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تكييف الموازنة اإلستثمارية مع تغيرات أسعار النفط   )دراسة 

 (اقتطبيقية في العر



 ن
 

(1999-2118) 

 

 إعداد

 مها أحمد حسين األنباري

 إشراف

 إبراهيم القاضيالدكتور 

 

 الملخص
  

الموازنة اإلستثمارية في العراق خالل  فيهدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تقلبات أسعار النفط 

( .تمثل مجتمع الدراسة وعينتها بوزارة المالية العراقية ،حيث تم اإلعتماد 2448-1111األعوام )

. وقد تم 2448الى  1111ة العراق للفترة من سنة  على الحسابات الختامية  المنشورة لجمهوري

إستخدام المنهج الوصفي التحليلي باإلضافة إلى العديد من األساليب اإلحصائية أبرزها تحليل 

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود تأثيرذو داللة  البسيط.اإلنحدارالخطي 

 زنة اإلستثمارية في جمهورية العراق عند مستوى داللةالموا النفط فيإحصائية لتقلبات اسعار 

 (a≤0.05) اإلستثماريه. ووجود تأثير ذو داللة إحصائية إلرتفاع أسعار النفط على الموازنة  

  مستوى داللةالعراق عند  لجمهورية (a≤0.05بضرورة )وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة  .

 ملية التنمية اإلقتصاديه من خاللساسي في عتخفيف اإلعتماد على القطاع النفطي كمحرك أ

 في بلد غني بموارده  والزراعة والبناء والسياحةالقطاعات األخرى كالصناعة  تفعيل دور

 الموازنة العراقية بشكل كبير خاللوأن تقلبات أسعار النفط أربكت  والبشرية خاصةالطبيعية 

 إلى المستوى الذي يحقق  هوض بهوالنإصالح النظام الضريبي  الماضية، وضرورةالعقود  

الى ترتيب اولويات األنفاق األستثماري بدءا من مشاريع البنية  ةمنه، اضافاألهداف المطلوبة 

 التحتية وبناء مؤسسات تكنولوجية  وابتكارية جديدة أي زيادة االنفاق المنتج .

 النفط .  أسعار ، الموازنة اإلستثمارية  تكييف الموازنة ، الكلمات المفتاحية:
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ABSRTACT 
 

        This study aimed to investigate the impact of oil prices fluctuations 

on the investment budget in Iraq during the period (1999-2008).                                                                                 

         The study population consisted of Iraqi Ministry of Finance.The 

study depened on the published final statements of Iraq Republic for the 

period 1999 to 2008. Descriptive and analytical approach has been used 

in addition to many   statistical methods most notably simple regression 

analysis .     

        The study revealed many results such as; that there is a  significant  

impact  of fluctuations oil prices on the investment budget of the 

Republic of Iraq at (a≤0.05) level. And there is a significant  impact of 

high oil prices on investment budget of the Republic of Iraq at 

(a≤0.05)level. 

The study recommended that  there is a need to reduce dependence on oil 

sector in economic development process  through activation of  other 

sectors  role such as industry, agriculture, construction and tourism in rich 



 ف
 

natural and human resources country, taking in consideration that oil 

price fluctuations confused Iraqi budget dramatically over the past 

decades, and there is a  need  to focus on tax  system reform and promote 

it to the level that it achieves the desired objective.In addition  to set up 

priorities  investment  spending  starting from infrastructure projects by 

building new technological and  innovative institution which means 

increase the productive spending.  

Key words:Budget Adaptation ,Investment Budget ,Oil Prices . 
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 الفلع األوع

 وأهميتها الدراسة خافية

 مقدمة:   (0-0)

العامة للدولة على صلة باإلقتصاد القومي واألداة الرئيسة التي يمكن عن إن الموازنة         

السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية فهي  التنموية في جميع المجاالت طريقها تحقيق أهداف الدولة

 ليست مجرد جدول يتضمن اإليرادات والنفقات العامة.

التي تستخدمها في تحقيق إنجازات األداء العام وتعد الموازنة العامة للدولة األداة الرئيسة         

فضاًل عن كونها الوسيلة المستخدمة من قبل السلطة التشريعية لمعرفة كفاءة أجهزتها سواء 

التشريعية منها أم التنفيذية أم الرقابية من خالل مراجعة مدخالت ومخرجات الموازنة في تحقيق 

 (.8002يش، التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية )سلوم ودرو 

موازنة هذه الدول ومن بينها  فيللدول المنتجة للنفط  وتؤثر تقلبات أسعار النفط العالمية        

العراق والتي تعتمد موازنتها بشكل كبير جدًا على اإليرادات النفطية إذ يشكل النفط أهمية 

الى النفطية  اليراداتاإذ تبلغ نسبة  )1281(إستراتيجية في اإلقتصاد العراقي منذ إكتشافه سنة 

 (.8018، )خوشناو8002وهي اعلى نسبة لغاية  8002لعام ( %22) اإليرادات الكلية

وتعد عوائد النفط المصدر الرئيسي إن لم يكن المصدر الوحيد لتمويل برامج التنمية واإلنفاق        

 نجية الناتجة عللصدمات الخار  ةرضوهذا جعله ع،  اإلستثماري الحكومي خالل العقود الماضية

ومما ال شك فيه أن لتطورات أسعار النفط  تقلبات أسعار النفط على المستوى العالمي، خصوصاً 

إنعكاسات واضحة على اإليرادات النفطية فإرتفاع أسعار النفط  يؤدي إلى إرتفاع التدفقات النقدية 

األمر الذي يسهم  في والذي ينعكس في زيادة مقدرة السلطات المالية على التوسع في اإلنفاق 
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على  ن إرتفاع أسعار النفط  تنعكس  إيجاباً أتحسن أداء النشاط اإلقتصادي، هذا فضاًل عن 

 .مةأوضاع الموازنة العا

 وأسئاتهامشكاة الدراسة :  (2-1)

إذ أنها تفرز واقعًا جديدًا أمام  ،العراقأسعار النفط على الموازنة العامة في  اتؤثر تقلبت         

إرتفاع أسعار ف ،متفاوتةلطات المالية تتمثل في تراجع مرونة السياسيات المالية فيها بدرجات الس

، والذي يؤثر بدوره في وتيرة النشاط اإلقتصادي من جهة النفط يؤدي إلى زيادة في اإليرادات العامة

يف مع الواقع فيها من جهة أخرى، وهذا يفرض على العراق إتباع سياسات مالية معينة للتأقلم والتك

 .الجديد الذي يطرأ على الساحة العالمية 

فإن مشكلة التقلبات في أسواق النفط تطرح ضرورة العمل على تخفيف درجة اإلعتماد  لذا        

اإلقتصادي من خالل التركيز على التنويع  على القطاع النفطي كأهم عامل في دفع عجلة النمو

إلجابة على السؤال الرئيس اشكلة الدراسة تتمحور حول ومن هذا المنطلق فإن م،  اإلقتصادي

 اآلتي:

 فياإلستثمارية  الموازنةىاد  (6118-0999أسعار النفط خالع الفترة ) تقاباتلأثر هع يو د 

 العراق؟

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية: 

 في العراقاإلستثمارية   الموازنة  النفط فيهل هناك أثر ذو داللة إحصائية لتقلبات أسعار  .1

 ؟ ( (a ≤ 0.05عند مستوى داللة 

عند  في العراقاإلستثمارية   الموازنة النفط فيأسعار  رتفاعإلأثر ذو داللة إحصائية  هل هناك .8

 ؟(   (a ≤ 0.05مستوى داللة 
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 أهداف الدراسة :   (0-3)

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:       

شكالياته  المتكررةلبات أسعار النفط تقفوائد  علىالتعرف  .1 نظام إعداد الموازنة العامة في  فيوا 

 العراق.  

 أسعار النفط على السياسات المالية في العراق. تذبذبمعرفة إنعكاس  .8

 أهمية الدراسة :  (0-4)

أسعار النفط  تأثيرات تقلباتتنبع أهمية الدراسة من كونها تسلط الضوء بوجه خاص على         

الموازنة العامة )الموازنة اإلستثمارية( ومدى تكييفها مع هذه التقلبات كما تبرز أهميتها في إعداد 

 مما يأتي:  

النفط أسعار التغير في يتوقع أن تسهم هذه الدراسة في إعطاء تصور واضح عن العالقة بين  .1

ول من القرن ن القرن العشرين والعقد األبنهاية العقد األخير ماإلستثمارية في العراق  والموازنة

 وتداعيات تغير أسعار النفط على الموازنة العامة.الحادي والعشرين 

كأحد أهم العناصر اإلقتصادية والموارد في تطور  كن أن تسهم في توضيح أهمية النفطكما يم .8

 الموازنة العامة في العراق.

نفط والموازنة " التي تناولت العالقة بين تغير أسعار ال حسب علم الباحثة الدراسات " قلة .3

سد الفجوة  في  تسهم فيهذه الدراسة أن من ، ولذلك يتوقع المحلي على المستوى  اإلستثمارية

 .مجالهذا ال
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 فرضيات الدراسة :   (0-5) 

 ستحاول هذه الدراسة إختبار الفرضيات اآلتية:   

 الفرضية الرئيسة األولد  

Ho1:  في الموازنة اإلستثمارية  فيالنفط  ة إحصائية لتقلبات أسعاريوجد أثر ذو داللال

 .(  a ≤ 0.05عند مستوى داللة )العراق 

 :الرئيسة الثانيةالفرضية   

Ho2:  الموازنة اإلستثمارية في  فيرتفاع أسعار النفط إلذو داللة إحصائية  يوجد أثرال

 ( .   a ≤ 0.05العراق عند مستوى داللة )

   نموذج الدراسةإ:  (0-2)

 والتابع.ة من المتغير المستقل يتكون أنموذج الدراس

 :ويعبر عنها اإليرادات النفطية وبالتالي تأثرممثل بتغير أسعار النفط : المستقعالمتغير   

 .ةالنفطية / مجموع اإليرادات الكلياإليرادات  مجموع = نسبة اإليرادات النفطية

   ات الرأسمالية إلى النفقات النفق مجموع ممثلًة في الموازنة اإلستثمارية أثرت: التابعالمتغير   

 :ويعبر عنها الكلية

 .مجموع النفقات الرأسمالية / مجموع النفقات العامة =نسبة النفقات الرأسمالية 

 تي :وكما موضح في المخطط اآل
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 Ho1 

  

  

 Ho2 

 (0-0شكع )                                

 ة الباحث إىدادمن  اسةالدر إنموذج                               

 حدود الدراسة ( : 0-7)

 :على الحدود اآلتية الدراسة تقتصر      

 .تقتصر هذه الدراسة على جمهورية العراق :يةالحدود المكان      

 (.2008الى   (1999السنوات المالية منتقتصر هذه الدراسة على : يةالحدود الزمان      

 محددات الدراسة  ( :0-8)

فر الدراسات العلمية السابقة والمرتبطة بالموضوع إقتصرت الدراسة على بيان تكييف قلة تو ل .1

رى تؤثر على ذلك الموازنة اإلستثمارية مع تقلبات أسعار النفط على الرغم من وجود عوامل أخ

نفطية و كذلك الظروف السياسية واإلقتصادية و اإلجتماعية التي مر بها الغير وهي اإليرادات 

 ل فترة الدراسة .البلد خال

 محدودية المراجع التي تناولت الموضوع .  .8

النفقات الرأسمالية )الموازنة 
 اإلستثمارية(

Investment Budget         

فطتغير أسعار الن  
Oil Prices Changes 

 إرتفاع أسعار النفط
High Oil Prices 
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 ملطاحات الدراسة ( : 0-9)

بالدوالر ام المقاس خلنفط الويقصد به القيمة النقدية أو الصورة النقدية لبرميل ا :سعر النفط

ص  ،8000 ،( غالون معبرًا عنه بالوحدة النقدية األمريكية )الهيتي28المكون من ) األمريكي

73.) 

ويعرف في هذه الدراسة على أنه متوسط تقلب سعر النفط للسنة الواحدة خالل فترة الدراسة 

(1222-8002.) 

تلك  هي تحديد المشاريع في ضوء المخصص من الموازنة العامة إلغراض :الموازنةكييف ت

، حيث (لدوالر(سعر البرميل )با xاإليرادات النفطية )كمية )عدد البراميل(  المشاريع باإلعتماد على

( في ضوء ووضع التخصيص لها )من قبل وزارة المالية التخطيط(رة من قبل وزامشاريع )إقرار الن إ

ما هو معتمد إلغراض الموازنة اإلستثمارية من إجمالي الموازنة العامة للدولة والتي تحدد باإلستناد 

 .مستهدفةإليرادات النفطية الإلى ا

 داة تخطيطية ورقابية وتنسيقية لتحقيق األهداف التنموية الموضوعةهي ا :اإلستثمارية الموازنة 

 بقانون ملزممستقبلية تصدر  والنفقات لفترةتنبؤات لمجمل اإليرادات  مستقبلية، وهيضمن رؤية 

قتصاديا ورفاهيته إجتماعيابتنفيذها لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع   (.8013)الكناني،وا 

ة أحد أخطر القرارات اإلدارية وذلك بسبب تنفيذها على فترة زمنية طويلة ستثماريتعد القرارات اإلو 
فهي قرارات تتعلق بإستثمار األموال في الوقت الحاضر  ،السنواتربما تمتد إلى العديد من 
لذلك فأنه من الصعوبة التنبؤ بما سوف يحدث فى المستقبل  ،المستقبلوالحصول على عائدها فى 

 (. 8013ها تعتبر قرارات محفوفة بالمخاطر )بلقلة، ولذلك فإن ،دقيقبشكل 
ة خالل فترة الدراسة وتعرف في هذه الدراسة على أنها معدل اإلنفاق اإلستثماري العراقي في كل سن

(1222-8002). 
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 الفلع الثاني

 والدراسات السابقةالنظري  األدب               

  المقدمة : (6-0)
 النفط  سعر : (6-6)
 ق النفط : سو (6-3)
 تقييم الموقف المالي الخاص بمشكاة تذبذب العائدات النفطية( : 6-4)
 النفط في الوطن العربي و العراق بلورة خالة( : 6-5)
 الموازنة العامة( : 6-2)
 مفهوم الموازنة( : 6-7)
 أهداف الموازنة العامة( : 6-8)
 خلائص الموازنة العامة( : 6-9)
 المحاسبية لاموازنة األهمية المالية و( : 6-01)
 مبادئ إىداد الموازنة العامة( : 6-00)
 دورة الموازنة العامة في العراق( : 6-06)
 الموازنة اإلستثمارية( : 6-03)
 العربية واأل نبيةالسابقة الدراسات ( : 6-04)
 مايميز هذه الدراسة ىن الدراسات السابقة( : 6-05)
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 الفلع الثاني

 سات السابقةالنظري والدرااألدب 

 ألمقدمة:  (6-0)

، حيث سينقسم إلى  باألدبيات النظرية ذات العالقة بموضوع الدراسة قسملسيعنى هذا ا        

 :(، كما يليالنفط والموازنة اإلستثماريةمحورين )

أنها تحتوي على  ثالعالم، حيالمناطق اإلستراتيجية والحيوية في  أكثرتعتبر المنطقة العربية من 

الى  ةالعالمي، باإلضافمن االحتياطي  (%82)حوالي يبلغ  واحتياطي هائل من البترول ثروات

اسيا واوروبا( إذ أنها تشرف على قنوات متعددة )العالمية موقعها المتميز والقابع في وسط األسواق 

 .(8010)إبراهيم،لنقل البترول الى جميع مناطق العالم

في  ذات تأثير كبيرللتجارة و  ومهمةللصناعة  رئيسةحيوية و ستراتيجية إ مادة يعد البترول        

الذهب إرتبط بالنفط أو ما يعرف بقتصادي الحديث التاريخ اإل حيث أن ،قتصاديةاإل األنشطة كافة

 إذ يعتبر النفط ،العالميةقتصادية الخريطة اإل مظاهر تحديدفي  كبير ورئيسي أثرالذي لـه و  األسود

 .(8018)البصام،  الدولقتصاديات إحدودة تتحّكم في ومنـادرة و  سلعة أساسية

 مقارنةً  اآلنحتى ( 1280عام )مصدر رئيسي للطاقة منـذ  عالمياً  النفطصناعة  وتعتبر

كذلك خالل  تبقىومن المتوقع أن  ،المتجـددةكالفحم والطاقة النووية والطاقة  البديلةبمصادر الطاقة 

 .(8013)بلقلة،  العشرين سنة القادمة

قتصادياتها ليس تحدي خاص في كيفية إدارة إ الدول المنتجة والمصدرة للنفط واجهما تك

فقط بسبب التقلب الكبير في أسعار وعوائد النفط ولكن أيضا بسبب أن النفط سلعة ناضبة وسيأتي 

ستقرار العائدات النفطية يولد عدد من التعقيدات في إن عدم إ ، اليوم الذي ينتهي فيه هذا المورد
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وهي مرتبطة بعدد من القضايا الجوهرية ومنها حجم  ، السياسة المالية على األمد القصير والطويل

حتياطيات من النفط الخام وتطور همية النسبية لقطاع النفط في اإلقتصاد الوطني وحجم اإلاأل

 (.8018)البصام،  ر القطاعات األخرى غير النفطيةيتطو  مكانيةا  الصناعة النفطية و 

التأكد المرتبط بالثروة  الحكومة في الدولة النفطية تواجه تحدي عدم اليقين أون حيث إ

، فتقلب حجم العائدات النفطية بسبب تأرجح أسعار النفط يمثل مشكلة كبيرة لإلدارة المالية  النفطية

خاصة في األجل القصير الذي ينتقل بسهولة إلى حالة من عدم التأكد في األجل الطويل مرتبط 

حتياطي النفطي جم اإلوة النفطية نفسها وخاصة في قضايا المسار المستقبلي ألسعار النفط وحبالثر 

ن هذه الحالة من عدم إ ، في األجل الطويل عتبارات هامة جداً ومعدل كلفة إستخراج النفط وهي إ

 مما لو كانت جميع التأكد تجعل الحكومة في الدولة النفطية تتبنى سياسات مالية أكثر تحفظاً 

 .(8013)بلقلة،  المتغيرات تجري في جو من اليقين والتأكد

 وذلك بهدف حةل  ضرورة م   ةالعربي اتيقتصادعلى اإل النفطآثار على  التعرف إن 

لذلك  ،العربيةالحالية التي تعيشها األمة  األوضاعفي ظل  باألخصحتماالته ا  ستشراف المـستقبل و إ

 .تأثير أسعار النفط على الموازنة اإلستثمارية في العراق فإن هذه الدراسة تسعى للتعرف على كيفية

  النفط سعر ( :6-6)

تؤثر بالدرجة األولى على إقتصاديات الدول المصدرة للبترول  النفطإن تقلبات أسعار   

على  إيجابياً  بحيث إذا إرتفعت األسعار شكل ذلك أمراً  ،األوبكدول منظمة  وبالمقام األول

ويعتبر النمو اإلستثنائي في الطلب العالمي كما  ،فيهال المؤشرات اإلقتصادية إقتصادياتها وعلى ك

هم األسباب التي ساهمت في حدوث الطفرة النفطية من أ (8002-8008)من على النفط للفترة 

 .(8013)بلقلة،  سواق النفط خالل هذه الفترةالتي شهدتها أ
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تباطها الكلي بالبترول سواء الدول ومن هذا المنطلق عملت العديد من الدول على فك إر  

أو الدول المصدرة للبترول بحيث حاولت دول األوبك  ، المستوردة كما كان في بداية الثمانينات

 التنويع من صادراتها واإلبتعاد عن األحادية في التصدير التي تعتمد بالدرجة األولى على النفط،

المحروقات إلى  قطاع تصديري تقليدي أساسه نتقال منلإلإقتصادية عملية  برامج  من خالل تبني

كذا هو  ، صةخصيع اإلستثمار األجنبي وتشجيع الخقطاع تصديري غير تقليدي عن طريق تشج

 ، أو القطاع السياحي الزراعياإلهتمام أكثر بالقطاعات البديلة عن قطاع المحروقات سواء القطاع 

والتي يمكن اإلعتماد  ، والطاقة الشمسيةلرياح امثل طاقة  يمكن اللجوء لمصادر الطاقة البديلةكما 

 .(8012عبد الجليل, )في الدول النفطية من أجل ضمان إستقرار اإلقتصاد  عليها مستقبالً 

بسبب طبيعة سوق  وذلك مستمروبشكل تقلبات مجموعة من اليخضع ل النفط سعر نكما إ

سعار النفط غير أ تكون أدى إلى أنا ، مم والديناميكيةستقرار عدم اإلب تتصفالتي و النفط الدولية 

وائل القرن الماضي أقلق على المستوى العالمي منذ مما أحدث  ،للتقلبات المستمرة وخاضعةمستقرة 

، والتي بلغت ( 8007-8002)رتفاعات الكبيرة خالل العامين خص بعد اإلن، وباألحتى اآل

، لكن 8002في  (برميل/دوالر 180) عتبة الـ تالمسو ( رميل/بوالرد 127كثر من )أذروتها 

في نهاية   (برميل/دوالر 20) لى ما دون الـإنحدار حاد حيث تدحرجت إسرعان ما بدأت تتهاوى وب

،  قتصاد العالميمية التي عصفت باإلزمة المالية العالاأل بسببالنصف الثاني من العام نفسه 

كل واضح على سوق النفط بشنعكس ذلك إقتصاد النفطي مما على اإلأثرت بشكل سلبي التي و 

 .(8002 ،وابكأ) دراماتيكياً  النفط تراجعاً  سعرتراجع مستوى  مما أدى إلى،  الدولية
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 سوق النفط( : 6-3)

 عواملب تأثره  نتيجة وذلك  سعرهوكثرة التقلبات في  اإلستقراربعدم  عالمياً سوق النفط  يتصف

دول  لكافةستراتيجية بالنسبة ات أهمية إوذ في مداها عالميةسلعة يعتبر النفط  أن حيث ،متعددة

 ولكنللنفط  كةمستهل دوالً  على إعتبار أن جميع دول العالم تعتبر تطورهامهما كان مستوى  العالم

 .(8018البصام، ) مصدرة للنفطالمنتجة و المجموعة محدودة من الدول  في مقابلبدرجات متفاوتة 

حيث تزداد  ،والمصدرةالمنتجة  الدول لمصلحة يصبلنفط ا سعر إرتفاعن إحيث ب 

الدول  على عكس ،العامةداد الموازنة ععملية إفي  يجابياً إؤثر يمما  الماليةواردتها و عوائدها 

يؤثر في  كما ،عليهاعباء المالية من األيزيد مما  هارتفاع لغير صالحيكون هذا اإل المستهلكة حيث

)كريستوف وفتوح،  النفط سعرنخفاض إفي حالة  اكساً يكون الوضع معو  ،لها عداد الموازنة العامةإ

8011). 

قتصاديات وقع إمما يرتفاع العائدات النفطية إ رتب عليهتيرتفاع أسعار النفط إن إكما 

 :الدول النفطية ومنها العراق في أربعة مشاكل أو متغيرات أساسية وهي

رتفاع كبير إ أدى إلى لمتوقع في أسعار النفطرتفاع الكبير غير ااإل :فقدان مرونة اإلنتاج

الذي دفع  ستثمارياإلنفاق العام بشقية الجاري واإل في حجم الموازنات الحكومية وهو ما يعني زيادة

 ما شكل عبئاً  اوهذ جدا،حيث الميل الحدي لالستهالك عالي  االفراد الى زيادة االنفاق االستهالكي

قتصادية والتصدير ألجل تلبية الحاجات اإل على القطاع النفطي المطلوب منه أن يرفع اإلنتاج كبيراً 

أن هذا القطاع في العراق يعاني من مشاكل كبيرة  الجديدة المتزايدة لكل من الحكومة واألفراد علماً 

 (.8013البصام والشريدة، ) في بنيته التحتية
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ي رتفاع العوائد النفطية أصبح القطاع النفطمع إ :قتصادعميق حالة اإلختالل الهيكلي لإلت

األخرى وخلق حالة من الدورة  قتصاد وتراجع حصة القطاعاتود اإلهو القطاع األوحد الذي يق

السريعة في األسواق المحلية جعل القطاعات اإلنتاجية غير قادرة على مجاراة هذه الدورة سواء من 

المترتب  ف مع الواقع الجديدحيث اإلنتاج أو التشغيل والتي تحتاج إلى فترة زمنية أطول حتى تتكي

إلى خلق فجوة زمنية بين  رتفاع الطلب الناتج عن تعاظم العائدات النفطية وهو ما يؤديعلى إ

وهو مايعرف  قتصادية إلى حالة من الالتوازنعرض فيها العديد من المتغيرات اإلالطلب تتالعرض و 

 .(8013البصام والشريدة، ) إلقتصاد الكلياستقرار متغيرات بعدم إ

خر عني من جانب آنفطية الكبيرة تن العائدات الإ :قتصادياف اإلنكشتساع درجة اإلإ

 نكشافاً وا   راً ثقتصاديات أكثر تأالمحلي والعالمي مما جعل هذه اإل قتصادإرتباط أقوى بين اإل

 قتصادية العالمية والسيما المتعلق منها بالمتغيرات المالية والنقدية وهذا ما كان واضحاً للتطورات اإل

البصام ) على الدول النفطية نعكست بآثارها السلبية سريعاً ية العالمية التي إالمال زمةفي األ

 .(8013والشريدة، 

الكبير في اإليرادات رتفاع إن األثر األولي المترتب على اإل :مزاحمة القطاع الخاص

ومن ثم رتفاع اإلنفاق الحكومي الذي يؤدي إلى تغير منحنى الطلب الكلي نحو األعلى النفطية هو إ

زيادة  رتفاع في الطلب و الدخل سيقود إلىولكن هذا اإل رتفاع نقطة توازن الدخل إلى األعلى أيضاً إ

وهذا ما حصل فعاًل في اإلقتصاد العراقي نتيجة  ،رتفاع سعر الفائدة الطلب على النقود ومن ثم إ

اق الحكومي بشقيه الجاري نفرتفاع الكبير في العائدات النفطية التي قادت إلى توسع كبير في اإللإل

على النقود وهو المتغير الذي جعل البنك المركزي العراقي  واسعاً  ستثماري والذي خلق طلباً و اإل

قتصاد وهو ما أدى سعة للحد من التضخم السائد في اإلوا يلجأ إلى رفع سعر الفائدة إلى مديات
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ماري وهو ما يناقض الهدف ستثشاط اإلالخاص وتحجيم دوره في الن إلى تقلص إنفاق القطاع

 . (8013البصام والشريدة، ) للقطاع العام من تشجيع القطاع الخاص وجعله رديفاً  المعلن للدولة

تعرض له يبسبب ما  وذلك سوق المحروقات سوق غير مستقر يعتبر ،أخرى جهةمن 

سلبي على  من أثر عن ذلك، وما ينجم  متقاربةزمنية خالل فترات  كبيرةالنفط من تقلبات  سعر

النفط إلى  سعر رتفعإ( 8002 ) ففي عام ، النفطبسعر  ه هيكلياً رتباطإل وذلكالغاز الطبيعي  سعر

 .(8002)أوابك،  لبرميللدوالر ( 180)إلى  الً و مستوى غير مسبوق وص

سواء كانت دواًل منتجة أم مستهلكة، سعر النفط  دول العالم تواجه خطر كافةن إف لذلك

 ةعداد الموازنالقيام بعملية إعند  والمشكالتالمخاطر  مجموعة منا الخطر ترتب على هذحيث ي

في  التقلب ظاهرة نكما إ ،المصدرةقتصادية للدول القرارات اإل عملية إتخاذ وصياغةو عند أالعامة 

في وذلك لتأثيرها الكبير  ،الدوليمثير للقلق على المستوى بشكل صبحت متكررة و أالنفط  سعر

 لعملةرئيسيًا ل مالياً  مورداً التي يعتبر فيها النفط وخصوصًا المصدرة للنفط لمنتجة و الدول ا أغلب

 .(8011)محمد،  كـجمهورية العراق جنبيةاأل

تتعلق بالنمو في والتي عدد من العوامل الخارجية  ناتج عناستقرار أسعار النفط  إن عدم

ط بالعرض مثل عدم قدرة نمو رتبعوامل تو  ،الطلبقتصاديات وما يترتب عليه من زيادة اإل

قتصادية ذات إأسباب غير  باإلضافة إلى ،النفطستثمارات على مواكبة نسق نمو الطلب على اإل

المسؤولة عن التخريبية أو حتى تصرفات إحتكارية للشركات  مثل األعمالطبيعة سياسية وأمنية 

 .(8011)الطاهر،  النفط

عدد من بسبب إختالل  النفطشهده سوق ضطراب يإ أيلنا أن  يتبين ما سبقمن خالل 

آثار  إحداث سيؤدي إلى على النفط والطلب العرضفي محددات  والتي تتمثل يةسوقالعوامل ال

 المعتمدقتصادي الدول ذات الهيكل اإللذلك فإن  ،فيهاقتصاديات الدول وبرامج التنمية إسلبية على 
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رادات يبسبب تذبذب اإلوذلك ستقرار اإلعدم من سوف تتعرض سياساته المالية لحالة  النفطعلى 

 .(8002)صالح،  العمومية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط

ذا علمنا إة على الدول المنتجة للنفط خاصة اسعار النفط له آثار سلبية كبير  تقلبن كما إ

ا قتصادهإعلى النفط كمصدر رئيسي في  كلياً  عتماداً إب هذه الدول هي دول نامية تعتمد غلأن أ

النفطية التي تبني موازنتها على كثير من الدول الزمة لدى أيشكل  وهذا ،العامةعداد موازنتها ا  و 

الجانب حادي قتصاد األقتصاده باإلإعراق اليوم الذي يتميز هو حال ال للنفط، كماسعار متوقعة أ

  .قومينسب مساهمتها في تكوين الدخل ال األخرى وتدنيأدى إلى تهميش دور القطاعات  والذي

 .(8018)البصام، 

 تقييم الموقف المالي الخاص بمشكاة تذبذب العائدات النفطية( : 6-4)

ن المفتاح األساسي لتقييم الموقف المالي الخاص بمشكلة تذبذب العائدات النفطية من إ

 ين هما:منظور 

 (:8010براهيم، )إ يتحدد بالنقاط التاليةوالذي األجل الطويل منظور 

التركيز على العائدات غير النفطية في الموازنة وان أفضل وسيلة هو  هم جداً من الم :أوالً 

الفصل بين العائدات النفطية وغير النفطية والتحقق من العجز الحقيقي الذي تعاني منه الموازنة 

مة السياسة ستداهذا يوفر مؤشر مهم لقياس اتجاه وا  بغض النظر عن حجم العائدات النفطية و 

ى اإلدارة وبكالم أكثر دقة عل التأكد المحيطة بالثروة النفطية، عتبار حالة عدمنظر اإلالمالية أخذة ب

حقق في حجم العائدات النفطية وأن تنفاق العام بنفس معدالت الزيادة التي تالمالية أن ال تزيد اإل

 تأخذ في الحسبان أن هناك عجز مستتر في الموازنة يجب عدم أغفاله.
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وجيه القدر األكبر من اإليرادات النفطية نحو تراكم األصول اإلنتاجية العمل على ت:  ثانياً 

لحقيقي الذي المستدامة بحيث يكون العائد المتحقق من هذه الموجودات يغطي جزء من العجز ا

 . تعاني منه الموازنة

ستثمار في القطاعات اإلنتاجية القادرة على زيادة القيمة عطاء عناية خاصة لإل: إثالثاً 

 .التحويليةالحال مع قطاع الصناعة افة الصافية كما هو المض

هو المتغير األهم في تحديد حجم اإليرادات النفطية  علما أن مستوى أسعار النفط عالمياً 

وليس حجم اإلنتاج الذي يواجه عقبات كبيرة منها تقادم البنية التحتية وعدم القدرة التكنولوجية على 

ك تحديد مستويات اإلنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك زيادة اإلنتاج بشكل واسع وكذل

  .وهو ما ال يمكن للعراق أن يبتعد عنه كثيراً 

دي إلى تقلب في أما من منظور األجل القصير فأن تقلب األسعار العالمية للنفط يؤ 

عل من النظام المالي عتماد العائدات المالية للحكومة على اإليرادات النفطية يج، فإالتدفقات المالية

الخارجية ومن ثم أضعاف القرار غير حصين وسريع التأثر بالتقلبات الحاصلة في المتغيرات 

، وهذا يؤدي إلى عدم إستقرار متغيرات اإلقتصاد الكلي وتقلبات كبيرة للسلطات المالية قتصادياإل

حقيقي وزيادة مخاطر ر الصرف النفاق العام والطلب الكلي التي تمتد بآثارها على سعفي اإل

ع العام والخاص وضع ستثمار في القطاعات غير النفطية حيث يكون من الصعب على القطااإل

 ستثمار في القطاعات غير النفطيةيلة األجل مما يؤدي إلى تراجع اإلستثمارية  طو قرارات وخطط إ

 .(8000)الهيتي، 
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 و العراق بلورة خالة في الوطن العربي النفط ( : 6-5)

يرجع اكتشاف النفط في الوطن العربي الى بداية القرن العشرين ولكن االكتشافات الضخمة لم 

في حقل كركوك في العراق ثم تبعته االكتشافات الرئيسية في  ة( بداي1287تتحقق اال في سنة )

يرة بكميات كب ولم يكتشف النفطالكويت والسعودية ثم االمارات العربية المتحدة في المشرق العربي 

 (.8018اال في الخمسينيات )سعد اهلل، في دول شمال افريقيا

 لضخامة وذلك للنفط المنتجة والعالمية العربية الدول بين متقدماً  موقعاً العراق  حتلي

 القطاع ويمثل ،أوبك لمنظمة المؤسسين االعضاء أحد وانه مليار برميل(118)البالغة  حتياطياتهإ

 للعملة المصدر الرئيس على إعتبار أنه العراقي قتصاداإل اتمرتكز  أهم أحدالعراقي  النفطي

 .(8013)البصام والشريدة،  ىخر األ قتصاديةاإل القطاعات تطوير على تساعد التيو  جنبيةاأل

يرادات حد الدول المنتجة والمصدرة للنفط والتي تعتمد بشكل رئيسي على اإلأيعد العراق و 

يرادات إمن  (%27)يرادات النفطية القومي، حيث شكلت اإل تكوين الدخلالنفطية الغير مستقرة في 

قتصاد العالمي وتداعيات لإل قتصاد العراقي تابعاً اإلمما يجعل  ،8003 بعد عامالموازنة العامة 

 نتاج وتصدير النفط الخامإساس على أقتصاد العراقي يعتمد بشكل زماته المتكررة وذلك لكون اإلأ

ثر بشكل أيجعل الموازنة العامة للعراق تت ا، وهذا مبتمويل الميزانيةمما يترتب عليه عدم اليقين 

ما تتطلب تعزيز الميزانية بموازنة تكميلية لسد العجز  سعار النفط، والتي غالباً أ بتقلباتكبير 

مما يجعل عملية تفعيل مصادر الدخل الغير نفطية  ةا والتي قد تكون مبالغ كبير فيهل الحاص

 .(8002أوابك، ) ستراتيجيةإضرورة 

إال أن هذا وعلى الرغم من أن القطاع النفطي يعتبر مصدرًا رئيسيًا لإلقتصاد العراقي 

والبطئ في  جهة منالعراق  دخلها التي الحروبنتيجة  الماضية العقود في بالتذبذب إتسم القطاع
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 قدرته نخفاضإ الى أدى مما ،المتقدمة التكنولوجيا ستخدامعدم إ بسببوذلك  النفط نتاجإ عملية

 ة.المتاح بطاقاته مقارنة والتصديرية نتاجيةاإل

وزارة ويرجع هذا التذبذب في صادرات النفط العراقية إلى مجموعة من األسباب، كما يلي )

 (:8010التخطيط، 

 .الموضوعة للخطط مطابقته وعدم النفطي نتاجاإل حجم تذبذب .1

السعات الخزنية وتضرر  تحقق دمع بسبب الخام النفط لتصدير الالزمة المرونة نعدامإ .8

 .محطات الضخ

 رالتصدي في كبير شلل إحداث الى مما أدى للتخريب الخام للنفط الناقلة األنابيب تعرض .3

 فيمن خالل وضع متفجرات  المباشر عتداءاإل طريق عن للتخريب النفطية اآلبار تعرض .2

 .اآلبار مواقع

 .الجوار دولقبل  من تغاللهاسلتي يتم إوا الحدودية الحقول من ستفادةإلا عدم .8

 إستراتيجي مناسب. تخطيطب قيامال عدم الى أدى مما القطاع قيادة في المستمرة التغيرات .2

 زيادة في المرونة نعدامإ الى أدى مما النفطية الصناعة في الحديثة التقنيات دخالإ عدم .7

 .وتصديره النفط نتاجإ

  الموازنة العامة( : 6-2)

 إذقتصادي الوقت الحاضر أداة من أدوات التخطيط اإل العامة فيلموازنة لقد أصبحت ا         

ها خالل فترة مالية قجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيتسعى إلى تحقيق األهداف اإلقتصادية واإل

حيث تعكس  ،الموازنة العامة أداة للتخطيط إذ تعدوتقوم الموازنة العامة بعدة وظائف  ،قادمة

 (.Yoshino and Hesary, 2014) للمواطنين وتقديم الخدماتولة في توفير الموازنة خطة الد
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التي تستخدمها  ساسيةأن الموازنة العامة للدولة هي األداة األ( الى 8013)الكناني، لقد أشار   

 ولوياتها اإلقتصادية على المديين القريب والبعيد.الدولة في تنفيذ أ

     نونية على أنشطة الوحدات الحكومية اقوالمالية البة لرقااالموازنة العامة أداة  دتع كما 

يرادات كل وحدة وذلك بتحديد   ناتالتنسيق بين األمباالضافة الى ا أرقام موضوعية لنفقات وا 

كلي وعلى مستوى  الدولة بشكلوالدوائر والمصالح الموجودة داخل الدولة، ألنها تقوم بعرض برامج 

جتماعية وذلك لتحقيق رغبات المجتمع وتساعد الموازنة ا  تصادية و قإالقطاعات بهدف تحقيق تنمية 

جتماعية وتحسين جتماعية وتحقيق العدالة اإلاإلو العامة للدولة على تحقيق خطة التنمية اإلقتصادية 

ستقرار للعاملين بأجهزة الدولة وتوفير مستلزمات مستوى أداء الخدمات التي تقدمها الدولة وتوفير اإل

دارات الدولة )سرايا ومحمد،نتاج والاإل  ( 2000خدمات لألجهزة وا 

 مفهوم الموازنة (:6-7)

يرادات نفقات على تحتوي رسمية وثيقة بأنها للدولة العامة الموازنة تعرف  دولة حكومة وا 

 التي السياسات مجمل بتفعيل المتعلقةالقرارات  نجازإ من الحكومة كنمّ ت   مالية خطة ضمن ما،

 (.8002عبد جاسم، ) تخدمه الذي المجتمع تجاه يذهابتنف الحكومة تقوم

 عجز من عنها ينتج وما يراداتوا   نفقات الحكومة بأموال شامل بيان بأنها يضاً أ تعرف كما

 تعبر ذإ الحكومة، تطبقها التي الرئيسة قتصاديةاإل السياسة الموازنةتمثل و  حكومي، دينو  وفائض

 ةيالسياس هاأهداف تحقيقوذلك بهدف  هاموارد اللإلستغ الحكومة بها تخطط التي الطريقة عن

 (.Yoshino and Hesary, 2014) قتصاديةاإل
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 الحكومة تأثير ومدى طبيعة تبين فهي المالية للسياسة بيان للدولة العامة الموازنةوتمثل 

 عدةب الموازنة تغطيها التي المالية السنة بدء قبل الموازنة عدادإ عملية تبدأبحيث  قتصاد،اإل في

 (.8011)محمد،  المالية السنة بداية قبل قانون لىإ تحويلها يمكن حتى شهور

 دائمة حركة عن تعبر ديناميكية عملية نهاأب يضاً أ الموازنة (8018)سعداهلل،  فوعر 

 جتماعيةواإل قتصاديةاإلالبرامج  من العديدتنفيذ  عبر خرىأ الى سنة من الحكومة لقطاع ومتواصلة

 للمدة إستراتيجي بعد وذات قتصاديةا  و  عملية ووسائل ساسأ على مبنية تقديرات على بناءً  والتنموية

 دوارأ خالل من قتصادياإل التوازن على تركز كونها لها، المرسومة هدافاأل ضمن طيهاغت التي

 التشريعية. السلطة قبل من بالتنفيذ مراأل بعد الإ يتم ال هذا وكل خلية،اتد

 ،في قالب مالي األهداف واألرقام مكونة من مجموعة من الوثائقالموازنة العامة  ت مّثل

نشائها خالل فترة زمنية األهداف  حيث تعبر عن المشاريع والبرامج التي تنوي الدولة القيام بها وا 

 نفاقه من قبل الدولة لتحقيقعن مقدار ما سيتم إاألرقام  بينما تعبر محددة على األغلب سنة واحدة،

إلضافة إلى المردود المالي المتوقع الحصول عليه من خالل النجاح في تحقيق ، باهذه األهداف

 .(8002سلوم ودرويش، هذه األهداف )

الم حدد تنفيذها خالل فترة زمنية النشاطات على مجموعة من وتحتوي الموازنة العامة 

تحديد تكاليف المتوفرة من أجل  ويلممصادر التب مالية تختص معلومات ، باإلضافة إلى توفرمعينة

 .(8003المعارك وشفيق، ) المنصوص عليها األهداف من أجل تحقيق تنفيذ هذه النشاطات

( إلى أن الموازنة العامة ت عبر عن الخطط التي تضعها الدولة 8018وقد أشار خوشناو )

من أجل تقدير حجم النفقات الالزمة لتنفيذ مشاريعها، وحجم اإليرادات المتوقعة من تنفيذ هذه 

 .المشاريع خالل فترة زمنية محددة غالبًا ما تكون سنة واحدة
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يراداتها  (2002، هاللي) عرفها كما بأنها مجموعة من التقديرات المعتمدة لنفقات الدولة وا 

 اً للسياسة العامة للدولة ووفق قتصادية طبقاً ا  هدف وضع خطة مالية و بعن سنة مالية قادمة و 

 مالية.النين واللوائح المجموعة من القو 

يراداتها لسنة  وتعرف بأنها "خطة تتضمن تقديراً    " )ذنيبات،مالية قادمةلنفقات الدولة وا 

2003). 

 عبر عن توجهات السلطة العامةي حكومياً  سنوياً  برنامجاً تعد  باإلضافة إلى أن الموازنة 

فإذا  ،هاالمقبلة وتترجم بصورة رقمية جميع أنشطة الدولة واإلصالحات المحتمل إدخال للسنة

ستهدفت فإنها تكون قد إ ،زيادة في اإلعتمادات المخصصة للتربية الوطنية تضمنت الموازنة مثالً 

ذا خفضت دولة كبرى  ،توسيع التعليم الرسمي وتحسينه ن عتمادها العسكري تكون قد قدرت بأإوا 

 .(8003 ،وشفيقالمعارك )سيطر على وضعها األمني الخارجي  هناك تحسناً 

جتماعية وتشكل الموازنة وازنة العامة للدولة أداة رئيسية للتنمية اإلقتصادية واإلموتعتبر ال

عدادها رافداً   ،حتياجات وأولويات التنميةالسياسة والجهد التنموي وتلمس اإلغناء في إ أساسياً  وا 

اإليرادات والنفقات الحكومية )هاللي،  جميع عن اول الموازنة العامة أن تعطي فكرة موسعةوتح

8008). 

وتطور مستوى التنمية في العصر  ،جتماعيةوتوسع دور الدول في الحياة اإلقتصادية واإل

لم تعد كالسابق مجرد فهذه  ،لى حصول تغييرات مهمة في مفهوم ومحتوى الموازنةقد أدى إ ،الراهن

بحت بل أص ،مهامها المحدودة إلنجازحتياجات الحكومة واإليرادات العامة لألموال وسيله لحصر إ

لضبط السياسة المالية  وباألخص إستخدامها كوسيلة مفضلةلها وظائف أخرى تكاد تكون أساسية، 

قتصاد فالموازنة قد أصبحت ذات صلة وثيقة بإ ،قتصاديةتحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها اإلللدولة و 
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ة ازنة العامأهم المالمح التي تميز الموازنة العامة الحديثة عن المو  هي هوهذ ،الدول المعاصرة

 (.8003يق، )المعارك وشف التقليدية

 توضع للنفقات هذه التقديرات التي ( لكون8002)عبد جاسم ، مع تعريفوتتفق الباحثة  

 . ألهداف التي وضعت من أجلهالتحقيق ا بنهاية السنة ارقام فعليهالى  تترجميرادات سوف إلوا

 أهداف الموازنة العامة ( : 6-8)

 : (2000، ومحمد )سرايا تيةازنة العامة للدولة على تحقيق األهداف اآلتساعد المو       

 جتماعية.المساعدة في تحقيق خطة التنمية اإلقتصادية واإل .1

 جتماعية.تحقيق العدالة اإل  .8

 تحسين مستوى أداء الخدمات التي تقدمها الدولة.  .3

 ستقرار للعاملين بأجهزة الدولة.توفير اإل  .2

دارات الدولة نتاجتوفير مستلزمات اإل .8  .والخدمات لألجهزة وا 

  خلائص الموازنة العامة( : 6-9)

 :ة بمايليخصائص الموازنة العام( 8002 ودرويش،)سلوم لقد بين 

  .إن الموازنة العامة وثيقة تنبؤ لإليرادات والمصروفات لفترة زمنية قادمة .1

عية للسلطة وهي اإلذن من السلطة التشري الموازنة( قانون)ب تصدر بقانون يسمى  .8

 التنفيذية.

خطة مستقبلية تعبر عن أهداف وبرامج الدولة المالية اإلقتصادية واإلجتماعية النابعة  .3

 من فلسفتها السياسية .
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  ة المالية والمحاسبية لاموازنة االهمي( : 6-10)

وضوح ب لية تكشف أرقام الموازنة العامةللموازنة أهمية مالية ومحاسبية فمن الناحية الما        

ازنة تبين موضوع ماهية النفقات العامة و حقيقة المركز المالي للدولة فضاًل عن ذلك فإن الم

للحكومة وأوجه صرفها وماهية اإليرادات العامة ومصادر جبايتها حيث يتحدد من خاللها اإلطار 

 المسموح للحكومة أن تقوم به من خالل تنفيذ الموازنة. 

 ،فالمحاسبينسبية فإن للموازنة أهمية كبيرة وال سيما من جهة النفقات أما من الناحية المحا      

عًا حسب التعليمات المالية و نادات المقررة في الموازنة كمًا و ن بالصرف في إطار اإلعتمو ملزم

 تمسكفضاًل عن ذلك فإن للموازنة أهمية خاصة في تحديد أنواع حسابات النفقات واإليرادات التي 

مية وهكذا تعد النواحي المحاسبية للموازنة العامة ذات أهمية رقابية كبيرة من في الجهات الحكو 

زاوية التثبت من إلتزام الوحدات التنفيذية بالتخصيصات المقررة لها في الموازنة والكشف عن تجاوز 

الوحدات بالتخصيصات المعتمدة لها وبيان أوجه القصور والخلل خالل تنفيذ بنود الموازنة 

 (   8018 )خوشناو،

 الموازنة العامةإىدادمبادئ  (:6-11)

  :التالييمكن تلخيصهاعلى النحو  العامة وازنةالم مبادئ إن (8002الزهاوي، )أشار 

 مبدأ سنوية الموازنة: .0

ونجد هذا  واحدة.المقصود بمبدأ سنوية الموازنة أن يسري العمل بميزانية الدولة لمدة سنة     

اسية ومالية أما من الناحية السياسية فتعني السنوية ضمان الرقابة المبدأ أساسه في مبررات سي

أما من الناحية المالية فإن فترة السنة تكون أكثر مالئمة  التشريعية،المالية من قبل السلطة 

 األسعار،إلن المدة إذا كانت أكثر لصعب إعداد تقديرات النفقات واإليرادات بسبب تغير  للموازنة،
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ذا كانت المد التقديرات بسبب حاجة الموازنة إلى جهود  هقل لكانت غير كافية إلعداد كل هذة أوا 

 مختلفة.كبيرة من جوانب 

 مبدأ وحدة الموازنة:.6  

ويستند هذا المبدأ  واحدة،وثيقة  ونفقاتها فييقتضي هذا المبدأ بأن تدرج جميع إيرادات الدولة       

الناحية المالية يساعد هذا المبدأ على بيان المركز  فمن واألخر سياسي،على مبررين أحدهما مالي 

أما من الناحية السياسية  واحدة.المالي للدولة من خالل جمع اإليرادات والنفقات العامة في وثيقة 

حيث يصعب عليه  تنفيذه،فإن هذا المبدأ يسهل مهمة البرلمان في إعتماد الموازنة والرقابة على 

 ومتفرقة.تعددة ذلك لو كانت هناك موازنات م

 ىمومية الموازنة : .مبدأ 3

يع النفقات العامة مهما مفي الموازنة العامة جميع اإليرادات وج ويقصد بالعمومية أن تدرج

إليرادات أو إيجاد صافي اشأنها دون إجراء أي مقاصة بين إيرادات ونفقات مصلحة ما بحجة قل 

مفصلة لجميع النفقات  دولة وثيقة شاملةوذلك لكي تأتي الموازنة العامة لل النفقات،صافي 

المبدأ إنه يحد من اإلسراف في اإلنفاق العام ألن إدراج المصروفات والنفقات  ميزة هذاواإليرادات. 

 التنفيذ.مهما كانت صغيرة في الموازنة يمثل نوعًا من الرقابة الداخلية الفعالة عند 

  التخليص:مبدأىدم .4  

نما تواجه جميع النفقات  معين،م تخصيص إيراد معين لتغطية إنفاق يقصد هذا المبدأ عد       وا 

فطبقًا لهذا المبدأ ال يجوز مثاًل تخصيص حصيلة الضرائب  العامة،العامة بجميع اإليرادات 

الجمركية على السيارات إلنشاء الطرق وصيانتها والحكمة من إقرار هذا المبدأ هي أن تخصيص 

ما أن يدعو إلى اإلسراف في حالة زيادة اإليرادات العامة إ معينة،فات إيرادات معينة لتمويل مصرو 
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في حالة إنخفاض حصيلة اإليرادات  إلى عدم تقديم الخدمات العامة على وجه مرض   أو

 .المخصصة

 الموازنة:مبدأ توازن .5  

والحكمة من  ،يقصد بمبدأ توازن الموازنة أن يكون تقدير اإليرادات مقاربًا لتقدير النفقة        

 على زيادة اإليرادات الموازنة حيث في هي الحيلولة دون الوقوع في مشكلة العجز والفائض ذلك

 العامة.في الموازنة العامة بعكسه يتأتى العجز في الموازنة  النفقات تشكل فائضاً 

 دورة الموازنة العامة في العراق( : 6-12)

بة والمتداخلة التي تمر بها قى المراحل الزمنية المتعاتطلق لفظة دورة الموازنة العامة عل        

 (:8002 الزهاوي،)موازنة الدولة وهي أربعة مراحل رئيسة 

 مرحلة إعداد وتحضير الموازنة العامة في العراق  .1

وزارة المالية بالتشاور مع وزارة التخطيط بتعميم لوائح وأهداف السياسة المالية على تقوم     

يات السياسة المالية المحددة من قبل و إعداد موازنتها إستنادًا إلى أول ات لغرضواإلدار الوزارات 

ودراسته  ومناقشة المشروعلتقوم كل وزارة بوضع مشروع النفقات للسنة التالية  الوزراء.مجلس 

وازنة وتقديمه إلى مجلس الوزراء ثم تقوم وزارة المالية بإعداد مشروع الم وترسل إلى وزارة المالية

 العراقي.إلى مجلس النواب  ثم

 مرحلة إعتماد الموازنة العامة في العراق  .8

ويقصد بمرحلة إعتماد الموازنة مرحلة التصويت على مشروع الموازنة العامة بعد قراءتها     

وبعد إقرارها يحال إلى مجلس رئاسة الجمهورية لغرض ومناقشتها داخل مجلس النواب 
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عتبر نافذة من تقانون الموازنة الفيدرالية بعد إصدارها و  ينشر وبعدهاالمصادقة عليها باإلجماع 

 التاريخ.هذا 

 مرحلة تنفيذ الموازنة العامة في العراق  .3

بعد صدور قانون الموازنة العامة ونشره في الجريدة الرسمية تقوم وزارة المالية بإخطار كل    

وزعة على أبواب وفصول وبنود وكذلك وزارة بميزانيتها المعتمدة مبينًا فيها إعتمادات اإلنفاق م

 الموازنة.لمالية مسؤولية تنفيذ دة وتتحمل وزارة اماإليرادات المعت

 مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة  .2

هي رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية حيث تقوم السلطة التشريعية    

ئنان على صحة هذا التنفيذ مالموازنة العامة لإلطبالرقابة المالية من خالل رقابتها على تنفيذ 

يراقب مدى شرعية التنفيذ في جانبي الموازنة فيالحظ  القانونية فالبرلمانوسالمته من الناحية 

مدى إنطباق تحصيل اإليرادات مع القوانين واألنظمة وهل إنها حصلت في حدود التقديرات 

تم في حدود  وهل إنهيالحظ كيفية اإلنفاق التي وافق عليها هذا من جانب ومن جانب آخر ف

 المخصصة.اإلعتمادات 

فالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة كانت دومًا من إهتمامات البرلمان وذلك ألنه صاحب  

  الموازنة.اإلختصاص في إعتماد 

 الموازنة اإلستثمارية (:6-13)  

جتماعية وتتضمن بشكل عام برنامج تمثل نشاط الدولة في حقل التنمية اإلقتصادية واإل       

 المقررلتنفيذالمشاريع التنموية المختلفة من خالل تحديد حجم التخصيصات االستثمارية للمشاريع 

، وتتضمن الموازنة االستثمارية عملية تحليل وتقويم لفرص االستثمار تنفيذها خالل السنة المالية

دة )سنة( وهي من االهمية بحيث تستطيع هذه المتاحة للوحدات االدارية  وخالل مدة زمنية محد



27 
 

الوحدات ان تحدد برنامجها االستثماري وبما يتناسب ومستقبل الوحدة ومستويات التجديد والتوسع 

والنمو فيها والخطوات التي تتخذها عند تنمية برنامجها االستثماري وتستخدم كوسيلة للرقابة الفعالة 

 .(8013)الكناني ، زها واتخاذ القراراتعلى التنفيذ والتحقق من الخطط وانجا

هي التي تختص بتخطيط اإلنفاق اإلستثماري للوحدة  ( بانها8008بينما يرى )هاللي،

في كل  اإلستثمارية سياسة الوحدة رسمت، النها به إلنفاق اإلستثماري المزمع القيامأو ا ستثماريةاإل

لى تنفيذه طيط كيفية تمويله والرقابة عووضع برنامج اإلستثمار وتخ ،من المدى القصير والطويل

ستثمارية التي ينتج عنها إلتهدف الى تخطيط ورقابة المشروعات ا نهاإاي ، ةطبقًا للخطة الموضوع

حالل األصول القديمة بما يتماشى مع التطورات التكنلوجية  صول ثابتة جديدةإضافة أ أو تطوير وا 

نامج قات اإلستثمارية ومصادر التمويل المتوقعة والبر المعاصرة  وتشمل تقديرات التكلفة كل من النف

 .الزمني للتقدير

إن إعداد الموازنة الرأسمالية هو عبارة عن إتخاذ القرارات التخطيطية طويلة األجل المتعلقة 

 المشروعات مجال تخطيط وتقويم ستثمارية فىاإلوتستخدم الموازنة  ،باإلستثمارات وتمويلها

 ستخدامصًا بعد إوخصو  ورت هذه الموازنة فى اآلونة األخيرةولقد تط ،ستثماريةاإل

 مثلاألساليب الكمية التى ساعدت فى التغلب على معظم المشاكل التى قد تظهر فى هذا الشأن، 

 .(8002)عبد جاسم،  كات االتصاالتنظم المعلومات وشببحوث العمليات وأساليب الحاسبات و 
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   ربية واأل نبيةالع الدراسات السابقة (:6-04) 

جنبية التي تأتي متممة اني مجموعة الدراسات العربية واألتتضمن هذه الفقرة من الفصل الث        

ساس فأن الدراسات السابقة التي سيتم عرضها وفقا للمعيار وعلى هذا األ للدراسة،طار النظري لإل

 الزمني من االقدم الى االحدث.

 الدراسات العربية: (6-04-0)

قتلاد العربي خالع أثر تغيرات أسعار البتروع ىاد اإل( بعنوان 6115سة وهيبة )درا -

 (.6113-0973)الفترة 

قتصاد قي لتغيرات أسعار البترول على اإلاألثر الحقيهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على        

تغيرات ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتاريخي حيث قامت الباحثة بدراسة ال. وأالعربي

(، كما حددت الدراسة األزمات البترولية 8003-1273الحاصلة على أسعار البترول خالل الفترة )

التي تعرضت لها المنطقة العربية وآثارها على اإلقتصادات العربية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة 

بتروليـة هـي ظـاهرة سـتنزاف األمـوال العربيـة الإإن أهم وأخطـر ظـاهرة تولـت من النتائج أهمها: 

أن التنمية ومن ثم العالقات اإلقتصادية العربية خـالل الـسنوات ، الداخلية والخارجية إعـادة التدوير

الماضية إرتكزت على أسعار البترول وعائداته مما أدى إلى بروز وجهات نظر مختلفة حول مدى 

جهة والمخاطر التي تمثلها مصالح أهمية الثروة البترولية في التنمية االقتصادية العربية من 

 .ومطامع اآلخـرين في هذه الثروة من جهة أخرى

، ىداد والتنفيذالموازنة العامة لادولة بين اإل نا( بعنو 2008دراسة ساوم ودرويش ) -

 .، ال امعة المستنلرية بغداد(2005-2007)دراسة تحاياية لاموازنة العراقية 

أسلوب حديث في تقدير المصروفات العامة في ظل نظام  إلىالتعرف  إلىهدفت الدراسة        

ختيار النظام المحاسبي إد أسلوب تنفيذ الموازنة العامة بتحدي إلىالموازنة العامة للدولة، كما هدفت 
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الواقع العملي يتطلب  أن إلىات المالية وتوصلت الدراسة ناستخدمت الدراسة البيأالمالئم وقد 

الموازنات األكثر تطورًا أي من  إلىة العامة للدولة من الموازنة التقليدية الموازن إعدادتقال في ناإل

من الموازنة  (%90)نسبته  شكلت مااإليرادات النفطية  أن إلىكما توصلت الدراسة ، وحداثة

 ب.ناقتصاد العراقي أصبح أحادي الجاإل أنالعامة و 

 لاسنوات العراق في ادولةل العامة الموازنة هيكع تحايع بعنوان (2009دراسة ىايوي ) -

 (2003-2007) .من

عرض وتحليل هيكل الموازنة العامة  للدولة في العراق للسنوات ى إل هدفت الدراسة       

 على الوطنية العامة األهداف خدمة إطار في توضع لم العامة الموازنة نأل  (2007-2003)

 العراق في العامة الموازنة أن راسةالد فترضتإوقد  جتماعية،إ ةيسياس أداة تخطيطية عتبارهاإ

 وال فاقنإ دون نشاطها ممارسة يمكن ال السلطة أن عتبارهاإ على قتصادياإل مجمل النشاط تعكس

ها أهم ستنتاجاتاإل من مجموعة إلى التوصل تم حيث الموارد على دون الحصول تنفق أن يمكنها

عن  يتحدث الواقع أن إذ للبطالة لجةمعا توجد ال حيث الموازنة خالل من العامة األهداف غياب

 في شديد وضعف الخدمات وشحة  (76 %) التضخم معدل ناوك (40 %) نسبة عن تزيد بطالة

 الذي الدولي والبنك الدولي النقد صندوق متطلبات مع سجاماً نإ السوق قتصادإ التحتية وتحقيق البنى

 .العراق ومنها ناالبلد قتصادياتإفي  يتحكم يزال ال

وتنفيذ الموازنة  إىدادالمشاكع والعقبات التي توا ه أثناء  بعنوان (2010دراسة الفاخري ) -    

                       .                              ية في وزارة المالية السعوديةناالعامة في المماكة العربية السعودية مع دراسة ميد

     وتنفيذ  إعدادعند  ميليةالت اإلستراتيجية والتكالتعرف على أسباب المشك إلىالدراسة هدفت 

مجموعة من  إلىالمملكة العربية السعودية وقد توصلت الدراسة  الموازنة في الدول وخصوصاً 

 أوية للسنة المالية مقارنة باألهداف ناالنتائج من بينها مبالغة الجهات الحكومية في طلبات الميز 
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من  الموازنةالتي تساعد على تقييم طلبات  المعلوماتف ضعو حجم األعمال المطلوب تنفيذها 

نية وعدم ثبات الموارد االجهات الحكومية وضعف المعايير التي يتم بها قياس أداء وتنفيذ الميز 

  عتمادها بشكل كبير على سلعة متغيرة السعر )النفط(.المالية إل

قتلاد العراق من اإل نتقاعوفرها إل ليـــــــــات الوا ب تاآل( بعنوان 6100دراسة محمد ) -     

 .ــوقسقتلــاد الإـد إلالمخطط 

 قتصاد المخططنتقال العراق من اإلإل الالزمةـات ليــــاآلهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على       

ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتاريخي. وتوصلت الدراسة إلى ، وأوقالســـــــقتصــاد إ ــىإل

نه أ الإق من موارد مادية ومالية وبشرية على الرغم مما يمتلكه العراالنتائج أهمها: مجموعة من 

قتصاد على المستوى عادة هيكلة اإلإمر الذي يتطلب ختالالت الهيكلية األاليزال يعاني من اإل

الكلي والقطاعي بالشكل الذي يضمن تحقيق النمو السريع والمرونة في مواجهة التغيرات الحاصلة 

حدد الوحيد للحصول على الموارد نتاجية من النفط هي المن طاقة العراق اإلإ، الصعيد الدولي على

، فيما شكلت 8010جمالي الصادرات لعام إ( من %22.3رات النفطية مانسبته )ذ شكلت الصادإ،

عتماد العراق على صادرات النفط إ( وهذا يوضح مدى %0.3ة مانسبته )الصادرات غير النفطي

 .الخام

أثر تقابات أسعار النفط ىاد السياسة المالية في ( بعنوان 6106دراسة سعداهلل ) -     

 (.6101-6111)ال زائر 

عالقة التقلبات الحادة ألسعار النفط في األسواق هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على        

ات خالل الفترة الدولية بإستقرار السياسة المالية الوطنية في ظل آداء صندوق ضبط اإليراد

سنستخدم المنهج الوصفي والتاريخي من أجل وصف التطور التاريخي لصناعة (. 8000-8010)

عن دراسة خصائص منحنى الطلب والعرض على النفط.  فط في ظل تقلبات أسعار النفط فضالً الن
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ستقرار إنحنيات والعوامل المسببة في عدم كما سنستخدم المنهج التحليلي بهدف تحليل وتفسير الم

المنهج القياسي من أجل إيجاد نموذج توقعات لمستويات األسعار التي من الممكن ، و سوق النفط

ن تقلبات أسعار إ. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 81أن نشهدها خالل القرن 

المالية ن السياسات إ(، 8010-8002)قتصاد الكلي خالل ط لم تكن لها تأثير ملموس على اإلالنف

من اآلثار الالكينـزية من خالل ظهور آثار مزاحمة، وهذا  التوسعية المنتهجة بالجزائر تمارس نوعاً 

 .قتصاديةي المتغيرات اإلما يضفي خاصية القدرة النسبية للسياسة المالية المنتهجة على التأثير ف

النفط في  سعارأ نخفاضإ شكالياتوأ ( بعنوان مخاطر6103الشريدة )البلام و دراسة   -

 .نفطية، دراسة تحاياية غير الدخع ملادر تفعيع لاعراق وضرورات العامة الموازنة اىداد

 في النفط سعارأ نخفاضإ شكالياتأو  مخاطر على الضوءهدفت هذه الدراسة إلى إلقاء         

 اردمو  تمويل في النفطية غير الدخل مصادر تفعيل العراق، وضرورات في العامة الموازنة عدادإ

وذلك من خالل تتبع تاريخ  والتاريخي ستخدمت الدراسة المنهج الوصفيوأ .العامة الميزانية

(. وقد 8018كتشاف النفط حتى عام )انية العامة للدولة العرقية منذ إاإليرادات النفطية والميز 

-1281) المدة خالل النفط أسعار تقلبات نإتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

 حقيقية تحديات شكلت خطيرة تداعيات وأفرزت ،في العراق كثيراً  العامة الموازنات ربكت( أ8018

 .الموازنة في عجز أو فائض بشكل تمثلت الموازنة أمام

نعكاساتها ىاد الموازنة العامة لادوع ا  تطورات أسعار النفط و ( بعنوان 6103دراسة باقاة ) -

  (.6119-6111)العربية خالع الفترة 

-8000نعكاسات تطورات أسعار النفط خالل الفترة )إهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على        

ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتاريخي وذلك وأ. ( على الموازنة العامة للدول العربية8002

ترة خالل ف نعكاساتها على الموازنة العامة للدول العربيةا  النفط و تطورات أسعار من خالل دراسة 
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أن مشكلة التقلبات في أسواق النفط الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

التي ، كما أن التطورات عتماد على القطاع النفطياإلتطرح ضرورة العمل على تخفيف درجة 

ى نعكاسات واضحة علإ( 8002-8000)شهدتها معدالت أسعار النفوط الخام العربية خالل الفترة 

لتدفقات النقدية الواردة لهذه رتفاع اإمما أدى إلى  بيراً ك رتفاعاً إإليرادات النفطية والتي شهدت ا

  .قتصادياتاإل

 في النقدي ستقرارواإل النفط سعر : تغيراتنا( بعنو 2013ولخديمي ) نادراسة بن بوزي -

 .ال زائر

 على بكأو  لسلة النفط سعر تغيرات عن الناجم واألثر العالقة إلى هدفت الدراسة التعرف        

ستخدمت أوقد ، الجزائر في (الصرف سعر الفائدة، سعر التضخم،) ستقرار النقدياإل مؤشرات

 إلى في الدراسة توصلت والمنهج القياسي وقد التحليلي الوصفي التاريخي والمنهج المنهج الدراسة

 في متزامن تكامل وجود إلى كما توصلت ،النقدي ستقراراإل على لسعر النفط مباشر غير أثر وجود

 وسعر الخصم إعادة وسعر سعارلأل العام المستوى وكل من النفط أسعار بين الطويل المدى

 القصير، المدى في النفط الصرف وسعر سعر بين عالقة وجود إلىوكذلك توصلت  الصرف،

 .الجزائر في ستقرار النقدياإل على النفط سعر لصدمات سلبي أثر وجود  إلىوتوصلت 

 ىاد اإلقتلادثره أو  البتروع سعارأل التطور التاريخي نا( بعنو 2013دراسة روي ع) -

  (1970-2009ال زائري)

 اإلقتصادية المؤشرات بعض على البترول أسعار في التغير أثر معرفة إلىالدراسة  هدفت       

 أجل من التحليلي فيالوص المنهجواستخدمت الدراسة  ،(اإلجمالي الداخلي الناتج التجاري، ناالميز )

-2009) الفترة خالل الجزائر في (للدولة العامة يةناالميز  اإلحصائية، اتناالبي وتحليل وصف

 البترول أسعارب كبير بشكل تتعلق اإلقتصادية المتغيرات أن إلىتوصلت الدراسة  وقد .(1970
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 على النفطية للصدمات سلبي أثر هناك يعني طردية، أي عالقة خفاضناإل أو رتفاعباإل ءاسو 

 .الجزائر في قتصادياإل ستقراراإل

رث الماضي وتطاعات ن إر وحة التنمية في العراق بين أ( بعنوا2013دراسة الكناني ) -

 نظرة في التحايع اإلستراتي ي(. )المستقبع 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع حال اإلقتصاد العراقي فهو في الوقت الذي يعد من        

قتصاديات الدول النامية كونه يقع ضمن مجموعة الدول النفطية، لما يتمتع به من وفرة نفطية إ

يضًا بخصائص الدول المتخلفة عند مقارنة هيكل أوبالتالي وفرة مالية وموارد معدنية فإنه يتسم 

فطية اإلقتصاد العراقي باإلقتصاد العالمي في دراسة مؤشراتها اإلقتصادية واإلجتماعية غير الن

وكان من المفترض أن يتم تسخير الخاصية األولى في إعادة هيكلة اإلقتصاد الوطني، كما هو 

ندنوسيا، واألقرب إقتصاديات دول الخليج، حيث لم اديات النفطية األخرى: ماليزيا، إحال اإلقتص

ي تنمية يتم توظيف القدرات المالية التي تمتع ويتمتع بها اإلقتصاد العراقي التوظيف األفضل ف

المجتمع واإلقتصاد بعيدًا عن اإلسراف والتبذير لموارد البلد في متاهات السياسة و الحروب وأروقة 

الفساد اإلداري والمالي ويمكن متابعة تطور اإلقتصاد العراقي عبر ثالث مراحل أساسية: المرحلة 

فصاعدًا(  2003 -)( والمرحلة الثالثة 1980-2003ـة )( والمرحلة الثانيـ1921-1980األولى )

  ية كل مرحلة وأهميتها وسلبياتها.حيث بينت الدراسة خصوص

 األ نبية (: الدراسات6-04-6)

 Assessing The Factors) نابعنو   (Stéphane, et al, 2008) دراسة -

Behind Oil Price Changes" ) أسعار النفط  في التغييرات تقييم العوامع الكامنة وراء."  

 إلىباإلضافة  النفط أسعارت في زيادة هماالعوامل التي س إلىلدراسة التعرف هدفت هذه ا

معدالت  تشمل الخامالنفط  سعارالعرض والطلب على النفط الخام، من خالل توسيع نموذج أل
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بك، والظروف في أسواق العقود اآلجلة أو قدرة تأثير غير الخطي من لتشغيل المصافي، وا

للتوقعات التي تنطوي عليها هذه  ه العوامل للنموذج ألداء جيد نسبياً كمتغيرات تفسيرية. تسمح هذ

 زيادة أنهناك القليل من األدلة على  أن إلىنتائج هذا التحليل  تشيرك نيويور  بورصة علىالعقود 

 الدراسة التيالنفط الخام. ومن المتغيرات التي حددتها هذه  أسعارتخفض  أنطاقة التكرير يمكن 

األسعار خفاض نإ في تسهم فعلياً  أنيمكن  الخام التيهي مخزونات النفط  النفط، رأسعاتؤثر على 

 دوالر في المدى الطويل.  8النفط الحقيقية بنحو  أسعاراستهالك األمام يقلل  أيام فكل

 Oil Revenue Shocks and) نبعنوا (Farzangan, 2011) دراسة -     

Government Spending Behavior in Iran )"  وساوك إيرادات البتروع لدمات

 ".اإلنفاق الحكومي في إيران

ة للصدمات النفطية على الفئات المختلفة لنفقات كير الدينامياآلثا الدراسة بتحليلقامت هذه        

ظهرت أوقد   .ستخدام وتحليل التباينإ، وذلك ب 2007-1959ية في الفترة ما بين ناالحكومة اإلير 

 أويب بشكل كبير لصدمة في عائدات النفط )جنية تستاالنفقات العسكرية اإلير  نأالنتائج الرئيسية 

 .فعل كبيرة لمثل هذه الصدمات ردود العسكريةالنفط(، في حين ال تظهر فئات النفقات غير  أسعار

 Analysis of the International Oil Price( بعنوان )Yan, 2012دراسة ) -

Fluctuations and Its Influencing Factors" )  تحايع تقابات اسعار النفط

 ىايها". العوامع المؤثرةو العالمية 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التقلبات الحاصلة في أسعار النفط على المستوى        

لدراسة ستخدمت المؤثرة على تقلبات أسعار النفط. أالدولي، باإلضافة إلى التعرف على العوامل ا

وتوصلت  ،العالميةالمسار التاريخي لتذبذب أسعار النفط ستعراض يخي من خالل إر المنهج التأ

الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن هناك عوامل مختلفة ومتعددة تؤثر على أسعار النفط 
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أدى العالمية غير عاملي العرض والطلب، وأن كثرة العوامل التي تؤثر على أسعار النفط وتعقدها 

 سعار النفط العالمية.صعوبة في التنبؤ بأ إلى إيجاد

 The Effects of Oil Price) نابعنو    (Apere and  Ijomah  ,2013)دراسة -

Shock on Monetary Policy in Nigeria" )  آثار لدمة أسعار النفط ىاد

 ".  السياسة النقدية في ني يريا

قتصاد وتفاعل أسعار النفط على اإل الدراسة التعرف على اآلثار المباشرة لصدمات هدفت       

 – 1270) ات السالسل مرات من عامناستخدام بيإت النقدية مع الصدمات الخارجية بالمتغيرا

النفط، ومعدل  أسعارتتضمن  المدى ةهناك عالقة طويل أنإلى تحليل التطبيقي الويشير (   2010

صدمة  أنوقد وجدت الدراسة  نيجيريا ومعدل الصرف وسعر الفائدة وعرض النقود في التضخم،

خفاض سعر الصرف وسعر الفائدة نا  يتبعها زيادة في معدل التضخم و  النفط غير المتوقعة أسعار

 .نيجيريا في

 The effects of oil price shocks on) نابعنو  (Rezaza, et al, 2013) دراسة -

real GDP in Iran" ) مالي الحقيقي آثار لدمات أسعار النفط في الناتج المحاي اإل 

 ".في إيران

النفط في الناتج  أسعاراآلثار غير المتماثلة لصدمات  إلىهدفت هذه الدراسة التعرف         

-1220ي خالل الفترة ناقتصاد اإلير الل تحليل التكامل المشترك في اإلالمحلي اإلجمالي من خ

تأثيرات أقوى على الناتج  ه في المدى الطويل يكون للصدمات السلبيةأن. وأظهرت النتائج 8010

قتصادي. ولهذه النتائج ن لها تداعيات ضارة على النمو اإليكو  أنمن تلك اإليجابية التي يمكن 

 قتصادي الكلي.لصناع القرار في مجال التخطيط اإلة عملية يمضامين سياس
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 Oil Prices Fluctuations and its( بعنوان )Shafi1 and Hua, 2014دراسة ) -

impact on Russian's economy, an exchange rate exposure" )  تقابات

  ".سعر اللرف ستعراضإأسعار النفط وتأثيره ىاد االقتلاد الروسي، 

لتقلبات سعر  إلى التعرف على أثر أسعار النفط وخطر التعرض هدفت هذه الدراسة         

. 8018إلى العام  1271عام من ال للفترةقتصاد الروسي قتصادي في اإلالصرف على النمو اإل

معدل أن الواردات والصادرات، والتضخم، و  مجموعة من النتائج أهمها: إلىوتوصلت الدراسة 

ستثمار األجنبي المباشر له تأثير كبير على سعر الصرف ستهالك واإلالفائدة، والحكومة نفقات اإل

أسعار النفط بين ة كبيرة عالقهناك أن و  ،الفعلي الحقيقي على المدى الطويل والمدى القصير

 .قتصاد الروسيقتصادي في اإللتقلبات سعر الصرف على النمو اإل وخطر التعرض

 Economic Impacts of Oil( بعنوان )Yoshino and Hesary, 2014) دراسة -

Price Fluctuations in Developed and Emerging Economies" ) اآلثار

 ."االقتلادات المتقدمة والناشئة االقتلادية لتقابات أسعار النفط في

ثنين من إر النفط الخام على أثر تحركات أسعاهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على          

في بلدان هي: اليابان  لتضخم،امعدل و الناتج المحلي اإلجمالي نمو معدل  ،المتغيرات

ثير تقلبات أسعار النفط على وتشير النتائج أن تأ، قتصاد ناشئ(إقتصادات المتقدمة( والصين ))اإل

ى نمو المستوردة للنفط هو أخف بكثير من التركيز عل للدول المتقدمةالناتج المحلي اإلجمالي 

قتصاد الناشئة. من ناحية أخرى، تم العثور على أثر تقلبات أسعار الناتج المحلي اإلجمالي لإل

 اليابان.ا كان عليه في مم أكثر اعتداالً  هاالنفط على معدل التضخم في الصين إلى أن
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 ما يميز هذه الدراسة ىن الدراسات السابقة( : 6-05) 

تأثيرها بيان ولت الدراسات السابقة مواضيع متعددة تدور حول تغير أسعار البترول و اتن

أنها ستنحصر بالمصدرة للنفط وتتميز هذه الدراسة الدول قتصاديات إعلى الناتج المحلي أو على 

 – 1222)عام  من أسعار النفط مع تغيراتموازنة العامة )الموازنة اإلستثمارية( البيان تأثر  في

 العراقية والتقاريرعلى الحسابات الختامية الفعلية الصادرة من وزارة المالية  كونها إعتمدتو  (8002

 .السنوية الصادرة من منظمة اوبك
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 الفلع الثالث
 منه ية الدراسة                             

 ت()الطريقة واإل راءا
 (: المقدمة3-0) 

الموازنة اإلستثمارية في العراق مع تغير  أثرالهدف الرئيسي للدراسة هو السعي لمعرفة مدى ت    

أسعار النفط )اإليرادات النفطية(، وستتناول الباحثة في هذا الفصل المنهجية التي ستستخدم في 

 جتمع الدراسة وعينتها.كذلك مإجراء هذه الدراسة وأسلوب جمع البيانات وأداة الدراسه و 

 منهج الدراسة  ( : 3-6)

 تحليلية للتقاريرإتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل دراسة 

-1222للفترة )المالية والنفط العراقية العراقي ووزارتيالمالية الفعلية الصادرة من البنك المركزي 

8002). 

 م تمع الدراسة وىينتها ( : 3-3)

 (8002-1222)تكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع الحسابات الختامية لألعوام       

  أوبك.ومنظمة النفط  وزارة تقاريرالصادرة عن وزارتي المالية و 

 أدوات الدراسة وملادر الحلوع ىاد البيانات ( : 3-4) 

  البيانات:لجمع لجأت الباحثة الى استخدام مصدرين اساسين  لتحقيق اهداف الدراسة        

البيانات من التقارير السنوية والنشرات والدوريات المالية  خالل جمع : مناألولية رالملاد أوال:

ووزارة المالية والنفط العراقية والميزانيات والحسابات الختامية  العراقيالمركزي المتوفرة في البنك 
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لسنوية لمنظمة والتقارير ا العراقية ( والصادرة من وزارة المالية1999-2008التي تخص الفترة )

 .وبكأ

: تم الرجوع إلى المكتبات المختلفة ومطالعة الدراسات السابقة بهدف بناء الملادر الثانويةثانيا:

 الجانب النظري للدراسة مثل الكتب واألبحاث المحاسبية والمالية والدوريات العلمية المتخصصة 

تثمارية وكذلك رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي والنشرات التي كتبت حول الموازنة اإلس

 ي موضوع الموازنات وأسعار النفط.تبحث ف

 التحايع المالي( : 3-5)

لتحليل المالي وذلك لحساب قيمة النفقات الرأسمالية واإليرادات النفطية من ل الباحثة لجأت

 خالل المعادلتين التاليتين:

 . مجموع النفقات العامة /وع النفقات الرأسمالية مجم نسبة النفقات الرأسمالية =

      .     مجموع اإليرادات الكلية /النفطية  اإليراداتمجموع =  نسبة اإليرادات النفطية

    لتحايعاأداة  و المعال ة اإلحلائية(:3-2)

أسئلة  في معالجة البيانات لإلجابة على (spss)الحزم اإلحصائية عتمدت الدراسة برنامج إ      

ختبار فرضياتهاالدراسة  التحليل الى جداول البرنامج وفقًا للمعالجات  بعد تفريغ المؤشرات ونسب وا 

  االتية:

 لمتغيرات الدراسة،رافات المعيارية اإلحصاء الوصفي إلستخراج المتوسطات الحسابية واإلنح .1

 ستثمارية(  والمتغير التابع)الموازنة اإل Priceالمتغير المستقل )اسعار النفط

Investment budget  .) 

 بين المتغير المستقل والتابع. العالقة الخطيةمعامل إرتباط بيرسون إلختبار   .8

 فرضيات( إلختبار  Simple Regression Analysis) نحدار البسيط إلحساب تحليل ا .3

 المتغير التابع. فيالمتغير المستقل الدراسة وتأثير  
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 الفلع الرابع

 نتائج الدراسة

 ( : المقدمة 4-0)

 ( : نتائج التحايع المالي لادراسة 4-6)

 ( : التحايع اإلحلائي و إختبار فرضيات الدراسة 4-3)
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 الفلع الرابع

 نتائج الدراسة

 (:المقدمة4-0)

عتمدت إالتي  لمتغيرات الدراسة والمالي حصائينتائج التحليل اإلهذا الفصل  يستعرض

كما يتناول المتغيرات  لهذهتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية من خالل عرض الم ، فيها

 .الخاصة بها ختبار فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائيةالفصل إ

 لادراسة المالي( :نتائج التحايع 4-2)

لفترة الدراسة  جمهورية العراقالرأسمالية ل النفقاتنسبة اإليرادات النفطية ونسبة حتساب إ تمّ 

الرأسمالية  النفقاتنسبة اإليرادات النفطية ونسبة ( يوضح 1-4والجدول ) (1111-2448)

 . عالهأفترة لل جمهورية العراقل

ة حسب التقارير  السنوية سعار النفط خالل فترة الدراسيبين متوسط أفأنه  ( 8-2ما الجدول )أ

 ة.ستثماريمع الموازنة اإل وبكلمنظمة أ
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 (0-4 دوع)
لفترة الدراسة  الرأسمالية ل مهورية العراق النفقاتطية ونسبة ات النفنسبة اإليراد 

 )مايون دينار ىراقي( (1999-2118)
 السنة

م موع النفقات 
 الرأسمالية

(0) 

م موع النفقات 
 العامة

(6) 

نسبة 
النفقات 

 الرأسمالية
(6/0) 

اإليرادات 
 النفطية

 
(3) 

 اإليرادات الكاية
 
(4) 

نسبة 
اإليرادات 
 النفطية

(4/3) 

1222 201960 1033552 0.20 75658 719065 0.11 
8000 347037 1498700 0.23 142294 1133034 0.13 
8001 578861 2069727 0.28 185907 1289246 0.14 
8008 755602 2518285 0.30 374849 1971125 0.19 
8003 100844 4901961 0.02 15728387 15985527 0.98 
8002 861046 31521427 0.03 32593011 32988850 0.99 
8008 456569 30831142 0.02 39448514 40435740 0.98 
8002 591866 37494459 0.02 46873201 49055545 0.96 
8007 6588512 39308348 0.17 51949251 54964850 0.95 
8002 14976016 67277196 0.22 76297027 80641041 0.95 

 – 0999الحسابات الختامية ) االرشيف/// تنفيذ الموازنة مواع العامةاأل / العراقية وزارة المالية: لملدرا

 م ( 6118

تزايدت وبشكل ملحوظ في  العراقيةاإلستثمارية  ( أن النفقات1-2حظ من الجدول رقم )نال

في عام مليون دينار عراقي ( 755602السنوات األولى من فترة الدراسة لتبلغ أقصى قيمة لها )

ة الحاصلة على وذلك بالتوازي مع الزياد ( من النفقات العامة،%30( وبنسبة بلغت )8008)

تذبذب ( نالحظ 8002-8003عوام الالحقة )وفي األ ،(8008لغاية عام ) اإليرادات النفطية
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تزايد أسعار النفط على الرغم من   وفي إتجاه اليتوافق مع  اتجاه ستثمارية اإل واضح في النفقات

 .كبير الحاصل في اإليرادات النفطيةال اإلرتفاع

 (6-4 دوع )
 (6118-0999خالع فترة الدراسة) العراقيةاإلستثمارية  النفقاتالنفط و  سعر متوسط

متوسط سعر النفط سنوياا  السنة
 برميع(/)دوالر

دينار مايون  \اإلستثمارية نفقاتال
 ىراقي

1222 17.47 201960 
8000 27.60 347037 
8001 23.12 578861 
8008 24.36 755602 
8003 28.10 100222 
8002 36.05 221022 
8008 50.64 282822 
8002 61.08 821222 
8007 69.08 2822818 
8002 

 الوسط الحسابي
94.45 

20.23 
14976016 

2545831.30 
                                    OPEC Annual Statistical Bulletin 1999 page 112 table 71 ملدر :ال

OPEC Annual Statistical Bulletin 2010/2011 page 82 table 5.1      
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  (0-4ستثمارية من ال دوع رقم )النفقات اإل 

 (3-4 دوع )
 (6118    -0999خالع فترة الدراسة ) اإلستثمارية العراقية النفط والنفقاتإرتفاع سعر      
 السنة

 
نوياا متوسط سعر النفط س

 برميع(/)دوالر
دينار مايون  \اإلستثمارية النفقات
 ىراقي

1222 17.47 201960 
8000 87.20 347037 
8008 24.36 755602 
8003 28.10 100844 
8002 36.05 861046 
8008 50.64 456569 
8002 61.08 591866 
8007 69.08 6588512 
8002 

 الوسط الحسابي
94.45 
28.23 

14976016 
8722323.82 

 OPEC Annual Statistical Bulletin 1999 page 112 table 71 الملدر :

OPEC Annual Statistical Bulletin 2010/2011 page 82 table 5.1                

 ( 0-4النفقات اإلستثمارية من ال دوع رقم )               

وبشكل واضح على الموازنة اإلستثمارية  ثرأ( أن إرتفاع سعر النفط 3-2نالحظ من الجدول رقم )

اسة (، حيث أن الموازنة اإلستثمارية في بداية فترة الدر 8002-1222العراقية خالل فترة الدراسة )

برميل(، /دوالر 17.27دينار في مقابل سعر نفط بلغ ) ( مليون801220( بلغت )1222عام )

ة برميل( إرتفعت الموازن/دوالر 87.20بلغ )( لي8000رتفع سعر النفط في العام التالي )وعندما إ

رتفع فيه سعر النفط إرتفعت كل عام إهكذا في دينار عراقي، و  ( مليون327037اإلستثمارية لتبلغ )

( و 82.10)رتفاع سعر النفط إلى الرغم من إ( على 8008و  8003) إال في الموازنة اإلستثمارية
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 ( و100222) نخفضت إلىموازنة اإلستثمارية إإال أن ال ( دوالر برميل على التوالي80.22)

وتعزو ، ستثماريأخرى أثرت على اإلنفاق اإلمما يعني وجود عوامل  مليون دينار (282822)

وتدهور الوضع االمني بدرجة  8003الباحثة  سبب ذلك الى االحتالل األمريكي للعراق في عام 

(  حيث 8002ى ذروتها في عام )لتصل إل ،هما السبب لهذا اإلنخفاض 8008كبيرة في عام 

 22.28سعر نفط )متوسط  ( مليون دينار عراقي عند 14976016) النفقات اإلستثمارية بلغت

بموازنة تكميلية اي ان هناك تكييف كبير للنفقات  8002الى حد تطلب تعزيز ميزانية برميل(/دوالر

  . االستثمارية مع زيادة عوائد النفط

 (4-4 دوع )
 (6118    -0999النفط  خالع فترة الدراسة ) أسعارتطور                  
 السنة

 
متوسط سعر النفط سنوياا 

 برميع(/)دوالر
 التغير السنوي الزيادة/ النقص

1222 17.47 - - 
8000 87.20 10.13 82% 
8001 83.18 -2.22 -12.8% 
8008 24.36 1.82 8.3% 
8003 28.10 3.72 18.2% 
8002 36.05 7.28 82.3% 
8008 50.64 12.82 20.8% 
8002 61.08 10.22 80.2% 
8007 69.08 2 13.1% 
8002 94.45 88.37 32.7% 

 %80.17 - -        معدل التغير السنوي 
 ال دوع من ىمع الباحثة                                        
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الل سنوات الدراسة باستثناء  ا  خرتفاعا متزايدإسعار النفط  شهدت ألى ان إ (2-2)يشير الجدول 

حيث (8008 النفط كان في عام ) سعارإلن اعلى نسبة تغير  بالنسبة ا  و ) 8001(عام

( %12.8-إذ بلغت نسبة التغير ) (8001 نما كانت اقل نسبة تغير في عام )بي (%20.8بلغت)

ويتبين لعالمية، على أسعار النفط ار والتي أثرت بحيث شهد العالم أحداث الحادي عشر من سبتم

 .خالل فترة الدراسة  %80.17بلغ  إلسعار النفط من الجدول اعاله ان معدل التغير السنوي

 (5-4 دوع )
 (6118    -0999تطور النفقات اإلستثمارية العراقية خالع فترة الدراسة )          

 
 السنة

 
مايون  \اإلستثمارية النفقات
 دينار

 التغير السنوي الزيادة/ النقص

1222 201960 - - 
8000 347037 128077 71.2% 
8001 872221 831282 22.2% 
8008 755602 172721 30.8% 
8003 100844 -282782 -22.7% 
8002 861046 720808 783.2% 
8008 456569 -202277 -27% 
8002 591866 138827 82.2% 
8007 6588512 8222222 1013.8% 
8002 14976016 2327802 187.3% 

 %310.8 - -            معدل التغير السنوي
 ال دوع من ىمع الباحثة                                        

وتراجع هذه النفقات بشكل كبيرعام  8008- 1222ارتفاع النفقات في السنوات  إلى يشير الجدول

 8002- 8002ل االعوام، بينما اخذت باالرتفاع بنسب كبيرة خال  8008وكذلك عام   8003
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واقل  (%1013.8حيث بلغت )( 8007وان اعلى نسبة تغير بالنفقات االستثمارية كان في عام) 

وقد  بسبب اإلحتالل االمريكي للعراق (%22.7-حيث بلغت) ( 8003نسبة تغير كان في عام ) 

 .%310.8الل فترة الدراسة خللنفقات اإلستثمارية بلغ معدل التغير السنوي 

 (2-2) جدول
    -1222اإلستثمارية العراقية خالل فترة الدراسة )مع النفقات   سعر النفط  مقارنة تطور     
8002) 

 السنة
 

التغير السنوي  في اسعار 
 النفط

التغير السنوي في النفقات  
 يةاالستثمار 

 المؤشر 

1222 - - - 
 متفق 71.2% 82% 8000
 معاكس 22.2% 12.8%- 8001
 متفق 30.8% 8.3% 8008
 معاكس 22.7%- 18.2% 8003
 متفق 783.2% 82.3% 8002
 معاكس 27%- 20.8% 8008
 متفق 82.2% 80.2% 8002
 متفق 1013.8% 13.1% 8007
 متفق  187.3% 32.7% 8002

 - %310.8 %80.17 معدل التغير السنوي
 ال دوع من ىمع الباحثة                                     

 8002،8002،8007 ، 8008، 8000(من الجدول اعاله انه باستثناء السنوات  يتبين 

رية ولكن ثماوالتي اشارت الى ان تزايد اسعار النفط رافقها ارتفاع في  حجم النفقات االست(8002و

وهذا يعني ان الجهات المعنية في وزارة المالية العراقية )المسؤولة عن اعداد  ،بنسب تغير مختلفة 

( عملوا على تكييف موازنة النفقات االستثمارية  وفقا للتقلبات في اسعار النفط خالل العامةة الموازن
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ارتفعت اسعار النفط ورافقها انخفاض في النفقات االستثمارية ويمكن  8003فترة الدراسة، ففي عام 

 ور اخرىان يكون هنا دور للظروف السياسية في الحد من النفقات االستثمارية وتوجيهها الى ام

كما لم يتم  تكييف  النفقات االستثمارية تبعا  وكما هو معروف ظروف االحتالل االمريكي للعراق،

وهي سنة مابعد االنسحاب االمريكي بل رافقه تراجع فيها 8008الرتفاع اسعار النفط في عام 

يم باثر ، ومع التسلمن حالة فوضى وعدم استقرار في جميع مرافق الحياةالعراق  وماتعرض له 

تقلبات اسعار النفط على النفقات االستثمارية اال ان هذا االثر يتغير  وفقا للظروف  التي يمر بها 

 البلد.

 لدراسةختبار فرضيات اوا   حلائي( التحايع اإل4-3)

 الفرضية الرئيسة األولد والتي تنص ىاد    

 Ho1 :في العراق االستثمارية  وازنةالم فيتقلبات أسعار النفط لذو داللة إحصائية  يوجد أثر ال

 .( a≤0.08عند مستوى دالله)

( Priceالمستقل)اسعار النفط (النتائج الوصفية للمتغيرين7-2م)يظهر من الجدول رق

وسط الحسابي متحيث تم حساب ال (Investment budgetوالمتغيرالتابع)الموازنة اإلستثمارية

 حراف المعياري لكل من المتغيرين.نواإل

 (7-4 دوع )
 إلسعار النفط والموازنة االستثماريةالمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 

 األنحراف المعياري وسط الحسابيمتال اسم المتغير    المتغير      

      Price      43.20      24.98 المستقل     

 Investmet budgt 2545831.30 4775569.11 التابع      
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 نجدانوالمستقل، بيرسون بين المتغيرين التابع  رتباطإ م ايجاد معامل( ت2-2في الجدول) اما

قل وهي أ (sig=0.0020) حصائية( وبداللة إr=0.845) بيرسون بين المتغيرين إرتباط معامل

 ورفض الفرضيه خطية قوية بين المتغيرين على وجودعالقة وهذا يدل (=a (0.05من

 .Ho1الصفرية

  (8-4 دوع)                                          
  اسعار النفط والموازنة االستثماريةمعامع ارتباط بيرسون بين                  

          Sig(p-value) معامع ارتباط بيرسون المتغير التابع

        r=0.845      0.0020 المتغير المستقل

 

اسعار المستقل )ير المتغبين  طي البسيط( فتظهر نتائج اإلنحدار الخ2-2في الجدول ) نالحظ ماك

ن الداللة اإلحصائية االستثمارية( الموازنه)التابع المتغير و  النفط(  (   (sig=0.0020 وا 

 (9-4 دوع)
 اسعار النفط والموازنة اإلستثماريةنتائج اإلنحدار الخطي البسيط بين 

  F-value متوسط المربعات م موع المربعات در ات الحرية النموذج

 المحسوبة

Sig 

(P-value) 

  1.46856E14 1.46856E14 1       اإلنحدار

20.12 

 

 5.840092E13 7.30011E12 8       البواقي 0.0020

 ــــــــــــــــــــ 2.052545E14 9       المجموع

ير لتحليل النتائج وان المتغ ةمالئم الفرضياتوهذا يدل على ان  ((a=0.05  اقل من قيمةوهي 

 التحديدمعامل ان كما ،) الموازنة األستثمارية(  على المتغير التابع )اسعار النفط( له أثر المستقل

(coefficient of determinationالذي  )   2 =.71550(   يساوي  العالقة  قوة  يقيسR   )
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مارية ناتجة ستثعلى أن التغير في الموازنة اإليدل مما  R)2 =0.2722هو) المعدل التحديدومعامل 

الموجودة في المتغير التابع تفسر من خالل  األخطاءن في أسعار النفط  بعبارة أخرى إ عن التغير

 . (71%55.بنسبة) المتغير المستقل

 بداللة إحصائيةمعادلة االنحدار الخطي البسيط "معامالت ( ايجاد"10-2يظهر في الجدول)

 (01-4ال دوع)
 البسيطمعامالت معادلة اإلنحدار الخطي 

       F-value    Sig   المحسوبة قيمةالمعامع در ات الحرية المتغير

Constant 1 2220302- 8.80- 0.0370 

 1 121738 2.22 0.0080 (priceالسعر )

Sig=0.0020)وهي أ )(قل منa=0.05 والذي ،)سعار النفط)أ ثرأن أ يبينPrice المتغير

المتغير  وهو ( Investment budget)العراقية تثماريةموجود ومؤثرعلى الموازنة االس (المستقل

 وقبول الفرضية البديلة  Ho1 الرئيسة االولالفرضية الصفرية  وهذا يؤكدعدم صحة قبولالتابع،

 والتي تنص على:

ىند العراق  في الموازنة االستثمارية فيو ود أثر ذو داللة احلائية لتقابات اسعار النفط 

 .(a≤0.05)ةمستوى دالل

 ىاد:والتي تنص  لفرضية الرئيسة الثانيةا

Ho2  :العراق في الموازنة االستثمارية  فيأسعار النفط  رتفاعإل ذو داللة إحصائية ال يوجد أثر

 .( a≤0.08عند مستوى دالله)
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( Priceاسعار النفط)المستقل  ( النتائج الوصفية للمتغيرين11-2يظهر من الجدول رقم)       

وسط الحسابي متحيث تم حساب ال (Investment budgetلموازنة اإلستثماريةوالمتغير التابع )ا

 واإلنحراف المعياري لكل من المتغيرين.

 (00-4 دوع)
 إلرتفاع اسعار النفط والموازنة اإلستثماريةالمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 

 األنحراف المعياري وسط الحسابيمتال اسم المتغير    المتغير      

 Price      45.43 25.41 المستقل     

 Investmet budgt 2764383.56 5011931.82 التابع      

 

تغيرين التابع والمستقل حيث نجد أن رتباط بيرسون بين الم( تم إيجاد معامل إ18-2وفي الجدول)

ل ( ،وهذا يدSig=0.0039حصائية)ة إ( وبداللr=0.848رتباط بيرسون بين المتغيرين )معامل إ

( Sig=0.0039حصائية)ألن قيمة الداللة اإلوذلك خطية قوية بين المتغيرين  على وجود عالقة

 (.a=0.05قل من )وهي أ

 (06-4 دوع)
 الموازنة اإلستثماريةىاد  إلرتفاع أسعار النفط رتباط بيرسونمعامع إ

          Sig(p-value) معامع ارتباط بيرسون المتغير التابع

         r=0.848             0.0039 المستقل  المتغير

 والمستقل كما مبين في الجدول  نحدار الخطي البسيط بين المتغيرين التابعنتائج اإل وقد بينت 

 دناهأ (2-13)



53 
 

 (03-4 دوع)
 والموازنة اإلستثمارية النفط ىادإلرتفاع اسعار نتائج اإلنحدار الخطي البسيط 

  F-value متوسط المربعات عاتم موع المرب در ات الحرية النموذج
 المحسوبة

Sig 
(P-value) 

  1.445326E14 1.445326E14 1      اإلنحدار

17.93 

 

 2.6423113E13 7      البواقي 0.0039
         

8.06044E12 
     

        - 2.009557E14   2      المجموع
 

سعار )إرتفاع أ تغير المستقلالمحيث إن    ( (a=0.05قل من( وهي أ (Sig=0.0039قيمة

  التحديد  معامل إن  كما  ، ستثمارية()الموازنة اإل  ثر على المتغير التابعله أ النفط( 

(coefficient of determination)  2 =0.7192( يساوي يقيس  قوة  العالقة  الذيR  ) 

في المتغير التابع  الموجودة  خطاء على أن األيدل  ( 2R =0.2721) المعدل التحديدومعامل 

 .(%71.92سعار النفط ( وبنسبة )غير المستقل) أالمتمن خالل تفسر  ستثمارية (الموازنة اإل)

 (04-4 دوع)
 معامالت اإلنحدار الخطي البسيط إلرتفاع اسعار النفط

قيمةالمعامع  در ات الحرية المتغير 

 المحسوب

F-value Sig 

Constant          1 4833567- 8.32- 0.0227 

 1   127821            2.83   0.0032        (Priceالسعر )
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 يدل  الذي ( 12-2)الجدول يجاد معامالت معادلة )االنحدار الخطي البسيط( يالحظ من وإل

 ( بداللةPriceسعار النفط)لمعامل إرتفاع أ عالقة خطية قويةعلى وجود 

نفط سعار العلى أن أثر إرتفاع أ كد( والذي يؤ a=0.05قل من )( أSig=0.0039حصائية)إ

وهذا يؤكدعدم صحة قبول الفرضية الصفرية الرئيسة الثانية  ستثماريةموجود ومؤثر على الموازنة اإل

 وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على:

العراق ىند   في الموازنة االستثمارية فياسعار النفط  إلرتفاعو ود أثر ذو داللة احلائية 

 .(a≤0.05)ةمستوى دالل
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج و التوصيات

 ( : المقدمة 5-1)

 ( : مناقشة النتائج 5-2)

  ( : التوصيات5-3)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 (:المقدمة5-1)

ل لها في الفصل مناقشة نتائج أسئلة وفرضيات الدراسة التي تم التوصيتضمن هذا الفصل 

الرابع، كما سيتضمن على مجموعة من التوصيات التي تراها الباحثة ضرورية لألخذ بعين 

 اإلعتبار، كما يلي:

 مناقشة النتائج( : 5-6)

 مناقشة نتائج السؤاع الرئيسي:أوال:

   ةستثمارية العراقياإل النفطية بالموازنات اإليرادات أن عالقة  أظهرت نتائج الدراسة  .1

ملين بمعزل اواضح، حيث أنه ال يمكن تحديد طبيعة العالقة بين هذين الع ضت  لتذبذبتعر 

  عه من حالة عدم اإلستقرار السياسيوماتب)الحروب، والهدم والتدمير( عن العوامل األخرى مثل

 ملحوظ  أن الموازنات اإلستثمارية العراقية تزايدت وبشكلإذ نالحظ واإلقتصادي واإلجتماعي 

(، إال أن 8008-1222)ي مع الزيادة الحاصلة في االيرادات النفطية خالل الفترة وبالتواز 

بالرغم  (8008و8003)السنتين في وبشكل ملحوظ كانت متذبذبةستثمارية العراقية الموازنة اإل

تعزو الباحثة هذه النتيحة إلى أن الحرب في العراق من الزيادة الحاصلة في إيرادات النفط، و 

دت إلى تدمير العديد من المباني والمنشآت الحكومية مما دفع الحكومة العراقية ( أ8003عام )

إلى التوجه إلى إستخدام اإليرادات النفطية في إعادة البناء وتطوير البنية التحتية للمنشآت بداًل 

من التوجه نحو اإلستثمار، باإلضافة إلى تحسين مستوى المعيشة لدى أفراد الشعب العراقي 

 (.8003أثر على حجم الموازنة االستثمارية العراقية بعد عام ) وكل هذا
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تنويع مصادر الدخل وتفعيل وتطوير الصناعة الوطنية والزراعة لذلك فإنه من الضروري 

 لى منتجات لسد الحاجة المحلية وتصديرإوالتعدين وتصنيع النفط وتحويله  والتجارة والسياحة

جتماعية إقتصادية إتبرز الحاجة الملحة لوضع خطة ما ، كمن تصديره كنفط خام الفائض بدالً 

قتصاد العراقي وتوجه بناء مراض اإلأالم تعتمد معرفة عميقة بخلفيات و ستراتيجية واضحة المعإ

طار نهج إجنبي في مسار منسق وفي ستثمار األت قطاع الدولة والقطاع الخاص واإلمكانياإيوظف 

ماد على عتإلقتصادية وتخليصه من اإلتخلفه وتبعيته ا نتشال البلد منإلسياسي ديمقراطي ثابت 

تطوره المستدام وتطلق طاقاته  خطة تبعث فيه الديناميكية وتحفز ،النفط كمصدر وحيد للثروة

 للعراقيتيح  مستوى معيشي وثقافي الئقنتاجية الكامنة وتنوع مصادره وينابيع غناه لتحقق اإل

 .ولية واللحاق بركب الحضارة والتقدم العلمي والتكنولوجيالمساهمة بشكل فعال في قسمة العمل الد

 الموازنات تعتمد وعليهالعراقي  قتصادلإل القومي للدخل الرئيسي المصدر هو النفط نأ .8

اإلستثمارية سترتفع أم  الموازنة كانت اذا ما تحدد التي هي النفطيةاإليرادات ، كما أن العامة

-1222فترة الدراسة ) خالل النفط اسعار تقلبات لياتواشكا مخاطر، باإلضافة إلى أن تنخفض

 وشكلت خطيرة تداعيات فرزتأو ( أربكت كثيرًا قرارات إعداد الموازنات اإلستثمارية، 8002

 .الموازنة امام حقيقية تحديات

هنا أنه من الضروري مراجعة كافة السياسات والبرامج اإلنفاقية التشغيلية  الباحثةوترى 

يا ترشيد القرارات اإلستهالكية واإلستثمارية واإلهتمام التركيز على قضان خالل ، مستثماريةواإل

التصرف قتصادية اإلنتاجية منها والخدمية و شطة اإلقتصادي لمختلف األنبمبدأ تحسين األداء اإل

قاعدة  الذي يساعد على تثبيتقتصادية ومحدودية الموارد و ة اإلمن إدراك كامل لحقائق الندر  دائماً 

 قتصادية.حة لمستقبل التنمية اإلصحي
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 ستثمارية وتعويضلتحرك نحو توسيع أنشطته اإلالقطاع الخاص ا نه يتوجب علىإكما 

ستعادة مكانته التي فقدها بفعل أ ثر النقص الذي سيحدث في اإلنفاق اإلستثماري الحكومي وا 

 تساع حجم اإلنفاق الحكومي.لنفطية وا  المزاحمة أثناء فترة الوفرة ا

يستجيب هذا القطاع  عادة العالقات المحلية للقطاع النفطي وضرورة أنافة إلى أهمية إباإلض

من خضوعه للمتغيرات الخارجية التي تجعله يستنزف معظم  قتصادية الداخلية بدالً للمتغيرات اإل

ف ستنزاخالل العمل على زيادة اإلنتاج وا   الموارد المالية المتوفرة لصالح تلبية الطلب الخارجي من

 الثروة النفطية.

 الكميات وحجم النفط سعارأل فقط دالة كانتللعراق  اإلستثمارية الموازنات جميعن إ .3

 حاديةأو  نتاجياإل الهيكل ختاللإ من يعاني الذي العراقي االقتصاد هشاشةبرز ت وهنا ،المصدرة    

 .العامةاإليرادات  حصيلة

 والبشرية الطبيعية) االقتصادية الموارد نم لعديدل النظر هنا أنه من الضروري الباحثةوترى 

 غير دخلال رمصاد تفعيل في تساهم نأ يمكن كفوء بشكل ستغاللهاإ تم ما ذاإ( والتي والمالية

لى تحسن األداء اإلقتصادي مما يحقق نمو والذي يؤدي إ تنويع الدخل شأنها من التي نفطيةال

 جعل شأنها من للتحوط وسائل يجادإ في ساهموت النفط، سعر خطر وتقليلالناتج المحلي اإلجمالي 

ستقراراً  مناً أ أكثر والموازنة اإلستثمارية للعراق العامة الموازنة  موارد حاديةأ هيمنة من واستقالالً  وا 

 .العامة الموازنة

ذا ما تم اتخاذها بعد وقوع المطروحة ال يمكن أن تكون فاعلة إن المعالجات والخيارات إ

ه اإلجراءات أن تأتي قبل وقوع الحدث وبعد وقوع الحدث وهذا يكون متضمنا األزمة بل البد لهذ

التخفيف من تحيز السياسة المالية نحو التوسع في األنفاق أثناء التدفق الكبير للعائدات النفطية 

وطبيعي من اإليرادات النفطية  التوازن المالي ضمن مستوى معتدل والعمل على ضمان تحقيق
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إلدامة تعمل بجد على ضمان تراكم موجودات مالية خالل فترة الوفرة النفطية وعلى الحكومة أن 

 .لمالية لفترة ما بعد تلك الوفرةا السياسة

دارة التنمية إستخدام الموارد المالية هو أحد الجوانب المهمة من جوانب حسن إ نإكما 

بشكل أمثل وتوجيهها بشكل دارتها إبشكل كفؤ وحكيم ومهما كانت الموارد كبيرة ومتوفرة فالبد من 

ي تخدم الهدف التنموي وأن عدم اإلهتمام ستثمارية التيح من خالل البرامج والمشاريع اإلصح

قتصادية الشاملة ية اإلهتمام بالتنمإلستخدام األمثل للموارد المالية يعني من جانب أخر عدم اباإل

    .المتوازنة

 ضياتإلختبار الفر التحايع االحلائي  نتائج ثانيا:

العراق  اإلستثمارية فيازنة المو  فيسعار النفط تأثير ذو داللة احصائية لتقلبات أوجود .1

 ( . a≤0.05عند مستوى داللة)

والتي بينت بوجود أثر لتطورات أسعار النفط ( 8013)بلقلةالنتيجة تتفق مع دراسة وهذه 

عتماد على القطاع على الموازنة العامة للدول العربية وضرورة العمل على تخفيف اإل

 النفطي.

الموازنة اإلستثمارية عند مستوى  فيوجود تأثير ذو داللة إحصائية إلرتفاع أسعار النفط .8

 (.a≤0.05)داللة 

بينت إن المتغيرات اإلقتصادية تتعلق بشكل كبير  دراسة رويجع والتيوهذه النتيجة تتفق مع   

اإلستقرار عالقة طردية وتؤثر على  اإلنخفاض أيباإلرتفاع او  البترول سواءبأسعار 

 .في الجزائر اإلقتصادي
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 التوليات:  (5-3)

 أتي:يبما  الباحثة توصي الدراسةاليها التي توصلت باإلعتماد على النتائج 

 قتصاديةاإل القطاعات مساهمة تغير خالل من العراقي تصحيح اختالالت هيكل اإلقتصاد  .1

 النفطي القطاع هيمنة من والحد قتصاداإل نويعت يضمن مام جمالياإل المحلي في الناتج

 .) سياحية، صناعية، مصرفية، خدمية، نتاجية( زراعيةاإلالقطاعات  لصالح

من خالل للدولة،  اإليرادات المالية مصادر تنويع زيادة على تعمل مالية سياسة إعتماد .8

حصيل وجباية صالح النظام الضريبي من مشكالته اإلدارية والتشريعية وتطوير طرائق تإ

لى المستوى الذي يحقق األهداف المطلوبة منه وخاصة الهدف الضرائب والنهوض به إ

 للموازنة.التنموي 

 بتكاريةوا   تكنولوجية مؤسسات بناء وتعزيز ستثمارياإل نفاقلزيادة اإل المالية السياسة توجيه  .3

 خدمة هدافهاأ ضمن يكون المعالم واضحة قتصاديةإ خطة يتضمن برنامج خالل من

 .جلاأل الطويل ستثمارلإل قاعدة وبناء والقادمة الحالية جيالاأل

غة في تقدير النفقات العراق تجنب المبال في العامة عن إعداد ألموازنة المسؤولين على  .2

 عتباراإل بنظر النفط سعارأ تقلبات خطر موضوع أخذو  الموازنة العامةعدادالعامة عند إ

 الموازنة العامة.ية كجزء من اإلستثمار  وازنةالم عدادإ عند

نتاجية لتزامها بتنفيذ خططها اإلتقديرات وزارة النفط وا   دقة في يجب أن تكون هناك .8

 ة.العام عداد الموازنةعليها من قبل وزارة المالية في إ عتمادوالتسويقية والتي يتم اإل
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 قائمة المرا ع

 :المرا ع العربية أوالا 

 :المرا ع اال نبيةثانياا 
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 :المرا عقائمة

 :المرا ع العربيةأوال:

. ، النفط السوري أنموذ اا أهمية النفط االقتلاد والت ارة الدولية(. 8010إبراهيم، قصي ) .1

 .وزارة الثقافة : دمشق .رية للكتابمنشورات الهيئة العامة السو 

. "وسبل المواجهة مكانات والتحدياتاإل التنمية الشاملة في العراق"،(8002) سهام البصام، .8

جامعة  ول،الكاملة لبحوث المؤتمر العلمي األالمجموعة  .م اة كاية االدارة واالقتلاد

 .تكريت

  ."صالح القطاع النفطي في العراقإل اإلستراتيجيةالضرورات " ،(8018) سهام البصام، .3

 .المجموعة الكاملة لبحوث المؤتمر العلمي الثاني ،كاية االدارة واالقتلاد م اة

 نخفاضإ شكالياتأو  مخاطر" ،(8013شهاب ) فوزي حسين والشريدة، سميرة البصام، سهام .2

نفطية،  الغير الدخل مصادر تفعيل للعراق وضرورات العامة الموازنة عدادإ النفط في سعارأ

 .80-18(،32)العدد ال امعة االقتلادية لاعاوم بغداد كاية م اة. "دراسة تحليلية

نعكاساتها على الموازنة العامة للدول ا  تطورات أسعار النفط و " ،(8013بلقلة، براهيم ) .8

 .12-2(،18) دالعد ،الباحثم اة  ،"(8002-8000العربية خالل الفترة )

 النقدي ستقرارواإل النفط سعر تغيرات " ،(8013عبد الحميد ) ولخديمي، محمد ،نابوزي بن .2

-122(،8)، العددال زائرية ساتالمؤس أداء م اة ،"وقياسية( تحليلية دراسة (الجزائر في

813. 

   . دراسة تحليلية(") العراقالموازنة العامة في  "،(2012خوشناو، صباح صابر محمد ) .7

 .السليمانية ،ز كردستان لادراسات االستراتي يةركم
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الرقابة المالية ىاد تنفيذ الموازنة العامة في  (.8002نان مرزا )دسيروان ع الزهاوي، .2

 االعالمية في مجلس النواب. بغداد: الدائرة.1ط .القانون العراقي

 الثقافة : دارعمان.1ط .العامة والتشريع المالي المالية (.2003) محمد جمال ،ذنيبات .2

  .للنشر والتوزيع

 قتلاد ال زائرياإل ثره ىادأالتاريخي ألسعار البتروع و التطور  .(2013)دالسعي ،رويجع .10

 .الجزائر ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ة(،غير منشور رسالة ماجستير  ).(2009-1970)

.       عات المستقبقتلاد العراقي الماضي والحاضر وخيار اإل .(2010زيني، محمد علي) .11

    .دابدار المالك للفنون واآل :بغداد .3ط

الحكومية المحاسبة في الوحدات (. 8000) سمير كامل ومحمد، محمد السيد ،سرايا .18

الجامعة للنشر  ردا القاهرة: .1ط .قطاع الجماركت على تطبيقا، القومية والمحاسبية

 .والتوزيع

 لجزائرط على السياسة المالية في اأثر تقلبات أسعار النف(. 8018سعداهلل، داود ) .13

 .، الجزائرالجزائر، جامعة ) منشورةغير رسالة ماجستير )(. 8000-8010)

م اة . "والتنفيذبين اإلعداد  الموازنة العامة للدولة“ ،(2008سلوم، حسن ودرويش، حيدر ) .12

 المستنصرية، بغداد. الجامعة ،واالقتلادكاية االدارة 

ندوة ىن  “."اإلتجاهات الراهنة للتضخم في العراق  (.8002) مظهر محمد صالح، .18

المركز العراقي لإلصالح  .اياوع 31. في التضخم ودور السياسات المالية واإلقتلادية

  العراق. بغداد. اإلقتصادي.

االفاق المستقبلية للطلب العالمي للنفط ودور الدول االعضاء  ،"(2011) الطاهر زيتوني .12

  .12- 2، (132)37، م اة النفط والتعاون العربي ."في مواجهته
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أثر تقلبات أسعار البترول على إقتصاديات الدول " (.8012عبد الجليل، علي عباس ) .17

الم اة االفريقية لاعاوم ."ائر()دراسة حالة الجز  1222المصدرة للنفط بعد سنة 

 .11-10،السياسية

بحث نحو تقييم االقتصاد العراقي )الحلول " (.8002) عبد الرسول عبد جاسم، .12

-8المؤتمر العامي العاشر الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات، ".والمعالجات(

 .ةيلية المنصور الجامعك، 6119\01\9

. قطر دولة في وتطبيقاتها لادولة العامة الموازنة (.8001القادر ) عبد محمد هلل، عبد .12

 .للنشر والتوزيع الثقافة دار، قطر: 1ط

تطورات أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية " (.8011، بسام )لسوب وفتوحا ،كريستوف .80

 .81-22(،132)37، م اة النفط والتعاون العربي ."وانعكاساتها على البلدان العربية

إر وحة التنمية في العراق بين أرث الماضي  (.2013اظم بشير )الكناني، كامل ك .81

  دار الكتب والوثائق. .بغداد:1ط وتطاعات المستقبع.

المخطط  االقتصادمن العراق  النتقال الواجب توفرهااالليـــــــــات  "(.8011محمد، سحر ) .88

 .9-7العامة لالحلاء واالبحاث البنك المركزي العراقي، المديرية. "الــــى اقتصــاد الســــــــــوق

،   .ألوع وقواىد الموازنة العامة (.8003) على المعارك، محمد عبد العزيز وشفيق، .83

 جامعة الملك سعود. ،الرياض:1ط

، التقارير تقارير األمين العام (.8002) منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" .82

 (.8002-8001)الشهرية ألسواق النفط، أعداد مختلفة من 

صفاد للنشر  دار :عمان .1ط .المحاسبة الحكومية. (2002محمد جمال ) ،هاللي .88

 والتوزيع.
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الكتاب للطباعة  ردا :الموصل. 1ط. اقتلاديات النفط(. 8000) احمد حسين، الهيتي .82

  .والنشر

تقرير زي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات، كالجهاز المر  (.8010) وزارة التخطيط .87

 (.6101-6117)حلائية ىن الوضع االقتلادي واال تماىي في العراق مؤشرات ا

أثر تغيرات أسعار البترول على االقتصاد العربي خالل الفترة (. 8008وهيبة، مشدن ) .82

 الجزائر.جامعة الجزائر. ،)غير منشورةرسالة ماجستير  )(. 1273-8003)
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 المالحققائمة 

 

 

 نتائج التحليل اإلحصائي إلختبار الفرضيات 
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 المالحق

 

 نتائج التحليل اإلحصائي لفرضيات الدراسة
 

 الفرضية الرئيسة األولد

Ho1:  الموازنة اإلستثمارية عند  فيعار النفط يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتقلبات أسال

 (  a ≤ 0.05مستوى داللة )

  
Frequencies 

 

Notes 

Output Created 18-FEB-2016 16:14:17 

Comments  

Input Data D:\All\Iraq1.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
10 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=ID Price 

Investmentbudget 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE 

RANGE MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM 

SKEWNESS SESKEW KURTOSIS 

SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 

[DataSet1] D:\All\Iraq1.sav 
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Statistics 

 ID Price 

Investmentbudg

et 

N Valid 10 10 10 

Missing 0 0 0 

Mean 2003.50 43.1950 2545831.30 

Std. Error of Mean .957 7.89800 1510167.551 

Median 2003.50 32.0750 585363.50 

Mode a1999 a17.47 a100844 

Std. Deviation 3.028 24.97568 4775569.109 

Variance 
9.167 623.785 

2280606031407

4.010 

Skewness .000 1.059 2.441 

Std. Error of Skewness .687 .687 .687 

Kurtosis -1.200 .314 5.856 

Std. Error of Kurtosis 1.334 1.334 1.334 

Range 9 76.98 14875172 

Minimum 1999 17.47 100844 

Maximum 2008 94.45 14976016 

Sum 20035 431.95 25458313 

 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 
Frequency Table 

ID 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1999 1 10.0 10.0 10.0 

2000 1 10.0 10.0 20.0 

2001 1 10.0 10.0 30.0 

2002 1 10.0 10.0 40.0 

2003 1 10.0 10.0 50.0 

2004 1 10.0 10.0 60.0 

2005 1 10.0 10.0 70.0 

2006 1 10.0 10.0 80.0 

2007 1 10.0 10.0 90.0 

2008 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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Rice 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17.47 1 10.0 10.0 10.0 

23.12 1 10.0 10.0 20.0 

24.36 1 10.0 10.0 30.0 

27.60 1 10.0 10.0 40.0 

28.10 1 10.0 10.0 50.0 

36.05 1 10.0 10.0 60.0 

50.64 1 10.0 10.0 70.0 

61.08 1 10.0 10.0 80.0 

69.08 1 10.0 10.0 90.0 

94.45 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

Investmentbudget 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100844 1 10.0 10.0 10.0 

201960 1 10.0 10.0 20.0 

347037 1 10.0 10.0 30.0 

456569 1 10.0 10.0 40.0 

578861 1 10.0 10.0 50.0 

591866 1 10.0 10.0 60.0 

755602 1 10.0 10.0 70.0 

861046 1 10.0 10.0 80.0 

6588512 1 10.0 10.0 90.0 

14976016 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 
 



71 
 

Descripives 

Notes 

Output Created 18-FEB-2016 16:14:43 

Comments  

Input Data D:\All\Iraq1.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
10 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=Price 

Investmentbudget 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV 

VARIANCE RANGE MIN MAX 

SEMEAN KURTOSIS SKEWNESS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

Price 10 76.98 17.47 94.45 43.1950 7.89800 

Investmentbudget 10 14875172 100844 14976016 2545831.30 1510167.551 

Valid N (listwise) 10      

 

Descriptive Statistics 

 

Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Price 24.97568 623.785 1.059 .687 .314 1.334 

Investmentbudget 
4775569.109 

22806060314074

.010 
2.441 .687 5.856 1.334 

Valid N (listwise)       
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Correlations 

Notes 

Output Created 18-FEB-2016 16:15:05 

Comments  

Input Data D:\All\Iraq1.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
10 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 

based on all the cases with valid data 

for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Price Investmentbudget 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 

 

Correlations 

 Price 

Investmentbudg

et 

Price Pearson Correlation 1 **.846 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 10 10 

Investmentbudget Pearson Correlation **.846 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 10 10 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Regression 
 

Notes 

Output Created 18-FEB-2016 16:15:38 

Comments  

Input Data D:\All\Iraq1.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
10 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV 

CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R 

ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Investmentbudget 

  /METHOD=ENTER Price 

  /RESIDUALS DURBIN. 

Resources Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.03 

Memory Required 1380 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Investmentbudget 2545831.30 4775569.109 10 

Price 43.1950 24.97568 10 
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Correlations 

 

 

 

 

 

Investmentbudg

et Price 

Pearson Correlation Investmentbudget 1.000 .846 

Price .846 1.000 

Sig. (1-tailed) Investmentbudget . .001 

Price .001 . 

N Investmentbudget 10 10 

Price 10 10 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 bPrice . Enter 

 

a. Dependent Variable: Investmentbudget 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 

1 a.846 .715 .680 2701872.445 .715 20.117 1 

 

Model Summaryb 

Model 

Change Statistics 

df2 Sig. F Change 
 

1 8 .002 .951 

 

a. Predictors: (Constant), Price 

b. Dependent Variable: Investmentbudget 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1468536251354

03.440 
1 

1468536251354

03.440 
20.117 b.002 

Residual 5840091769126

2.650 
8 

7300114711407

.831 
  

Total 2052545428266

66.000 
9    

 

a. Dependent Variable: Investmentbudget 

b. Predictors: (Constant), Price 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4440307.501 1776561.691  -2.499 .037 

Price 161734.895 36060.043 .846 4.485 .002 

 

Coefficientsa 

Model 

95.0% Confidence Interval for B Collinearity Statistics 

Lower Bound Upper Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) -8537066.106 -343548.896   

Price 78580.287 244889.503 1.000 1.000 

 

a. Dependent Variable: Investmentbudget 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) Price 

1 1 1.877 1.000 .06 .06 

2 .123 3.902 .94 .94 

 

a. Dependent Variable: Investmentbudget 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1614798.88 10835553.00 2545831.30 4039439.251 10 

Residual -4846594.000 4140462.750 .000 2547349.771 10 

Std. Predicted Value -1.030 2.052 .000 1.000 10 

Std. Residual -1.794 1.532 .000 .943 10 

 

a. Dependent Variable: Investmentbudget 

 

 : الرئيسة  الثانيةالفرضية   

Ho2:  الموازنة اإلستثمارية في  فيذو داللة إحصائية إلرتفاع أسعار النفط  يوجد أثرال

 ( .   a ≤ 0.05العراق عند مستوى داللة )

Frequencies 
 

Notes 

Output Created 18-FEB-2016 16:24:47 

Comments  

Input Data D:\All\Iraq2.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
9 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data. 

Syntax FREQUENCIES 

VARIABLES=InvetmentBudget Price ID 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE 

RANGE MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM 

SKEWNESS SESKEW KURTOSIS 

SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 
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Statistics 

 

InvetmentBudge

t Price ID 

N Valid 9 9 9 

Missing 0 0 0 

Mean 2764383.56 45.43 2003.78 

Std. Error of Mean 1670643.941 8.471 1.024 

Median 591866.00 36.05 2004.00 

Mode a100844 a17 a1999 

Std. Deviation 5011931.824 25.412 3.073 

Variance 2511946060873

8.527 
645.785 9.444 

Skewness 2.284 .902 -.263 

Std. Error of Skewness .717 .717 .717 

Kurtosis 5.048 .025 -1.006 

Std. Error of Kurtosis 1.400 1.400 1.400 

Range 14875172 77 9 

Minimum 100844 17 1999 

Maximum 14976016 94 2008 

Sum 24879452 409 18034 

 

 

Frequency Table 

 

InvetmentBudget 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100844 1 11.1 11.1 11.1 

201960 1 11.1 11.1 22.2 

347037 1 11.1 11.1 33.3 

456569 1 11.1 11.1 44.4 

591866 1 11.1 11.1 55.6 

755602 1 11.1 11.1 66.7 

861046 1 11.1 11.1 77.8 

6588512 1 11.1 11.1 88.9 

14976016 1 11.1 11.1 100.0 

Total 9 100.0 100.0  
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Price 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17 1 11.1 11.1 11.1 

24 1 11.1 11.1 22.2 

28 1 11.1 11.1 33.3 

28 1 11.1 11.1 44.4 

36 1 11.1 11.1 55.6 

51 1 11.1 11.1 66.7 

61 1 11.1 11.1 77.8 

69 1 11.1 11.1 88.9 

94 1 11.1 11.1 100.0 

Total 9 100.0 100.0  

 

ID 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1999 1 11.1 11.1 11.1 

2000 1 11.1 11.1 22.2 

2002 1 11.1 11.1 33.3 

2003 1 11.1 11.1 44.4 

2004 1 11.1 11.1 55.6 

2005 1 11.1 11.1 66.7 

2006 1 11.1 11.1 77.8 

2007 1 11.1 11.1 88.9 

2008 1 11.1 11.1 100.0 

Total 9 100.0 100.0  
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Descriptives 

Notes 

Output Created 18-FEB-2016 16:25:15 

Comments  

Input Data D:\All\Iraq2.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
9 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=Price 

InvetmentBudget 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV 

VARIANCE RANGE MIN MAX 

SEMEAN. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

Price 9 77 17 94 45.43 8.471 

InvetmentBudget 9 14875172 100844 14976016 2764383.56 1670643.941 

Valid N (listwise) 9      

 

Descriptive Statistics 

 

Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic 

Price 25.412 645.785 

InvetmentBudget 5011931.824 25119460608738.527 

Valid N (listwise)   
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Correlations 

Notes 

Output Created 18-FEB-2016 16:25:35 

Comments  

Input Data D:\All\Iraq2.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
9 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 

based on all the cases with valid data 

for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Price InvetmentBudget 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

 

Correlations 

 Price 

InvetmentBudge

t 

Price Pearson Correlation 1 .848** 

Sig. (2-tailed)  .004 

N 9 9 

InvetmentBudget Pearson Correlation .848** 1 

Sig. (2-tailed) .004  

N 9 9 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



81 
 

Regression 
 

Notes 

Output Created 18-FEB-2016 16:26:13 

Comments  

Input Data D:\All\Iraq2.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
9 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV 

CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT InvetmentBudget 

  /METHOD=ENTER Price 

  /RESIDUALS DURBIN. 

Resources Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.06 

Memory Required 1380 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

InvetmentBudget 2764383.56 5011931.824 9 

Price 45.43 25.412 9 
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Correlations 

 

InvetmentBudge

t Price 

Pearson Correlation InvetmentBudget 1.000 .848 

Price .848 1.000 

Sig. (1-tailed) InvetmentBudget . .002 

Price .002 . 

N InvetmentBudget 9 9 

Price 9 9 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Priceb . Enter 

 

a. Dependent Variable: InvetmentBudget 

b. All requested variables entered. 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 

1 .848a .719 .679 2839092.588 .719 17.931 1 

 

Model Summaryb 

Model 

Change Statistics 

df2 Sig. F Change 
 

1 7 .004 .972 

 

a. Predictors: (Constant), Price 

b. Dependent Variable: InvetmentBudget 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1445325577930

56.400 
1 

1445325577930

56.400 
17.931 .004b 

Residual 5642312707685

1.680 
7 

8060446725264

.525 
  

Total 2009556848699

08.200 
8    

 

a. Dependent Variable: InvetmentBudget 

b. Predictors: (Constant), Price 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance 

1 (Constant) -4833527.491 2028560.152  -2.383 .049  

Price 167260.718 39499.415 .848 4.235 .004 1.000 

 

 

Coefficientsa 

 

Model 

Collinearity Statistics 

VIF 

1 (Constant)  

Price 1.000 

 

a. Dependent Variable: InvetmentBudget 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) Price 

1 1 1.885 1.000 .06 .06 

2 .115 4.040 .94 .94 

 

a. Dependent Variable: InvetmentBudget 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1911482.75 10964247.00 2764383.56 4250478.764 9 

Residual -4790891.000 4011768.750 .000 2655727.939 9 

Std. Predicted Value -1.100 1.929 .000 1.000 9 

Std. Residual -1.687 1.413 .000 .935 9 

 

a. Dependent Variable: InvetmentBudget 

 
 


