متنوعة
       12996259111 111- 1   7591119111 صيانة األثاث 
       4951191119111 111- 1   2951191119111 صيانة المباني

األجهزة و صيانة المكائن 
       2915595119111 111- 1   1951191119111 اآلالتو 

       1191119111 111- 1   1191119111 صيانة أسمحة الشرطة 
صيانة الحدائق والمنتزهات 

      1927195659111 111- 1   74591119111 البساتين و 

       295119111 111- 1   2591119111 صيانة الكتب 

       1191119111 111- 1   1191119111 صيانة السجالت 

       591119111 111- 1   591119111 صيانة الوثائق 
مجموع مصاريف صيانة 

       8911596919111 111- 1   4987191119111 متنوعة 

       14987691519111 111- 1   9914591119111 مجموع الصيانة 
       14987691519111 111-     9914591119111 مجموع الصيانة 
 7 365938993399111 5- 341935395129111 111- 357944292639111   117937193179647 (2مجموع القسم ) 

المصدر: مف اعداد الباحث باالعتماد عمى قكائـ الشؤكف المالية لرئاسة جامعة بغداد    



 
 

، إذ يمٌثؿ (صيانة المكجكدات) الرابع الفصؿ لتبكيب تفصيمي جدكؿ ىك( ٓ) الجدكؿ
 تشغيمية نفقات تمثؿ انيا حيث( َُِِ-ََِٗ) لمسنكات فعميا بغداد جامعة مكازنة

كلـ يتـ احتساب نسبة النمك  لعدـ كجكد تخصيصات  .الحككمي االنفاؽ في إطار كاستثمارية
 بصيانة مكجكدات جامعة بغداد ضمف المدة كالمدركسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (ٔالجدكؿ )
 نسبة معدؿ النمك لمفصؿ الخامس )النفقات الرأسمالية( 

 2112 2111 2111 2119 البنود

 معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  معدل النمو % مبمغ التخصيص  الرأسمالية( النفقات 5ف)

     259 35992519111 1 11191119111   11191119111 سيارات الصالون

     589 51299519111 1 7391119111   7391119111 الدورياتسيارات الحمل/

     653 79193519111 23- 11591119111   13791119111 سيارات العمل 

     111- 1 1 2591119111   2591119111 الحافالت

     111- 1 1 591119111   591119111 البخارية و الدرجات الهوائية 

     553 2911198119111 9- 31891119111   34191119111 مجموع وسائط النقل 

 7 365938993399111 5- 341935395129111 215 357944292639111   117937193179647 (2مجموع القسم )

 المصدر: مف اعداد الباحث باالعتماد عمى قكائـ الشؤكف المالية لرئاسة جامعة بغداد    
 انيا حيث( َُِِ-ََِٗ) لمسنكات فعميا بغداد جامعة ، إذ يمٌثؿ مكازنة(الرأسمالية النفقات) الخامس الفصؿ لتبكيب تفصيمي جدكؿ ىك( ٔ) الجدكؿ

بند  كذلؾ لعدـ تكفر  الخاصة بنسبة كؿ النفقات تمؾ لحجـ المئكية النسب احتساب كلـ يتـ  الحككمي، االنفاؽ في إطار كاستثمارية تشغيمية نفقات تمثؿ
 تخصيصات لمنفقات الرأسمالية لجامعة بغداد.

 
 



 
 

 .بغداد لجامعة إليرادات النمو نسبة قياس -ثانيا
ـٌ الحصكؿ عمييا مف جامعة بغداد الخاص ة بإيرادات صندكؽ مف خالؿ البيانات التي عت

ـٌ تطبيؽ معادلتي) نسبة معدؿ النمك( عمييما تـ التكصؿ الى النتائج اآلتية التي التعميـ العالي، ث
 .(ٕالجدكؿ )كضحيا 



 
 

 (ٕالجدكؿ )
 معدؿ النمك إليرادات صندكؽ التعميـ العالي لجامعة بغدادنسبة 

 9009سنة  9000سنة  9000سنة  9002سنة  السنوات

 %معدل النمو المبالغ %معدل النمو المبالغ %معدل النمو المبالغ %معدل النمو المبالغ نوع االيراد ت

 92 002,073,000 03 990,033,000 00 030,073,000   000,079,000 الحرم الجامعي  0

9 
غير استثمار أموال منقولة و

 منقولة 
03,337,090   003,333,033 37 077,003,030 03 07,203,373 -000 

 033- 90,030,333 09 03,009,030 033- 93,333,023   00,070,000 ايراد دورات  0

 03- 373,030,730 92 330,302,373 07- 030,300,202   337,733,700 موجودات ثابتة  3

 90- 30,373,279 03 70,300,033 30- 33,077,923   09,397,707 تصديق وثائق  3

 00 300,033,399 92 033,200,320 90 973,370,223   907,903,923 ايراد المسائي  0

 92 3,370,073 0 0,000,000 000- 3,323,730   00,339,900 ايراد االنترنت 7

 3- 3,370,000 03- 3,333,000 03 3,030,000   0,023,900 ايراد القاعة الرياضية  3

 000- 0,292,300 70- 3,033,730 73 03,333,000   0,000,000 باجات السيارات  2

 700- 73,000 93 093,000 033- 373,000   0,993,000 ايراد تنادر 00

  المصدر: مف اعداد الباحث باالعتماد عمى قكائـ الشؤكف المالية لرئاسة جامعة بغداد



 
 

 (ٕتكممة الجدكؿ )

 9009سنة  9000سنة  9000سنة  9002سنة  السنوات

 % معدل النمو المبالغ % معدل النمو المبالغ % معدل النمو المبالغ % معدل النمو المبالغ نوع االيراد ت

 90 97,900,000 73 90,000,000 70- 3,930,000   2,930,000 ايراد قاعة الحكيم  00

 30 932,392,033 990- 30,332,030 00 003,030,233   099,033,079 ايراد خدمات استشارية  09

 000 30,000        339,000 ايراد اللياقة  00

 037- 9,079,000 97 2,293,200 000- 7,970,009   07,000,000 ايراد مكملين  03

 00 07,030 9200- 39,200 07- 0,920,323   0,303,200 ايراد غرامات  03

 903- 3,330,900 73 90,337,333 00 3,333,023   3,703,200 ايراد مباشرة  00

 30 0,030,000 000 302,773      00,300 ايراد حضانة  07

 20 90,030,090 30 0,000,300 02- 023,903   973,330 ايراد اعتراضات  03

          0,973,000 ايراد استمارات  02

 90 90,037,922 000 03,330,337      0,373,007 ايراد مستشفى  90

  المصدر: مف اعداد الباحث باالعتماد عمى قكائـ الشؤكف المالية لرئاسة جامعة بغداد



 
 

 (ٕتكممة الجدكؿ )

 9009سنة  9000سنة  9000سنة  9002سنة  السنوات

 % معدل النمو المبالغ % معدل النمو المبالغ % معدل النمو المبالغ % معدل النمو المبالغ نوع االيراد ت

        3,333,007 مركز الحاسبة 90

 000- 99,739,039 30 30,329,732 000 90,330,003  000,000 الية التعاون 99

     000 90,330,003   االنترنت 90

        003,003 أجوررواتب و 93

 30 933,090,000 23 090,093,770 000 7,909,300   النفقة الخاصة 93

 32- 00,033,000 33 33,003,000 000 00,900,000   التعليم المستمرمركز التطوير و 90

   000 030,000     الرشاقةايراد مركز 97

     000 03,399,093   المركز اإلعالمي 93

     000 0,939,300   رسوم هويات 92

   المكتبة 00
 

 00,000,000    

 المصدر: مف اعداد الباحث باالعتماد عمى قكائـ الشؤكف المالية لرئاسة جامعة بغداد

 

 



 
 

 (ٕتكممة الجدكؿ )

 9009سنة  9000سنة  9000سنة  9002سنة  السنوات

 % معدل النمو المبالغ % معدل النمو المبالغ % معدل النمو المبالغ % معدل النمو المبالغ نوع االيراد ت

      000 903,000    رسوم امتحانات  00

    000 000,032,092       الدار الجامعية  09

    000 03,027,037       منتجات  00

 000 03,909,200          ايراد مكتبة مركزية 03

 000 009,000          الفلسطينيةمركز الدراسات  03

 7 9,097,923,023   0,273,030,902   0,093,037,023  0,090,079,070 المجموع  
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عمى الرغـ مف كجكد  منمكاحتساب النسب المئكية ل في ضكء( ٕمف الجدكؿ رقـ )يت ضح 
ىناؾ زيادة في إيرادات صندكؽ التعميـ العالي، حيث نجد اف ىناؾ  فٌ تذبذب باإليراد، إال أ

، كىي أقؿ نسبة َُُِفي العاـ  %ُُِٗ-لبعض االيرادات، إذ بمغت نسبة النمكفي  انخفاض
كىذا ما يدعك الى  ،َُُِ% في العاـ ََُنمٌك بمغت اما أعمى نسبة  ََِٗلإليراد منذ العاـ 

 .العالي التعميـ صندكؽ أنشطةالتأكيد عمى ضركرة االستمرار كالتكسع في 



 
 

 (2112-2119نسبة النمو لمصروفات صندوق التعميم العالي لجامعة بغداد لمسنوات )ثالثا: قياس 
نسبة معدؿ النمك( عمييا تـ التكصؿ الى لتعميـ العالي، كتطبيؽ معادالت )جامعة بغداد الخاصة بمصركفات صندكؽ امف خالؿ البيانات التي الحصكؿ عمييا مف 

 (ٖ) النتائج اآلتية التي كضحيا الجدكؿ رقـ
 (ٖالجدكؿ )

 معدؿ النمك لمصركفات صندكؽ التعميـ العالي لجامعة بغدادقياس نسبة 

 البنود
2119 2111 2111 2112 

 معدل النمو% معدل النمو% معدل النمو% النمو%معدل 

 ُْ ٓٓ َُِٕ-   المكافآت لممنتسبين
 ِْ ِٔ ُِ   مجموع الرواتب واألجور األساسية

 ْٔ- ٕٗ ََُ   مجموع قرطاسية ومطبوعات
 ِْ- ْٕ ٔ   مجموع الوقود

 ٖٗ َُِٗ- ٖٗ   مجموع سمعية متنوعة
 ِٖٓ- ََُ     مجموع خدمية متنوعة

     ُٕٗ-   الصيانةمجموع 
 ُٓ ُْ ٗ   مجموع وسائط النقل
   َ ََُ   مجموع آالت ومعدات

 32 38 96-   (2مجموع القسم )
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معدؿ النمك أف ىنالؾ زيادة ضكء احتساب النسبة المئكية ل ( فيٖرقـ )يتضح مف الجدكؿ 
في نسبة مصركفات صندكؽ التعميـ العالي بالتزامف مع الزيادة في إيراداتيا كيمحظ اف نسبة 
الصرؼ عمى المكافآت كالركاتب كاألجكر اكبر مف بقية البنكد، حيث نجد اف النسبة في السنكات 

%( كىذا يعني ِْ) َُِِ%(، كِٔ) َُُِ%(، كُِ) ََُِاآلتية كانت عمى النحك اآلتي: 
كالنسب المئكية  الصندكؽ يساىـ في النقص كاالختناقات في بند الركاتب كالمكافآت بنسبة كبيرة.

ليذه السنكات تؤٌشر فاعمية صندكؽ التعميـ العالي مف حيث اسيامو في تعزيز ميزانية الجامعة، 
 عف فىٌضو جانبان مف االختناقات الحاصمة في بند الركاتب كالمكافآت التي تقٌرىا الجامعة. فضالن 



 
 

 بغداد جامعة بنودل العالي التعميم صندوق نسبة دعم قياس: رابعا
تكٌصمت الدراسة الى كبعد تطبيؽ معادلة الجزء الى الكؿ  ،مكازنة الجامعةفي مدل تأثير إمكانية دعـ الصندكؽ  مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث كىك قياس

 :اآلتي (ٗ) نسب معٌينة أقٌرتيا في الجدكؿ ذم الرقـ
 (9الجدول )

 2119 لعالي في دعم بنود الموازنة لسنةصندوق التعميم ا دعمقياس نسبة 
 2119سنة  

 %النمو الصندوق  %النمو الموازنة األساس  البنود

 63  41591199915 17 21191119111 لممنتسبين  المكافآت

  28 18599629323  91 114981193179647 األجور األساسية مجموع الرواتب و 

  1    69 81191119111 مطبوعات مجموع قرطاسية و 

  5 2998549211  78 91191119111 مجموع الوقود
  1 192439111  41 46191119111 مجموع سمعية متنوعة

  1 3299111  89 1912591119111 مجموع خدمية متنوعة

  2 1598359111  8 9914591119111 مجموع الصيانة 

  2 1591189111  29 34191119111 مجموع وسائط النقل 

         عدات ممجموع االت و 

    66393519438    115967193179647 (2مجموع القسم )

 باالعتماد عمى قكائـ الشؤكف المالية لرئاسة جامعة بغدادالمصدر: مف اعداد الباحث 



 
 

( في ضكء المكازنة بيف كنسب نفقات المكازنة كبيف صندكؽ التعميـ العالي كجكد زيادة كبيرة في فاعمية صندكؽ التعميـ العالي ٗيتضح مف الجدكؿ رقـ )
%، مع الزيادة في باقي البنكد مما يؤكد اسياـ بنكد مكارد صندكؽ التعميـ العالي في دعـ المكازنة العامة ّٔالمكافآت لممنتسبيف  ولجامعة بغداد، حيث بمغت نسب

 لجامعة بغداد. كفيما يخص المستمزمات السمعية بمغت النسبة اقٌؿ مف نصؼو بالمئة، كىي نسبة يمكف اإلشارة الييا بقيمة تعدؿ صفران.
 (11الجدول )

 2111صندوق التعميم العالي في دعم بنود الموازنة لسنة  دعمياس نسبة ق
 2111سنة  

 %النمو الصندوق  %النمو الموازنة األساس  البنود

 1172- 3594259111 1 21191119111 لممنتسبين  المكافآت

 21 23493729373 15 123919195659921 األجور األساسية مجموع الرواتب و 

 111 2289751 23 1914191119111 مطبوعات و  مجموع قرطاسية

 6 3198549211 34 1936391119111 مجموع الوقود

 89 1192939111 23 59891119111 مجموع سمعية متنوعة
         مجموع خدمية متنوعة

 179- 596829111     مجموع الصيانة 

 9 1696319111 11- 31891119111 مجموع وسائط النقل 

 111 293269111 111 17971998139111 عدات مو  مجموع االت

 96- 33798119323   357944292639111 (2مجموع القسم )
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 (11الجدول )
 2111صندوق التعميم العالي في دعم بنود الموازنة لسنة  دعمقياس نسبة 

 2111سنة  

 و%النم الصندوق  %النمو الموازنة األساس  البنود

 55 7897279251 311- 5191119111 لممنتسبين  المكافآت

 26 31696719629 4- 118989694359111 األجور األساسية مجموع الرواتب و 

 97 991759511 1 1914191119111 مطبوعات مجموع قرطاسية و 

 47 5999429811 1 1936391119111 مجموع الوقود

 1129- 191119111    مجموع سمعية متنوعة

 111 4692389141 111 2915198519111 مجموع خدمية متنوعة

         مجموع الصيانة 

 41 2891819111     مجموع وسائط النقل 

 1 293269111     عدات ممجموع االت و 

   54291619319 12- 319935395129111 (2مجموع القسم )
38 
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 (12الجدول )
 2112صندوق التعميم العالي في دعم بنود الموازنة لسنة  دعمقياس نسبة 

 2112سنة  

  %النمو الصندوق  %النمو الموازنة األساس  البنود

 14 9196729751 1 5191119111 لممنتسبين  المكافآت

 42 54991399149 1 118989694359111 األجور األساسية مجموع الرواتب و 

 46- 692229511 91 11941191119111 مطبوعات مجموع قرطاسية و 

 24- 4892699211 1 1936391119111 مجموع الوقود

 98 4594729385     مجموع سمعية متنوعة

 825- 591119111 1 2915198519111 مجموع خدمية متنوعة

         مجموع الصيانة 

 51 5699799111     مجموع وسائط النقل 

     عدات ممجموع االت و 

   81297549984 13 365938993399111 (2مجموع القسم )
32 
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القكؿ: في ضكء ما مٌر بنا مف جداكؿ أعدتيا ىذه الدراسة يتبٌيف لنا أنو بعد خالصة          
بنكد المكازنة أثره الكبير كالفعٌاؿ في دعـ بنكد نمك دعـ صندكؽ التعميـ العالي لقياس نسبة 

المكازنة كفٌؾ االختناقات كالسيما الركاتب كالمكافآت التشجيعية، مما يؤكد فرضية البحث التي 
حٌققت اسيامان فعميا في تغطية  لجامعة بغداد العالي التعميـ صندكؽ مكارد اف عمىنصت 

قات الحاصمة في بعض جكانب االنفاؽ في المكازنة متطمبات إنفاقاتيا، فضالن عف ازالة االختنا
 العامة لجامعة بغداد.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الفصل الرابع
 االستنتاجات والمقترحات

 الدراسة في إلييا تكصمت التي االستنتاجات أىـ لمحديث عف الفصؿ ىذا يتخصص
 مما اقتضى االستنتاجات، ليذه المالئمة التكصيات اقتراح كمٍف ثـ كالتطبيقي، النظرم الجانبيف
  ىما: مبحثيف إلى الفصؿ ىذا تقسيـ

 االستنتاجات :األول المبحث
 التكصيات :الثاني المبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  األول المبحث
 االستنتاجات

 إيجاز يمكف لمدراسة كالتطبيقي النظرم إطارم الدراسة آنفان في كتحميموي  عرضوي  تـ ما ضكء في
 :فيما يأتي إلييا التكصؿ تـ التي االستنتاجات أىـ

تـ التكصؿ الى ايجاد نسبة مئكية تكضح حجـ الدعـ الذم يقدمو صندكؽ التعميـ العالي  .ُ
لمكازنة جامعة بغداد لألعكاـ عينة الدراسة حيث بمغت نسبة معدؿ النمك لمصركفات 

آت لممنتسبيف، في صندكؽ التعميـ العالي لرئاسة جامعة بغداد فيما يخص بند المكاف
 َُُِ(، كفي َُِٕ-بمغت ) ََُِ%( مف مجمؿ المصركفات، كفي ّٔ) ََِٗ
 %(.ُْبمغت ) َُِِ%(، كفي ٓٓبمغت )

، َُُِ%( في ّٖ( بمغت )ِتكصمت الدراسة الى اف نسبة معدؿ النمك لمجمكع القسـ ) .ِ
جامعة ، كىذا يشير لمدعـ الذم يقدمو صندكؽ التعميـ العالي لَُِِ%( في ِّكبمغت )

كليس بالدعـ الصغير  %( كىك دعـ ميـ جداَْبغداد، كيمثؿ ىذا الدعـ نسبة تقارب اؿ)
 مقارنة مع قمة التخصيصات في مكازنة جامعة بغداد.

 المكازنة ىيكؿ المركزية، كاف سنكية تيعىٌدىا السمطة مالية خطة تيمثؿ العامة المكازنة اف .ّ
 العامة، كاف ىيكمية كاإليرادات العامة النفقات: ىما مككنيف مف تتشكؿ لمدكلة العامة
العجز كاالختناقات في بعض بنكدىا بسبب  عمييا يطغى الدكلة مكازنة في االنفاؽ

تعٌزز  عف مكارد الدكلة، مما تطمب البحث متطمبات لتغطية كفايتيا كعدـ المكارد محدكدية
 العامة. مكازنتيا مف

لمدكلة،  العامة المكازنة عف التمكيمية االعباء ؼعني تخفيي تكصمت الدراسة الى اف الدعـ .ْ
كما  كاالجتماعية، االقتصادية التنمية يخدـ بما النمك كتحفيز االستثمار مف خالؿ تشجيع

 العمؿ فرص مف مزيد كخمؽ االقتصادم النمك معدالت زيادة تحقيؽ الى ؤدمي الدعـ اف
 بصكرة االقتصادية التنمية اىداؼ الطكيؿ بما يحقؽ المدل في البطالة عمى كالقضاء
 عامة.

 مف ط كر لك فيما في التمكيؿ جيد العالي مصدر التعميـ صندكؽ اف الى تكصمت الدراسة .ٓ
 في الحاصؿ كاالختناؽ العجز سد ييكظ ؼ في الذم التحكيمي االنفاؽ حجـ زيادة خالؿ



 
 

 العالي التعميـ كزارة سمطة تحت المنضكية التعميمية كالمؤسسات لمجامعات العامة المكازنة
 أكسع. نقدية كفرة ليا يحقؽ بما المؤسسات ىذه دعـ خالؿ مف كذلؾالعممي،  كالبحث

 المكازنة بيانات ادخاؿ في اكسؿ برنامج تبيف مف خالؿ الجانب العممي لمبحث كباستخداـ .ٔ
يجاد العالي التعميـ صندكؽ بيانات كذلؾ الجارية  اصبح النمك معدؿل مئكية ةنسبال كا 
فييا  تأثيره كمقدار المكازنة في مقدار االنفاؽ معرفة النسب الى النظر خالؿ مف باإلمكاف
 تقدير في بدكره يسيـ الذم العالي، التعميـ صندكؽ مف المتأتي االيراد عمى باالعتماد

في أصميا  تعاني التي الضركرية التخصيصات رفد في الصندكؽ ىذا كدعـ فعالية مدل
العراؽ، كبعد اجراء  بيا يمر التي الظركؼ بسبب المتعاقبة المكازنات في بالمكارد شحة

 اآلتية :حكثة )جامعة بغداد ( تبيف االمكر القياس عمى العينة المب
  قمة التخصيصات بؿ انعداميا عمى بعض فصكؿ مكازنة جامعة بغداد باستثناء الفصؿ

 األكؿ مف ىذه الدراسة بتعكيضات المكظفيف.
   الصندكؽ، أتصفت بالتذبذب كعد االستقرار، مما أدل الى اف ىنالؾ زيادة في مكارد

 تككف بعض نتائج النمك ثابتة.

 اف الزيادة في مكارد الصندكؽ صاحبيا زيادة في مصركفات صندكؽ التعميـ العالي.  
  ىنالؾ حضكر ممحكظ في اسياـ صندكؽ التعميـ العالي في دعـ كفؾ اختناقات في بعض

 مكازنة جامعة بغداد. بنكد

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 المبحث الثاني 
 التوصيات

 في ضكء ما تكٌصمت إلية دراستنا مف نتائج تكصي ىذه الدراسة بما يأتي:
لتعميـ العالي يكصي البحث بإعادة ترتيب اكلكيات االنفاؽ الحككمي لمدكلة بحيث يأخذ ا .ُ

، كذلؾ بتكفير ما يمـز مف تخصيصات مالية مع ضركرة البحث عف مكانتو الالئقة بو
 مكارد إضافية لتمكيؿ التعميـ العالي.

ضركرة إجراء إدارات الجامعات تقييـ الحاجة الفعمية لمتعميـ العالي كتحديد أىدافو، كمف  .ِ
ثىـ  تقدير المكارد المالية الالزمة لتحقيؽ ذلؾ، كتخصيصيا في تبكيبات االنفاؽ، بما يحقؽ 

 الجامعي. الكفاية كالكفاءة كعدالة اإلنفاؽ الحككمي عمى التعميـ
كما يكصي البحث بضركرة االستغالؿ األمثؿ لممكارد المخصصة لمتعميـ العالي في  .ّ

مكازنة الدكلة كتقميؿ اليدر فييا الى أدنى مستكل ممكف، فضالن عف تشديد الرقابة 
باستمرار كتطبيؽ المساءلة القائميف عمى تنفيذ المكازنة كمحاسبتيـ عمى نحك صحيح، 

 ات صارمة لمحاربة الفساد كالقضاء عميو.كاتخاذ إجراءات كقرار 
في ضكء دراسة البحث النظرية كنتائجو العممية، تٌكشؼ لنا كجكد نمك  متذبذب في مسار  .ْ

اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي، لذا البد مف كضع خطط طكيمة االجؿ لإلنفاؽ الحككمي، 
 ىدافو.السيما قطاع التعميـ العالي كاف يككف منصبا عمى تطكيره كتحقيؽ أ

لتخفيؼ األعباء التمكيمية عف المكازنة العامة لمدكلة لمقطاع العاـ  الخاص الدعـتشجيع  .ٓ
 كتشجيع االستثمار حيث يتـ مف خاللو تكفير فرص عمؿ كالقضاء عمى البطالة.

االستغالؿ األمثؿ لمكارد صندكؽ التعميـ العالي كالدراسة المسائية ككنيا مصدر جيد  .ٔ
العامة كتدارؾ العجز الحاصؿ فييا، فضالن عف فؾ االختناقات الحاصمة لتمكيؿ المكازنة 

 في تبكيبات المكازنة العامة لمجامعات الحككمية.
 

 

 

 



 
 

 المصادر
 :ر العربيةالمصاد

 اواًل : 
  ثانيًا: الوثائق والنشرات الرسمية 

 (.2113الدليل المالي المحاسبي في العراق، ) .1
 .39(، مبدأ الشفافية 2117صندوق النقد الدولي، ) .2
 (.2114لسنة ) 95قانون اإلدارة المالية والدين العام رقم  .3
 (.2113قانون الموازنة العامة لسنة ) .4
 (.1999) ( لسنة122تعميم العالي رقم)تعميمات صندوق القانون وزارة التعميم العالي،  .5
 ( .2117وزارة المالية المصرية، ) .6
 (.1999، لسنة )3786العدد، العراقيةالوقائع  .7
 الجامعية  : الرسائل واألطاريحثالثاً 

(، تحميؿ المكازنة التطكيرية لمييئات المحمية الكبرل في ََِٕابك العجيف، طارؽ، ) .1
 ، فمسطيف.الجامعة اإلسالميةقطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشكرة، 

(، النفقات العامة عمى التعميـ، دارسة حالة قطاع التربية َُُِبكمديف، بف نكار، ) .ِ
كمية العموم االقتصادية، (، رسالة مقدمة الى مجمس ََِٖ-َُٖٗالكطنية بالجزائر)

 ، الجزائر.جامعة الجزائر/ عموم التجارة وعموم التيسير
امة في العراؽ مع اشارة (، تحميؿ المكازنة العَُِّالجحيشي، مركاف سمطاف احمد، ) .ّ

(، رسالة مقدمة َُِِ-ََُِالى المكازنة في تنمية االقاليـ في محافظة نينكل لممدة )
كىي جزء مف متطمبات نيؿ شيادة  جامعة الموصل، كمية االدارة واالقتصادالى مجمس 

 الدبمـك العالي التخصصي في العمـك المالية كالمصرفية.
القة بيف االنفاؽ العاـ كمعدالت النمك االجمالية (، العََِٔجميؿ، كائؿ سالـ، ) .ْ

كمية (، رسالة ماجستير مقدمة الى مجمس َََِ-ُُٖٗكالقطاعية في العراؽ لممدة )
 .االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد

(، إعادة ىندسة عممية إعداد المكازنة الجارية باستخداـ تقنيات َُِِرمك، كحيد، ) .ٓ
كمية االدارة واالقتصاد، امعة المكصؿ، اطركحة دكتكراه، المعمكمات دراسة ميدانية في ج

 .جامعة الموصل



 
 

(، استراتيجية اعداد المكازنة التعاقدية لحككمة بغداد ََُِشكارة، مكفؽ عباس باقر، ) .ٔ
 .كمية االدارة واالقتصاد، جامعة بغدادالمحمية، اطركحة دكتكارة، 

(، دكر آليات الحككمة في تفعيؿ الرقابة عمى َُِٗالطائي، زىراء محمكد حامد، ) .ٕ
كمية المكازنة في الجامعات، أنمكذج مقترح لمتطبيؽ في جامعة المكصؿ، رسالة ماجستير 

 .االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل
 (، مدل مالئمة تخصيصات المكازنة في مؤسساتَُِْالعزم، عمار غازم ابراىيـ، ) .ٖ

التعميـ العالي الحككمي العراقية لتحقيؽ اىدافيا: دراسة حالة عمى جامعة ديالى كىيئة 
 ، االردف.كمية االعمال، جامعة الشرق االوسطالتعميـ التقني، رسالة ماجستير، 

(، ترشيد سياسة االنفاؽ العاـ باتباع منيج االنضباط باألىداؼ، َُِٓمحمد، بف عزة، ) .ٗ
دكر االنفاؽ العاـ في تحقيؽ اىداؼ السياسة االقتصادية في دراسة تحميمية قياسية ل

 ، الجزائر.جامعة ابو بكر بمقايدالجزائر، اطركحة دكتكراه، 
(، "السياسة المالية كدكرىا في تحقيؽ التكازف االقتصادم، حالة ََِٓمسعكد، دركاسي، ) .َُ

/ جامعة كمية االقتصادية وعموم التسيير( "اطركحة دكتكراه، ََِْ-َُٗٗالجزائر)
 .الجزائر

 

 البحوث المنشورة في المجالت والدوريات  :رابعاً     
دور االنفاق الحكومي في (، َُِْبتكؿ مطر، كالزاممي، دعاء محمد، ) الجبكرم، د. .ُ

مجمة القادسية االدارية (، َُِِ-ََِّفي العراؽ لممدة ) تحقيق االستقرار االقتصادي
 جامعة القادسية.، ُ، العدد ُٔ، المجمد واالقتصادية

اثر توجيه االنفاق  (،َُِٗماعيؿ، محمد عيد القادر، )الحسيني، احمد خميؿ، اس .ِ
عراقي، دراسة الكمي في االقتصاد ال الحكومي عمى بعض متغيرات االقتصاد

، مجمة كمية االدارة واالقتصاد لمدراسات االقتصادية، (2116-2113ميدانية)
 (.ُ( العدد)ُُالمجمد)

مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واالدارية (، َُِٕحميدم، زينب عباس، ) .ّ
 .ُٖ، العدد ٗ، المجمد السنة

الموازنة التعاقدية اداة لمتنمية في ظل ندرة الموارد (، َُِٕالركابي، ناجي شايب، ) .ْ
 ، العدد الثاني كالخمسكف،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة، االقتصادية

 بغداد.
العامرم، مسعكد جايد مشككر كعبد العطار، حيدر عباس، كالخزعمي، حيدر اليذ متعب،  .ٓ

استخدام الموازنة البرامج واالداء اداة لمتخطيط والرقابة في الوحدات (، ََِٖ)



 
 

مجمة المثنى لمعموم االدارية ، العراق –الحكومية، بحث تطبيقي في جامعة المثنى
 امعة المثنى، العراؽ.(، جّ، العدد)واالقتصادية

دور اجراءات المساءلة في تعزيز (، َُِٕعبد اهلل، طو محسف، كىادم، سالـ عكاد، ) .ٔ
، مجمة دراسات محاسبية ومالية، نتائج الموازنة االتحادية في وحدات االنفاق الحكومي

 .ّٗ، العدد ُِالمجمد 
في الوحدات مقترح إعداد موازنة تقميدية مختمطة (، َُِِعبيد، قاسـ جاىؿ، ) .ٕ

المجمة العراقية ، الحكومية الخدمية دراسة تطبيقية في الجامعة المستنصرية وكمياتها
  ، الجامعة المستنصرية.ّْ، االصدارلمعموم االقتصادية

أهمية (، َُِٗؿ، )محمد، مشتاؽ طالب، كجمعة، عبد الرحمف عبيد، كسميـ، خيرم خمي .ٖ
ج واالداء لمعالجة عجز الموازنة العامة في التحول من موازنة البنود الى موازنة البرام

 السنة. ِِالعدد ُُ، المجمدالعراق، مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واالدارية
العوامل المؤثرة في تخطيط (، َُِٔىاشـ، صداـ كاطع، كمرداك، نضاؿ عبد الزىرة، ) .ٗ

قي في عينة من دوائر النفقات الجارية في الموازنة العامة االتحادية لمدولة بحث تطبي
 .ّٕ، العدد ُُ، المجمد وزارة الصحة، مجمة دراسات محاسبية ومالية

 خامسًا: الكتب
اليازكرم،  ،المحاسبة الحكومية (،ََُِاسماعيؿ كعدس، نائؿ حسف، )اسماعيؿ، خميؿ  .1

 عماف، االردف
، أصول المحاسبة الحكومية(، َُٗٗحماد، حامد صافي كالبحر، حصة محمد احمد، ) .2

 الطبعة االكلى، منشكرات ذات السالسؿ، الككيت.
، دار كائؿ أسس المالية العامة(، ََِّالخطيب، خالد شحاتو كشامية، احمد زىير ، ) .3

 االردف. –لمنشر، الطبعة االكلى، عماف
، ادارة الموازنات العامة(، َََِالدكرم، مؤيد عبد الرحمف كالجنابي، طاىر مكسى، ) .4

 دار زىراف لمنشر، عماف.
الرقابة المالية عمى تنفيذ الموازنة العامة في (، ََِٖ) الزىراكم، سيركاف عدناف ميرزا، .5

 ، بغداد.القانون العراقي
الموازنة العامة ماضيها وحاضرها ومستقبمها في النظرية شكرم، فيمي محمكد،  .6

 .َُٗٗ، الطبعة االكلى، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر، بيركت، والتطبيق
، الطبعة الثانية، دار المسيرة اصول الموازنة العامة(، ََِٗعصفكر، محمد شاكر، ) .7

 لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف.



 
 

، الطبعة السابعة، دار المسيرة أصول الموازنة العامة(، َُِٓ، )فكر، محمد شاكرعص .8
 لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف.

الطبعة االكلى، مكتبة الكفاء  ،امةالمالية الع (،َُِِعالـ، احمد عبد السميع، ) .9
 القانكنية، االسكندرية.

، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية(، ُٖٖٗالعمرم، ىشاـ محمد صفكت، ) .11
 مطبعة التعميـ العالي، بغداد. 

المالية العامة الموازنة الضرائب والرسوم دراسة (، ُٓٗٗعكاضة، عبد الرؤكؼ، ) .11
 لمصحافة كالطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة االكلى، بيركت.، دار الخمكد مقارنة

، الطبعة االكلى، المالية العامة والتشريع الضريبي(، ََِٖالقيسي، آعاد حمكد، ) .12
 االصدار السادس، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف.

، بحث وحدة الموازنة العامة لمدولة في العراق( ، ُٖٔٗالقيسي، خالد ياسيف، ) .13
صكؿ عمى شيادة الدبمـك العالي في مراقبة الحسابات، كمية االدارة كاالقتصاد ،جامعة لمح

 بغداد.
الموازنة العامة لمدولة مفهومها وأساليب اعدادها (، ُٗٗٗالكرخي، مجيد عبد جعفر، ) .14

 ، دار الكتب لمطباعة كالنشر، بغداد.واتجاهاتها الحديثة
، دار الجامعة الجديدة لمالية العامةالوجيز في ا(، َََِناشد، د. سكزم عدلي، ) .15

 لمنشر، االسكندرية، مصر .
عممي"، الطبعة –نظرم" اساسيات في المحاسبة الحكومية(، ُٖٗٗاليكر، محمد، ) .16

  االكلى، دار كائؿ لمنشر كالطباعة، جامعة جرش، عماف، االردف.
 كالتكزيع لمنشر المسيرة دار ،العامة المالية مبادئ (،ََُِ) ،الكادم، محمكد حسيف .17

 عماف. كالطباعة،
، المعيد الكطني محاضرات في المالية العامة(، ََِٕالميايني، د. محمد خالد، ) .18

 لإلدارة، سكريا.  
، المعيد الكطني محاضرات في المالية العامة(، َُِّالميايني، د. محمد خالد، ) .19

 لإلدارة، سكريا.
 

 سادسا: مواقع شبكة المعمومات العالمية )االنترنت(
  2017oced,https://data,              منشكرات منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية .ُ
 .co.uk triplealearninghttps://www.                             مكقع تعميمي .ِ
    www.Uobaghdad.edu.iq                        لجامعة بغداد  االلكتركني مكقعال .ّ

http://www.uobaghdad.edu.iq/
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Abstract: 

        The idea of the study was formed after reviewing the general budget data 

for the University of Baghdad and the data of the Higher Education Fund for 

the presidency of the university, where the basic frameworks were established 

to show the study limits and the formation of contents of the main chapters 

which tackle the study. through the theoretical side by dealing with the 

modern concepts of general budgets and their types in general terms. The 

thesis included previous studies that dealt with issues of oversight of the 

general budget, re-engineering the preparation and organization of the public 

budget, and  the disadvantages of each type. In this study  public spending was 

discussed in this study, as higher education and its institutions are part of this 

spending. The concept of the higher education fund was also disclosed , and 

how it can contribute to financing the general budget in the presidency of the 

University of Baghdad and governmental educational institutions within the 

legal legislation embodied in the form of instructions governing and governing 

the work of this fund and self-funded institutions such as evening studies. The 

clarification of the meaning of participation was also dealt with, measuring the 

participation rate of the Higher Education Fund in funding the University of 

Baghdad. It was concluded that directing government spending towards the 

partnership will reduce the financing burden of all educational institutions. The 

important role of the Higher Education Fund in financing educational 

institutions makes it a place for resources And the important role of the Higher 

Education Fund in financing educational institutions makes it a hub for 

accumulating resources, as by encouraging investment, the value of its 

component proportions increases to its total revenue, thus increasing its 

support in filling the deficit and fixing the check it in the budget.                           
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