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لیه قال ِ صىل هللا  ٓ وحصبه َرُسوَل ا ىل                           وسمل و

  " َ ًا ی َ َطِریق َ َِمُس َمْن َس ت ْ ِة َوان  ل َجن ْ ًا ِمْن ُطُرِق ال ُ ِبِه َطِریق َ ا َ ًما َس ْ ل ِ ِه  ِف

ِ َوان  ِعْمل ْ َطالِِب ال َا ِرًضا لِ َحَهت ْجِ ََضُع  ت َ َة ل َ ِك َمَال ْ ُ َمْن ِىف السَمَواِت ال َ ْغِفُر  َ ت َْس َ َم ل َعالِ ْ ال

َعاِبِد َكَفْضِل  ْ ََىل ال ِم  َعالِ ْ َماِء َوان فَْضَل ال ْ َاُن ِىف َجْوِف ال ِحیت ْ ْرِض َوال َوَمْن ِىف ا

ا َ ِ ْ ن ََماَء َوَرثَُة ا ُعل ْ َواِكِب َوان ال َ ك ْ ِِر ال ََىل َسا ْدِر  َ ب ْ َ ال َ ْی َ ََمِر ل ق ْ َْم ال اَء ل َ ِ ْ ن ِء َوان ا

َذ ِحبَظٍّ َواِفرٍ  َ َذُه  َ َ فََمْن  ِعْمل ْ ا َورثُوا ال ً َ ِدْرَمه َاًرا َوال ثُوا ِدین َُوّرِ                        "   ی

 )2682( رواه الرتمذي                                                     
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  نانامت و  شكر

ومداد  عرشه وزنة سلطانك وعظيم وجهك لجالل ينبغي كما والشكر الحمد لك اللهم

 ورسولنا وحبيبنا سيدنا على والسالم والصالة.  وتفضلت علي به أنعمت لما كلماتك

  . الطاهرين الطيبين وصحبه آله وعلى محمد الكريم

  ... وبعد

الشكر وعظیم االمتنان ألستاذي الفاضل الدكتور انهي هذه الرسالة ال یسعني إال أن أتقدم بوافر  وأنا

على هذه الرسالة من خالل  إشرافهعلى الرعایة العلمیة التي شملني بها طوال مدة  ,عبد اللطیفمضر 

المتابعة المستمرة والمالحظات القیمة واآلراء السدیدة التي كانت خیر عون في ترصین هذا العمل 

والنجاح والسعادة الدائمة وجزاه اهللا  توفیقأتمنى له ال .المضموننجازه بهذا الشكل و إوالمساعدة في 

  ..عني كل خیر 

األستاذ الدكتور محمد مطر   لجنة المناقشة  أعضاء األفاضل لألساتذةشكري وتقدیري  أوجهكذلك 

توصیات ونصائح ومالحظات علمیة  من وما أبدوه ,لقبولهم مناقشة رسالتيوالدكتور راضي الحمادین 

ظهارهاوتقویمها ووضعها في مسارها الصحیح  األطروحةنها دعم هذه من شأ   ..بالشكل المناسب  وإ

وجمیع موظفي , المستشار الثقافي العراقي في األردن , والشكر الى األستاذ الدكتور عبد الرزاق العیسى

  .. الملحقیة الثقافیة العراقیة
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األوسط وخاصة عمید وأساتذة كلیة األعمال  بجزیل الشكر والتقدیر إلى أساتذة جامعة الشرق وأتقدم

لى الدكتور علي الالیذ الذي أبدى لي  ,الذین أسهموا في تدریسي خالل مدة دراسة الماجستیر وإ

  ..المساعدة في دراستي 

ومن واجب االعتراف بالجمیل أن أتقدم بشكري وتقدیري إلى منتسبي جامعة دیالى وخاصة قسم 

ى البیانات المالیة لما أبدوه من مساعدة في الحصول عل ة والتدقیق الداخلية وقسم الرقابالشؤون المالی

وأتقدم بشكري أیضا إلى منتسبي هیئة التعلیم التقني وخاصة قسم الشؤون المالیة لما . لجامعة دیالى

  ..أبدوه من مساعدة في توفیر البیانات المالیة الخاصة بالهیئة 

ومنتسبي دائرة البعثات , جامعة دیالى/ تذة كلیة اإلدارة واالقتصادوأتقدم بشكري وتقدیري إلى عمید وأسا

  ..في رئاسة جامعة دیالى لما أبدوه لي من مساعدة في منحي اإلجازة الدراسیة 

لى جمیع أخواتي لى العم , وأتقدم بخالص شكري وتقدیري إلى أخواني فاروق العزي ومهند العزي وإ وإ

  .. غالیة الحاجة أم رائدالحاج أحمد مالح المجمعي وعمتي ال

وأتقدم بالشكر واالمتنان ألخوتي ورفاقي الذین وقفو بجانبي وكل من ساعدني خالل فترة دراستي أخي 

وأخي محمد العزي وأخي مروان العزي وأخي رائد مالح وأخي مؤید مالح وأخي قصي  معن العزي

واألخ  ي واألخ عدنان الدلیميواألخ احسان داخل واألخ نزار الشیبي واألخ عدنان العبید, مالح

مصطفى التویجري واألستاذ شامل التویجري واألخ عبد الكریم العاني واألخ غالب الدلیمي واألخ 

  .. حكمت أحمد العزي واألخ صالح العبیدي واألخ محمد الزهیري واألستاذ صالح الدلیمي 

ل من مد ید العون وقد ذكره قلبي وزمالئي وك إخوتيجمیع  إلىبالشكر والتقدیر  أتقدم أنوال یفوتني 

  .ولم یذكره قلمي 
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  اإلهداء
   عرفـاناً ..... إلى روح والدي الطاهرة  

  

   إجالالً ..... هداء العراق األبرياء  إلى روح جميع ش                       

  

   إلى نبع الحنان ونبض الحياة الذي يسري في عروقي

     وإكراماً   حباً .... لدتي العزيزة  وا                                       

  

  واإلخالص إخوتي وأخواتيإلى روافد الحب والوفـاء  

   واعتزازاً   فخراً  ....                                                        

  ....  ةإلى توأم الروح وعبق األنفـاس زوجتي الغالي

   وفـاءا وامتناناً                                                            

                                                            

  عمار                                                                               
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   لملخصا

مدى مالءمة مخصصات الموازنة في مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة العراقیة لتحقیق 

  دراسة حالة على جامعة دیالى وهیئة التعلیم التقني :أهدافها

  العزي إبراهیمعمار غازي :  إعداد

  عبد اللطیفالدكتور مضر علي :  افإشر 

الحكومیة مة مخصصات الموازنة في مؤسسات التعلیم العالي ءة مدى مالمعرف إلىهذه الدراسة  تهدف

و قد استخدمت الدراسة أسلوب دراسة الحالة  ،المعلنة من قبل هذه المؤسسات أهدافهامع العراقیة 

جامعة دیالى  وهیئة  و هما الحكومیة العراقیة  على مؤسستین من مؤسسات التعلیم العاليبالتطبیق 

 ،) 2012 - 2008( وقام الباحث بدراسة الموازنة لهاتین المؤسستین لخمس سنوات  .التعلیم التقني

 .رة مع الموازنةیتعاملون مباش من المؤسستین مالیین مسؤولین  مقابالت مع أجرىكما 

 

دیالى المعلنة من قبل جامعة  األهدافالموازنة مع  مخصصاتعدم مالئمة  إلىوقد توصلت الدراسة  

ى وهیئة التعلیم التقني هي غلب مخصصات الموازنة لجامعة دیالأحیث كانت  ،التقني و هیئة التعلیم

المؤسستین بصورة كبیرة من  اتینلموازنة التخمینیة التي تضعها هابعین االعتبار كما لم یؤخذ . رواتب

لها  بحیث تقوم بفرض تخصیصات قد تكون الجامعة لیست بحاجةفي وزارة المالیة الموازنة  قبل دائرة 

كما وجدت الدراسة انحرافات . وال توفرها لها دائرة الموازنة قد تكون الجامعة بحاجة إلى تخصیصات أو



 س 
 

كبیرة في تفاصیل صرف بنود الموازنة بین ما هو مخطط و ما ینفذ فعلیا، و كذلك وجدت الدراسة 

  .انحرافات في مبالغ البنود فیما بین سنوات الدراسة

  

تم التنسیق بین مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة العراقیة و دائرة الموازنة في و أوصت الدراسة بأن ی 

وزارة المالیة من خالل وضع خطط مسبقة توضح فیها هذه المؤسسات أهدافها وحاجتها األساسیة من 

مخصصات الموازنة مع أخذ هذه الخطط  بعین االعتبار من قبل دائرة الموازنة وتلبیة حاجة هذه 

كما أوصت الدراسة مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة العراقیة أن . حسب اولویاتها الفعلیة  المؤسسات

تفتح المجال لفروعها من كلیات ومعاهد للمشاركة الفعلیة في وضع الموازنة والتخطیط لها للوصول 

إلى موازنة سنویة تلبي حاجة الكل وتحقق أهداف المؤسسة وتجنب بقدر اإلمكان اإلخفاقات 

  . التجاوزات و المناقالت الكبیرة الحاصلة في الموازنة لهذه المؤسسات و 
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This study aimed at exploring  how appropriate budget allocations in Iraqi 

public higher education institutions are for achieving the stated objectives of 

these institutions. To do so, it used a case study approach applied on two Iraqi 

public higher education institutions, which are the University of Diyala and 

the Foundation of Technical Education. The researcher analysed the budget 

for these two institutions over five years (2008-2012), and conducted 

interviews with financial officers who deal with the budget from both 

institutions. 

  

The study found that the budget allocations in both the University of Diyala 

and the Foundation of Technical Education do not achieve the stated 

objectives for both institutions, as most allocations are for salaries. It was also 

found that the budget department in the Ministry of  Finance did not 

sufficiently take into account the initial budget prepared by either of the two 

institutions, and therefore it allowed for some unnecessary allocations and 



 ف 
 

omitted some necessary allocations. The study also found significant 

differences between the details of the allocations in the budget and the actual 

expenditures by both institutions, and also found differences among figures 

for some budget items among the years covered in the study. 

 

The study recommended that more coordination exist between Iraqi public 

higher education institutions and the budget department in the Ministry of 

Finance, where the institutions prepare plans including their objectives and 

needs, and the budget department takes these amounts into account when 

allocating budget items. The study also recommended that Iraqi public higher 

education institutions allow more participation by faculties in planning the 

budget in order for it to be more optimal and achieve the institutions’ 

objectives and needs, and avoid as much as possible failures and changes in 

allocating budget items in practice by these institutions.   
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  ول الفصل األ 

  تمهید1-1  

ت صبحأقد و  .إلى الماضي البعیدبجذورها یعتبر من التقالید التي تعود  ن مفهوم الموازنة العامة للدولةإ

مهما كان نظامها , ضرورة البد منها لكل دولة من دول العالم , الموازنة العامة في العصر الحدیث 

ن تسیر الوزارات والمصالح فبدون الموازنة العامة یصعب أ. ا وشكل الحكومة الموجودة فیه, السیاسي 

وبدونها , لیها ئف الموكلة إلوظاوبدونها ال تستطیع الدولة القیام با. والمؤسسات الحكومیة سیرا منتظما 

  )1997، وأخرون ،اللوزي(. تجاه المخطط له ة األقتصاد الوطني وتوجیهه في اإلتصعب إدار 

لدولة لتسییر العمل في جهازها عه اضة بمثابة البرنامج المالي الذي تتعتبر الموازنة العامة للدولو 

ترجمة سیاسات السلطة التنفیذیة وأهدافها ل رقامباأل داةأعن  ن الموازنة العامة تعبرالتالي فأوب ، دارياإل

  .جتماعیة قتصادیة والمالیة واإلاسیة واإلیالس

من ) وال أ( حكام البند قبل مجلس النواب العراقي طبقا أل قرارها منة العامة في العراق یتم إوالموازن

 ویطبق العراق  .)2013،قانون الموازنة(من الدستور ) 73(من المادة ) ثالثا (والبند ) 61(المادة 

 ،یرادات والنفقات العامةوتنقسم هذه الموازنات إلى قسمین هما اإل )موازنة البنود(التقلیدیة الموازنة 

موازنة في عداد الإن عملیة إ. ام بالمواد الواردة بالموازنة لتز ویهدف هذا التقسیم إلى المساعدة في اإل

للسنة القادمة مع األخذ بالموازنة  والبنود ل التبویباتمبالغ التخصیصات لك العراق تقوم على تقدیر

السابقة وكذلك تبویب الموازنة إلى بنود تظهر أوجه  ةعتبار التقدیرات للنفقات الفعلیة للسنبعین اإل

قرارها وإ جراء التعدیالت علیها یتم إن لى مجلس الوزراء لتنفیذها بعد أنفاق النهائي ومن ثم إرسالها إاإل
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المهاییني (علیها من قبل مجلس النواب العراقي بصفته السلطة التشریعیة العلیا للدولة والمصادقة 

  .)2007 ،سلومو 

 اً ساسیأ اً ن الموازنة السنویة المقررة لهذه الجامعات تلعب دور بة للجامعات الحكومیة العراقیة فإوبالنس

میة العراقیة وما زاده ات الحكو ن التطور في حجم النشاط في الجامعأو في بناء هذه الجامعات  اً وكبیر 

موازنة الخاصة بهذه مثل للموارد المتاحة في تبویبات النفاق یتوجب األستخدام األفي حجم اإل

ذات فاعلیة الینتهي دورها ن تكون الموازنة التخطیطیة ویجب أ. أهدافهاجل تحقیق الجامعات من أ

دد ن التنفیذ یسیر وفق ماُح أحتى یتم التأكد من  تنفیذ بنودهامتابعة ورقابة و  البد من عدادها بلبمجرد إ

  .له في هذه الموازنة 

هذه الدراسة لتقییم  تءتحقیق اهدافها التي وضعت من اجلها جافي  همیة تبویبات الموازنة العامةوأل

  : الموازنة في الجامعات العراقیة الحكومیة من حیث وبنود تبویبات

  ت المبالغ في تلك الجامعات تخصیصاو  هداف الجامعاتألتوافق بین مدى ا. 1

   حیحمحلها الص تخصیصات فيدارتها لهذه الستخدام إامدى . 2

لشكل المالئم اللذي خصصت من تخصیصات هذه التبویبات با دُّ التعرف على المعوقات التي تحِ .3

  .متاحة المثل للموارد ستغالل األم األداء بقصد اإلتقییو , جلهأل
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  :مشكلة الدراسة 2 -1

ن أوالعوامل الممكن  عداد الموازنة الحكومیة العامةلدراسة في معرفة الواقع العملي إلوتتمثل مشكلة ا

صات لها في مؤسسات التعلیم العالي العراقیة ویجب أن تكون یخصتووضع ال في تبویب الموازنةتؤثر 

  . هدافهاأخدم تحقیق هذه المخصصات ضمن مای

كأمثلة لبحث هذه المشكلة وجامعة دیالى هیئة التعلیم التقني حالة  ذلك تقوم هذه الدراسة بأخذولبحث 

  .في مؤسسات التعلیم العالي العراقیة 

  : سباب التالیة باحث باختیار هاتین المؤسستین لألوقام ال

لكونها تضم عدد كبیر من  ,ات التعلیم العاليسكبر مؤسهي من أهیئة التعلیم التقني  الن مؤسسة. 1

  . والمعاهد التقنیة والفنیة المنتشرة في كل محافظات العراق, نیة الكلیات التق

   دیالى جامعةیعمل في موظف مالي  كونه. 2

  : یلي  بماالدراسة  سئلةإ تتمثل

  ني لتحقیقوهیئة التعلیم التق جامعة دیالى كل من في ةمخصصات الموازنمة ءمدى مالما . 1

 ؟أهدافها 

الفعلیة وهیئة التعلیم التقني والنتائج  دیالىالخاصة بجامعة  موازنةنحرافات بین الهل هناك أیة إ .2

  ؟ سباب ذلكلهاتین المؤسستین ؟ وما أ

تخصیصات قیم  خالل السنوات التي تغطیها الدراسة فيرات الفتة للنظر ییة تغیهل هناك أ. 3

  وهیئة التعلیم التقني ؟ وما أسباب ذلك ؟ جامعة دیالى أداءالموازنة و 
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  :یة الدراسة  همأ 3- 1

ن هذه رقابة لهذه الجامعات وإ  داةتعتبر أالموازنة في الجامعات الحكومیة العراقیة  تخصیصاتن إ  

ذا ماتم افها إهدفي تطویر هذه الجامعات في جمیع أنشطتها وتحقیق أ التخصیصات لها دور كبیر

               رف ات سلیمة للتصتخاذ قرار سس علمیة ووضع خطط هادفة وإ التعامل معها على أ

  .بهذه التخصیصات

ن أ   من خالل بحثها في تبویبات وبنود الموازنة من حیث طبیعة هذه البنود  همیة هذه الدراسة تظهروإ

نفاقها بغیر إ وعدم نحرافات والتغیرات الالفتة للنظراإلمن والحد  ومن حیث القیم المخصصة لكل منها

نشطة الجامعات وسبل لكافة أ هدافهاتحقیق أدورها في  و ,جلهاخصصت من أوجهها الصحیحة التي أ

  . ها كمؤسسات تعلیمیة وخدمیةءترفع كفا

  

  الدراسة  محددات 4 -1 

  :تمثلت حدود الدراسة فیما یلي    

 .وهیئة التعلیم التقني  سة هي دراسة حالة على جامعة دیالىهذه الدرا :المكانیةالحدود  - 1 

وحتى شهر     2013 الفترة الواقعة مابین شهر حزیرانخالل  هذه الدراسةنفیذ تم ت :الزمانیةالحدود    2- 

   المالیة  السنوات  تغطي   الدراسة  علما بأن , 2014 نیسان

        )2012  ,2011 ,2010 ,2009 ,2008 ( .  
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  :اإلجرائیةالتعریفات  5-1    

 مكنتت تخصیصات مالیةة تتضمن خطة سنوی هيویقصد بها في هذه الدراسة  : العامة الموازنات

وسد حاجتها من اللوازم التي هي بحاجة لها سواء المعلنة  هدافهاتحقیق أمن الجامعات من خاللها 

كانت رواتب ومخصصات وموجودات ثابتة وتحقیق مجال البحث العلمي من بعثات دراسیة ومؤتمرات 

  .ون بحاجة لها نجاز مشاریع تكإ وتدریب كوادر وطبع كتب ونشر بحوث وغیرها و 

ما خططت له الجامعات من تخصیصات لسنة مالیة قادمة ویقصد به في هذه الدراسة : المخطط 

بالتنسیق مع جمیع الكوادر التي لها عالقة معتمدة على تقدیرات السنة السابقة وحاجتها الفعلیة 

  .بالموازنة وتخصیصاتها 

 في الجامعات العامة ال من تخصیصات الموازنةتم تنفیذه فع ما الدراسةویقصد به في هذه : الفعلي 

وتنفیذ مخصصات الموازنة بالصورة المطلوبة وحسب الحقیقیة لسد حاجتها  ومؤسسات التعلیم العالي

  .تعلیمات الموازنة 

تضعها كل جامعة ومؤسسة وتلزم نفسها بتحقیقها التي  األهداف ویقصد بها في هذه الدراسة: هداف األ
  . مؤسسات والوصول الى مراحل متقدمة ه الجامعات والجل الرقي بهذأمن 

  ملخص عن الفصل االول 

والمشاكل التي سوف یتم دراستها في , همیة هذه الدراسة أول مقدمة عن الدراسة و تناول الفصل األ

وبین محددات , سباب اختیار هذه العینة تناول هذا الفصل عینة الدراسة وأ وایضا, الفصول األخرى 

التي خیرا التعریفات األجرائیة وأ, ة والمكانیة  وسنوات الدراسة والتي تتمثل بالحدود الزمانی الدراسة

  .عرفها الباحث في هذا الفصل 
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  لفصل الثانيا

  طار النظري والدراسات السابقة اإل

  للدولة العامة الموازنة فهومم  1-2

  تعریفات الموازنة العامة   2-2

  همیة الموازنة العامةأ 3-2

  نواع  الموازنات العامة أ   4-2   

   في القطاع العامالموازنة في معاییر المحاسبة الدولیة  2-5

  في العراقعداد لموازنة البنود طریقة اإل 2-6

ومؤسسات عداد الموازنة وتبویباتها في الجامعات الحكومیة خصوصیة ومراحل إ7-2  

  التعلیم العالي 

   الدراسات السابقة  8-2
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  لثانيالفصل ا

  للدولة العامة الموازنة مهو مف1-2 

 ,الموازنة في العصر الحدیث ضرورة البد منها لكل دولة من دول العالم مهما كان نظامها السیاسيإن 

والمؤسسات  ن تسیر الوزارات والمصالحفبدون الموازنة العامة یصعب أ .وشكل الحكومة الموجودة فیها

الدولة القیام بالوظائف الموكلة إلیها وبدونها تصعب إدارة ستطیع وبدونها ال ت ,الحكومیة سیرا منتظما

تبر المحور الذي تدور ن الموازنة العامة تعوإ  ,األقتصاد الوطني وتوجیهه في األتجاه المخطط له 

 وقدتنفیذیة داة لترجمة سیاسات السلطة الوهي أ.  )2ص 2008،عصفور( "عمال الدولةحوله جمیع أ

 الحكم دارةإب فلسفتها عكسإلى  المختلفة السیاسیة بأنظمتها الحكومات حاجة من همیتهاأ اكتسبت

 تتضمن جداول مجرد تعد لم التي الوثیقة هذة في قتصادیةاإل المجاالت كافة في المجتمع وتطویر

 زمنیة معینة فترة لها ویحدد مسبقا لها یخطط معینة هدافأ تحقیق في ناطقة اً رقامأ بل صماءًا رقامأ

  .)95ص2007،وسلوم ینيالمها(

  تعریفات الموازنة العامة 2-2 

 المفهوم نفس حول تدور نهاأ إال والباحثین، الكتاب بتعدد الموازنة لمفهوم ریفاتالتع تعدد من رغمبال 

 .2010)، حصريال( األداء لتقییم وأداة للمستقبل، تقدیریة وخطة ورقمي كمي تعبیر بأنها

 إلى دارةاإل تسعى التي األهداف ومالي عن كمي تعبیر " أنها علىلة الموازنة العامة للدو  رفتُع  وقد

 المختلفة وظائفها تنفیذ علیها فإن بالقیام بواجباتها دارةاإل تقوم وحتى المقبلة، العمل فترة خالل تحقیقها

شراف وتنظیم ورقابة تخطیط من   )14ص2007,, العریني( "كفؤة قرارات بطریقة تخاذوإ  وإ
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جاز وتُ , یرادات العامة لسنة مالیة مقبلة لدولة تتضمن تقدیرات للنفقات واإلخطة مالیة ل"نها وتعرف أ  

جتماعیة التي تتبناها قتصادیة واإلالتشریعیة قبل تنفیذها وتعكس األهداف اإل بواسطة السلطة

  )  2003،االفندي (."الدولة

ة تستخدمها الدولة لتحقیق أهدافها دوات السیاسة المالیأالموازنة العامة أداة رئیسیة من أصبحت  قدو 

  .صبحت جزءا متداخال ومكمال من الخطة المالیة للدولةأالسیاسیة واألقتصادیة واألجتماعیة و 

 )Samuelson and Nordhaus, 2001,p385 . ( 

المحاسبة  من دلیل 45إذ عرفت المادة  وتبعًا لهذا التطور فقد تطور مفهوم الموازنة العامة أیضًا ،  

قلیمیة التي عقدت في بیروت بین تشرین م المتحدة في الحلقة الدراسیة اإلمكومیة الصادر عن األالح

سنویة ترتكز على التخطیط  خطة: "م الموازنة العامة باآلتي  1969الثاني وكانون األول عام 

اذ القرار استعمال الموارد لتحقیق االغراض المطلوبة بكفاءة ، فهي أساس عملیة اتخ والتنسیق ورقابة

ن الموظفین الرسمیین على مختلف المستویات اإلداریة أن یقوموا بالتخطیط والتنفیذ بطریقة تمكَّ 

فضل النتائج الممكنة عن طریق التوزیع واالستخدام أبرنامج بطریقة مخططة للحصول على لعملیات ال

ات فإن موازنة الدولة ولتلبیة هذه الحاج. )10ص2005،العبیدي (  االكثر فاعلیة للموارد المتاحة

یجب أن تكون شاملة تغطي كل البرامج الحكومیة وذلك بصرف النظر عن مصدر تمویل هذه البرامج 

وطبیعة المصروفات التي انفقت في تنفیذها ، كما یجب وضع تفصیالت تتناسب مع احتیاجات 

ظیفي واالقتصادي المناسب إصدار القرار عند المستویات المختلفة من اإلدراة وذلك بتقدیم التحلیل الو 

  .)2011,محمود( ة الفعالة والرقابة على العملیاتإلنجاز الخطط والبرامج بصورة فعالة وتحقیق األدا
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  همیة الموازنة العامة أ3-2 

فبالنسبة  .لسلطة التشریعیة وللمواطنین بوجه عام ولهمیة كبیرة للسلطة التنفیذیة للموازنة العامة أ 

ن الموازنة العامة تعتبر خطة عمل للوزارات وللمصالح الحكومیة التي تتكون منها إفللسلطة التنفیذیة 

اطنین والمشاریع وهي تتضمن الخدمات التي ستقدمها للمو  , السلطة التنفیذیة للسنة المالیة القادمة

في  تساعدموال الالزمة لسیر العمل الحكومي و نها توفر األأكما  ،جهزة الحكومیة التي ستنفذها األ

  .سلوب العشوائي غیر المنظم إحالل أسلوب التخطیط السلیم بدل من اإل

قتصادیة نحو تنفیذیة كأداة لتوجیه السیاسة اإلستخدامها بواسطة السلطة الن الموازنة العامة یمكن إوإ  

تصادي في مجاالت معینة ومنحها قللدولة عن طریق تشجیع النشاط اإل ستراتیجیةهداف اإلتحقیق األ

ن أكما و الحد منها في مجاالت اخرى عن طریق فرض الضرائب والرسوم أانات والتسهیالت عاإل

        قتصاديیة التي تواجه البالد كالكساد اإلقتصادستخدامها لمعالجة المشكالت اإلن إالموازنة یمك

  .)2010,الفسفوس(اع نسبة البطالة والتضخمرتفاو 

نها وسیلة لممارسة الرقابة على أإلى الموازنة العامة على  نه ینظرأسبة للسلطة التشریعیة فما بالنأ

جازتها قبل بدء لتشریعیة إلن تعرض على السلطة افالموازنة البد أ) الحكومة(یذیة عمال السلطة التنفأ

رقام ن تعدل أثناء مناقشة الموازنة العامة أأة وتستطیع السلطة التشریعی. السلطة التنفیذیة في تنفیذها

قتصادیة المجاالت اإل جمیع سیاستها في لتنفیذت المالیة المطلوبة من قبل السلطة التنفیذیة عتمادااإل

یة المطلوبة لتنفیذ عتمادات المالاإل) أو زیادةتخفیض (یل بواسطة تعدوغیرها جتماعیة والتعلیمیة واإل

الموازنة بواسطة طلب  ثناء تنفیذأالتشریعیة على السلطة التنفیذیة وتمتد رقابة السلطة . تلك السیاسات

ال ضمن القواعد والحدود عتمادات إموازنة وعدم الموافقة على نقل االمعلومات عن سیر التنفیذ في ال
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زنة العامة فتكون ذ المواأما رقابة السلطة التشریعیة بعد انتهاء تنفی. التي وضعتها السلطة التشریعیة 

  .)2008،الجبلي( عتماد الحسابات الختامیةابواسطة 

قتصادي الذي جتماعي واإلموازنة العامة تتضمن البرنامج االهمیة الموازنة للمواطنین فالوبالنسبة أل

توزیع الدخول والثروات بین  تتضمنتنوي الحكومة تنفیذه خالل السنة المالیة المقبلة والموازنة 

مشاریع  تتضمن كما. نیة كثیرة یستفید منها المواطنونوخدمات مجا ،عانات متنوعة إ و المواطنین 

من خالل التعاقد بین  القطاع الخاص یؤمنهاجهزة ولوازم وآالت ومعدات أتنفذها الشركات الخاصة و 

بالربح  علیهممما یعود وهذا  تجاریةصحاب المحال الأو أالخاصة المؤسسات الحكومیة والشركات 

حیانا زیادات وأ تب وعالواتنها تتضمن رواإة فالحكومی ین في المؤسساتما بالنسبة للموظفأ .والفائدة

  .)2000، العالوین( .  في الرواتب

  : في االخرى تتمثلاالهداف عددا من برامج لتحقیق ایضًا وتشمل الموازنة العامة 

عادة توزیع الدخل لصالح الطبقات الفقیرة معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة وإ  مثل:  اجتماعیةهداف أ. 

قامة مشاریع لتنمیة وتسعى الى إ ،والمساواة بینها في المجتمع وبالتالي الحد من تفاوت الطبقات

 ،هیل قوى العمل یع الصغیرة المستخدمة للعمالة وتأقامة المشار مناطق الفقیرة في الدولة وتشجیع إال

  .)Su,2006( ورفع مستوى الخدمات االجتماعیة

بهدف النهوض بالمجتمع  بحیث تشجع البحث العلمي واستخدام التقنیة الحدیثة:  هداف علمیةأ .

  .والحرص على استمرار تقدمه 

وتحافظ على الرقعة الزراعیة , ضمن الموازنة العامة سیاسات تحد من تلوث البیئة تت:  هداف بیئیةأ. 

  .وتزیدها وتواجه العجز المائي ان وجد 
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 ،طفال وتخفیض معدل وفیات اال ،بحیث ترفع من مستوى خدمات الرعایة الصحیة : هداف صحیةأ. 

  ). Engstrom and Copley,2004( وغیرها  

  نواع  الموازنات العامة أ4-2   

                ,نواع منهاوعرف المفكرون ومیزوا عدة أ, مراحلثناء تطورها بعدة أازنة العامة مرت المو           

  :همها مایلي ومن أ

  )موازنة البنود( وازنة التقلیدیة الم. 1

  موازنة البرامج واألداء. 2       

  موازنة التخطیط والبرمجة. 3       

  )موازنة األساس الصفري(الصفریة  الموازنة. 4       

  ن الفقرات التالیة سوف تقدم استعراض لهذه األنواع وإ 

  )موازنة البنود ( الموازنة التقلیدیة 1-4-2 

  مفهوم الموازنة التقلیدیة 

لحكومیة المعروفة ازنات انواع المو أقدم العامة وتعتبر أ ول للموازنةنموذج األلموازنة التقلیدیة هي الا 

ول من استخدم هذا النوع من الموازنات ثم انتشرت أ وتعد انكلترا نتشارا في دول العالماحالیا وأكثرها 

: خاصة الى الدول االخرى والتزال العدید من الدول حتى یومنا هذا تستخدم هذا النوع من الموازنات و 

  .وغیرها  ،لبنان  ،االردن  ،العراق 

فیها حصر جمیع ایرادات الدولة ونفقاتها بشكل مفصل الوثیقة التي یتم " وموازنة البنود هي  

نفاق من یرادات وأوجه اإلالرقابة على مصادر اإلو والحصول على اعتمادها من قبل السلطة التشریعیة 
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  Axelord,1995).("عن أیة تجاوزات مالیة لم تعتمد لتنفیذیة السلطة ا مسائلةقبل السلطة التشریعیة و 

  .وهي بذلك تقوم بالجمع بین التقسیم االداري والنوعي 

             فالتقسیم االداري یقوم بتقسیم كل من النفقات واالیرادات العامة بحسب الجهات الحكومیة 

فاق وبحسب الجهات الحكومیة المسؤولة عن التي تقوم باالن) داري للدولة و اإلأالهیكل التنظیمي ( 

  . تحصیل االیرادات 

أما التقسیم النوعي للموازنة فیتم بحسب السلع والخدمات التي یتم اقتنائها من قبل وحدات الجهاز    

 2006،ابو دوح .(وبحسب انواع االیرادات التي یتم تحصیلها) جانب النفقات ( االداري للدولة 

  )117ص

  :عدة مسمیات منها ویطلق علیها  

ات وضرورة عتمادابنود الموازنة وما یرصد فیها من وذلك  بسبب تركیزها على : موازنة البنود  1 -

 .نفاق التقید بالبنود عند اإل

حكام الرقابة على النفقات العامة في الوزارات والمصالح نها تركز على أأل: موازنة الرقابة 2-   

تحدیدا دقیقا دارة و مخطط له وهذه المقارنة تعطي لإلالفعلي بما ه نفیذلتبحیث یتم مقارنة االحكومیة 

لوجوه المحددة لها وعدم تجاوز موال الدولة وعدم صرفها في غیر اأهدار لمنع إنحراف و لمدى اإل

واألجهزة والسیارات المرصود لها ن المواد أنفاق والتأكد من اإل عتمادات المرصودة في البنود عنداإل

بدون األخذ بعین األعتبار األهداف والغایات التي اشتریت  ,في الموازنة قد اشتریت فعال  عتماداتا

  .)2007 ،خلف اهللا( اجلهمن أ
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  )2005،العبیدي: (  سس التي تستند علیها موازنة البنود فیمكن اجمالها باآلتيما األأ

السنة الحالیة من متابعة النفقات العامة في السنوات االخیرة الماضیة واتجاهها في  - 1

  .ولیا لالنفاق في السنة القادمة أمؤشرا  جعلهاالتخصیصات المالیة القائمة و 

نفاق لمواجهة االرتفاع في وجه اإلأو لبقیة أفراد العاملین نفاق سواء لألتقدیر الزیادة في اإل - 2

  .سعار األ

  .حتیاجات الجدیدة للسنة القادمة تقدیر الزیادات الالزمة لإل - 3

بحیث تركز الموازنة التقلیدیة  التقلیدي المركزي دارياإل سلوباأل مع یتناسب البنود موازنة سلوبأ إن

حیث تلتزم هذه , على تمویل السلع والخدمات التي تحتاجها الوحدات الحكومیة في تنفیذها لعملها

والخدمات الوحدات بعدم تجاوز األموال المخصصة لها دون األهتمام بالمخرجات أي مقدار السلع 

اي انها تهتم بجانب المدخالت فقط وتتجاهل ما تنتجه تلك الوحدات من سلع , المقدمة ونوعیتها

  .)2005،حماد(وخدمات والكیفیة التي یتم بها ذلك

  

   )2008،ابو رحمة( البنود موازنة ممیزات

  .ة لى جاریة ورأسمالیة في الوزارات والمؤسسات الحكومییسهل عملیة تبویب النفقات إ - 1

 عدادها وتبویبإعدادها مما یسهل عملیة إالبنود عند و قواعد ترتكز علیها موازنة أالیوجد قیود  - 2

  . یرادات العامة والنفقات العامة خالل عدد من السنوات السابقة والمقارنة بین اإل نفقاتها
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وال عن حكومیة مسؤ  داري في أي دائرةنفاق بحیث یعتبر المدیر اإلولیة على اإلؤ سهولة تحدید المس - 3

ذا حدث ألموضوع تحت تصرفدارته واة إلجمیع النفقات العامة المعتمد موال ستخدام األفي إ ي خطأه وإ

  .نفاقولیة عن اإلالبنود في تحدید المسئوبهذا تساعد موازنة  فانه یحاسب علیه العامة

  .المؤسسة الحكومیة  وأتوضیح السیاسة المالیة للوزارة  تساعد على - 4

  )2009،البشیتي( :نتقادات الموجهة لموازنة البنوداإل 

نفاق بدل من تحقیق في ظل هذا النوع من الموازنات یؤدي إلى تشجیع المسؤولین على اإل -1

حیث یشعر هؤالء بضرورة إنفاقهم لتخصیصاتهم بالكامل سواء تم الحاجة , التخصیصات الوفورات في

  .نفاقء یمیل إلى التركیز على اإلاألدا ویرجع ذلك ألن تقییم, إلیها أم ال 

عتمادات فهي تبین توضح الموازنة التقلیدیة األهداف التي ترصد لها اإل ال: هداف عدم وضوح األ - 2

نه تم شراؤها فعال بدون األخذ بعین إتبین واال رصدت في بنود الموازنة لشرائها وعند التنفیذ من أإ

  .جلها عتبار األهداف التي اشتریت من أاإل

مخصصة لتبویبات الموازنة عتمادات ذ فاإلتوفر الموازنة التقلیدیة المرونة الكافیة عند التنفی ال - 3

و من بند إلى بند أ،لى باب أخرال بالمناقلة من باب إم تجاوزها إعتمادات وعدلتزام بهذه اإلویجب اإل

ریة تصرف دد من حنها تحلى موافقة جهات علیا لذا فأجراءات لیست سهلة وتحتاج إوهذه إ ،خرا

  .حیانا تنفیذ بعض المشاریع موال وتعیق أالمؤسسة الحكومیة في األ

عدم إمكانیة متابعة وتقییم أداء البرامج واألنشطة الحكومیة نظرًا لتوزیع االستخدامات والموارد على  - 4

  .الوحدات واإلدارات الحكومیة ولیس على البرامج واألنشطة
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 داءالبرامج واأل موازنة2-4-2 

الموازنة التي تبین  هيهر هذا النوع من الموازنات و ظ بعد القصور الذي تعاني منه الموازنة التقلیدیة    

وتعتبر هداف لتحقیق هذه األ مادات وتكالیف البرامج المقترحة عتجلها اإلاألهداف التي تطلب من أ

خاص على یدیة وهي تركز بشكل صالح نظام الموازنة التقلولى إلموازنة األداء محصلة المحاوالت األ

نجاز جهزة الحكومیة في إلنفقات وتحاول قیاس مدى كفاءة األداریة وتقلیل اتحقیق الكفایة اإل

  )2005،السیوي(.المشاریع

التي تقوم بها الحكومة  عمالیب في الموازنة الذي یركز على األداء بإنها ذلك التوبوُعرفّت موازنة األ   

التي تشتریها ، وبهذا فإن موازنة األداء تنتقل من وسائل القیام بالعمل الى  ودالمواد والبنولیس على 

داء على التحول بتعدیل نظام وتستند فكرة موازنة البرامج واأل. ) 2002 ،أل علي(  العمل المنجز نفسه

ى قیاس ظیفة والنشاط والمشروع البین تكلفة الو  الربط ساسنفقات الواجب االلتزام بها وعلى أتبویب ال

كما تتطلب موازنة البرامج واالداء تحویل  ،نشطة والتعرف على برامج العمل المطلوب انجازه أداء األ

ن فكرة موازنة البرامج واالداء تقوم بحیث نجد أ. امج عمل واجب انجازه كل تقدیر في الموازنة الى برن

لیس ماتشتریه من سلع وخدمات عمال وما تقوم به من نشاطات و ات الحكومیة من أعلى ماتنجزه الوحد

  ). 2011،محمود( 

  

  

  

  

  



17 
 

  موازنة التخطیط والبرمجة 3-4-2 

ثالثة عوامل وهي ربط بین تعتمد على الالتخطیط و  همیةزیادة أوهي الموازنة التي تركز على  

ها المفكرون دخلي محصلة ناتجة عن التطورات التي أوه ،)الموازنة  ,امج واالنشطةالبر , التخطیط(

ني هذه الموازنة تخاذ القرارات وقد ساعد على تباجل تحسین وترشید عملیة نظام الموازنة أل على

لى وجود في حین ظهرت الحاجة إعلى الخطط قصیرة األجل فقط داء األو  البرامج موازنة قتصارا

ة في لرغبقتصادي وظهور اإلهمیة التحلیل ازدیاد أاو  ،ذ برامج حكومیة كبیرة خطط بعیدة المدى لتنفی

سالیب التقلیدیة تعتمد على نظم متطورة في جمع وتحلیل بدل األسالیب علمیة حدیثة دخال أإ

  .)2005،الطراونة( .المعلومات

    مریكیةزنات فقد عرفتها لجنة التنمیة اإلقتصادیة األوعلیه وردت عدة تعاریف لهذا النوع من الموا

م على بشكل كمي ویركز تصمیم هذا النظا هداف محددةلصیاغة وتحقیق أ أداةنظام أو : "بأنها

  .)349ص ،2002،أل علي( "هداف التي تسمح بمقارنة النتائج بالتكالیفالوسائل البدیلة لتحقیق األ

األهداف االستراتیجیة وترجمة لتحدید وتقویم نفقات ونتائج  أداة عن هي عبارة" رف ایضًا بأنها ّع وكما تُ 

مادیة في مدة زمنیة معینة ثم التعبیر عن هذه االحتیاجات بشكل لى احتیاجات بشریة و هداف إهذه األ

  .)2011،البخیتاوي( احتیاجات مالیة

ذاً  ولیس على  ساس البرامجعلى أموال تخصص ن األهمة لهذا النوع من الموازنات هو أالمیزة الم وإ

برمجة  تركز على ن موازنة التخطیط والأي إ و الفئات كما في الموازنة التقلیدیة ،أساس الوظائف أ

كافة التفاصیل التي تسمح  تضمنن هذه الموازنة توبسبب هذا التركیز فإ، مقابل المدخالت مخرجات ال

   .), p42007 Demartini ,et al,(لصانعي السیاسة متابعة المضامین السیاسیة لقرارات االنفاق
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  )ساس الصفري األ موازنة( الموازنة الصفریة  4-4-2

رة نة الصفریة تختلف جذریا عن عملیتي التخطیط والموازنة التقلیدیتین التي تمارس بصو ن المواز إ      

وموازنة تتطلب من عملیة تخطیط و  دارةیة الموازنة هي في الواقع عملیة إن عملعتراف بأعامة وهي اإل

ءت ومن هنا جا( ،من نقطة الصفر ع محتویات موازنته بالتفصیل مبتدأن یبرر جمیداري أكل مدیر إ

دارة الوسطى دارة العلیا الى اإلان والدلیل من اإلوتنقل عبء تقدیم البره) التسمیة بالموازنة الصفریة

  ) .2005 ،عبدالعال( داري من األموالالمدیر المالي احتیاجات جهازه اإللیبرر 

ئدة من أنشطتهم االدارات على تقدیر الفا یعتبر من المداخل الحدیثة للموازنة والذي یجبروهذا المدخل     

عداد لیة عند إشرافهم في كل سنة ماستمرار في كل نشاط من تلك األنشطة التي تحت إوتبریر اإل

تقدیرات الموازنة العامة حیث تبدأ اإلدارات من األول أو من الصفر في تبریر أنشطتهم وكأنهم قد بدأو 

  ) 2010 ،عدسسماعیل و إ.( نشطة ألول مرة في القیام بتلك األ

        نفقات في بدایة السنة  ونظام یفترض عدم وجود أیة خدمة أ"الموازنة الصفریة بأنها  ترفّ وُع     

دنى تكلفة للحصول على مجوعة من المخرجات بأ اعلیهكثر الطرق ففي أ هتمامالمالیة مع األخذ باأل

  ). 2004،شكر ك(  ممكنة

ن یبرر جمیع محتویات موازنته مدیر إداري أة تخطیط تتطلب من كل عملی"نها عرفت هذه الموازنة بأو    

ن تقوم كل جهة بمراجعة وتقییم برامجها ومشاریعها بالتفصیل من نقطة الصفر ، بمعنى أنها تتطلب أ

 ن تتم مراجعة البرامج والمشاریع على اساس التكلفة والعائد والفاعلیةلحالیة والجدیدة بطریقة منتظمة وأا

یضًا تقییمها عن طریق الكلف فحسب بل أ إن المشاریع والبرامج ال یعادفي ضوء الموازنة الصفریة ف" 

  .) Sonny, 2003,p2 (عن طریق فاعلیتها ومدى صلتها باألهداف طویلة األجل المتوقعة
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  في القطاع العام الموازنة في معاییر المحاسبة الدولیة  2-5

) ات الموازنة في البیانات المالیةعرض معلوم( 24یطلب معیار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم 

نفاق الفعلي الناجم عن تنفیذ الموازنة في البیانات المالیة ین مقارنة التخصیصات المقدرة واإلتضم

ویطلب . الخاصة بالمؤسسات التي یطلب منها ، أو تختار إتاحة موازنتها المصادق علیها للجمهور

نفاق لهامة بین التخصیصات المقدرة واإلفات االمعیار أیضا اإلفصاح عن األسباب وراء األختال

  . الفعلي

یرادات المتوقع أن تنشأ في فترة الموازنة السنویة المصادق علیها في هذا المعیار اإلو تعكس الموازنة 

بناءا على الخطط الحالیة والظروف اإلقتصادیة المتوقعة خالل فترة الموازنة، و كذلك النفقات 

و حسب المعیار فإن الخاصیة األساسیة في الموازنة . یئة تشریعیة المصادق علیها من قبل ه

المصادق علیها هي أن صالحیة سحب األموال من خزینة الحكومة أو هیئة مشابهة ألغراض محددة 

زنة وتنص الموا. ومتفق علیها یتم تقدیمها من قبل هیئة تشریعیة علیا أو سلطة مالئمة أخرى 

وتعتبر صالحیة اإلنفاق عموما هي الحد . نفاق للبنود المحددةإلالمصادق علیها على صالحیة ا

  . القانوني الذي یجب أن تعمل المؤسسة ضمنه 

ة التي تتحمل المسؤولیة عنها كما یقول المعیار إن على المؤسسة أن تعرض التخصیصات المقدر 

لبیانات المالیة نفاق الفعلي إما كبیان مالي إضافي منفصل أو كأعمدة موازنة إضافیة في اواإل

ت و یفضل المعیار عرض البیانا. المعروضة حالیا وفقًا لمعاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام

ل المالیة للتخصیصات المقدرة واإل نفاق الفعلي لهذه التخصیصات على أساس قابل للمقارنة مما یكمّ

ید فیما إذا تم الحصول على الموارد دورة المسائلة من خالل تمكین مستخدمي البیانات المالیة من تحد

ستخدامها وفقا للموازنة ا فصاح عن أسباب التغییرات بین ویتطلب المعیار اإل. لمصادق علیهاوإ
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و هذا یفید في أن تتحمل المؤسسة المسؤولیة عن أدائها , تخصیصات الموازنة المقدرة و اإلنفاق الفعلي

  )2006، 24لمحاسبة الدولي في القطاع العام رقم  معیار ا(واالمتثال لموازنتها المصادق علیها 

  

  في العراق عداد لموازنة البنودطریقة اإل 2-6

موازنــــــة البنــــــود وكمــــــا هــــــو معــــــروف  1921یتبـــــع العــــــراق منــــــذ صــــــدور أول موازنــــــة عامــــــة لــــــه ســــــنة  

نفاقهــــــا وذلــــــك حســــــب ن موازنــــــة البنــــــود إفــــــ تتمیــــــز بتركیــــــز الرقابــــــة علــــــى تحصــــــیل األمــــــوال العامــــــة وإ

  ) .2004،البدور (المفروضة القیود

ـــــة و   ـــــة الجاری ـــــز بـــــین النفق ـــــى التمیی ـــــة عل ـــاعد التصـــــنیف هـــــذه الموازن ـــــتم التصـــــنیف ویســ الرأســـــمالیة إذ ی

یــــتم تقســـــیم  وكــــذلك) بــــواب أ( تقســــیمها علــــى فئــــات رئیســــیة تســــمى تبعــــا لنوعیتهــــا ثــــم بعــــد ذلــــك یــــتم 

ــــى بنــــودهــــذه األ ــــذلك التوضــــح فیمــــا , بــــواب ال ات قــــد حققــــت الهــــدف منهــــا ذا كانــــت المصــــروفإوهــــي ب

رة ضـــــغط كـــــدت علـــــى ضـــــرو أن وزارة المالیـــــة أبـــــالرغم مـــــن  ,تســـــدیدهانهـــــا مجـــــرد مصـــــروفات تـــــم أم أ

 قــــــــانون( غـــــــراض التــــــــي خصصـــــــت لهــــــــا حصـــــــرا مـــــــوال العامــــــــة لألالنفقـــــــات وترشـــــــیدها وصــــــــرف األ

ــــــى الــــــرغم مــــــن ن ارقــــــام الموازنــــــات العامــــــأإال . )2012،الموازنــــــة ــــــأة فــــــي تزایــــــد مســــــتمر فعل ة ن موزان

كـــــد أنـــــه یجـــــب التألهیئـــــات التخصـــــیص المعتمـــــد لهـــــا إال البنـــــود تعمـــــل علـــــى عـــــدم تجـــــاوز الـــــوزارات وا

ن نــــوع وجــــودة الخدمــــة المقدمــــة مــــن هــــذه أشــــكل كفــــوء و بانفــــاق هــــذه التخصیصــــات قــــد جــــرى مــــن أن 

ـــــم التخصیصـــــــات المرصـــــــودة لهـــــــا فـــــــي الموازنـــــــة لكـــــــي یتحقـــــــق ءوالهیئـــــــات یـــــــتالالـــــــوزارات  م مـــــــع حجــ

  . ي الموازنة العامة للدولة معیار الكفاءة ف
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ـــــــات واإل: تبویـــــــب الموازنـــــــة العامـــــــة: اوًال  ـــــــؤمن یقصـــــــد بـــــــه عـــــــرض النفق یـــــــرادات بشـــــــكل ترتیبـــــــي ی

تخصیصـــــات  ةفـــــاعطـــــاء المعلومـــــات وتـــــوفیر البیانـــــات عـــــن حجـــــم كـــــًال مـــــن النفقـــــات واالیـــــرادات ومعر 

ت المقــــــررة لكــــــل كــــــل إدارة موزعــــــة اقتصــــــادیًا ونوعیــــــًا لغــــــرض التأكــــــد مــــــن عــــــدم تجــــــاوز التخصیصــــــا

  ). 2011،البخیتاوي( دارةلألوحدة 

ـــــاق  ـــــة باإلنف ـــــات المتعلق ـــــتم عـــــرض البیان ـــــة  وفـــــق األســـــالیبوفـــــي العـــــراق ی  ،ســـــلوم  ,المهـــــاییني  (اآلتی

   -:)7ص2008

  :إلى قسم یو  -:قتصادي ساس اإلألا .1

  .النفقات التشغیلیة . أ 

  . رأسمالیةالنفقات ال. ب

م نفقات الموازنة الفیدرالیة الى مجامیع رئیسة یساس تقسفق هذا األیتم و  -:ساس اإلداري وفقًا لأل. 2

، باالضافة الى الجهات غیر وغیرهاتمثل كل مجموعة نفقات وزارة معینة كالخارجیة والمالیة والزراعة 

 .مرتبطة بوزارة مثل مجلس النواب مجلس الوزراء

وزارة الواحدة الى حسابات إجمالیة متجانسة یتم وفق هذا التبویب توزیع نفقات ال: وفقًا لنوع النفقة. 3

ت تمثل نوع النفقة المتخصصة وهذا التبویب یسهل على المخطط المالي الحصول على البیانا

نفاق الحكومة من جهة وتعمل على ضبط مالیة الدولة حیث تتقید  إوالمعلومات المتعلقة بتوجیهات 

 ،)2011،لبخیتاويا(خرىأبالتخصیصات المعتمدة لها من جهة اإلدارات 

 ) 2005 ، العبیدي(  :وهذا التبویب یتثمل باآلتي 

جور والمخصصات التي تدفع الى العاملین في دوائر أي الرواتب واأل -:یضات الموظفین تعو   . أ

 . الدولة 

 .ة والخدمیة وصیانة الموجودات یكافة نفقات المستلزمات السلعوتشمل : السلع والخدمات. ب
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  .لفوائد المستحقة على الدین العام وفوائد الحواالت والسندات ودیون الخارجتشمل او : الفوائد. ت

 . أي تخصیصات الدعم المقدم لشركات القطاع العام : االعانات. ث

المؤسسات  والمنح المقدمة الى) العربیة والدولیة( لتزامات الخارجیة وتشمل تخصیصات اإل: المنح. ج

 . سمال البنك المركزيأفة  الى تسدید ر نسانیة ،إضاالخدمیة والثقافیة واإل

وشبكة الحمایة ) نظام التوزیع العام(تضم تخصیصات البطاقة التموینیة : جتماعیةالمنافع اال. ح

باإلضافة الى نفقات االغاثة والمعونة ) منتسبي وزارة الدفاع المنحلة( االجتماعیة وبدالت العسكریین 

 . للمهجرین 

ل على احتیاطي الطوارئ والمبالغ التي سترتب على تعدیل سلم رواتب تشم: المصروفات االخرى .خ

  . الموظفین وصندوق التقاعد والتعویضات االخرى 

  - ):2012،موازنة(أما تبویب االیرادات فتبوب بحسب مصادرها الرئیسة وكاآلتي

 . االیرادات النفطیة  .1

 .مارك جال .2

 .ضریبة الدخل الخاصة لالفراد  .3

 . ضریبة الدخل للشركات .4

 .ضریبة دخل الموظفین  .5

 .دخل الفوائد  .6

 .یرادات المنقولة من الهیئات والشركات العامةاإل .7

 .أجور الخدمات  .8

 . الضرائب والرسوم االخرى  .9

 .مساهمة التقاعد  .10
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ــــة العامــــة فــــي العــــراق: ثانیــــًا  ــــة العامــــة فــــي العــــراق عبــــر عــــدة مراحــــل  -: دورة الموازن تمــــر الموازن

ـــى مراحـــــل االعتمـــــاد والتنفیـــــذ والرقابـــــة ثـــــم تبـــــدأ دورة جدیـــــدة لســـــنة مـــــن التحضـــــیر واالعـــــدا ابتـــــداًء  د حتــ

  ) . دورة الموازنة العامة للدولة(لذلك تسمى هذه العملیة بـو قادمة 

مـــــر ســــلطة االئــــتالف المؤقتــــة بموجــــب األ ووفقــــًا لقــــانون اإلدارة المالیــــة والــــدین العــــام المقــــر مــــن قبــــل

ــــــــي جریــــــــ 2004-6-4الصــــــــادر فــــــــي ) 94( ــــــــة العــــــــدد والمنشــــــــور ف فــــــــي  )3984(دة الوقــــــــائع العراقی

دارة الموازنـــــــة عــــــداد وتإجــــــراءات التـــــــي تحكــــــم عملیــــــة الــــــذي تضــــــمن كافــــــة اإل 10-6-2004 نفیــــــذ وإ

ــــــانون مــــــالعامــــــة واأل ــــــد حــــــدد الق ختصــــــاص الحصــــــري یــــــة األن للحكومــــــة الفیدرالأور المتصــــــلة بهــــــا فق

ــــــــة الفیدرالیــــــــة للعــــــــراق  ــــــــانون االدارة المالیــــــــة  (فــــــــي رســــــــم الموازن ــــــــم  ) 2004،الــــــــدین العــــــــام و ق مــــــــن ث

  . عرضها على السلطة التشریعیة لغرض المصادقة علیها

ولویـــــات السیاســــة المالیـــــة أم وزیـــــر المالیــــة بإصـــــدار تقریــــر عــــن یـــــار مــــن كـــــل ســــنة یقــــو أوفــــي شــــهر  

الـــــوزارات ( للســـــنة التالیـــــة وبالخصـــــوص الحـــــد اإلجمـــــالي المقتـــــرح  لإلنفـــــاق وحـــــدود كـــــل وحـــــدة انفـــــاق 

) مـــــوال فــــــي قـــــانون الموازنــــــةلتابعــــــة للحكومـــــة التــــــي تخصـــــص لهــــــا األات اإلداریـــــة االحكومیـــــة والجهــــــ

ـــس الـــــوزراء للمصـــــادقة علیـــــه ویرفـــــق معـــــه مشـــــروع الحســـــابات الختامیـــــة إر ویقــــدم هـــــذا التقریـــــ لـــــى مجلــ

ــــداًء  ــــة ابت ــــة الفدرالی ــــة فــــي  للمیزانی ــــى المیزانی ــــذها عل ـــن الســــنة الماضــــیة والمســــتجدات التــــي یجــــري تنفی مـ

ـــــــــة ـــــــــة  الســـــــــنة المالی ـــــــــانون االدارة (الجاری ـــــــــدین العـــــــــام المالیـــــــــة ق ـــــــــرة  ،6القســـــــــم  ،2004 ،وال  2 ،الفق

  . )118ص

ـــــر التخطـــــیط والتعـــــاون  ـــــة بالتشـــــاور مـــــع وزی ـــــر المالی ـــــران مـــــن كـــــل ســـــنة یقـــــوم وزی  وخـــــالل شـــــهر حزی

إعــــداد موازناتهـــــا  نفــــاق لغـــــرضهـــــداف السیاســــة المالیــــة لوحـــــدات اإلأاإلنمــــائي بتعمــــیم لـــــوائح داخلیــــة و 

یضــــــًا هــــــذا أبعــــــة مـــــن قبــــــل مجلـــــس الــــــوزراء ویتضـــــمن ولویـــــات السیاســــــة المالیـــــة المتأاد الــــــى باالســـــتن
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جـــــراءات والجــــدول الزمنـــــي إلعــــداد الموازنـــــة إضـــــافة الــــى إجمـــــالي مســــتویات النفقـــــات لكـــــل م اإلالتعمــــی

  ).118ص 3الفقرة  ،6القسم  ،2004 ،والدین العام المالیة قانون االدارة (وحدة انفاق

الــــى وزیــــر المالیــــة لغــــرض تخصــــیص  نفــــاق بتقــــدیم الطلبــــاتز فتقــــوم وحــــدات اإلأمــــا فــــي شــــهر تمــــو  

ة الــــــى وزارة یضـــــًا نســــــخًا مــــــن الطلـــــب لغــــــرض تخصـــــیص نســــــبة مالیــــــة مـــــن الموازنــــــأمـــــوال وتقــــــدم األ

 4الفقــــــرة  ،6القســــــم  ،2004 ،والــــــدین العــــــام المالیــــــة قــــــانون االدارة  (نمــــــائي التخطــــــیط والتعــــــاون اإل

  . )118ص

ســــــاس تقــــــدیر أالتخطــــــیط والتعــــــاون اإلنمــــــائي وعلــــــى مالیــــــة وبالتشــــــاور مــــــع وزیــــــر ویكــــــون لــــــوزیر ال 

ناقشــــــات العائــــــدات والمقترحــــــات المقدمــــــة للموازنــــــة بشــــــأن تخصــــــیص أمــــــوال الموازنــــــة وفــــــي ضــــــوء الم

نفــــاق المتعلقـــــة بالموازنـــــة نفقـــــات المقـــــدرة بالنســــبة لوحـــــدات اإلن یحــــدد الأالجاریــــة مـــــع مجلــــس الـــــوزراء 

 ،والـــــــدین العـــــــام المالیـــــــة دارة قــــــانون اإل (غ یــــــدخل فـــــــي احتیـــــــاطي الطـــــــوارئ باالضــــــافة الـــــــى أي مبلـــــــ

  .)118ص 5الفقرة  ،6القسم  ،2004

ــــة إعــــداد مقتــــرح یقــــدم یضــــًا أویمكــــن  ــــى مجلــــس الــــوزراء الستحصــــال قــــرار قطعــــي فــــي إلــــوزیر المالی ل

ـــــة عـــــدم التوصـــــل الـــــى اتفـــــاق خـــــالل مناقشـــــ  ن یقتـــــرح حـــــالً أات مشـــــروع الموازنـــــة وبـــــالطبع علیـــــه حال

  .)118ص 6الفقرة  ،6القسم  ،2004 ،والدین العام المالیة قانون االدارة (بشأن ذلك

ــــة ویقدمــــه الــــى أوفــــي شــــهر  ــــة الفیدرالی ــــة بإعــــداد مشــــروع الموازن ــــول مــــن كــــل ســــنة یقــــوم وزیــــر المالی یل

ــــــــي  ــــــــس الــــــــوزراء للمصــــــــادقة علیــــــــه ثــــــــم یقــــــــدم ف           تشــــــــرین الثــــــــاني  الــــــــى مجلــــــــس النــــــــواب/  10مجل

ـــــــه ) التشـــــــریعیة الســـــــلطة(  ـــــــانون االدارة ( لغـــــــرض المصـــــــادقة علی ـــــــة ق ـــــــدین العـــــــام المالی  ،2004 ،وال

  .) 118ص 7الفقرة  ،6القسم 
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مـــــن الدســـــتور واســـــتنادًا الـــــى ) أوالً ( الفقـــــرة ) 62(حكـــــام المـــــادة أعـــــد المصـــــادقة علیـــــه واســـــتنادًا الـــــى وب

الـــــى مجلـــــس رئاســـــة الجمهوریـــــة  مـــــن قـــــانون اإلدارة المالیـــــة والـــــدین العــــام یحـــــال) 4(القســـــم ) 2(البنــــد 

  . للمصادقة علیه ثم ینشر في الجریدة الرسمیة

  

  ومؤسسات التعلیم العالي الحكومیة  ها في الجامعاتخصوصیة ومراحل اعداد الموازنة وتبویبات 2-7

قرارها من قبل مجلس الجامعة خطة سنویة یتم إ هيفي الجامعات الحكومیة ن الموازنة العامة إ

نجازها خالل فترة محددة ترض إة من البرامج والخدمات والنشاطات والمشاریع التي یفوتتضمن مجموع

التعبیر نها أي أ ،یرادات والنفقات المتعلقة بها تقدیرات المالیة لمختلف اإلستناد الى مجموعة من الباإل

  .ة مقبلة الیدارة الجامعة خالل سنة مإ عتمدتهاتفصیلي عن برامج والمشاریع التي إالمالي والكمي ال

ن لعامة السنویة كأي مؤسسة حكومیة أخرى حیث إا ةموازنالعداد ن الجامعات الحكومیة تقوم بإإ

بعض التبویبات التي تخص في خرى سوى تختلف كثیرا عن بقیة المؤسسات األموازنة الجامعات ال

  :عداد الموازنة إمور التي یجب التركیز علیها في ومن أهم األ )كالبحث العلمي(األمور الجامعیة 

بالطلب و قسم الشؤون المالیة والمدیر المالي أرئاسة الجامعة تقوم  نیجب أتوفر المعلومات حیث  .1

للعام عة یرادات والنفقات المتوقبتوفیر المعلومات عن اإل خرىمن الكلیات واألقسام والمراكز واألقسام األ

 التابعة لها مراكزالكلیات وال و مسؤولي ليلمدیر الماا بین جتماعات مامن خالل عقد اإلالقادم 

جل تخاذ القرارات المؤقتة من أإجل من ألتنسیق بینها ل بتوجیه من رئیس الجامعة خرىواألقسام األ

      (Nasser et al, 2011).عداد الموازنة لسیر بعملیة إا
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مسؤولي الشعبة جامعة و المالي لل یربمشاركة المد عداد الموازنة سواًء مشاركة جمیع المستویات بإ - 2

جتماعات لتجهیز النسخة المبدئیة اقسام من خالل عقد ورؤساء األ ومدراء المراكزالكلیات المالیة في 

 حتمال زیادة بعضاففي البدایة یتم مناقشة  ,وع كلهممن الموازنة لتكون نتیجة لجهود المجم

قسام التابعة للجامعات مثل واأل یرادات حسب حاجة هذه الكلیاتو إأتخصیصات التبویبات من نفقات 

یجار المطاعم والمكاتب التابعة لهذه الجامعات هذا من حیث و زیادة إأزیادة الرسوم الجامعیة 

ثاث وزیادة موازنات ث النفقات مثال زیادة تخصیصات األجهزة المختبریة واألما من حیأ ,یراداتاإل

  . المشاریع الرأسمالیة

 قد ن مجلس الجامعةإعدادها فالمسئولة عن تنفیذ الموازنة في إ داراتواإل بمشاركة األقسام والكلیات و

المشاركة في  ن مبدأأوال شك . قسام والكلیاتارة واألدجاح الموازنة بضمان تنفیذ هذه اإلیضمن بذلك ن

ال ن تكون فعلیة وحقیقیة زنة ولكن یشترط في هذه المشاركة ألى نجاح تنفیذ المواإعداد الموازنة یؤدي إ

مالیین وعمداء الكلیات راء المطروحة من قبل المدراء الن تؤخذ كافة اآلصوریة وهذا یعني أمشاركة 

وتقدیراتها في كافة المستویات قتناع بالموازنة ان یكون هناك خرى بالحسبان وأومدراء األقسام األ

  )2010,الفسفوس(.داریة وخاصة المسئولة عن تنفیذ الموازنة اإل
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  :لجامعات ومؤسسات التعلیم العاليا هدافأات الموازنة مع مة تخصیصءمال 2-7-1

ویقصد بها مدى مطابقة المعلومات المتوفرة  ,خصائص المعلومات المحاسبیةاهم من  مةلمالءاتعتبر 

أن تكون المعلومات التي تظهر في القوائم المالیة ذات صلة أو ارتباط ي أ, الحتیاجات متخذ القرار

لومات غیر ن المعأراسة التدفقات النقدیة فدبصدد  فعندما یكون متخذ القرار ,مع اتخاذهبالقرار المز 

  . مةءالنقدیة تعتبر غیر مال

وذلك ألن المعلومات التي یحتاج إلیها متخذ القرار في وقت من االوقات قد التكون مالءمة في وقت 

ا فیها نظام تولد عن نظام المعلومات بموتشیر هذه الخاصیة الى المنفعة النسبیة للبیانات التي ت. آخر

  )2007,الحیالي(المعلومات المحاسبي 

  )2007,الحیالي(وتحدد مالءمة المعلومات المحاسبیة بثالث عناصر 

أي أن تأتي المعلومات في الوقت المناسب فتأخر الحصول على المعلومات یضیع الكثیر  :الوقتیة . أ

  .من الفرص

ین توقعاته عمن ت لمعلومات المحاسبیة متخذ القرارأن تمكن ا أي :مات القدرة التنبؤیة للمعلو . ب

 المستقبلیة لنتائج األحداث

  .مراجعة وتصحیح التوقعات السابقةلأي أن تساعد متخذ القرار  : التغذیة العكسیة. ج
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ن أالعالي وغیرها من مؤسسات الدولة عداد الموازنة في مؤسسات التعلیم ویجب أن یكون التخطیط إل

هدافها وما مع أومالءم حتى یكون تخطیط سلیم وتقدیر ینسجم  عناصر المالءمةیأخذ بعین االعتبار 

حتى تتجنب كل مشاكل تنفیذ الموازنة والعوائق التي تتعرض لها خالل خططت له هذه المؤسسات 

  .السنة المالیة 

  :تتمثل فیما یلي و  ,مؤسسات التعلیم العاليالجامعات و في  هداف  الموازنة العامةأ2-7-2 

وغیر الدوریة  تخاذ القرارات عن طریق التقاریر الدوریةداة للتخطیط وإ أ تبر تبویبات الموازنة العامةتع  -

فضل وتحدید أ خالل فترة زمنیة مقبلةتحقیقها هداف التي ینبغي على الجامعة ویقصد به تحدید األ

مكانیات المتاحة وعلى ضوء د الموارد واإلسائل التي تؤدي الى تحقیق هذه األهداف وذلك في حدو الو 

 )1995 ،و عبندة طنش.( الظروف المتوقعة خالل الفترة التي تعد عنها الموازنة 

موازنة ن تقدیر تخصیصات النفقات التي تحتوي علیها الإ داة للرقابة حیثُ تعتبر تبویبات الموازنة أ

نفاق في األقسام والكلیات واألقسام األخرى باإللتزام كد من إنفاق فیجب التأتعتبر بمثابة قیود على اإل

ن تم   اً وتعتبر الرقابة هدف ،دون تجاوز عتماده من قبل الجهات ذات الصالحیة اضوء ما سبق وإ

ّال أس هناك معنى للتخطیط دون رقابة للموازنات وتخصیصاتها فلی اً ساسیأ صبح التخطیط غیر وإ

 والتي ال      ال مجموعة من الجداول الیكون هناك إ لتنفیذ الجدي للخطةفبدون الرقابة وا ,هادف

  .)1995 ،عبندةو  طنش (فائدة منها

الجامعة تخاذ القرارات التصحیحیة بعد تقدیم مدیر الدائرة المالیة لرئیس ادارة الجامعة من مكن إتُ   -

نفیذ الموازنة وسیر عملیة ت یرادات والنفقاتالوضع المالي للجامعة من حیث اإل تقریرا مالیا یبین فیه

وكذلك من خالل التقاریر  ,خرى في التعامل مع تخصیصاتهموأداء كلیات الجامعة واألقسام األ

عمال التي قام بها بحیث یتم من خاللها م الرقابة الداخلیة للرئیس عن األالشهریة المقدمة من قس
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مع الواقع وتحدید المخطط بین المخطط له في الموازنة وبین ماتم تنفیذه على الواقع مقارنة 

 .)2002، الرباع(نحرافاتاإل

 

 الجامعات نة العامة فيالمواز بنود عملیة تنفیذ  یجب األلتزام بها فيالخطوات التي 2- 3-7  

    من أجل تحقیق أهدافهاالحكومیة ومؤسسات التعلیم العالي 

الجامعات عند تنفیذ الموازنة  قرارها في موازنة هذهوتخصیصاتها المالیة التي تم إ األلتزام بهذه البنود -

لهذه عتمادات المرصودة في الموازنة درجة كبیرة على الحد من تجاوز اإلویعتمد نجاح التنفیذ ب

وجه أعتمادات المخصصة لبعض ویحدث التجاوز ألسباب متعددة منها عدم كفایة اإل. الجامعات 

حتیاجاتها المتوقعة إل ،الجامعة  غیر الدقیق من جانب ما بسبب التخطیط والتقدیرأنفاق وذلك اإل

 .و بسبب التنفیذ السئ لهذه التخصیصات أخالل السنة المالیة المقبلة 

 :توفیر مرونة التنفیذ لهذه التخصیصات   -

هة الظروف نفاق لهذه التخصیصات وذلك لمواجالمرونة الكافیة عند التنفیذ واإلمن الضروري توفیر               

نفاق هذه وسع في إعطاء صالحیات أإ المراد تنفیذها و  لیة وظروف البرامج والمشاریعقتصادیة والمااإل

بواب الموازنة ولكن بما یحقق مصلحة الجامعة بین بنود وأ ها للمناقلةسؤولین عنالتخصیصات للم

  .الحقیقیة من هذه المناقالت 

ى التبیوبات المهمة التي كیز علر نفاق تخصیصات تبویبات الموازنة والتسراف في عملیة إمنع اإل -

ة هذه دار جتماعیة للجامعات وتحسین إقتصادیة واإلهداف اإلحقیق األتتخدم مؤسسات التعلیم العالي ل

 )2007،ابو العجین(ممكنة قل تكلفةالمشاریع بأ یتم تقدیم أفضل الخدمات وتنفیذ التخصیصات بحیث
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 ومؤسسات التعلیم العالي الحكومیة الجامعات م حاجةئوبات الموازنة بما یال عداد تبیإ4-7-2  

  :لتزام بهایجب األ  التي  راحلوالم

عداد وتنفیذ تحدد كیفیة إنظمة وتعلیمات صادرة عن كل جامعة من الجامعات الحكومیة  هناك أ 

ن مضمونها واحد أال ظمة وتعلیمات خاصة بكل جامعة إنالموازنات وتخصیصاتها حیث إن هناك أ

  :لنقاط التالیة صیاغتها با والتي یمكن 

فصول ومواد تعد سنویا وتتألف من بواب و موازنة مستقلة خاصة بها تنظم في أن للجامعة إ1- 

 .الموازنةیرادات الجامعة ونفقاتها المقدرة عن السنة المالیة التي تتعلق بها إ

ات وحدات الجامعة من كلیلى یة تعمیما إیصدر رئیس الجامعة بتنسیب من مدیر الشؤون المال2- 

لتقدیریة خالل مدة معینة قسام بموجب نماذج تعدها الدائرة المالیة یطلب فیه تقدیم موازناتها اوهیئات وأ

تخاذ وإ جل التحضیر بكر بحیث یكون هناك وقت كافي من أعداد الموازنة بوقت مإن یتم البدء بوأ

یرة الحجم ن كانت الجامعة صغشهور حتى وإ  عدة فترةجراءات القرارات وقد تأخذ هذه اإل

  )2002،الرباع(.

بة الموازنة التخطیطیة لدراسة و شعأقبل الجامعة وهي لجنة الموازنة  ن تشكل لجنة منیجب أ3- 

ن دور هذه اللجنة وأحتیاجات المقدمة من الوحدات المختلفة والكلیات وتقدیم التوصیات بذلك اإل

اد الموازنة في شكلها النهائي ومتابعة عدشراف على إنما یمتد لیشمل اإلطیط وإ الیقتصر فقط على التخ

  .تنفیذها 
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 :لدائرة المالیة بما یليوالكلیات اهذه الوحدات ن تزود وأ4- 

 للتخصیصات المتوقعة للسنة المالیة ومعززة بكشوفات تفصیلیة  احتیاجات الكلیات والوحدات  -

 .حتیاجات اإلوبدراسة وافیة لبیان مبررات هذه 

 . لوحدات المتوقعة للسنة المالیة التالیة معززة بالتفاصیل الكاملة و اأالكلیات إیرادات   -

انات التفصیلیة الرئیسیة یعد مدیر الشؤون المالیة مشروع الموازنة السنویة للجامعة بموجب البی5 - 

 : التالیة

 .بیان تفصیلي بتخصیصات بنود الموازنة التقدیریة للجامعة للسنة المالیة القادمة .  

 .یرادات المقدرة للجامعة للسنة المالیة القادمة تفصیلي باإل بیان.   

  .بیان تفصیلي یتضمن التخصیصات لبنود الموازنة التي تم انفاقها للسنة السابقة .  

  .یرادات للجامعة للسنة السابقة بیان تفصیلي یتضمن اإل.  

    )2013,الموازنة العامةقانون (.یرادات والنفقات لسنتین مالیتیین سابقتین اإلجدول مقارنة بین .  

لجنة الموازنة مناقشة تخصیصات الموازنة وتبویباتها مع  قسم الشؤون المالیةمدیر یتولى  6- 

مناسبة من قبل المسؤولین ن تكون المعلومات المستخدمة أویجب المالیة في الكلیات مسؤولي الشعبة و 

ن یكون أب یجو ة ولیس المجادلة في الحقائق عداد الموازنتها حتى تستغل الجامعة الوقت في إفي وق

ت مسؤوال عن تحضیر المعلومات التاریخیة مثل حجم الرسوم الجامعیة والمستویامدیر الدائرة المالیة 

نشاءات المتوقعة ات الرواتب والزیادة السنویة واإلكادیمیة ومستویداریة واألالجامعیة والمستویات اإل

  .عداد الموازنةجراء المقارنة وتسهیل عملیة إالعلمیة والمراكز المتنوعة إل حاثبوالمبالغ المقررة لدعم األ
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لى ویقوم رئیس الجامعة برفعه إ ,لرئیسومن ثم یعرضه على رئیس الجامعة وذلك بتاریخ یحدده ا 

خرین والتصویت علیه عضاء المجلس اآلأعمداء الكلیات و  مجلس الجامعة لمناقشته مع

  )2005،عبدالعال(.بالموافقة

ن تكون التقدیرات لتبویبات الموازنة واضحة للجمیع وغیر مبالغ فیها بحیث تتناسب مع حاجة أ7- 

جل مواجهة المشاكل عداد الموازنة من أمواجهتها عند إالجامعات وتحدید الصعوبات التي یمكن 

 )1997، و مراد و العكشةاللوزي (.المستقبلیة 

قرار الموازنة في العراق وغالبا مایتأخر إ(اء السنة المالیة الجدیدة بتدإذا لم یتم إقرار الموازنة قبل إ8- 

وامر صرف مادات شهریة یصدر الرئیس بشأنها أعتنفاق بإفیستمر اإل ) بسبب الظروف التي یمر بها

لتزامات المالیة المدورة على أن بقة لتغطیة النفقات المتكررة واإلمن موازنة السنة السا) 12 /1(بنسبة 

  .قرارها الوجه من الموازنة الجدیدة بعد إ نفقت على هذالمبالغ التي أتسدد ا

من وجود الوفر الذي  للتأكد،خذ رأي المدیر المالي خصصات في الموازنة بعد أتز نقل الیجو 9- 

وعلى أن یتم تحدید  ،لتزامات المالیة المترتبة بموجب الموازنة وعدم تعارضه مع اإل،یسمح بالنقل

  :حسب الصالحیات التالیة ت تنفیذ الموازنة العامة جراء المناقالت ضمن تعلیماإصالحیة وضوابط 

االتحادیة السنویة والموازنة الموازنة العامة  تخصیصاتلوزیر المالیة صالحیة إجراء المناقلة بین  -أ

  .التكمیلیة على مستوى األبواب واألقسام والحسابات الرئیسیة والفرعیة 

خر ضمن الباب ألى من فصل إصالحیة المناقلة ءًا على توصیات الرئیس مجلس الجامعة بنال - ب

 .الواحد
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تنسیب  على خرى ضمن الفصل الواحد بناءاً لى أمادة إ رئیس الجامعة صالحیة المناقلة منل -ج

  .العمید او المدیر المختص

لتشغیلیة وال تتم من جراء المناقلة من تخصیصات نفقات المشاریع الرأسمالیة الى النفقات االیجوز إ - د

       .)2013الموازنة العامة،(تخصیصات الموجودات غیر المالیة الى مادة الرواتب وبقیة النفقات 

 مالیة یصدرها الرئیس وامر صرفعلى أ لمخصصات المرصودة بالموازنة بناءاً نفاق من ایتم اإل10- 

األغراض التي حددت لها في تلك و تبویباتها في غیر الموازنة أي مخصصات في والیجوز استعمال أ

  . الموازنة و تبویباتها 

ما لمالیة الحالیة أي سنة مالیة سابقة في حساب السنة ایرادات التي تحصل لحساب أتدخل اإل11- 

ي سنة مالیة ولم تدفع لمستحقیها خالل تلك السنة فیرصدا لها في موازنة الملتزمة بها في أ النفقات

  ).التزامات سابقة( ت البند السنة الحالیة مخصصات تح

 .             ولویات الموجودة في الخطةكس األستراتیجیة حتى تععتبار الخطط والرؤیة اإلاألخذ بعین اال12-

  .)2005،عبد العال (
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  : العراقیة ومؤسسات التعلیم العالي في الجامعات الحكومیة الموازنة تبویبات 2- 7 -5 

  ) علما بأنه موحد للجامعات العراقیة الحكومیة  كمثال، 2012یرادات موازنة جامعة دیالى إمن جدول تم أخذ هذه المعلومات

  )كافة 

  :یرادات اإل2- 7 -1-5 

ما عن طریق الشؤون إ السنویة من مجموعة من التقدیرات المالیة التي تتمیرادات الجامعة تتكون إ     

  .جهات المعنیة في الجامعة عن طریق الو أتبعة موعة من المعاییر المستناد الى مجالمالیة باإل

  :یرادات التي تستحصلها الجامعات الحكومیة ومن  اإل

 )الضریبة على رواتب المنتسبین ،رباح الضرائب على الدخول واأل: (ضرائب ال -

 :تيوتتمثل باآل خرىاألاالیرادات  -

 حصیلة بیع السلع والخدمات   -أ  

 ایجار مباني سكنیة -

 اداریةجور رسوم وأ -

 رسوم الطوابع المالیة  -

 رسوم التصدیق -

  الغرامات والعقوبات والمصادرات  –ب 

  یرادات المتنوعة اإل -ج

  نفقات مستردة من الطالب الفاشلین في الدراسة  -

  نفقات مستردة من المنتسبین المستقیلین من الخدمة العامة  -

  الرواتب والمكافأت المعادة للخزینة  -
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  تنوعة االیرادات الم  -

  یرادات المطاعم ومركز بیع الكتب إ -

  ت المكاتب االستشاریة یراداإ -

   :النفقات 2- 7 -2-5 

  ) علما بأنه موحد للجامعات العراقیة كمثال،  2012موازنة جامعة دیالى  نفقاتتم أخذ هذه المعلومات من جدول        

  )كافة  الحكومیة

  :لى إكومیة ات في موازنة الجامعات الحوتنقسم النفق

 :تيیكون تبویبها كاآل: النفقات الجاریة  -

 :جور والعالوات واألالرواتب 1 - 

تب المتعلقة بتشكیالت الوظائف عداد قوائم الرواة والوحدات المالیة في الكلیات بإالدائرة المالیتقوم        

  .التدریس  داریة وتقوم بحساب العالوات والترفیعات وحساب مخصصات هیئةاألكادیمیة واأل

  :المخصصات -2      

طفال مخصصات الخدمة الجامعیة ومخصصات إالعالة واألوتشمل مخصصات إستثنائیة و       

قوائم الرواتب مثل اإلستثنائیة والمنصب ومخصصات منصب وغیرها وتصرف بعض منها في 

العالة واأل   .طفال وبعض منها في قوائم خاصة بها مثل مخصصات الخطورة وغیرهاوإ
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  :المساهمات  -3

وهي المساهمات األجتماعیة ومساهمات التقاعد ویتم رصد مبالغ لها بموجب قانون التقاعد بین 

  .الجامعات والجهات المعنیة 

 :السلع والخدماتنفقات  -4 

وكتب مدرسیة  مكتبیة ولوازموهي النفقات الخاصة بمواد ولوازم الصیانة من قرطاسیة ومطبوعات    

ن تتضمن كشفا تفصیلیا أ ویراعى عند تقدیر مخصصاتهاومشتریات متنوعة  ء والكهرباءجور الماوأ

نة والتعدیالت على المباني فیجب أن تبین بكشف منفصل عمال الصیاما بالنسبة ألأ.تها بالنسبةبنفقا

عمال الصیانة أرى في موازنة الجامعة منفصلة عن خاألعمال ضمن بنود أولویات لهذه یتم تحدید أ

ونذكر بعض بنود .ن یتم التنسیق مع الدائرة الهندسیة في الجامعة على هذه التعدیالت عتیادیة وأاإل

  :هذه النفقات وهي

 :المطبوعات والنشر والكتب والمجالت . أ 

بتزوید الجامعة بكشوفات بحاجتها للكتب والتخصیصات التي تغطي نفقات تقوم الكلیات او الوحدات     

  .ات التي تلبي حاجتها المنشورات والمطبوع

 :مواد الورش والمختبرات  .ب

 بیان القیمة المطلوبة من التخصیصات التي تغطي نفقات مواد الورش والمختبرات بعد التأكد من  

ستهالك ولم تصل بعد مع ضرورة ترشید إو التي في مرحلة التجهیز أمخازن الكمیات الموجودة في ال          

  .هذه المواد 
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   :العلمي والدراسات العلیا  البحث .ج

وهي تخصیصات البحوث العلمیة ومخصصات السفر لحضور الندوات والمؤتمرات العلمیة والدورات 

  . داریةواألدبیة واإل العلمیةث بحاالدراسات العلیا ومجالت األ التدریبیة الداخلیة والخارجیة ومنح طلبة

 :البعثات العلمیة . د 

من الرسوم والتأمین وتذاكر السفر وذلك  موفدین من طلبة الشهادات العلیانفاق التكالیف الخاصة للإ

وتكون هناك نسب تحددها الوزارة البتعاث طالب من بعثات واجازات  من مخصصات هذا التبویب

  .دراسیة توزع على الجامعات

  

  الموجودات الثابتة  -5

الت وأجهزة استنساخ وآ, جهزةومكائن وأثاث التي تشمل آالت ومعدات وسیارات وأوهي النفقات 

  .و المؤسسة ات االخرى التي تحتاجها الجامعة أتصال وغیرها من الموجودإ

  

 :النفقات الرأسمالیة  -

ت الطبیة والهندسیة جهزة المكتبیة والمختبرااألجهزة المختبریة والعلمیة واألب وهي النفقات الخاصة1- 

جهزة والتجهیزات فصیلیة تتضمن أنواع هذه األیم قوائم تجهزة الحاسوب ویتم تنظوتوسیع خطوط أ

 .وغیرها والتاریخ المتوقع لشرائها وكلفة كل منها 

 :نشاءات مشاریع األبنیة واإل2- 

  :ولویاتها بنیة والبنى التحتیة حسب أتعطى األولویة لمشاریع األ
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  .المشاریع المتعاقد علیها التي یتم تنفیذها ولم تنجز حتى نهایة العام    - أ

لها المبالغ في الموازنة  اریع الجدیدة الملتزم بتنفیذها في نفس السنة والتي تم تخصیصالمش   -  ب

  .التقدیریة 

قید التنفیذ یطلب له مخصصات في موازنة السنة وترفق بیانات واضحة ومحددة لكل مشروع              

   )نجاز المتوقع شروع وتاریخ اإلمباشرة بالمتاریخ ال ،الكلفة الكلیة للمشروع( لبیانات القادمة ومن هذه ا

  

  : في الجامعاتوتنفیذ تخصیصات الموازنة  تقدیرمشاكل 7-2- 6       

ن هناك أیرى حدى الجامعات الحكومیة العراقیة في إ الدائرة المالیةومن خالل عمله في حث ن الباإ       

  :عداد وتنفیذ الموازنات العامة في هذه الجامعات ومنها إ فيمشاكل 

من  بعضو لجنة الموازنة في ألتخطیطیة في قسم الشؤون المالیة عدم استحداث شعبة الموازنة ا  -

ن أذ إت الموازنة وتقدیر تخصیصاتها عداد تبویباهمیة في إالحكومیة العراقیة لما لها أالجامعات 

من مجموع الجامعات الحكومیة بعض الجامعات والتوجد في اخرى هذه اللجنة موجودة في 

  .اقیةالعر 

عداد تقدیر التخصیصات الخاصة بموازناتها التقدیریة مما و الكلیات في إأخر بعض الوحدات تأ  -

ودراسة  ,الع علیها بشكل تفصیليطعداد الموازنة ومناقشتها واإلعة إال یعطي الوقت الكافي للجام

  .ادمة التي تم طلبها من قبل هذه الكلیات لبنود موازنتها للسنة المالیة الق تخصیصاتال

  .حداث الوظائف من قبل الكلیات والوحدات المختلفة ستالمبالغة في إ -

ة عن المبالغة في طلب التخصیصات لبعض التبویبات وعدم دراستها بدقة بحیث تكون فائض -

 .هدار هذا المال وبطرق غیر مشروعة لى إإحاجة الجامعة مما یؤدي 

 .   روع الموازنةعدم وضوح مبررات الشراء لكثیر من التبویبات في مش -
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لى بعض الكلیات عندما تطلب زیادة إو لجنة الموازنة أالدائرة المالیة حیان التستجیب في بعض األ -

بعض التبویبات لعدم تغطیة حاجتها الحقیقیة خالل السنة المالیة مما یؤدي نفاذ  تخصیصات 

 .وبالتالي تقوم بالمناقلة خالل السنة  تخصیصاتها في بدایة السنة 

من قبل الكلیات مطلوبة حیانا بتخفیض بعض تخصیصات الو الدائرة المالیة أنة الموازنة أم لجتقو  -

ات في تقدیر حیانا عدم الدقة من قبل هذه الكلین تنسیق مع هذه الكلیات وأوبدو الدوائر  وأ

لعدم كفایة  تلكؤ االعمال التي خصصت لها هذه المبالغ وتأخر انجازهاتخصیصاتها مما یؤدي 

  .  خالل السنة المالیة لهذه الكلیات  صاتهاتخصی

وهذا  لتزام بتخصیصاتهاوعدم اإل لبنوداو  التبویبات بعضحیانا بالتجاوز على تقوم الجامعات أ -

  . یخالف تعلیمات الموزانة العامة

لك بسبب عدم التقدیر وذ, زنة خاصة في نهایة السنة المالیةبواب المواناقلة بین أكثرة طلبات الم -

ات بعض البنود فائضة وبعضها مما یجعل تخصیصعداد الموازنة التویبات عند إلبعض  الصحیح

 .نفاق تخصیصاتها بوقت مبكر من السنة المالیة یتم إ

حیانا مما اء المناقالت بین بنود الموازنة أجر ى إعل)صحاب الصالحیة أ(عدم موافقة المعنیین  -

بقى مجمدة في دة من تخصیصات هذه البنود وتستفامام الجامعة او الكلیات من اإلة أیفوت الفرص

 .نها بحاجة  لها تلك البنود في حین إ

زا حتى نهایة السنة المالیة دون غراض معینة ویبقى المبلغ محجو یتم أحیانا حجز تخصیصات أل -

صیصات وربما تكون هي بحاجة لها جراءات الصرف وبذلك التستفید من هذه التخال إكمإ

 .خرى ألغراض أ

لمطلوب منهم خالل السنة و الشركات التي تم التعاقد معها بتورید اأاء بعض المتعهدین عدم وف -

 .و التأخر بتسلیم المشاریع الواجب تنفیذها خالل السنة المالیة أالمالیة 
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جراءات المعقدة والطویلة معامالت ومعامالت صرف التخصیصات بسبب اإلفي اجراء الخر التأ -

 .مما یؤدي الى التأخر في عملیة التنفیذ لعروض وجلب ا) المناقصات (  خاصة

الل الدورات ة لدى موظفي الوحدات المالیة وعدم تطویر معلوماتهم من خءقلة توفر الكفا -

 .لى عدم تنفیذ بنود الموازنة بما هو واجب تنفیذه إالمحاسبیة مما یؤدي 

 هي مؤسسات تعلیمیة ن هذه الجامعاتأ التي تخص البحث العلمي اذ بنودعدم إعطاء أهمیة لل -

الجامعات العراقیة تفتقر الى  بعضن أإذ  .بنودولویة لهذ ااعطاء أوبحث علمي وعلیه یجب إ

 . جهزة والمختبرات الحدیثة وقاعات الطالب المتمیزة المجهزة بما یواكب الجامعات المتطورة األ

  

  ملخص عن الفصل الثاني 

الموازنة العامة مفهوم تم عرض ملخص عن تناول الفصل الثاني اإلطار النظري للدراسة و 

, وتناول الفصل نبذة عن الموازنة العامة في العراق وطریقة إعداها. نواعهاأهمیتها و وأوتعریفاتها 

وبعدها قام . لمراحل التي تمر بها عند إعدادهاوتم عرض دورة الموازنة العامة في العراق وا

ي الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي وتبویباتها الباحث بالتحدث عن خصوصیة الموازنة العامة ف

یرادات وكیفیة التعامل مع هذه التبویبات ومن خالل هذه المراحل في دراسة الفصل . من نفقات وإ

 لى المشاكل التي تواجه الموازنةلثاني وكون الباحث موظف مالي في إحدى الجامعات توصل إا

  .في نهایة هذا الفصل عداد والتنفیذ والتي تم ذكرها في مراحل إال
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  :الدراسات السابقة  8-2

  Philips  (1996)دراسة  -

 "Delivering the planning and budget preparation in higher 

education: A case study”  

مریكیة تواصل محاوالتها من أجل توحید عملیات ت األن الجامعات والكلیاأأشارت هذه الدراسة الى    

ولویة عادة توجیه موارد الموازنة بأتجاه الخطط  ذات األفي إنه بدون التدخل موازنة والتخطیط وأعداد الإ

  .ساسیة محل سؤال والنتائج للنشاطات التخطیطیة األ سیكون الغرض

عدادات د البحث تضع جهودها لوضع الخطط وإ ن معاهأأن توضح كیف  حاولتدراسیة وهذه الحالة ال 

داریة المستقلة مالیا تخاذ القرارات في الوحدات اإلاد و اسة كیفیة توزیع الموار الموازنات عن طریق در 

ن المعلومات النوعیة الناتجة من المقابالت والوثائق إ و .و المسؤولین لهذه القرارات أة وكیفیة دعم القاد

ضاء المجالس عدارات العلیا وأساسا لكشف األفكار المحاسبیة لإلظات المختلفة تكون أالتاریخیة والمالح

  .الحكومیة 

  Peffer (1997) دراسة  -

“Budget preparation is negotiating process: the effects of the information 

and power on performance, planning and budget costs”,   

ة مشاركة ور الى ضر  تشار نة في عملیات التخطیط والتحفیز وألى بیان دور المواز هدفت هذه الدراسة إ

 عداد الموازنة ال بد من تحدید مان یكون هناك فائدة من إومن أجل أ .عدادها بإ طراف المعنیةجمیع األ

قتصادیا بمعنى توفر المعلومات حول الفائدة ان تكون مجدیة ن تحتویه من بنود وعناصر وأیجب أ

  .والتكالیف التي ستتكبدها المؤسسة 
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والتكالیف التي تواجهها  منافعنها توفر المعلومات حول الموازنة مهم جدا ألتنفیذ الن واستنتج الباحث بأ     

ن الضعف في إ قترح الباحثوأ. ى أو بنود هذه الموازنة المؤسسات من خالل قراراتهم في وضع محتو 

عتبار تكلفة إعداد الموازنة فال ن یؤخذ باإلویجب أ.قیمة التخطیط  وضع الموازنة لیس في صالح قیاس

  .كثر من الفائدة المرجوة منها التكلفة أتكون 

  

 )Yahya-Zadeh  )2002دراسة  -

"A linear programming framework for flexible budgeting and its 

application to classroom teaching" 

ستخدام ا بإنحرافاتهاداد الموازنات التخطیطیة وتحلیل عإیجاد طرق جدیدة أللى إهذه الدراسة  هدفت            

جل نحرافات ومن أاریف التشغیلیة في تحلیل اإلالبرمجة الخطیة ونظریة القیود حیث قامت بدمج المص

  .الوصول الى قراءات ذات معنى لیتم استخدامها في نظریة القیود 

بین  طیطیة یعزز العالقةن دمج البرمجة الخطیة في اعداد الموازنات التخإلى أواستنتجت الدراسة            

ستخدام حصاء وإ ة یتطلب مهارة عالیة في اإلن استخدام هذه الطریقوإ .نحرافات والرقابة المالیة تحلیل اإل

  .الحاسوب 
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 العوامل المؤثرة في تطویر الموازنة العامة في لیبیا ) 2005(دراسة السیوي  -

التعرف على ازنة العامة في لیبیا و لى تطور المو دت إلى تحدید العوامل التي أإالدراسة هذه هدفت            

نظمة المالیة في تطویر ثیر األأداریة ومدى تات الضریبیة والعوامل اإلثر التشریعهیكل الموازنة وبیان أ

  .الموازنة العامة في لیبیا 

یراداتها كما إ و ن الموازنة العامة في لیبیا لیست حسابات مالیة لنفقات الدولة أوخلصت هده الدراسة الى 

نما هي الخطة المالیة للدولة وأ ,نت تعد سابقاكا ة وأن التصنیف الوظیفي وتطور داة لسیاستها المالیوإ

حققت ن الموازنة العامة في لیبیا وأ ,األنظمة المالیة یعتبر عامال أساسیا في تطور الموازنة العامة

رادات الدولة وتوزیع نفقاتها دارة ایخالل السیاسات المالیة الصحیحة إلهداف التي وضعتها الدولة من األ

  . بما تطمح الیه هذه السیاسات

  

  )Salazar  )2006دراسة  -

The budget battleground at the public university  

 ثره على الجامعاتوأ مریكیةفي الوالیات المتحدة األلى دراسة الركود االقتصادي هدفت هذه الدراسة إ

وتخفیض الدعم الحكومي لهذه  هامخصصات بنقصجامعات الحكومیة بحیث ابتلیت موازنات ال الحكومیة

ضغوط الموازنة صال وقد كان یشكل تحدیا في وجه أفاقم الوضع الصعب الموجود  مماالجامعات 

داریین للمحافظة على التدریسیة واإلعداد الملتحقین بالجامعات وكذلك ضغوط الهیئة الناتجة عن زیادة أ

وكذلك التوسع الحاصل في هذه الجامعات والتكالیف المتزایدة للحفاظ على هذه  رواتبهم وعوائد تنافسیة

  .المؤسسات 

ذا ما استمر إن تجد التمویل لنفسها مریكا یمكن أأالجامعات الحكومیة في  إلى أنوخلصت هذه الدراسة 

جها هذه و لم یكن بالصورة التي تحتاأالتمویل الحكومي المستدام للمصاریف التشغیلیة غیر ممكن 
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هذا التوجه قناع دافعي الضرائب وممثلیهم لعكس تتمكن الجامعات من ایجاد طریقة إللم  و الجامعات

 لى الخصخصةمیة ستجد نفسها تحولت بشكل كبیر إن المؤسسة التعلی، و إال فإلتخفیض التمویل العام

جراء إى المستفید كمن خالل رسوم الدراسة والرسوم الخاصة وخصوصا مصادر االیرادات المبنیة عل

بدیل الستئصال التوجه الى تخفیض دعم دافعي الضرائب والدخل من الهبات في حالة االنكماش 

   .االقتصادي 

  

 لإلنفاق النمو ومعدالت للعراق االتجاهات الفیدرالیة الموازنة) 2008(دراسة المهایني و سلوم  -

 2007 إلى 2004 من واإلیرادات للفترة

و واإلنفاق واالیرادات للفترة ملى عرض تقسیمات الموازنة العراقیة ومعدالت النهذه الدراسة ا هدفت

  بیانات عن الموازنة لهذهواتجاهات الموازنة باالرقام معتمدة على  2007الى  2004من 

  .السنوات

 األربعة للسنوات لموازناتا تي تمول تخصیصاتال اإلیرادات ن مصادرأالى وخلصت هذه الدراسة 

 الخدمات وأجور والكمارك بالضرائب والمتمثلة النفطیة غیر بأن اإلیرادات بالبحث المعروضة

یرادات العامة  معدومة تكون تكاد ومساهمة كبیرا انخفاضاً  سجلت قد للدولة الشركات المملوكة وإ

 االعتماد ویالحظ التمویل مصادر مجموع من % 10 إلى بأفضل حال تصل ولم بالتمویل

 االقتصاد وأصبح % 90 من أكثر مساهمة التي شكلت اإلیرادات النفطیة على كان الرئیسي

ضرائب لل الجدیدة التشریعات صدارإل الحكومة السعي من یستوجب هذا الجانب، أحادي العراقي

عادة  بالقطاعات واالهتمام النفطیة غیر یراداتحجم اإل وتوسیع لها، المملوكة الشركات تأهیل وإ

  .جیدة اقتصادیة  سیاسة خالل من اعةوالصنزراعة كال األخرى
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  Wedyan  (2008)دراسة  -

The role of budgeting in planning  and control of future activities and 

reducing  operate risks in Jordanian industrial corporations. 

مة في عملیة التخطیط ومراقبة داریة هاداة إا أعتبارههدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الموازنات بإ

األنشطة المستقبلیة والحد من المخاطر على األنشطة التشغیلیة في المؤسسة الصناعیة األردنیة 

والتعرف إذا كان هناك تأثیر كبیر لحجم الشركة حول دور الموازنة في تخطیط ومراقبة األنشطة في 

والسیطرة على هذه األنشطة والحد ) ة األجلطویلة وقصیر (المستقبل ودور الموازنة في أنشطة التخطیط 

  من مخاطر التشغیل في الشركة 

ن هذا النوع التخطیط ألنشطة قصیرة األجل حیث إن الموازنات  لها دور في أواستخلصت هذه الدراسة 

ستخدام اإلتبر واحدة من أهم األدوات في التخطیط ألنشطة قصیرة األجل لتحقیق یعمن الموازنات 

ستخدام األمثل تمكن إدارات الشركات في تحقیق اإل ن الموازناتأرد المتاحة للشركة و ااألمثل للمو 

للموارد المتاحة في الشركة، وتعتمد على السلطات المختصة لتقدیر هذه الموازنات والمعلومات 

دارة البحوث إلال عداد الموازنات على المدى الطویل في المؤسسة الصناعیة خاصة بها وتحلیل وإ

  .نیةاألرد
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منظور عداد الموازنات التخطیطیة دراسة تطبیقیة من ثر التحیز في إأ) 2010( دراسة الخفاجي -

 عمال الصناعیةسلوكي في عینة من منشآت األ

بین إعداد الموازنات ستدالل عن العالقة والترابط الوثیقین واإلالدراسة إلى البحث هدفت هذه 

و العوامل السلوكیة والجوانب أرسة وظیفة التخطیط والمحاسبة داة مهمة في مماأعتبارها التخطیطیة بإ

  . فرادلأل

التخطیطیة یعتبر من وجهة  عداد الموازنةالمشاركة في إ أن مبدأ همهاائج ألى نتوخلصت الدراسة إ

عداد للعاملین وهذا ینعكس على عملیة إ دارة العلیا وسیلة تستخدمها في تحقیق الرضا الوظیفينظر اإل

لى هذا سیدفعهم إو بنتائج موازناتهم  اكلی ارتباطداریة مرتبط إیات اإلن تقویم المستو وإ  .الموازنة اتتقدیر 

 .موازنةعداد تقدیرات الساسها وهذا سینعكس على عملیة إالمقاییس التي یتم تقویمهم على أ تحسین

الذي یعكس المسؤولیة ل داریة المختلفة وبالشكالمستویات اإلو دارة العلیا یضا هنالك توافق بین اإلأو 

  .هذه المستویات  ن فيو ن یتحملها العاملالتي یجب أ

  

تقویم فاعلیة الموازنة العامة في العراق طبقًا لمعاییر الكفاءة والعدالة )  2011( دراسة البخیتاوي    -

  ) 2009- 2003(للمدة 

رؤیة وأهداف توضیح و  كامن الضعف في الموازنة وتقویمهاتشخیص ملى هدفت هذه الدراسة إ  

ولغرض تقویم فاعلیة الموازنة على وفق تصور منهجي متناسق یأخذ بنظر  زنةوتوجهات هذه الموا

مر على االعتبار تحقیق االستقرار االقتصادي وتحقیق الكفاءة في استخدام الموارد والیقتصر األ

 تحدید مكامن الضعف نما اتسع لیشمل توضیح وتقویم السیاسات المتبعة و توضیح الكفاءة والعدالة وإ 

  .المعوقات واآلثار المترتبة و 
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سس وفق رؤى وأ د الموازنات العامة في العراق علىعداإهمها أ نتائجلى إوخلصت هذه الدراسة  

عداد تقدیرات الموازنة بشكل وكذلك إ ,مع التحول االقتصادي نحو اقتصاد السوق منهجیة متوافقة

العمل على تخفیف العوامل التي تشكل ضغطًا على و  .د العراقيم مع الطاقة االستیعابیة لالقتصاءیتال

القطاع الخاص  خلق بیئة تسهم في تحفیز دورو ، یجاد حلول اصالحیة  جذریةوذلك بإالموازنة العامة 

كبر وذلك بفتح المجال لالستثمارات في عملیة التنمیة القومیة بالشكل األدارة وجعل مساهمته في إ

مما یعمل  سسات العامة وجعلها تعمل بشكل كفوءمل على زیادة انتاجیة المؤ العو , مختلف المجاالت

ة یدي العاملتحملها الموازنة ، وجعل زیادة األعباء التي تعلى زیادة أرباح تلك المؤسسات وتقلیل األ

عادة النظر بالمؤسسات التي اجیة واالرباح التي تحققها ، مع إنتفیها بشكل متالئم مع قدرتها اإل

و لإلستثمار فیها أمام القطاع الخاص خسائر كبیرة عن طریق فتح المجال أمل بشكل سلیم وتحقق التع

  .خرىا مع مؤسسات أالعمل على دمجه

  

  Nasser et al  (2011)  دراسة -

"The Impact of Managers’ Related Variables and Department Features 

on Budget Characteristics: The Case of Private Jordanian Universities" 

وتهدف ردنیة الخاصة في الجامعات األ قسام على خصائص الموازنةاأل مدراءثیر هذه الدراسة تأ بحثت

عداد الموازنة وتبادل المعلومات بإقسام ومدى مشاركتهم رؤساء األالخصائص و لى دراسة العالقة بین إ

  .ردنیة الخاصة فعل في الجامعات األازنة وردود الوكفایة الموازنة ووضوح الهدف للمو 

ثیر كبیر على المشاركة في أه تداري الیوجد لو رئیس القسم األأن رئیس القسم أو قد وجدت الدراسة 

كثر تأثیرا رة مكتسبة من عملهم في جامعاتهم أقسام الذین لدیهم خبن مدراء األوإ .خصائص الموازنة 
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كبر من غیرهم في المشاركة في ء المالیین لهم دور أن المدراأ، و الموازنة  خصائصبمشاركتهم في 

  .خصائص الموازنة كونهم هم المسؤولین عن تنفیذ الموازنة خالل السنة المالیة 

  

 ،الخروقات في الموازنة التخطیطیة والتخصیصات الدستوریة ) 2012( دراسة المال حویش والعمار  -

 . بحث تحلیلي في الموازنة االتحادیة في العراق 

التشغیلي  بشقیها العامة الموازنات في والخروقات المالیة زاتالتجاو بحث هذه الدراسة تعارض ت

عراق ال تاریخ من السابقة القلیلة للفترة العراقي الدستور ومضامین فقرات مع یتعارض وبما واإلستثماري

اتخاذ  مواقع عن فنیةال الكفاءات فیها أبعدت التي للمحاصصة تكریس من السیاسیة الحالة أفرزته والتي

 بیئة أو الساندة االجتماعیة البیئة ضعف إلیها مضافا الضروریة، التشریعات إصدار وتأخیررارات الق

  .القانون  سیادة

 ظاهرة وهذه والتنفیذ، التعاقد راءاتجا مفاصل جمیع فين هناك وجود خلل ألى إوخلصت هذه الدراسة 

 بالكفاءة ألدوارهم العاملین ممارسة عدم إلى تشیر الداخلیة ملالعوا نأ فیه الشك مما .جدیرة باألهتمام

 الحوافز إیجاد یستلزم فالتقصیر .بالقصور وتارة بالتقصیر تارة یفسر أن یمكن وغیاب الكفاءة .المطلوبة

 الموقع في المناسب الشخص ووضع وتأهیل تدریب فیتطلب القصور والمادیة،وأما المعنویة الضروریة

 نسبة إال الحقیقة في تشكل ال الحكومه تخصصها التي األستثماریة التخصیصات إن. المناسب 

   االعمار الضروریة ألعادة المبالغ من ضئیلة
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 :عن الدراسات السابقة لهامایمیز هذه الدراسة  -

ضافة الى الدور باإل, الى بیان أهمیة الموازنات  تنوعت االتجاهات البحثیة للدراسات السابقة التي هدفت

وتقویم , نشطة المؤسسات وتحسین مستویات ادائهابه الموازنة العامة في التخطیط أللكبیر التي تلعا

في حین سعت الدراسة الحالیة للتعرف على  الموازنة العامة والخروقات الحاصلة في الموازنة العامة

  .ق عراهداف مؤسسات التعلیم العالي في الخصیصات تبویبات وبنود الموازنة ألمالءمة ت

قامت بدراسة هذه الدراسة إن ن الدراسات السابقة بحثت في الموازنات العامة بشكل عام في حین إ 

تخصیص المبالغ لهذه التبویبات  وتفاصیلها وكیفیةفي مؤسستین حكومیتین تبویبات الموازنة العامة 

 .سنوات لخمسودقیقة  ةبصورة تفصیلیودراستها دراسة عملیة رقام تخصیصات الموازنة وتناولت أ نفاقهاوإ 

تنفیذ الموازنة وبینت خالل دراسة هذه الموازنات االنحرافات والتغییرات الالفتة للنظر والتي تشكل عائق في 

  . المعلنة هداف مؤسسات التعلیم العاليبالشكل المطلوب والتي وضعت من أجله امكانیة تحقیق أ

سلوب یثري الدراسة بمعلومات تفصیلیة عن وهو أ, سلوب دراسة الحالةوتتمیز هذه الدراسة باستخدام أ

ن الدراسات بعكس كثیر م ,یغطي موضوع الموازنة فیهما بتفصیل كبیروموضوع الدراسة  .المؤسستین

ضافة أن یتوقع منها إ ممایجعل هذه الدراسة ,و الحدیث النظريالسابقة التي اعتمدت أسلوب اإلستبانة أ

  .علمیة كبیرة 
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  الفصل الثالث                              

  المقدمة 1-3 

 التبویبات في موازنة الجامعات مالءمةشاف مدى كتللدراسة في السعي إل ثل الهدف الرئیسیتم

  .وجهه الصحیح  في غیرنفاق اإل فيسراف والحد من اإل طبیعة هذه الجامعاتل وتخصیصاتها

ة الدراسة داجراء هذه الدراسة ویستعرض أاة في سیتناول الباحث في هذا الفصل المنهجیة المطبق

وكذلك مجتمع الدراسة  ،حصائیة المستخدمة إلوتفاصیلها وصدق وثبات أداة الدراسة واألسالیب ا

   .وعینتها 

  منهج البحث المستخدم 2-3 

وهیئة  دیالى  بحیث تم اختیار حالتي جامعةCase Study) ( هذه الدراسة تتبع منهجیة دراسة الحالة 

من اجراء مقابالت مع عدد  وتمالتعلیم التقني لدراسة الموازنات في هاتین المؤسستین بشكل تفصیلي 

  .المعنیین بشؤون الموازنات في هاتین المؤسستین لالستفسار عن أیة أمور تظهر في تحلیل الموازنة 

 مجتمع الدراسة والعینة 3-3 

وقد تم اختیار اثنتین منهما هما جامعة  ،هو جمیع مؤسسات التعلیم العالي في العراق مجتمع الدراسة 

إن اختیار هاتین المؤسستین بالذات . فیهالیة للموازنات وهیئة التعلیم التقني لعمل دراسة تفصی دیالى

ن الباحث موظف مالي في جامعة دیالى ولدیه معلومات كافیة عن موازنة الجامعة مما یسهل ألوذلك 

وأن اختیار هیئة التعلیم التقني عینة في الدراسة النها من أكبر مؤسسات , عملیة دراسة الموازنة 

اد في كل محافظات العراق من خالل كلیاتها التقنیة ومعاهدها المنتشرة في هذه التعلیم العالي ولها امتد
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حول هاتین المؤسستین مما یفید  واسعة لحصول على معلومات تفصیلیةلهذا مبرر المحافظات و 

وقد اجریت المقابالت مع مدراء قسم الشؤون المالیة ومدراء التدقیق الداخلي بالنسبة . موضوع الدراسة 

كون هؤالء االشخاص  ، تین المؤسستینالتابعة لها والمعاهد والكلیاتدیالى وهیئة التعلیم التقني  لجامعة

  . ةوعن تنفیذها في الجامعات والهیئ ,ن عن التخطیط للموازنةو هم المسؤول

  المعلوماتسالیب جمع أ3- 4 

  وتقسم الى قسمین :  لیةاألو مصادر ال1-4-3 

       وهیئة التعلیم التقني للسنوات دیالىجامعة  یة لموازنةالحسابات الختاممثل : الوثائق   - أ

 أهدافو  ئق ذات عالقة بالموازناتو وثا مؤسستینوالمواقع األلكترونیة لل 2012- 2008

 .المؤسستین المعلنة 

بموضوع الموازنات في المؤسستین ختیار عینة من األفراد ذوي األختصاص ا تم: المقابالت    -  ب

  .لسؤالهم عن األمور ذات العالقة بمشكلة الدراسة ) ليمسؤول ما 12(وعددهم 

  

   : المصادر الثانویة2-4-3 

قة دبیة للدراسات السابمن المصادر المكتبیة والمراجع األوهي البیانات التي یتم الحصول علیها 

 :طار النظري لهذه الدراسة وتشمل مایلي لوضع اإل

  .محاسبیة وخاصة التي تبحث في الموازنات بحاث الب والمواد العلمیة والتقاریر واألالكت - 1

  .الدوریات المتخصصة والنشرات التي كتبت حول الموازنات  - 2

  .طروحات الدكتورا التي تبحث في موضوع الموازنات أرسائل الماجستیر و  - 3

 .ت نترنات المتوفرة على األالمعلوم - 4
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  :حصائیة المعالجة اإل  35-  

حصاء الوصفي من خالل عرض الموازنات استخدام اإل فقد تم فقطالدراسة منهجیة نظرا لطبیعة 

وهذا النوع من الدراسة یصعب معه عمل . ومقارنة مجامیعها والفروقات غیر العادیة الموجودة فیها 

فرضیات واختبارها وعلیه لم یتم ذلك بل تم االكتفاء بالتعلیق على جداول البیانات المالیة بالتفصیل 

لشخصیة مع العدید من المعنیین في الجامعتیین ألجل استیضاح أسباب كما تم استخدام المقابالت ا

  .الفروقات بشكل أكبر 

  

  ملخص عن الفصل الثالث 

وتناول , Case Study) ( تناول هذا الفصل منهجیة الدراسة بحیث اتبع الباحث منهجیة دراسة حالة 

تیار مؤسستین من مؤسسات التعلیم تم اخو البحث مجتمع الدراسة وهو مؤسسات التعلیم العالي العراقیة 

وتم دراسة الموازنة العامة لهاتین المؤسستین لفترة ) جامعة دیالى وهیئة التعلیم التقني ( العالي وهي 

وتناول . هاتین المؤسستین وتم اجراء مقابالت مع بعض المسؤولین عن الموازنة في, خمس سنوات 

والمصادر , االولیة وهي موازنات المؤسستین  مصادرسالیب جمع المعلومات من خالل الالفصل أ

بحاث المحاسبیة والمعلومات المتوفرة على والرسائل الجامعیة والتقاریر واألالثانویة وهي الكتب 

  .االنترنیت 
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  الفصل الرابع

  تحلیل النتائج

  المقدمة  4-1

  هدافها أنبذة عن جامعة دیالى و  4-2

  لى دیاالدراسة بالنسبة لجامعة  اسئلة 4-3

  ستثماریة لجامعة دیالى الموازنة اإل 4-4

  هدافها ئة التعلیم التقني وأنبذة عن هی 4-5

  الدراسة بالنسبة لهیئة التعلیم التقني  سئلةأ 4-6
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  المقدمة  1 -4

 عدها الباحث وهي ملخص لموازنةأالثالثة من خالل الجداول التي  سئلةالفصل دراسة األیعرض هذا 

الباحث مع  جراهاأسئلة المقابالت التي سنوات ونتائج أ ئة التعلیم التقني لخمسدیالى وهیجامعة 

 ربعستثماریة لجامعة دیالى ألاأل یضا بدراسة الموازنةأوقام الباحث . المؤسستین المدراء المالیین لهاتین

  .عدادها وتنفیذها سنوات والوقوف على مشاكل إ

ر من الجداول المختصرة الواردة في هذا البحث حیث قام وقد قام الباحث لهذا الغرض بإعداد عدد كبی

 وتم عرضها على شكل ثالثبتلخیص البیانات التفصیلیة الواردة في الموازنات والحسابات الختامیة 

  :مجموعات من الجداول كما یلي 

ع قام الباحث بإعداد جداول توضح مجموع كل نو أهداف الجامعات بتعلق بالنسبة للسؤال االول الم -

صات ألجل تحدید یصلكلي للنفقات والمجموع الكلي للتخمن النفقات ونسبته المئویة مقارنة بالمجموع ا

  .كم ینفق تقریبا على كل هدف معلن 

منها قام الباحث  صات الموازنة وما تم تنفیذه فعلیایخصتعلق بالفرق بین تالمبالنسبة للسؤال الثاني  -

بین البنود و تفاصیل والحسابات الختامیة بحیث قارن مجموع  بإعداد جداول اختصر فیها الموازنات

  .في كل حالة  التنفیذ الفعليو  التخصیص السنوي

بالنسبة للسؤال الثالث الخاص بالتغییرات في بنود الموازنات عبر السنوات قام الباحث بإعداد جداول  -

وذلك لغرض اكتشاف أیة  سنوات متتالیةاختصر فیها الموازنات من خالل مقارنة كل بند لخمس 

  .2008 - 2012 خالل الفترة  رقامتغیرات غیر عادیة في األ
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موازنة كل سنة والتعلیق هدافها و یالى وهیئة التعلیم التقني وعرض أویبدأ الفصل بنبذة عن جامعة د

  .التي حصل علیها الباحث جاباتلإلسئلة المقابالت وعرض ملخص ونتائج أعلیها 

  هدافها أدیالى و  نبذة عن جامعة 2 -4

وتعتبر من الجامعات متوسطة الحجم اذ تصل طاقة  1999/ 9/ 18تأسست جامعة دیالى في 

طالب وطالبة وتعتبر أهم  12000االستیعاب التصمیمیة بعد اكتمال انشاء كافة مرافقها الخدمیة الى 

وكلیة  ,تربیةانشاء كلیة الهندسة والمركز علمي متخصص ضمن محافظة دیالى وقد سبق تاسیسها 

سیس أعة الى الجامعة المستنصریة قبل توكانت هذه الكلیات تاب) المعلمین سابقا ( التربیة االساسیة 

وعدد من الوحدات عشر كلیة ذات تخصصات علمیة وانسانیة  وتضم الجامعة ثالث .جامعة دیالى 

  :وهي البحثیة والمراكز االستشاریة 

  واالستشاریةالوحدات والمراكز البحثیة   الكلیات

  ري الهندسيالمكتب االستشا.1  كلیة التربیة الریاضیة. 9  كلیة الهندسة .1

   كتب الخدمات العلمیة واالستشاریةم.2  كلیة القانون والعلوم السیاسیة.10  صمعيكلیة التربیة األ. 2

  مركز الحاسبة واالنترنیت . 3  دارة واالقتصادكلیة اإل. 11  كلیة التربیة الرازي. 3

  مركز ابحاث االمومة والطفولة . 4  كلیة العلوم االسالمیة. 12  كلیة التربیة االساسیة. 4

  وحدة ابحاث الشیخوخة . 5  كلیة الزراعة. 13  لیة الطب ك. 5

  مركز التطویر والتعلیم المستمر . 6    كلیة الطب البیطري . 6

  وحدة االبحاث المكانیة . 7    كلیة العلوم . 7

  المكتب االستشاري الزراعي . 8    الجمیلةكلیة الفنون . 8
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  :رؤیا جامعة دیالى 

سالمیة العربیة لتعكس الهویة العربیة اإلجامعة دیالى الى تحقیق التمییز بین مثیالتها المحلیة و  ىتسع

على القومیات االخرى ولتحقیق ذلك تعمل على بناء شراكة حقیقیة مع مؤسسات فكرا مع االنفتاح 

رتقاء لتطویر المستمر لإلهمیة اأكید على أداریة والتعزیز قدرات منتسبیها البحثیة واإلالمجتمع كافة وت

بجودة بیئة التعلیم ومخرجاتها لدعم عملیة التعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمیة المواهب بین 

  .منتسبیها ورعایتها

   :رسالة جامعة دیالى

ء التعلیمي في مختلف مستویات التعلیم وادارتها وذلك في داجودة األدائما للوصول الى سعى الجامعة ت

عداد الطلبة واجراء البحوث العلمیة وتطویر المفردات الدراسیة وتحدیثها من ألتحقیق التمیز في مسعى 

لعالمیة وتلتزم الجامعة في جمیع خالل االتجاهات العالمیة المعاصرة واخضاعها للتقویم وفقا للمعاییر ا

قیدة االسالمیة فكرا كید على الهویة العربیة والعأخ مجموعة من القیم تتمثل في التینشطتها بترسأ

خرى والتمیز العلمي والتعلیم المستمر النشط من خالل المشروعات نفتاح على القومیات األالإوممارسة 

  .التطبیقیة والتكاملیة بین مختلف العلوم لتحقیق الجودة الشاملة 

   :هداف جامعة دیالىأ

یقًا لرؤیة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ورسالتها تلتزم جامعة دیالى بالعمل على تحقیق تحق

 :األهداف الرئیسیة اآلتیة

توفیر تعلیم متمیز للمساهمة في إعداد وترتیب المالكات البشریة من خریجین لتأهیلها علمیا   - 1

 .هوثقافیًا ومهنیًا لرفد القطاع العام والخاص والمختلط ب
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  .یجمع بین التقویم الداخلي والخارجيحیث طار شامل لضمان الجودة إتوفیر  - 2

 .سات العلیا في مختلف االختصاصات لتحسین جودة المنتج التعلیمياتطویر البحث العلمي والدر  - 3

محاضرات والدورات البناء شراكة حقیقیة مع المجتمع المحلي والعربي والعالمي عن طریق عقد  - 4

عن طریق التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات و  ,ت والمؤتمرات ذات الصلة بالعملیة التعلیمیةوالندوا

  .والمنضمات المعتمدة

  .التحسین المستمر للتنظیم األكادیمي واإلداري والتربوي للجامعة - 5

بي داخل سهام في بناء بیئة تعلم للمجتمع متكاملة یسودها اإلبداع والتمییز والتفاعل اإلیجااإل - 6

  .الجامعة وخارجه

دراسات واالستشارات العلمیة والفنیة واإلداریة لخدمة الجامعة والقطاع العام والخاص العداد إ - 7

  .والمختلط

وبدورها یجب ان خرى لعالي تختلف عن مؤسسات الدولة األهداف الجامعات ومؤسسات التعلیم اإن أ

جل تحقیقها بالصورة المطلوبة أالمهمة من  هدافصات مالیة بنسب تتالئم مع هذه األتخصیتوفر 

  .ولكي ترقى الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي بها 

  

لمالیة لموازنة جامعة دیالى لخمس سنوات سوف نعرض مدى ومن خالل دراسة الباحث للبیانات ا

  .مة التخصیصات المالیة لتحقیق هذه االهداف ءمال

  
  

ى وذلك بالرجوع الى الموقع الرسمي للجامعة تم عرض نبذة عن جامعة دیال: مالحظة * 

(www.uodiyala.edu.iq/)  
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  : دیالىالدراسة بالنسبة لجامعة  اسئلة 4-3

  في جامعة دیالى لتحقیق أهدافها؟ ةصات الموازنیخصتمة ءما مدى مال:  االولالسؤال 4-3-1

ت ونسبة التخصیصات سنوا خمسجامعة دیالى لموازنات من خالل هذا االمر دراسة بقد قام الباحث  

      رقم دناه جدول أو  ,هداف الجامعةأالغ كافیة لتغطیة للتبویبات الرئیسیة لمعرفة هل تم تخصیص مب

     تفي موازنات جامعة دیالى للسنوا ةلتبویبات الرئیساتخصیصات توزیع الذي یوضح )  1 – 4 (

 الكلي لهذه التخصیصات من المجموع  ,بالنسبة ) 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012( 

 من المجموع الفعلي الكلي  تخصیصات هذه التبویباتنسبة التنفیذ الفعلي ل)  2 – 4 (والجدول رقم 

  .لنفس الفترة 

  

جامعة ل) النفقات ( عدها الباحث هي ملخص الحسابات الختامیة ي أجمیع الجداول الت: مالحظة 

سنوات وذلك لتعذر الحصول على سنة  ربعكانت أل ازنة االستثماریة فقداما بالنسبة للمو . دیالى 

  .لعدم توفرها في بیانات الجامعة  2008

  

  للة هي مجموع الحقول التي تلیها مظالالحقول  -

ن وأ, العراقي ن المبالغ بالدینار أ علماً ,  2013/ 12 -10تم اعداد الجداول في الفترة من شهر  -

  .دینار عراقي  وستون وخمسةومئة  لفأ) 1165( مایقارب الدوالر األمریكي یعادل
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  ) 1 – 4( جدول رقم 

                الكلي مجموع التخصیصاتصات علیها من یخصالتالتبویبات الرئیسیة ونسبة توزیع 
  جامعة دیالى / سنة لكل

  
ت

  
  2012  2011  2010  2009  2008  البند

  النسبة  المبالغ  لنسبةا  المبالغ  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ   النسبة  المبلغ

    51,876,383,123    37,513,345,655    37,860,021,542    31,338,714,708   26,666,080,049  النفقات    1

الرواتب   أ  1
واالجور 
  النقدیة

20,810,580,049   27,590,497,268    31,304,598,702    32,773,645,975    45,249,597,454    

الرواتب   1  
واالجور 
  االساسیة

9,202,500,000  34.5 11,400,204,622  35.6  12,907,666,697  27.2  13,422,569,899  31.6  23,326,145,572  38.3  

  36  21,923,451,882  45.5  19,351,076,076  38.7  18,396,932,005  50.6  16,190,292,646 43.5  11,608,080,049  المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

780,000,000  3 1,001,812,440  3.13  1,404,972,840  3  1,499,107,853  3.5  1,597,740,669  2.6  

السلع   ج  1
  والخدمات

3,075,500,000   2,354,715,000    4,905,000,000    3,055,521,332    4,796,095,000    

المستلزمات   1  
  السلعیة

1,239,000,000  4.6 934,765,000  3  2,500,000,000  5.27  1,444,489,000  3.4  2,500,000,000  4.10  

المستلزمات   2  
  الخدمیة

881,500,000  3.3 754,560,000  2.4  1,250,000,000  2.63  945,636,832  2.22  1,141,095,000  1.9  

  2  1,155,000,000  1.6  665,395,500  2.43  1,155,000,000  2.1  665,390,000 3.5 955,000,000  الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

1,000,000,000 3.7 391,690,000  1.2  245,450,000  0.5  185,070,495  0.44  232,950,000  0.4  

الموجودات     2
  الثابتة

1,030,000,000    641,592,000    9,594,727,000    4,996,347,535    9,010,237,000    

  

  
    0    4,938,737,535    9,494,727,000    641,592,000  990,000,000    االت ومعدات  أ

    0    0  1.31  620,000,000  0.09  30,150,000 1 265,000,000  وسائط نقل  1  

االت ومعدات   2  
  اخرى

725,000,000 2.7 551,142,000  1.7  8,874,727,000  18.7  4,938,737,535  11.6  8,910,237,000  14.6  

    
  ب

موجودات 
     ثابتة اخرى

40,000,000  0.15 0  0.09  100,000,000  0.10  57,610,000  0.07  100,000,000  0.16  

المجموع     
  المخصص

27,696,080,049  100 31,980,306,708  100  47,454,748,542  100  42,509,693,190  100  60,886,620,123  100  
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  :لهذه التبویبات من المجموع الفعلي الكلي كانت كما یلي  نفاقاما بالنسبة لنسبة اإل

  ) 2 – 4( جدول رقم 

  جامعة دیالى/  لكل سنة الكلي لمجموع الفعليمن ا ينفاق الفعلالتبویبات الرئیسیة ونسبة اإل

  
ت

  
  2012  2011  2010  2009  2008  البند

  لنسبةا  المبالغ  لنسبة ا  المبالغ  النسبة  المبلغ   النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ

    48,001,683,441    41,911,310,446    41,545,863,658    31,925,970,172  26,568,844,702  النفقات    1

الرواتب   أ  1
واالجور 
  النقدیة

24,316,248,380  
  
 

 29,588,179,786    34,599,794,996    37,515,805,477    41,235,804,901    

الرواتب   1  
واالجور 
  االساسیة

11,109,603,556 41 11,591,940,876  36  13,198,039,121  27.3  15,663,019,677  36  16,785,040,394  30.2
5  

  44  24,450,764,507  50  21,852,785,800  44.3  21,401,755,874  56  17,996,238,910 48 13,206,644,824  المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

128,181,899 0.46 144,424,167  0.45  297,975,936  0.62  201,236,418  0.45  1,707,652,333  3.10  

السلع   ج  1
  والخدمات

1,905,234,429  1,955,922,719    6,372,601,426    3,981,677,800    4,880,629,957    

المستلزمات   1  
  السلعیة

856,093,977 3.13 778,385,368  2.4  2,902,120,619  6  1,664,332,351  4  2,290,935,808  4.13  

المستلزمات   2  
  الخدمیة

274,860,252 1 595,385,381  1.8  1,176,327,698  2.43  1,055,782,709  2.44  1,167,276,734  2.10  

  2.6  1,422,417,415  3.7  1,261,562,740  4.74  2,294,153,109  1.8  582,151,970 2.82 774,280,200  صیانةال  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

219,180,000 0.80 237,443,500  0.73  275,491,300  0.57  212,590,750  0.49  177,596,250  0.32  

الموجودات     2
  الثابتة

791,294,155    409,852,399    6,816,122,309  0  1,407,487,425  0  7,477,466,720  0  

    0  0  1,403,283,425  0  6,816,122,309  0  409,852,399 0 791,294,155  االت ومعدات  أ  

    0  0.10  45,000,000  1.6  750,044,444  0.06  20,650,000 0.36 99,400,000  وسائط نقل  1  

االت ومعدات   2  
  اخرى

691,894,155 2.52 389,202,399  1.2  6,066,077,865  12.5  1,358,283,425  3  7,447,966,720  13.5  

موجودات ثابتة   ب  
  اخرى

0  0  0  0  0  0  4,204,000  0.00
9  

0  0  

المجموع     
  الفعلي

27,360,138,857 100 32,335,822,571  100  48,361,985,967  100  43,318,797,871  100  55,479,150,161  100  
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ن التخصیصات ال تتالئم مع أ)  2 - 4( وجدول رقم  ) 1 -  4( من خالل الجدول رقم نالحظ 

هداف التي ن هذه األأل)  7,  4,  3(  هدافلنة من قبل جامعة دیالى وخاصة األالمع هدافاأل

عداد إ و  والكتب والطبع تخص البحث العلمي والدراسات العلیا والتطور التعلیمي والمؤتمرات والندوات

ساسیة في الجامعات هداف الرئیسیة واألهداف تعتبر هي األهذه األوان ستشارات العلمیة الدراسات واأل

ن هذا أن الجامعة هي مؤسسة بحث علمي و التعلیم العالي والبحث العلمي أل والهیئات التابعة لوزارة

خرى وقد تبین في التخصیصات السنویة في ذه الجامعات عن بقیة المجاالت األولویة في هأالمجال له 

   .) 2 - 4( والتنفیذ الفعلي لهذه التخصیصات في الجدول رقم )  1 -  4( الجدول رقم 

من تخصیصات الموازنة لكل سنوات الدراسة تذهب بالمئة % )  90الى  80( راوح مابین ان نسبة تت

ن البنود التي تشمل من توزع على التبویبات االخرى وأ, وما یتبقى من نسبة, الى رواتب ومخصصات 

ن حث العلمي والدراسات العلیا والبعثات الدراسیة والكتب وغیرها مضمنها تخصیصات الب

لى من تبویب السلع والخدمات وینقسم إهي من ضهداف الجامعة التخصیصات التي یجب أن تحقق أ

مات السلعیة والمستلزمات الخدمیة كما ورد في الجدول االول بحیث كانت نسبة التخصیصات المستلز 

ن نسبة لتخصیصات الكلي لسنوات الدراسة وأبالمئة من مجموع ا%)  8الى  6من (لهذه البنود تتراوح 

ن هذه لسنوات الدراسة علما أ%)  6الى  4(تنفیذ هذه البنود كما في الجدول الثاني تتراوح ما بین 

. النسبة لتبویب السلع والخدمات لیس فقط لبنود البحث العلمي ولكن تشمل كثیر من البنود االخرى

ساسیة لها مقارنة مع أهداف تعتبر أن تحقق الجامعة أسب الضعیفة من التخصیص الیمكن لنوبهذه ا

  .النسب العالیة للرواتب والتخصیصات والصیانة وغیرها 
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  سئلة المقابالتأنتائج 

    هدافها ؟لموازنات في جامعة دیالى لتحقیق أمامدى مالءمة تخصیصات ا: لسؤال االولا 

وتنفیذها عداد الموازنة إخالل المقابالت مع المسؤولین عن لهذه المشكلة من جرى الباحث دراسة أوقد 

  :تي ء مختلفة بین المجیبین وكانت كاآلراآهناك  نأوتبین 

تأخذ  دائرة الموازنة في وزارة المالیة الن أب في جامعة دیالى مقابلتهم تن الذین تمو المسؤول جابأ 

بعین االعتبار والتغطي تخصیصات الموازنة حسب حاجة  التقدیریة التي تضعها الجامعة الموازنة

غلب یكون اعتمادها على نفقات مناسبا وباأل اهالجامعة الفعلیة وتقوم بالتعدیل على االرقام حسب ماتر 

   .السنة السابقة

قسم الشؤون المالیة في الجامعة عند قلة معرفة إلى ن السبب یعود بعض هؤالء المسؤولین قال إ إال أن

الحتیاجات الحقیقیة للجامعة وعدم وجود تنسیق بین وزارة المالیة وتشكیالت وزارة د الموازنة لعداإ

  .التعلیم والبحث العلمي المتمثلة بالجامعات والهیئات وغیرها 

سوء  تناسب تخصیصات الموازنة مع أهداف الجامعة المعلنة من األسباب األخرى التي ذكرت لعدمو  

ت االمؤتمر فالذي یذكر في   ،تنسجم مع متطلبات الجامعةازنة بحیث اللتخصیصات المو  قدیرالت

تخصیصات المالیة وال من حیث توفر الأ هشراف في الوزارة یفترض دراستاإلوحدة جهاز وقرارات 

ا حتى تثبت باالتصال والمداولة مع دائرة الموازنة في وزارة المالیة وبیان امكانیة توفیره الكافیة لتنفیذه

  .عداد الموازنة إالجامعات عند من قبل 

من القسم الى عمادة  أجود تنسیق وتخطیط مسبق یبدعدم و كما كان من األسباب التي ذكرت أیضا  

  .لى رئاسة الجامعة ثم إالكلیة 
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هل هناك أیة إنحرافات بین الموازنة الخاصة بجامعة دیالى والنتائج الفعلیة  : السؤال الثاني4-3-2

  لك ؟؟ وما أسباب ذ لها

  

 سنوات جامعة دیالى لخمسالسنویة للموازنة ل دراستهمن خالل  مرهذا األدراسة بوقد قام الباحث 

وهذا  سنةالكلیة لكل  بند ونسبة اإلنفاقلكل  نفاقاإل بالنسبة للتخصیص السنوي والتنفیذ الفعلي ونسبة

  : ادناه ولادمن خالل الج

  
  ) 3 – 4( م جدول رق                                   

  اتقالنف/  2008الوضع المالي لجامعة دیالى 

    ت
                               الفعلي       البند

  
تخصیص ال  

  السنوي
نسبة   الفرق 

االنفاق 
  الفعلي

  99  97,235,347  26,666,080,049  26,568,844,702        النفقات    1

الرواتب   أ  1
واالجور 
  النقدیة
  

    24,316,248,380    20,810,580,049  )3,505,668,331(  117  

الرواتب   1  
واالجور 
  االساسیة

  11,109,603,556      9,202,500,000  )1,907,103,556(  121  

  114  )1,598,564,775(  11,608,080,049      13,206,644,824    المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

    128,181,899    780,000,000  651,818,108  16  

لع الس  ج  1
  والخدمات

    1,905,234,429    3,075,500,000  1,170,265,571  62  

المستلزمات   1  
  السلعیة

  856,093,977      1,239,000,000  382,906,023  69  

قرطاسیة     
  ومطبوعات

118,831,400        130,000,000  11,168,600  91  
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  72  12,681,200  45,000,000        32,318,800  كتب ومجالت    

الماء     
  ريوالمجا

6,096,000        23,000,000  16,904,000  27  

  29  9,984,663  14,000,000        4,015,337  الكهرباء    

  100  )336,500(  245,000,000        245,336,500  الوقود    

  64  8,958,500  25,000,000        16,041,500  المالبس    

مواد المكافحة     
  والوقایة

5,815,500        20,000,000  14,184,500  29  

  65  159,366,760  460,000,000        300,633,240  المواد واللوازم    

  46  149,994,300  277,000,000        127,005,700  سلعیة متنوعة    

المستلزمات   2  
  الخدمیة

  274,860,252      881,500,000  606,639,748  31  

مخصصات     
  ونفقات السفر

10,148,000        45,000,000  34,852,000  23  

مخصصات     
  فقات االیفادون

44,968,600        100,000,000  55,031,400  45  

  38  16,940,000  27,000,000        10,060,000  نفقات االنتقال    

النشر     
  واالعالم

12,268,500        35,000,000  22,731,500  35  

  35  58,318,560  90,000,000        31,681,440  ایجار المباني    

ایجار المكائن     
  والمعدات

21,456,400        25,000,000  3,543,600  86  

الترفیه     
  الرسمي

13,498,500        20,000,000  6,501,500  67  

  1  1,979,200  2,000,000        20,800  البرید    

االتصاالت     
  والبرق

59,733,792        137,000,000  77,266,208  44  

اجور الخبراء     
  واالستشاریین

29,635,720        41,000,000  11,364,280  72  

  12  318,111,500  359,500,000        41,388,500  خدمیة متنوعة    

المؤتمرات     
  والندوات

8,509,000        20,000,000  11,491,000  43  
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  46  10,723,500  20,000,000        9,276,500  الطبع    

االشتراك في     
الدورات 
  التدریبة

6,690,000        7,000,000  310,000  96  

  62  3,825,000  10,000,000        6,175,000  تنظیف الدائرة    

التعضید     
  والترجمة

6,470,000        10,000,000  3,530,000  65  

اجور     
الخدمات 
  المصرفیة

188,000        5,000,000  4,812,000  4  

اجور حراس     
  حمایة المنشأة

0        137,500,000  137,500,000  0  

  27  10,920,000  15,000,000        4,080,000  خدمات اخرى    

  81  180,719,800  955,000,000      774,280,200    الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

    219,180,000    1,000,000,000  780,820,000  22  

مكافات لغیر   1  
  المنتسبین

  8,470,000      25,000,000  16,530,000  34  

مخصصات   2  
وبعثات 
  الطالب

  120,595,000      610,000,000  489,405,000  20  

ریف مصا  3  
  اخرى

  90,115,000      360,000,000  269,885,000  25  

الموجودات     2
  الثابتة

      791,294,155  1,030,000,000  )238,705,845(  77  

  80  198,705,845  990,000,000  791,294,155        االت ومعدات  أ  2

  38  165,600,000  265,000,000    99,400,000      وسائط نقل    

االت ومعدات     
  اخرى

    691,894,155    725,000,000  33,105,845  95  

  
2  

  
  ب

موجودات 
  ثابتة اخرى 

0        40,000,000  39,750,000  0.625  

  98.8  335,941,192  27,696,080,049  27,360,138,857        المجموع    
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 الفعلي تنفیذها ت نسبةكثیر من تخصیصات التبویبات والبنود كاننه أ )3-4(رقم  الجدولوتبین من 

جودة كثر بنود البحث العلمي مو ات السلع والخدمات والمصروفات األخرى وأن أة تبویبضعیف وخاص

نفاق الفعلي في بعض نت نسب اإلخرى حیث كاضا بالنسبة للتبویبات والبنود األیفي هذ التبویبات وأ

ناك تجاوز على یضا هونالحظ أ. ص لها من تخصیصات سنویةمنها ضعیفة والتتناسب مع ما خص

یب یشمل ن هذا التبو من نسبة تخصیص هذا التبویب وأ%) 17(جور النقدیة بنسبة واتب واألتبویب الر 

             ن نسبته من الموازنة السنویة تتراوح مابین الرواتب واألجور االساسیة والمخصصات وأ

ه من المجموع الكلي لتخصیصات الموازنة ومع ذلك تم التجاوز في هذا التبویب بهذ%) 85الى  80(

ن السبب في عدم تنفیذ كثیر وهذا مؤشر یدلنا أ. قیاسا بحجم تخصیصات هذا التبویب النسبة الكبیرة

ن هذا التبویب هو عجز الحاصل في تبویب الرواتب واألجور األساسیة ألمن البنود هو لتغطیة ال

  .  بمثابة التزام ومستحقات على الجامعة واجب على الجامعة االلتزام بها

  

  :كما یلي  المالي فقد كان الوضع 2009للعام وبالنسبة 
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  ) 4 – 4( جدول رقم 

  اتقالنف/  2009لجامعة دیالى المالي الوضع 

  ت
  الفعلي      البند

  
تخصیص ال  

  السنوي
نسبة   الفرق 

االنفاق 
   الفعلي 

  101  )587,255,464(  31,338,714,708  31,925,970,172        النفقات    1

الرواتب واالجور   أ  1
  لنقدیةا

  

    29,588,179,786    27,590,497,268  )1,997,682,518(  107  

الرواتب واالجور   1  
  االساسیة

  

  11,591,940,876      11,400,204,622  )191,736,254(  102  

  111  )1,805,946,264(  16,190,292,646      17,996,238,910    المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

    144,424,167    1,001,812,440  857,388,273  14  

  83  398,792,281  2,354,715,000    1,955,922,719      السلع والخدمات  ج  1

المستلزمات   1  
  السلعیة

  778,385,368      934,765,000  156,379,632  83  

قرطاسیة     
  ومطبوعات

109,752,255        85,540,000  )24,212,255(  128  

  68  11,650,750  36,255,000        24,604,250  كتب ومجالت    

    )13,180,000(  0        13,180,000  الماء والمجاري    

  180  )29,094,658(  36,180,000        65,274,658  الكهرباء    

  82  64,939,200  354,490,000        289,550,800  الوقود    

  4218  )4,324,000(  105,000        4,429,000  المالبس    

مواد المكافحة     
  والوقایة

1,590,000        18,090,000  16,500,000  9  

  77  60,577,635  267,380,000        206,802,365  المواد واللوازم    

  46  73,522,960  136,725,000        63,202,040  سلعیة متنوعة    

المستلزمات   2  
  الخدمیة

  595,385,381      754,560,000  159,174,619  79  

مخصصات     
  ونفقات السفر

32,310,590        72,360,000  40,049,410  45  

مخصصات     
  ونفقات االیفاد

53,932,400        90,450,000  36,517,600  60  
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  41  24,870,250  42,210,000        17,339,750  نفقات االنتقال    

  89  3,397,500  30,150,000        26,752,500  النشر واالعالم    

  90  11,833,870  112,761,000        100,927,130  ایجار المباني    

كائن ایجار الم    
  والمعدات

29,989,275        39,121,000  9,131,725  77  

  158  )26,379,500(  45,225,000        71,604,500  الترفیه الرسمي    

  42  1,761,700  3,015,000        1,253,300  البرید    

االتصاالت     
  والبرق

119,342,776        84,420,000  )34,922,776(  141  

اجور الخبراء     
  واالستشاریین

40,662,210        35,255,000  )5,407,210(  115  

  51  98,322,050  199,593,000        101,270,950  خدمیة متنوعة    

المؤتمرات     
  والندوات

19,139,500        45,225,000  26,085,500  42  

  112  )1,867,500(  15,075,000        16,942,500  الطبع    

االشتراك في     
  الدورات التدریبیة

5,731,000        12,060,000  6,329,000  48  

  76  14,239,000  60,300,000        46,061,000  تنظیف الدائرة    

التعضید     
  والترجمة

1,515,000        21,105,000  19,590,000  7  

اجور الخدمات     
  المصرفیة

577,000        3,015,000  2,438,000  19  

اجور االنتساب     
الى المؤسسات 

  العلمیة

1,562,000        21,708,000  20,146,000  7  

  58  2,560,000  6,030,000        3,470,000  الدعایة    

خدمات اخرى     
  متنوعة

6,272,950        9,045,000  2,772,050  69  

  87  83,238,030  665,390,000      582,151,970    الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

    237,443,500    391,690,000  154,246,500  61  

مكافات لغیر   1  
  المنتسبین

  8,407,000      20,225,000  11,818,000  42  

مخصصات   2  
  وبعثات الطالب

  82,010,000      229,385,000  147,375,000  36  
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  103  )4,946,500(  142,080,000      147,026,500    مصاریف اخرى  3  

الموجودات     2
  الثابتة 

      409,852,399  641,592,000  231,739,601  64  

  64  231,739,601  641,592,000  409,852,399        االت ومعدات  أ  2

  68  9,500,000  30,150,000    20,650,000      وسائط نقل    

االت ومعدات     
  اخرى

    389,202,399    551,142,000  161,939,601  71  

  101  )355,515,863(  31,980,306,708  32,335,822,571        المجموع    

   

تنفیذ تخصیصاتها ضعیفة  لبنود كانت نسبأن هناك كثیر من اتبین ) 4-4(رقم ن الجدول وتبین م

بنود المؤتمرات  منهاخرى و بند هو مجموع كثیر من البنود األال هذا حیث كان )خدمیة متنوعة(وخاصة 

من  وغیرهالى المؤسسات العلمیة وأجور االنتساب إوالندوات واالشتراك في الدورات التدریبیة والطبع 

ن ما خصص لهذه علما أ. ة بالتخصیصات السنویة لهامقارنالتي كانت نسب انجازها ضعیفة البنود 

البنود من تخصیصات یمثل نسبة ضعیفة من مجموع التخصیصات الكلي لهذه السنة وهذا ما مبین 

من %) 3(حیث كانت نسبة هذه البنود في تخصیصات الموازنة التتجاوز ) 1- 4(في الجدول رقم 

یضا أن وتبین أ. لفعلي ضعیفة لهذه البنودنفاق ااإل ي للتخصیصات ومع ذلك كانت نسبالمجموع الكل

  .هناك بعض التجاوزات على بعض البنود وهذا مخالف لتعلیمات الموازنة العامة للدولة 

  

ا ب   :فقد كان الوضع المالي كما یلي  2010النسبة لعام وأمّ
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  ) 5 – 4( دول رقم ج

  اتقالنف/  2010لجامعة دیالى المالي الوضع 

  ت
  الفعلي      البند

  
التخصیص   

  السنوي
نسبة   الفرق 

نفاق اإل 
   الفعلي

  110  )3,685,842,116(  37,860,021,542  41,545,863,658        النفقات    1

الرواتب واالجور   أ  1
  النقدیة
  

    34,599,794,996    31,304,598,702  )3,295,196,294(  111  

الرواتب واالجور   1  
  االساسیة

  

  13,198,039,121      12,907,666,697  )290,372,424(  102  

  116  )3,004,823,869(  18,396,932,005      21,401,755,874    المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

    297,975,936    1,404,972,840  1,106,996,904  21  

  130  )1,467,601,426(  4,905,000,000    6,372,601,426      السلع والخدمات  ج  1

المستلزمات   1  
  ةالسلعی

  2,902,120,619      2,500,000,000  )402,120,619(  116  

قرطاسیة     
  ومطبوعات

286,408,120        135,000,000  )151,408,120(  212  

  116  )17,849,759(  110,000,000        127,849,759  كتب ومجالت    

  0  30,000,000  30,000,000        0  الماء والمجاري    

  91  8,026,750  85,000,000        76,973,250  الكهرباء    

  104  )13,364,800(  350,000,000        363,364,800  الوقود    

  32  23,708,000  35,000,000        11,292,000  المالبس    

مواد المكافحة     
  والوقایة

11,451,000        30,000,000  18,549,000  38  

  113  )194,300,130(  1,535,000,000        1,729,300,130  المواد واللوازم    

  156  160,451,844  190,000,000        295,481,560  لعیة متنوعةس    
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المستلزمات   2  
  الخدمیة

  1,176,327,698      1,250,000,000  73,672,302  94  

مخصصات     
  ونفقات السفر

235,410,937        72,360,000  )163,050,937(  325  

مخصصات     
  ونفقات االیفاد

54,185,425        90,450,000  36,264,575  60  

  2  41,375,000  42,210,000        835,000  نفقات االنتقال    

  71  16,161,700  55,000,000        38,838,300  النشر واالعالم    

  77  34,676,700  150,000,000        115,323,300  ایجار المباني    

ایجار المكائن     
  والمعدات

10,911,940        50,000,000  39,088,060  22  

  102  )1,388,650(  70,000,000        71,388,650  الترفیه الرسمي    

  19  8,065,050  10,000,000        1,934,950  البرید    

االتصاالت     
  والبرق

283,344,902        265,000,000  )18,344,902(  107  

اجور الخبراء     
  واالستشاریین

65,053,150        65,000,000  )53,150(  100  

  79  80,878,856  379,980,000        299,101,144  خدمیة متنوعة    

المؤتمرات     
  والندوات

59,081,500        75,000,000  15,918,500  79  

  125  )6,246,386(  25,000,000        31,246,386  الطبع    

االشتراك في     
  الدورات التدریبیة

20,531,558        35,000,000  14,468,442  59  

  102  )2,434,000(  150,000,000        152,434,000  تنظیف الدائرة    

التعضید     
  والترجمة

34,270,000        30,000,000  )4,270,000(  114  

اجور الخدمات     
  المصرفیة

413,200        5,000,000  4,586,800  8  

اجور االنتساب     
الى المؤسسات 

  العلمیة

280,000        30,000,000  29,720,000  1  

خدمات اخرى     
  متنوعة

844,500        19,980,000  19,135,500  4  

  199  )1,139,153,109(  1,155,000,000      2,294,153,109    انةالصی  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

    275,491,300    245,450,000  )30,041,300(  112  
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مكافات لغیر   1  
  المنتسبین

  18,855,000      25,000,000  6,145,000  75  

مخصصات   2  
  وبعثات الطالب

  86,588,000      120,000,000  33,412,000  72  

ساط التأمین اق  3  
  على غیر الحیاة

  10,000,000      0  )10,000,000(    

  159  )59,598,000(  100,450,000      160,048,300    مصاریف اخرى  4  

الموجودات     2
  الثابتة

      6,816,122,309  9,594,727,000  2,778,604,691  71  

  71  2,778,604,691  9,594,727,000  6,816,122,309        االت ومعدات  أ  2

  121  )130,000,000(  620,000,000    750,044,444      سائط نقلو     

االت ومعدات     
  اخرى

    6,066,077,865    8,874,727,000  2,808,649,135  68  

  
2  

  
  ب

موجودات ثابتة 
         اخرى 

0        100,000,000  24,628,000  51  

  102  )907,237,425(  47,454,748,542  48,361,985,967        المجموع    

  

وقد  یذها الفعلیة ضعیفة جداً أن هناك كثیر من البنود كانت نسبة تنف) 5- 4( رقم  الجدولین من وتب

خرى متنوعة ألى المؤسسات العلمیة وخدمات كما في بند االنتساب إ%) 4(او %) 1(لى تصل إ

ب نها تمثل نسها السنویة كما هو مطلوب بالرغم أخرى التي لم تنفذ تخصیصاتوغیرها من البنود األ

یضا من وتبین أ). 1- 4(ضعیفة من التخصیص الكلي للموازنة السنویة حسب مامبین في الجدول رقم 

جور النقدیة والبنود وخاصة تبویب الرواتب واألخالل الجدول اعاله أن هناك تجاوزات على التبویبات 

ب بالتبویبات تخصیص هذا التبویذا ما قورن بنسبة ز یمثل نسبة كبیرة من التخصیصات إوهذا التجاو 

  .  خرى األ

  :كان كاالتي  2011الوضع المالي لسنة 

  



74 
 

  ) 6 – 4( جدول رقم 

  اتقالنف/  2011الوضع لجامعة دیالى 

  ت
التخصیص     الفعلي      البند

  السنوي
نسبة   الفرق 

نفاق اإل 
  الفعلي

  112  )4,397,964,791(  37,513,345,655  41,911,310,446        النفقات    1

جور الرواتب واال  أ  1
  النقدیة
  

    37,515,805,477    32,773,645,975  )4,742,159,502(  114  

الرواتب واالجور   1  
  االساسیة

  15,663,019,677      13,422,569,899  )2,240,449,778(  117  

  113  )2,501,709,724(  19,351,076,076      21,852,785,800    المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

    201,236,418    1,499,107,853  1,297,871,435  13  

  130  )926,156,468(  3,055,521,332    3,981,677,800      السلع والخدمات  ج  1

المستلزمات   1  
  السلعیة

  1,664,332,351      1,444,489,000  )219,843,351(  115  

قرطاسیة     
  ومطبوعات

309,876,278        77,773,500  )232,102,778(  398  

  181  )51,395,584(  63,371,000        114,766,584  كتب ومجالت    

    17,283,000  17,283,000        0  الماء والمجاري    

  249  )73,046,845(  48,968,500        122,015,345  الكهرباء    

  227  )256,882,450(  201,635,000        458,517,450  الوقود    

  23  15,544,500  20,163,500        4,619,000  المالبس    

حة مواد المكاف    
  والوقایة

6,422,500        17,283,000  10,860,500  37  

  56  384,936,025  884,313,500        499,377,475  المواد واللوازم    

  131  )35,039,719(  113,698,000        148,737,719  سلعیة متنوعة    

المستلزمات   2  
  الخدمیة

  1,055,782,709      945,636,832  )110,145,877(  112  

مخصصات     
  ت السفرونفقا

134,535,234        20,843,300  )113,691,934(  645  
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مخصصات     
  ونفقات االیفاد

57,950,284        26,054,123  )31,896,161(  222  

  0.36  24,229,181  24,317,181        88,000  نفقات االنتقال    

  230  )20,673,150(  15,842,750        36,515,900  النشر واالعالم    

  103  )5000,000(  150,000,000        155,000,000  ایجار المباني    

ایجار المكائن     
  والمعدات

6,327,000        50,000,000  43,673,000  13  

  114  )5,536,250(  40,327,000        45,863,250  الترفیه الرسمي    

  33  3,880,500  5,761,000        1,880,500  البرید    

االتصاالت     
  والبرق

182,900,815        265,000,000  82,099,185  69  

اجور الخبراء     
  واالستشاریین

5,182,300        65,000,000  59,817,700  8  

  152  )147,047,948(  282,491,478        429,539,426  خدمیة متنوعة    

المؤتمرات     
  والندوات

91,999,991        43,207,500  )48,792,491(  212  

  150  )7,263,464(  14,402,500        21,665,964  الطبع    

الشتراك في ا    
  الدورات التدریبیة

20,417,016        20,163,500  )253,516(  101  

  149  )73,685,000(  150,000,000        223,685,000  تنظیف الدائرة    

التعضید     
  والترجمة

62,260,000        17,283,000  )44,977,000(  360  

اجور الخدمات     
  المصرفیة

1,855,095        2,880,500  1,025,405  64  

جور االنتساب ا    
الى المؤسسات 

  العلمیة

1,826,060        17,283,000  15,456,940  11  

  0  5,761,000  5,761,000        0  الدعایة    

خدمات اخرى     
  متنوعة

5,830,300        11,510,478  5,680,178  51  

  190  )596,167,240(  665,395,500      1,261,562,740    الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

    212,590,750    185,070,495  )27,520,255(  115  

مكافات لغیر   1  
  المنتسبین

  10,135,000      7,201,250  )2,933,750(  141  
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مخصصات   2  
  وبعثات الطالب

  141,295,000      120,000,000  )21,295,000(  118  

  106  )3,291,505(  57,869,245      61,160,750    مصاریف اخرى  3  

الموجودات     2
  الثابتة

      1,407,487,425  4,996,347,532  4,535,454,110  28  

  28  3,535,454,110  4,938,737,535    1,403,283,425      االت ومعدات  أ  2

  0  )45,000,000(  0    45,000,00      وسائط نقل     

االت ومعدات     
  اخرى

    1,358,283,425    4,938,737,535  3,580,454,110  28  

  
2  

  
  ب

موجودات ثابتة 
       اخرى 

    4,204,000    57,610,000  53,406,000  15  

  102  )809,104,681(  42,509,693,190  43,318,797,871        المجموع    

                            

نفاق اإلكانت هناك فروقات كبیرة في التبویبات والبنود الفرعیة وفي نسبة  )6-4( الجدول وتبین من 

و أ)  % 30الى  10(في بعض التبویبات تتراوح مابین  قنفاللتخصیصات حیث كانت نسبة اإل الفعلي

بالنسبة الى التخصیصات السنویة التي خصصت لها  حتى اقل من هذه النسب وهذه نسب ضعیفة جداً 

و أ) % 200(والبنود قد تصل الى وكانت هناك تجاوزات على بعض التبویبات . في الموازنة العامة 

وبالنسبة ) % 8ذ هذا البند بنسبة فّ اجور الخبراء واالستشاریین نُ ( ونذكر مثال من هذه البنود . كثرأ

وهذه  .)%645نفاق الفعلي ت ونفقات السفر حیث كانت نسبة اإلمخصصا( للتجاوزات نذكر مثال بند 

و في التجاوز على التخصیصات السنویة هي مخالفة واء كانت في ضعف التنفیذ الفعلي أالنسب س

  .ة وتعتبر مؤشر سلبي على الجامعة من قبل الجهات الرقابیة لتعلیمات الموازنة العام

  

  :كان كما یلي  2012الوضع المالي لسنة 
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  ) 7 – 4( جدول رقم 

  اتقالنف/  2012الوضع لجامعة دیالى 

  ت
                                       الفعلي      البند

  
  صیخصتال  

  السنوي
نسبة   الفرق 

نفاق اإل 
   الفعلي

  93  3,874,699,682  51,876,383,123  48,001,683,441        لنفقاتا    1

الرواتب واالجور   أ  1
  النقدیة
  

    41,235,804,901    45,249,597,454  4,013,792,553  91  

الرواتب واالجور   1  
  االساسیة

  16,785,040,394      23,326,145,572  6,541,105,178  72  

  116  )2,527,312,625(  21,923,451,882      24,450,764,507    المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

    1,707,652,333    1,597,740,669  )109,911,664(  107  

  102  )84,534,957(  4,796,095,000    4,880,629,957      السلع والخدمات  ج  1

المستلزمات   1  
  السلعیة

  2,290,935,808      2,500,000,000  209,064,192  92  

قرطاسیة     
  تومطبوعا

195,207,600        135,000,000  )60,207,600(  145  

  24  83,159,501  110,000,000        26,840,499  كتب ومجالت    

  18  18,552,000  30,000,000        11,448,000  الماء والمجاري    

  115  )12,770,545(  85,000,000        97,770,545  الكهرباء    

  129  )109,700,884(  375,000,000        484,700,884  الوقود    

  119  )1,858,500(  10,000,000        11,858,500  المالبس    

مواد المكافحة     
  والوقایة

23,974,000        30,000,000  6,026,000  80  

  84  244,525,450  1,535,000,000        1,290,474,550  المواد واللوازم    

  78  41,338,770  190,000,000        148,661,230  سلعیة متنوعة    

تلزمات المس  2  
  الخدمیة

  1,167,276,734      1,141,095,000  )26,181,734(  102  
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مخصصات     
  ونفقات السفر

71,321,540        36,180,000  )35,141,540(  197  

مخصصات     
  ونفقات االیفاد

39,063,678        45,225,000  6,161,322  86  

  89  4,829,970  42,210,000        37,380,030  نفقات االنتقال    

  191  )25,120,000(  27,500,000        52,620,000  واالعالمالنشر     

  107  )10,000,000(  150,000,000        160,000,000  ایجار المباني    

ایجار المكائن     
  والمعدات

16,150,000        50,000,000  33,850,000  32  

  95  3,620,330  70,000,000        66,379,670  الترفیه الرسمي    

  18  8,208,500  10,000,000        1,791,500  البرید    

االتصاالت     
  والبرق

167,794,980        265,000,000  97,205,020  63  

اجور الخبراء     
  واالستشاریین

996,400        65,000,000  64,003,600  2  

  146  )173,798,936(  379,980,000        553,778,936  خدمیة متنوعة    

المؤتمرات     
  والندوات

77,957,770        75,000,000  )2,957,770(  104  

  185  )21,366,986(  25,000,000        46,366,986  الطبع    

االشتراك في     
  الدورات التدریبیة

17,052,160        35,000,000  17,947,840  49  

  179  )145,255,000(  150,000,000        295,255,000  تنظیف الدائرة    

التعضید     
  والترجمة

86,790,000        30,000,000  )56,790,000(  289  

اجور الخدمات     
  المصرفیة

936,000        5,000,000  4,064,000  19  

اجور االنتساب     
الى المؤسسات 

  العلمیة

0        10,000,000  10,000,000  0  

خدمات اخرى     
  متنوعة

29,421,020        19,980,000  )9,441,020(  147  

  123  )267,417,415(  1,155,000,000      1,422,417,415    الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

    177,596,250    232,950,000  55,353,750  76  
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مكافات لغیر   1  
  المنتسبین

  3,325,000      12,500,000  9,175,000  27  

مخصصات   2  
  وبعثات الطالب

  125,446,000      120,000,000  )5,446,000(  105  

  49  51,624,750  100,450,000      48,825,250    مصاریف اخرى  3  

لموجودات ا    2
  الثابتة

      7,477,466,720  9,010,237,000  1,482,770,280  83  

االت   أ  2
االت (ومعدات

  )ومعدات اخرى

    7,447,966,720    8,910,237,000  1,462,270,280  84  

موجودات ثابتة   ب  2
         اخرى 

    29,500,000    100,000,000  20,500,000  59  

  91  5,407,469,962  60,886,620,123  55,479,150,161        المجموع    

  

وكانت هناك تجاوزات , هناك بعض البنود كانت نسبة انجازها ضعیفة  نأ )7-4( الجدول وتبین من 

ن هناك فائض عاله أفي الجدول أ 2012النظر في موازنة ومما یلفت , على كثیر من البنود 

دراسة  ومن خالل, ة السابقة وهذا یختلف عن سنوات الدراس%) 9(بالتخصیص السنوي الكلي بنسبة 

جور النقدیة لم تتجاوز على تبویب الرواتب واألن الجامعة في هذه السنة تبین أ 2012الموازنة لسنة 

جور النقدیة ولما یمثله تبویب الرواتب واأل, بكما في السنوات السابقة وكان هناك فائض في هذا التبوی

 2012الفائض اعطت هذا المؤشر في موازنة  ن نسبةسبة كبیرة من تخصیصات الموازنة فإمن ن

  . والذي یختلف عن السنوات السابقة 
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  ذات العالقة بالسؤال الثاني سئلة المقابالت أنتائج 

؟  لهاهل هناك أیة إنحرافات بین الموازنة الخاصة بجامعة دیالى والنتائج الفعلیة :  السؤال الثاني

  وما أسباب ذلك ؟

  :تي اآلبواب كانت االجابات كالضعیفة في كثیر من األ الفعلي فاقنإل نسب ابالنسبة الى  

بواب األلى عدم تنفیذ كثیر من إدت أسباب التي ن األأببعض المسؤولین الذین تم مقابلتهم جاب أ

في الموقع منیة التي كانت سائدة في تلك الفترة وكانت الجامعة روف األظبالصورة المطلوبة هي  ال

  .صات الموازنة یخصتعاق تنفیذ كثیر من أمما  2008نة بالنسبة لس البدیل

غلب التخصیصات التي لم تنفذ غیر مهمة وغیر مفعلة مثل أ من األسباب التي ذكرت أیضا كونو  

ن أخرى والبرید والطوابع وغیرها و ألى إلتي تخص انتقال الموظف من جامعة نفقات االنتقال ا

تأخیر التمویل  من األسباب األخرى  و. من الجامعة وزارة بدون طلبتخصیصاتها توضع من قبل ال

بعض السنوات وعدم القدرة على الصرف لنفس السبب في نفس الشهر في وضاع بسبب األ الشهري

  .حسب التعلیمات 

  : نفاقم األعد من أسبابن أضاف بعضهم أقد  و 

  . معة فقطالجا یسن الصرف یعد من صالحیة رئأركزیة في الصرف من قبل الجامعة و الم -

اجراءات  عن سؤولفي قسم الشؤون المالیة كونه هو الم محاسبي المتخصصضعف الكادر ال -

موافقة رئیس الجامعة على  واستحصالقسامها ومراكزها ألجامعة وكلیاتها و وتنظیم معامالت الصرف ل

لصرف عداد خطة مدروسة قسام والكلیات إلعاون بین هذه األوعدم التنسیق والت ،الصرف

  .ساسیة منها لتخصیصات وتلبیة حاجتهم األا
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 ،لتغطیة التجاوز والعجز في االبواب االخرى من بند الى بند اخر للمناقلة غیر المنفذةالبنود استخدام -

  .رسمیة غلب هذه المناقالت تكون بدون موافقةأ و

  .اقرار الموازنة في كل سنة مالیة تأخر -

  :لمدراء المالیین كاالتي جابات اإاما بالنسبة للتجاوزات فكانت 

الجامعة تعاني من عجز مالي  بسبب أن ,ن في الرواتبزات ولحد اآلان اغلب التجاو  نجاب المسؤولو أ

خذ من السنة التي یتم فیها متراكم لصرف رواتب ومخصصات لسنوات سابقة بدون تخصیص مالي ویؤ 

عات والعالوات وتصویب تاریخ اضافة خدمة للمنقولین من دوائر اخرى والترفی ال ذلكمث .الصرف

ن توفر وزارة المالیة أطباء والمحامیین من دون خرى لألأاالستحقاق وصرف مستحقات ومخصصات 

جامعة الحالیة والتي احتسبت على من موازنة الذلك ن ینفذ أ حیث یشرع القانون.لذلك  امالی اتخصیص

یقاف إى التخصیص حیث الیمكن التجاوز علمما یسبب . الوظیفي المصادق علیهس المالك ىساأ

   .نه حق مكتسب وحسب القانونلصرف ألا

بنسبة  )الدرجات الخاصة(التي تخص رئیس الجامعة وعمداء الكلیات  االستثنائیة یضا تم زیادةوأ

دى الى تنفیذها وتجاوز التخصیص أهذه الزیادة مما  لم تأخذ بعین االعتبارولكن وزارة المالیة % 100

ولكن وزارة المالیة  ,مانة مجلس الوزراءأتم زیادة التعرفة من قبل فقد  ,نسبة للكهرباءونفس السبب بال

تم فقد یفادات والمكافأت اإل أما ،كلیة 13بقت التخصیص على حاله بالرغم من توسع الجامعة الى أ

خل دا اواصبحت حتى التكفي ایفاد% 50مانة مجلس الوزراء الى أتخفیضها بكتاب رسمي من الوزارة و 

جور السفر لهم على نفس أالدراسیة و  ن طلبة البعثات والزماالت واالجازاتأالقطر ولیس خارجه علما 

  .الباب 
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  :األخرى التي ذكرها بعض هؤالء المسؤولینأسباب التجاوزات  و من

  .صحیحة من قبل الجامعة  قدیریةعداد موازنة تإعدم  -

  .أحیانا تخفیض الدولة للتخصیصات المالیة -

  .الجامعة بالتوسع رغم تخصیصاتها الضعیفة دون دراسة االمكانیات المالیة المتاحة  ستمرارا -

خالل في تنفیذ الموازنة دى الى اإلألعمل في قسم الشؤون المالیة مما لم یكن هناك كادر مؤهل ل -

  .وجهها الصحیحة أعلى 

  

نوات التي تغطیها الدراسة في هل هناك أیة تغیرات الفتة للنظر خالل الس: لسؤال الثالث ا4-3-3

  قیم الموازنة ونتائج أعمال جامعة دیالى ؟ وما أسباب ذلك ؟

والتخصیصات للنفقات من خالل القوائم المالیة لموازنة جامعة دیالى مر هذا األوقد قام الباحث بدراسة 

) %100(عطیت نسبة أو ساس أسنة )  2008( وجعل سنة  جمالیةإبصورة سنوات  لخمسالسنویة 

نوات الباقیة التي نحراف في التخصیصات التي صرفت للستبویبات والبنود وتم قیاس مدى اإللكل ال

  :وهذا من خالل الجدول ادناه  2008سنة االساس  أساستلیها على 
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  ) 8 – 4( جدول رقم 

  جامعة دیالى/  )2008( ساس سنویا بالنسبة لسنة األ الفعلیة یر في النفقاتیالتغ

  ت
  2012  2011  2010  2009  2008 ساسأسنة   البند

النسبة   المبلغ
  بالمئة

النسبة   المبلغ
  بالمئة

النسبة   المبلغ
  بالمئة

النسبة    المبالغ
  بالمئة

النسبة   المبالغ
  بالمئة

.156  41,545,863,658  120  31,925,970,172 100 26,568,844,702  النفقات    1
3  

41,911,310,446  157.
7  

48,001,683,441  180.
7  

الرواتب   أ  1
واالجور 
  النقدیة

24,316,248,380 100 29,588,179,786  122  34,599,794,996  142  37,515,805,477  154  41,235,804,901  169.
5  

الرواتب   1  
واالجور 
  االساسیة

  

11,109,603,556 100 11,591,940,876  104  13,198,039,121  118.
8  

15,663,019,677  141  16,785,040,394  151  

  185  24,450,764,507  165  21,852,785,800  162  21,401,755,874  136  17,996,238,910 100 13,206,644,824  المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

128,181,899 100 144,424,167  113  297,975,936  232  201,236,418  164  1,707,652,333  1,33
2  

السلع   ج  1
  والخدمات

1,905,234,429 100 1,955,922,719  103  6,372,601,426  334  3,981,677,800  209  4,880,629,957  256  

المستلزمات   1  
  السلعیة

856,093,977 100 778,385,368  91  2,902,120,619  339  1,664,332,351  194.
4  

2,290,935,808  267.
6  

قرطاسیة     
  ومطبوعات

118,831,400 100 109,752,255  92.4  286,408,120  241  309,876,278  261  195,207,600  164  

  83  26,840,499  355  114,766,584  396  127,849,759  76  24,604,250 100 32,318,800  كتب ومجالت    

الماء     
  والمجاري

6,096,000 100 13,180,000  216  0  0  0  0  11,448,000  187.
8  

1,62  65,274,658 100 4,015,337  الكهرباء    
6  

76,973,250  1917  122,015,345  3038  97,770,545  2435  

.197  484,700,884  187  458,517,450  148  363,364,800  118  289,550,800 100 245,336,500  الوقود    
5  

  74  11,858,500  28.8  4,619,000  70  11,292,000  28  4,429,000 100 16,041,500  المالبس    

مواد المكافحة     
  والوقایة

5,815,500 100 1,590,000  27  11,451,000  197  6,422,500  110  23,974,000  412  

  429  1,290,474,550  166  499,377,475  575  1,729,300,130  69  206,802,365 100 300,633,240  المواد واللوازم    

  117  148,661,230  117  148,737,719  233  295,481,560  50  63,202,040 100 127,005,700  سلعیة متنوعة    
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المستلزمات   2  
  میةالخد

274,860,252 100 595,385,381  217  1,176,327,698  428  1,055,782,709  384  1,167,276,734  424.
6  

مخصصات     
  ونفقات السفر

10,148,000 100 32,310,590  318  235,410,937  2,32
0  

134,535,234  1,32
5  

71,321,540  703  

مخصصات     
  ونفقات االیفاد

44,968,600 100 53,932,400  120  54,185,425  120  57,950,284  129  39,063,678  86.8  

.371  37,380,030  0.87  88,000  8.3  835,000  172  17,339,750 100 10,060,000  نفقات االنتقال    
5  

النشر     
  واالعالم

12,268,500 100 26,752,500  218  38,838,300  317  36,515,900  297.
6  

52,620,000  428.
9  

  505  160,000,000  489  155,000,000  364  115,323,300  319  100,927,130 100 31,681,440  ایجار المباني    

ایجار المكائن     
  والمعدات

21,456,400 100 29,989,275  140  10,911,940  51  6,327,000  29.5  16,150,000  75  

الترفیه     
  الرسمي

13,498,500 100 71,604,500  530  71,388,650  529  45,863,250  339  66,379,670  492  

6,02  1,253,300 100 20,800  البرید    
5  

1,934,950  9,30
3  

1,880,500  9,04
0  

1,791,500  8,61
3  

االتصاالت     
  والبرق

59,733,792 100 119,342,776  200  283,344,902  474  182,900,815  306  167,794,980  281  

اجور الخبراء     
  واالستشاریین

29,635,720 100 40,662,210  137  65,053,150  220  5,182,300  17.5  996,400  3.36  

1,03  429,539,426  723  299,101,144  245  101,270,950 100  41,388,500  خدمیة متنوعة    
7  

553,778,936  1338  

المؤتمرات     
  والندوات

8,509,000  100 19,139,500  225  59,081,500  694  91,999,991  1,08
1  

77,957,770  916  

.233  21,665,964  337  31,246,386  183  16,942,500 100  9,276,500  الطبع    
5  

46,366,986  499.
8  

االشتراك في     
الدورات 
  التدریبیة

6,690,000 
  

100 5,731,000  86  20,531,558  307  20,417,016  305  17,052,160  254.
9  

2,46  152,434,000  746  46,061,000 100  6,175,000  تنظیف الدائرة    
8  

223,685,000  3,62
2  

295,255,000  4,78
1  

التعضید     
  والترجمة

6,470,000  100 1,515,000  23.4  34,270,000  530  62,260,000  962  86,790,000  1341  

اجور     
الخدمات 
  المصرفیة

188,000  100 577,000  307  413,200  220  1,855,095  987  936,000  497.
8  

اجور     
االنتساب الى 
المؤسسات 

  العلمیة

0  0  1,562,000  0  280,000  0  1,826,060  0  0  0  

  0  0    0  0  0  0  3,470,000  0  0  الدعایة    

خدمات اخرى     
  متنوعة

4,080,000  100  6,272,950  154  844,500  21  5,830,300  142  29,421,020  721  
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.183  1,422,417,415  163  1,261,562,740  296  2,294,153,109  75  582,151,970 100 774,280,200  الصیانة  3  
7  

وفات المصر   ء  1
  االخرى

219,180,000 100 237,443,500  108  275,491,300  126  212,590,750  97  177,596,250  81  

مكافات لغیر   1  
  المنتسبین

8,470,000 100 8,407,000  99  18,855,000  223  10,135,000  119.
6  

3,325,000  39  

مخصصات   2  
وبعثات 
  الطالب

120,595,000 100 82,010,000  68  86,588,000  72  141,295,000  117  125,446,000  104  

اقساط   3  
التأمین على 

غیر قید 
  الحیاة

0  100  0  0  10,000,000  0  0  0  0  0  

مصاریف   4  
  اخرى

90,115,000 100 147,026,500  163  160,048,300  178  61,160,750  67.8  48,825,250  54  

الموجودات     2
  الثابتة

791,294,155  100  409,852,399  0  6,816,122,309  0  1,407,487,425  0  7,477,466,720  0  

  0  0  177  1,403,283,425  861  6,816,122,309  52  409,852,399 100 791,294,155  االت ومعدات  أ  2

  0  0  45  45,000,000  755  750,044,444  21  20,650,000 100 99,400,000  وسائط نقل    

االت ومعدات     
  اخرى

691,894,155 100 389,202,399  56  6,066,077,865  877  1,358,283,425  196  7,447,966,720  1,07
6  

موجودات   ب  2
   ثابتة اخرى 

0 0 0  0  0  0  4,204,000  1,68
1  

29,500,000  0  

  203  55,479,150,161  158  43,318,797,871  177  48,361,985,967  118  32,335,822,571 100 27,360,138,857  المجموع    

  

بالزیادة ما من سنة الى أخرى أ في النفقات الفعلیة كبیرة تغییراتهناك ن أ )8-4(من الجدول رقم  تبین

ومن  ,بعض البنود بین السنواتل نفاق الفعليفي اإلكبیر  انخفاضو هناك خرى أالكبیرة بین سنة وأ

تغییرات هذه الجراها سوف تبین من المقابالت التي أ علیها الباحث جابات التي حصلاإلخالل 

  .سبابهاوأ
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:یر في التخصیصات السنویة كانت كما یلي یبة للتغبالنس  

) 9 – 4( جدول رقم   

  جامعة دیالى/  )2008( التغیر في التخصیصات السنویة بالنسبة لسنة االساس 

  
  ت

  
  2012  2011  2010  2009  2008 سنة اساس  البند

النسبة   المبلغ
  بالمئة

النسبة   المبلغ
  بالمئة

النسبة   المبلغ
  بالمئة

لنسبة  ا  المبالغ
  بالمئة

النسبة   المبالغ
  بالمئة

.117  31,338,714,708 100  26,666,080,049  النفقات    1
5  

37,860,021,542  142  37,513,345,655  140.
7  

51,876,383,123  194.
5  

الرواتب   أ  1
واالجور 
  النقدیة

20,810,580,049  100 27,590,497,268  132.
5  

31,304,598,702  150  32,773,645,975  157  45,249,597,454  217  

الرواتب   1  
واالجور 
  االساسیة

9,202,500,000  100 11,400,204,622  123.
8  

12,907,666,697  140  13,422,569,899  146  23,326,145,572  253  

  189  21,923,451,882  167  19,351,076,076  158  18,396,932,005  139  16,190,292,646 100  11,608,080,049  المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

780,000,000  100 1,001,812,440  128  1,404,972,840  180  1,499,107,853  192  1,597,740,669  205  

السلع   ج  1
  والخدمات

3,075,500,000  100 2,354,715,000  76.5  4,905,000,000  159  3,055,521,332  99  4,796,095,000  156  

المستلزمات   1  
  السلعیة

1,239,000,000  100 934,765,000  75  2,500,000,000  202  1,444,489,000  117  2,500,000,000  202  

قرطاسیة     
  ومطبوعات

130,000,000  100 85,540,000  65.8  135,000,000  104  77,773,500  60  135,000,000  104  

  244  110,000,000  141  63,371,000  244  110,000,000  80.5  36,255,000 100  45,000,000  كتب ومجالت    

  130  30,000,000  75  17,283,000  130  30,000,000  0  0 100  23,000,000  الماء والمجاري    

  607  85,000,000  350  48,968,500  607  85,000,000  258  36,180,000 100  14,000,000  الكهرباء    

.144  354,490,000 100  245,000,000        الوقود      
7  

350,000,000  143  201,635,000  82  375,000,000  153  

  40  10,000,000  81  20,163,500  140  35,000,000  0.42  105,000 100  25,000,000  المالبس    

مواد المكافحة     
  والوقایة

20,000,000  100 18,090,000  90.5  30,000,000  150  17,283,000  86  30,000,000  150  

  334  1,535,000,000  192  884,313,500  334  1,535,000,000  58  267,380,000 100  460,000,000  المواد واللوازم    

  68.5  190,000,000  41  113,698,000  69  190,000,000  49  136,725,000 100  277,000,000  سلعیة متنوعة    
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المستلزمات   2  
  الخدمیة

881,500,000  100 754,560,000  85.6  1,250,000,000  142  945,636,832  107  1,141,095,000  129  

صصات مخ    
  ونفقات السفر

45,000,000  100 72,360,000  160.
8  

72,360,000  161  20,843,300  46  36,180,000  80  

مخصصات     
  ونفقات االیفاد

100,000,000  100 90,450,000  90.5  90,450,000  90  26,054,123  26  45,225,000  45  

  156  42,210,000  90  24,317,181  156  42,210,000  156  42,210,000 100  27,000,000  نفقات االنتقال    

  78.5  27,500,000  45  15,842,750  157  55,000,000  86  30,150,000 100  35,000,000  النشر واالعالم    

  167  150,000,000  167  150,000,000  167  150,000,000  125  112,761,000 100  90,000,000  ایجار المباني    

ایجار المكائن     
  والمعدات

25,000,000  100 39,121,000  156  50,000,000  200  50,000,000  200  50,000,000  200  

  350  70,000,000  202  40,327,000  350  70,000,000  226  45,225,000 100  20,000,000  الترفیه الرسمي    

.150  3,015,000 100  2,000,000  البرید    
7  

10,000,000  500  5,761,000  288  10,000,000  500  

االتصاالت     
  قوالبر 

137,000,000  100 84,420,000  61.6  265,000,000  193  265,000,000  193  265,000,000  193  

اجور الخبراء     
  واالستشاریین

41,000,000  100 35,255,000  86  65,000,000  159  65,000,000  158.
5  

65,000,000  158.
5  

  106  379,980,000  78.5  282,491,478  106  379,980,000  55.5  199,593,000 100  359,500,000  خدمیة متنوعة    

المؤتمرات     
  والندوات

20,000,000  100 45,225,000  226  75,000,000  375  43,207,500  216  75,000,000  375  

  125  25,000,000  72  14,402,500  125  25,000,000  75  15,075,000 100  20,000,000  الطبع    

االشتراك في     
الدورات 
  التدریبیة

7,000,000  100 12,060,000  172  35,000,000  500  20,163,500  288  35,000,000  500  

  1500  150,000,000  1500  150,000,000  1500  150,000,000  603  60,300,000 100  10,000,000  تنظیف الدائرة    

التعضید     
  والترجمة

10,000,000  100 21,105,000  211  30,000,000  300  17,283,000  173  30,000,000  300  

اجور الخدمات     
  المصرفیة

5,000,000  100 3,015,000  60  5,000,000  100  2,880,500  58  5,000,000  100  

اجور االنتساب     
الى المؤسسات 

  العلمیة

0  0  21,708,000  
  

0  30,000,000  0  17,283,000  0  10,000,000  0  

  0  0  0  5,761,000  0  0  0  6,030,000  0  0  الدعایة    

اجور حراس     
  شآتحمایة المن

137,500,000  100    
0  

0    
0  

0    0  0  0  
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خدمات اخرى     
  متنوعة

15,000,000  100  9,045,000  60  19,980,000  133  11,510,478  77  19,980,000  133  

  121  1,155,000,000  70  665,395,500  121  1,155,000,000  69.6  665,390,000 100  955,000,000  الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

1,000,000,000  100 391,690,000  39  245,450,000  24.5  185,070,495  18.5  232,950,000  23  

مكافات لغیر   1  
  المنتسبین

25,000,000  100 20,225,000  80.9  25,000,000  100  7,201,250  29  12,500,000  50  

مخصصات   2  
وبعثات 
  الطالب

610,000,000  100 229,385,000  37.6  120,000,000  20  120,000,000  20  120,000,000  20  

مصاریف   3  
  اخرى

360,000,000  100 142,080,000  39  100,450,000  28  57,869,245  16  100,450,000  28  

الموجودات     2
  الثابتة

1,030,000,000  0  641,592,000  0  9,594,727,000  0  4,996,347,535  0  9,010,237,000  0  

  0  0  499  4,938,737,535  969  9,494,727,000  65  641,592,000 100  990,000,000  االت ومعدات  أ  2

  0  0  0  0  234  620,000,000  11  30,150,000 100  265,000,000  وسائط نقل    

االت ومعدات     
  اخرى

725,000,000  100 551,142,000  76  8,874,727,000  1224  4,938,737,535  681  8,910,237,000  1229  

موجودات   ب  2
  ثابتة اخرى 

40,000,000 
  
  

100 30,150,000  75  100,000,000  125  57,610,000  702  100,000,000  125  

  228  60,886,620,123  159  42,509,693,190  177  47,454,748,542  120  31,980,306,708 100  26,696,080,049  المجموع    

  

خرى بین سنة وأللتخصیصات یضا كانت فروقات وانحرافات بالنسبة أ) 9- 4(تبین من الجدول رقم 

ه سباب هذأ وسوف یبین الباحثكانت هناك فوارق كبیرة في المجموع الكلي والتبویبات والبنود  بحیث

جراها مع المدراء أعلیها الباحث من المقابالت التي جابات التي حصل االنحرافات الكبیرة من خالل اإل

  .المالیین 
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  ذات العالقة بالسؤال الثالثنتائج اسئلة المقابالت 

هل هناك أیة تغییرات الفتة للنظر خالل السنوات في قیم الموازنة ونتائج اعمال : ثالثالسؤال ال

  جامعة دیالى ؟ وما اسباب ذلك ؟

 من تخصیصات ال 2008ساس في سنة األ اً مقدر كان  ن ماأب مقابلتهم تن الذین تمو اتفق المسؤول

لى إقلة التخصیصات مما یؤدي  رى بسببخقسام األات الفعلیة للجامعة والكلیات واألغطي االحتیاجی

خرى بنسب معینة حسب حجم الموازنة للجامعة والزیادة الفعلیة ألى إرفع هذه التخصیصات من سنة 

ب تخصیصات بعض لى رفع نسإؤدي تخرى وبنسب عالیة ألة من سنة الى في الموازنة العامة للدو 

لجامعة افي ینتج عن التوسع الحاصل فو الصرف أنجاز ما االنحرافات في نسب اإلأ. التبویبات والبنود

ما سبب أ. ة في الصرفقسام وتزاید اعداد الطلبة سنویا مما ینتج عنه زیادمن زیادة عدد الكلیات واأل

ن السبب هو الحاجة الى مناقلة تخصیصات هذه إف بنوداالنخفاض في تنفیذ الموازنة في بعض ال

  . )سیاراتاللى إثاث جهزة واألمثال من األ(خر للحاجة الماسة آ بندالى  بنودال

  :نحرافات منهاأخرى لإلو قد ذكر بعض المسؤولین أسبابا 

ي عدم أ .وبین الجامعة والوزارة ،الجامعةو  ن الكلیاتن السبب الرئیسي هو عدم وجود تنسیق بیإ -

 ,یةعلى فرضیات ودراسة عشوائ هانما اعتمادإ ث احتیاجات الجامعة لذلك العام و وجود خطة مسبقة تبح

  .بواب لى اخفاق في كثیر من األإمما یؤدي 

خذ رصید أللرواتب والنفقات التشغیلیة مع  التحویل الشهري تمول وزارة المالیة المؤسسات بطریقة -

التمویل فیها شهر یكون مالیة في رئاسة الجامعة فأغلب األالبنك شهریا مما یؤثر على السیاسة ال
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ة لعدم ظهور صرف حقیقي في جدول التخصیصات الشهریة للرواتب فقط دون النفقات التشغیلی

  .المرسلة للوزارة

بحیث تكون الجامعة  مسبقةقسام في الكلیات وكلیات جدیدة دون دراسة أتوسع الجامعة في فتح  -

  .غیر مهیئة مالیا لهذه التوسعات مما یؤدي الى هذه االنحرافات 

  :عداد الموازنة وتنفیذها وهيإساسیة في ل األخرى للوقوف على المشاكأسئلة أوقام الباحث بطرح 

في الجامعة والكلیات والمراكز  قدیریةتعداد الموازنة الإتكون المشاركة في ي مستوى ألى إ - 1

  التابعة لها ؟

  :تي بات من قبل المدراء المالیین كاآلجاوكانت اإل

عداد الموازنة إبنة العامة عداد المواز إالجامعة والكلیات في بأن هناك مشاركة من  مدراءلاجاب أ

لى إ إرسالهاومن ثم  ,هادیحتیاج الفعلي ویتم رفعها الى وزارة التعلیم العالي لتوحساس االأعلى  قدیریةالت

الموازنة التقدیریة التي , دائرة الموازنة/ وزارة المالیةتأخذ  وزارة المالیة وهنا تكمن المشكلة حیث ال

نفاق الفعلي للسنة ولكن في االغلب تعتمد على اإل, سبة عالیةبن االعتبار بنظر تضعها الجامعات

   .السابقة

من قبل الكلیات ن تكون حقیقیة أكثر من أبصورة شكلیة  ن هناك مشاركة ولكنبالقول أوانفرد بعضهم 

عداد الموازنة التؤخذ بنظر االعتبار إبحیث حتى لو شاركت الكلیات في قسام االخرى والمراكز واأل

ن تقوم الكلیات بتزوید الجامعة باحتیاجاتها للسنة المالیة المقبلة لتقوم أمن الضروري  أنو  ,یةبنسبة عال

 حتى التكون هناك ساسهاأعلى  قدیریةعداد الموازنة التإیتم من خاللها الجامعة باعداد خطة و 

  .مشاكل في تنفیذ الموازنة نحرافات و ا
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یط له في كل عام من حسب مایتم التخط جامعةلل قدیریةالت هل یتم تغطیة مخصصات الموازنة - 2

  تقرره الوزارة من تخصیصات للجامعة ؟ م حسب ماأقبل الجامعة 

نه الیتم تغطیة بنود الموازنة وفقا لما تخطط له أبمقابلتهم على هذا السؤال  تن الذین تمالسؤولو جاب أ

التبویبات للموازنة بغض  نها تخصص مبالغأل ,حصر الموضوع كلیا بوزارة المالیةالجامعة وذلك ل

  . النظر عن حاجة الجامعات الفعلیة

معاییر  و هناكأساس حاجة الجامعة لها أوالتخطیط لها على  قدیریةالت عداد الموازنةإهل یتم  - 3

  عداد الموازنة والتخطیط لها في كل عام ؟إتعتمد علیها الجامعة في 

وجد معاییر ت ال و لها الحقیقیة حسب حاجة الجامعةة التقدیریعداد الموازنة إانه یتم ب نالمسؤولو جاب أ

   .عدادهاإل تعتمدها الجامعة معینة

  :وهيالمطروح السؤال  نفسجابة على اضاف بعضهم عدة نقاط توضح اإلقد  و

یؤدي الى مما هیله بدورات مستمرة أفي رئاسة الجامعة وعدم تطویره وتضعف الكادر المحاسبي  -

عیفة تفتقر لذكر المبررات التي تستوجب تخصیص مبالغ ضمن التبویبات في عداد موازنة تخمینیة ضإ

  .الموازنة 

 ,عدم تقدیم الحسابات الختامیة في موعدها المحدد مما یؤثر سلبا على التخصیصات الالزمة -  

الجامعة صرفت  أن في حین ,غیر مصروفةالغلب التخصیصات في الجداول أفالوزارة التقتنع لظهور 

  .بواب ولكن التسویات لم تظهر في جداول الجامعة على األوتجاوزت 

غیر  بتخطیطٍ ولكن حسب حاجتها و  ,سس تعتمد علیها الجامعةأو أم وجود معاییر وهذا یدل على عد

  .صحیح 
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  )جامعة دیالى ( الموازنة االستثماریة  4-4

         سنوات وهي    عربستثماریة لجامعة دیالى ألاإل وقد اجرى الباحث ایضا دراسة على الموازنة

وقام . ةلفقدانها في الجامع 2008موازنة وتعذر الحصول على )  2009, 2010, 2011, 2012( 

تخصیصات السنویة الموازنات االستثماریة بالنسبة للفي الدراسة على  السؤال الثانيالباحث بتطبیق 

على المشاكل الموجودة في الموازنة جرى الباحث مقابالت للوقوف أو . الفعلي لهذه المشاریع  نفاقواأل

عداد الموازنة إنهما المسؤولین على إستثماریة حیث الشؤون المالیة ومحاسب الخطة األ مع مدیر قسم

دناه مفصلة حسب أوكانت الدراسة مبینة في الجداول . مشاركة الجهات العلیا في الجامعةوتنفیذها مع 

  السنوات 
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  ) 10 – 4( جدول رقم 

   2009/ لجامعة دیالى  رأسمالیةنفقات الال

  ت
التخصیص   الفعلي  البند  

  للمشاریع السنوي
نسبة   الفرق 

نفاق اإل 
   الفعلي

  

  أ
  

    
  مباني غیر سكنیة 

  

  
  

  
5,742,926,360  

  
10,360,000,000  

  
4,617,073,640  

  
55.4  

  1    
مشروع ابنیة كلیة العلوم وخدمات 

  الموقع

0  
  

    
250,000,000  

  
250,000,000  

  
0  

  2    
  انشاء مركز ثقافي

  
548,664,140  

  

    
1,150,000,000  

  
601,335,860  

  
47.7  

  3    
انشاء اسیجة لمباني جامعة 

  دیالى

  
98,299,860  

  
  

  
670,000,000  

  
571,700,140  

  
14.7  

  4    
مشروع / مختبرات كلیة الهندسة 
  هندسة القدرة 

  
1,660,452,350  

    
3,500,000,000  

  
1,839,547,650  

  
47.4  

  5  
  

    
مشروع / مختبرات كلیة الهندسة 
   هندسة التربة

  
798,527,682  

    
940,000,000  

  
141,472,318  

  
84.9  

  6    
   انشاء بنایة الشؤون الهندسیة

  
138,223,630  

    
750,000,000  

  
611,776,370  

  
18.4  

  7    
   تكملة مشاریع االعمار

  
2,498,758,698  

    
3,000,000,000  

  
501,241,302  

  
83.3  

  8    
  استمالك االراضي 

  

  
0  

    
100,000,000  

  
100,000,000  

  
0  

  
  ب

    
  انشاءات اخرى

  )تنظیم خدمات موقع الرئاسة(

  
  

  
2,759,820,983  

  
5,600,000,000  

  
2,840,179,017  

  
49.3  

      ج
  االستشارات العلمیة

دراسات وتصامیم واستشارات ( 
  )لجامعة دیالى

    
250,757,220  

  
475,000,000  

  
224,242,780  

  
52.8  

      ء
  مباني سكنیة

    
748,979,228  

  

  
1,010,000,000  

  
261,020,772  

  
74  
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  1    
تأهیل دور وشقق االساتذة 

   القدیمة

  
254,452,678  

    
260,000,000  

  
5,547,322  

  
97.8  

  2    
   انشاء دور لالساتذة

  
494,526,550  

    
550,000,000  

  
55,473,450  

  
89.9  

  3    
   انشاء مجمعات سكنیة عمودي

  
0  

    
200,000,000  

  
200,000,000  

  
0  

      
مجموع اجمالي المشاریع لسنة 

2009  

    
9,502,483,791  

  
17,445,000,000  

  
7,942,516,209  

  
54.5  

  

 
المشاریع كانت نسبة اإلنفاق الفعلي لتخصیصاتها ضعیفة وأیضا  غلبأن أ )10-4(الجدول وتبین من 

وهذه نسبة ضعیفة جدا بالرغم من حاجة  2009  لسنة%) 54(نفاق الكلي للمشاریع كانت نسبة اإل

ت ألكثر من سنة ن التخصیصات الرأسمالیة للمشاریع تكون قد وِضعأل,  الجامعة لهذه المشاریع

وبذلك عدم تنفیذ , ن عمر المشروع قد یستمر لعدة سنوات حتى یتم انجازهللمشروع الواحد أل

ونذكر مثال . الموعد المحددنجاز للمشاریع في ع یسبب بتأخیر االتخصیصات المشروع السنویة للمشرو 

 لشؤون الهندسیة حیث كانت نسبة اإلنفاق الفعليانشاء بنایة ا( نفذت بنسب ضعیفة من المشاریع التي 

  .) وكذلك بالنسبة للمشاریع االخرى  , من تخصیصات المشروع%  18هي  2009في سنة 
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  :كان كما یلي  2010نة الوضع المالي بالنسبة لموازنة المشاریع لس

  ) 11 – 4( جدول 

   2010/ لجامعة دیالى  رأسمالیةالنفقات ال

التخصیص   الفعلي  البند    ت
  السنوي للمشاریع

نسبة   الفرق 
االنفاق 
   الفعلي

  

  أ
  

    
  مباني غیر سكنیة 

  

    
5,241,148,668  

  
13,617,000,000  

  
8,375,851,332  

  
38.5  

  1    
مات مشروع ابنیة كلیة العلوم وخد

  الموقع

  
0  

    
500,000,000  

  
500,000,000  

  
0  

  2    
  انشاء مركز ثقافي

  
290,688,368  

    
601,000,000  

  
310,311,632  

  
48.3  

  3    
انشاء اسیجة لمباني جامعة 

  دیالى

  
180,425,825  

  

  
  

  
1,572,000,000  

  
1,391,574,175  

  
11.5  

  4    
مشروع / مختبرات كلیة الهندسة 
  هندسة القدرة 

  
240,623,200  

    
3,840,000,000  

  
3,599,376,800  

  
6.26  

  5  
  

    
مشروع / مختبرات كلیة الهندسة 
   هندسة التربة

  
32,473,778  

    
641,000,000  

  
608,526,222  

  
5  

  6    
   انشاء بنایة الشؤون الهندسیة

  
0  
  

    
612,000,000  

  
612,000,000  

  
0  

  7    
   تكملة مشاریع االعمار

  
3,781,460,997  

    
4,051,000,000  

  
269,539,003  

  
93.3  

  8    
  استمالك االراضي 

  

  
0  

    
800,000,000  

  
800,000,000  

  
0  

  9    
   ابنیة كلیة الزراعة

  
715,476,500  

    
1,000,000,000  

  
284,523,500  

  
71.5  

  
  ب

  انشاءات اخرى  
  )تنظیم خدمات موقع الرئاسة(

    
1,407,382,789  

  
2,840,000,000  

  
1,432,617,211  

  
49.5  
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  ستشارات العلمیةاال    ج
دراسات وتصامیم واستشارات ( 

  )لجامعة دیالى

    
217,857,335  

  
924,000,000  

  
706,142,665  

  
23.6  

      ء
  مباني سكنیة

    
589,154,300  

  
1,111,000,000  

  
521,845,700  

  
53  

  1    
تأهیل دور وشقق االساتذة 

   القدیمة

  
0  

    
6,000,000  

  
6000,000  

  
0  

  2    
   انشاء دور لالساتذة

  
589,154,300  

    
1,105,000,000  

  
515,845,700  

  
53.3  

      
مجموع اجمالي المشاریع لسنة 

2010  

    
7,455,543,092  

  
18,492,000,000  

  
11,036,456,908  

  
40.3  

  

ریع لهذه المشاكل ن تخصیصات أ 2010للنفقات الرأسمالیة لسنة  )11- 4(الجدول رقم وتبین من 

السنة التي قبلها وأن هذا  منضعیفة وحتى اقل  لهذه التخصیصاتنفاق الفعلي السنة كانت نسبة اإل

في التنفیذ الفعلي لتخصیصات المشاریع یعطي مؤشر غیر جید عن الجامعة ویسبب بتأخیر في  لكؤالت

ب وهذا یترتب علیه مسائلة قانونیة ورقابیة تواجهها الوحدات والشع, تنفیذ المشاریع في موعدها المحدد

الدائرة الهندسیة المسؤولة عن ستثماریة سواء كانت الدائرة المالیة او یذ الموازنة اإلالمسؤولة عن تنف

  . شراف عن المشاریع ودائرة العقود اإل
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  :ستثماریة كما یلي كان الوضع المالي للموازنة اإل 2011بالنسبة لسنة أما 

  ) 12 – 4( جدول رقم 

  2011/ لجامعة دیالى  رأسمالیةالنفقات ال

  ت
التخصیص   الفعلي  البند  

  السنوي للمشاریع
  

نسبة   الفرق 
نفاق اإل 

   الفعلي 

  أ
  

    
  مباني غیر سكنیة 

    

    
17,270,045,860  

  
18,753,852,000  

  
1,483,806,140  

  
92  

مشروع ابنیة كلیة العلوم وخدمات   1  
  الموقع

  
2,848,278,562  

    
3,000,000,000  

  
151,721,438  

  
94.9  

    
2  

  
  فيانشاء مركز ثقا

  
197,238,287  

    
510,312,000  

  
313,073,713  

  
38.6  

انشاء اسیجة لمباني جامعة   3  
  دیالى

  
1,014,358,746  

    
1,391,574,000  

  
377,215,254  

  
72.9  

مشروع / مختبرات كلیة الهندسة   4  
  هندسة القدرة 

  
1,733,210,363  

    
1,797,377,000  

  
64,166,637  

  
96.4  

  5  
  

مشروع / مختبرات كلیة الهندسة 
   هندسة التربة

  
664,892,000  

    
850,526,000  

  
185,634,000  

  
78  

  6    
   انشاء بنایة الشؤون الهندسیة

  
385,295,670  

    
450,000,000  

  
64,704,330  

  
85.6  

  7    
   تكملة مشاریع االعمار

  
8,611,202,259  

    
8,619,539,000  

  
8,336,741  

  
99.9  

  8    
  استمالك االراضي 

  
0  

    
150,000,000  

  
150,000,000  

  
0  

  9    
   ابنیة كلیة الزراعة

  
1,815,569,973  

    
1,984,524,000  

  
168,954,027  

  
91.5  

  
  ب

  انشاءات اخرى  
  )تنظیم خدمات موقع الرئاسة(

  
  

  
268,479,342  

  
582,617,000  

  
314,137,658  

  
46  

  االستشارات العلمیة    ج
دراسات وتصامیم واستشارات ( 

  )لجامعة دیالى

    
285,686,374  

  
300,000,000  

  
14,313,626  

  
95.2  

  مباني سكنیة     ء
  ) انشاء دور لالساتذة(

  
  

  
1,195,638,881  

  
1,265,846,000  

  
70,207,119  

  
94.4  

مجموع اجمالي المشاریع لسنة     
2011  

    
19,019,850,457  

  
20,902,315,000  

  
1,882,464,543  

  
91  
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للمشاریع بالنسبة للمجموع الكلي للمشاریع  الفعلينفاق ان نسب اإل )12-4(الجدول رقم وتبین من 

. ضعیفة  فاقهاكانت جیدة ولكن كان هناك اخفاقات في بعض المشاریع منها حیث كانت نسب ان

 %38من تخصیصات هذا المشروع  فاقنشاء مركز ثقافي حیث كانت نسبة األان(نذكر منها مثال

   .وغیره من المشاریع االخرى ) فقط

   :كان الوضع المالي للموازنة االستثماریة كما یلي  2012بالنسبة لسنة 

  ) 13 – 4( جدول رقم 

  2012/ لجامعة دیالى  رأسمالیةالنفقات ال

التخصیص   الفعلي  البند    ت
  السنوي للمشاریع

نسبة   الفرق 
نفاق اإل 

   الفعلي

  

  أ
  

    
  مباني غیر سكنیة 

  

    
10,927,814,949  

  

  
13,453,803,000  

  
2,525,988,051  

  
81.2  

  1    
مشروع ابنیة كلیة العلوم وخدمات 

  الموقع

  
3,029,025,150  

  
  

  
2,901,721,000  

  
)127,304,150(  

  
104.4  

    
2  

  
  انشاء مركز ثقافي

  
63,463,612  

    
113,073,000  

  
49,609,388  

  
56  

  3    
انشاء اسیجة لمباني جامعة 

  دیالى

  
654,160,395  

    
727,215,000  

  
73,054,605  

  
90  

  4    
مشروع / ات كلیة الهندسة مختبر 

  هندسة القدرة 

  
223,797,939  

    
229,166,000  

  
5,368,061  

  
97.6  

  5  
  

    
مشروع / مختبرات كلیة الهندسة 
   هندسة التربة

  
528,068,600  

    
660,634,000  

  
132,565,400  

  
80  

  6    
   انشاء بنایة الشؤون الهندسیة

  
58,778,039  

    
64,704,000  

  
5,925,961  

  
90.8  

  7    
   تكملة مشاریع االعمار

  
2,393,701,193  

    
2,462,336,000  

  
68,634,807  

  
97.2  
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  8    
  استمالك االراضي 

  

  
2,826,000,000  

    
2,826,000,000  

  
0  

  
100  

  9    
   ابنیة كلیة الزراعة

  
627,209,771  

    
768,954,000  

  
141,744,229  

  
81.5  
  

  10    
االقسام العلمیة لكلیة الطب 

  البیطري 
  

  
166,508,750  

    
1,000,000,000  

  
833,491,250  

  
16.6  

  11    
  القسم العلمي الثالث لكلیة الطب 

  
225,451,500  

    
700,000,000  

  
474,548,500  

  
32.2  

  12    
  قاعة متعددة االغراض 

  
43,625,000  

    
400,000,000  

  
356,375,000  

  
10.9  

      
  المكتبة المركزیة 

  
0  

    
400,000,000  

  
400,000,000  

  
0  

أهیل وتطویر وتجهیز االقسام ت    
  الداخلیة القائمة 

  
88,025,000  

    
200,000,000  

  
111,975,000  

  
44  

  
  ب

    
  انشاءات اخرى

  )تنظیم خدمات موقع الرئاسة(

  
  

  
2,992,095,150  

  

  
3,064,137,000  

  
872,041,850  

  
71.5  

  االستشارات العلمیة    ج
دراسات وتصامیم واستشارات ( 

  )لجامعة دیالى

  
  

  
144,504,500  

  
200,453,000  

  
55,948,500  

  
72  

  مباني سكنیة     ء
  ) انشاء دور لالساتذة(

  
  

  
1,224,305,832  

  
1,270,207,000  

  
45,901,168  

  
96.4  

      
مجموع اجمالي المشاریع لسنة 

2012  

  
  

  
15,288,720,431  

  
17,988,600,000  

  
2,699,879,569  

  
85  

  

والفعلي في المجموع الكلي  تخصیص السنويوارق بین الوجود هناك ف )13- 4(الجدول رقم وتبین من 

          یصات المشاریع  تتراوح مابینلتخص فاقنن اقل نسب اإلأو  وفي تخصیصات كل مشروع

نها ونذكر م. للمشاریعتخصیصاتها السنویة القیاسا بحجم  وهذه نسب ضعیفة جداً ) % 40الى 10(

وهكذا ) فقط  % 10 في هذا المشروع  فاقنت نسبة اإلمشروع قاعة متعددة األغراض حیث كان( مثال 

  .بالنسبة لبعض المشاریع االخرى 
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  اجابات اسئلة المقابالت الخاصة بالموازنة االستثماریة 

االستثماریة عن سبب عدم  جراء المقابالت مع مدیر قسم الشؤون المالیة ومحاسب الخطةإقام الباحث ب

  : جابات كاالتيالتخصیص المالي لها وكانت اإل وفرتنفیذ بعض المشاریع بالرغم من ت

  .وضاع االمنیة األ -

  .الخوف من المستقبل و  اإلضطراب األمني وعدم اإلستقرار عزوف الشركات والمقاولین بسبب -

  .بنسب متفاوتة بین المهندسین و  لخبرة الالزمةارهم لء الكادر الهندسي وافتقداأضعف  -

  .وامر التغییرأجراء الكثیر من إلكمیات مما یتطلب عداد جداول اإعدم الدقة في  -

وعلى مستوى كل مشروع له  تكون مستقلة عن الموازنة التشغیلیة لموازنة االستثماریةاان تخصیصات -

لى بعض المناقالت من مشروع الى أخر وتكون وأحیانًا تكون هناك حاجة إ, تخصیصه الخاص به

خذ سلسلة مراجع من قبل أوت ,ط ولكن وفق ضوابط وتعلیماتصالحیة وزارة التخطیمن المناقالت هذه 

ارة التعلیم العالي وبعدها عمار والمشاریع في وز لى دائرة اإلإدسیة وقسم الشؤون المالیة وترفع الدائرة الهن

. لمالیة للتخصیص المالي لى وزارة اإال الموافقة وبعد موافقتها ترفع لى وزارة التخطیط الستحصإترفع 

  . التنفیذ الفعلي خیر فيأت بدورها تتسبب بتلكؤ العمل والتجراءاوهذه اإل
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   هدافهاأنبذة عن هیئة التعلیم التقني و  4-5

ن هیئة التعلیم التقني كانت وما زالت هي المؤسسة أو  1969لى عام إیعود تاریخ تأسیس الهیئة 

را حیث بلغ عدد شهدت توسعا كبی  والتي  التعلیم التقني في العراق المسؤولة عن مسار

ختصاصات وفي كل محافظات القطر، معهدا وبمختلف اال) 28(  كلیة وعدد معاهدها  )16(  كلیاتها

وال على أسس وركائز تقنیة معتمدة أبواقع المجتمع وبیئاته عبر بناء لى النهوض إنما تهدف إنها إف

یعكس التعلیم التقني  .اولتساهم مساهمة فعالة في بناء بلدن  قات بشریة مؤهلة لتحمل المسؤولیةطا

رتباطه المباشر بالواقع االجتماعي نماط التعلیم العالي ألأ مسارا ذا خصوصیة متمیزة بالمقارنة مع بقیة

في و خرى ألذي یواكب حاجات المجتمع من جهة التطور التكنولوجي المتسارع او واالقتصادي من جهة 

یة مؤهلة وقادرة على التعامل مع التطورات عداد وتهیئة قوة عمل بمستویات تقنإلى إطار الحاجة إ

 .التقنیة التي یتوقع ان یزداد دورها في القرن الحالي

بالتعلیم الجامعي لكنه احتل حیزا مهما في حجم التعلیم  نسبیا مقارنةً  اً یعد التعلیم التقني في العراق حدیث

هیئة  وتعد ,وى العاملة في البلدهیكل القلالعالي السیما في فترة التسعینات من خالل تحقیق التوازن 

ة حدى مؤسسي االتحاد العربي للتعلیم التقني وعضو في اتحاد الجامعات العربیإهي  ,التعلیم التقني

 :تي یوضح ذلكالستینات واالستعراض التاریخي اآللى إویعود تاریخ نشأتها في العراق 

یهدف الى ري یرتبط بجامعة بغداد داإطار تشكیل إتأسست مؤسسة المعاهد الفنیة في  1969عام في 

  . نذاكآتوحید المعاهد القائمة 

) التي كانت تضم خمسة معاهد جمیعها في بغداد(ارتبطت مؤسسة المعاهد الفنیة  1972عام وفي 

 .بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
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 .تهاهدافها واختصاصاتها وصالحیأر قانون خاص بالمؤسسة حدد بموجبه صد 1976عام وفي 

طار استحداث المعاهد المتعددة التقنیات وفق خطة إجرى التوجه نحو التوسع في  1985 عاموفي 

 .استهدفت تغطیة البلد جغرافیا من خالل استحداث معهد لكل محافظة كحد ادنى

لحاق معاهد المهن الصحیة البالغ إوتم  ,تم تغیر تسمیتها الى هیئة المعاهد الفنیة 1988عام وفي 

 .بها معهداً ) 14(عددها 

تم استحداث الكلیات والتقنیة لتغطیة حاجة البلد الى المالكات التقنیة بمستوى  1993عام وفي 

  البكالوریوس

  .هیئةلاتم استحداث الدراسات المسائیة في بعض معاهد وكلیات  1994عام وفي 

 .العالي والماجستیر التقنيتم استحداث الدراسات العلیا التقنیة لتمنح شهادتي الدبلوم  2000عام وفي 

تم تغییر تسمیتها الى هیئة التعلیم التقني لتستوعب التشكیالت التابعة لها من كلیات  2001عام وفي 

  .ومعاهد تقنیة

  :الكلیات والمعاهد للهیئة  وأعداد سماءونذكر في الجداول أدناه أ 

  

  

  

  



103 
 

  الكلیات التقنیة -1

  مسیب/ الكلیة التقنیة  .9  موصل/ الكلیة التقنیة الزراعیة . 1

  كركوك / الكلیة التقنیة  .10  بغداد / الكلیة التقنیة االداریة . 2

  النجف / الكلیة التقنیة الهندسیة  .11  الكوفة / الكلیة التقنیة االداریة . 3

  البصرة/ الكلیة التقنیة الهندسیة  .12  موصل / الكلیة التقنیة االداریة  .4

  الموصل / الكلیة التقنیة الهندسیة  .13  البصرة / الداریة الكلیة التقنیة ا. 5

  بغداد/ الكلیة التقنیة الهندسیة  .14  بغداد / الكلیة التقنیة الصحیة  .6

  كلیة الفنون التطبیقیة  .15  الكوفة / الكلیة التقنیة الصحیة  .7

  وااللكترونیات ربائیةكلیة التقنیات الهندسیة الكه .16  البصرة/ الكلیة التقنیة الصحیة  .8
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  :المعاهد التقنیة للهیئة  - 2

                  النجف / المعهد التقني .21                  معهد التكنولجیا بغداد         .11االنبار                       / المعهد تقني . 1

               الكوت / المعهد التقني .22                     الناصریة / المعهد التقني . 12  قرنة/ المعهد التقني . 2

          الكوفة / المعهد التقني .23المنصور     / المعهد الطبي التقني .13كركوك                       / المعهد تقني . 3

              بعقوبة / المعهد التقني .24                 الدیوانیة      / المعهد التقني .14  الرصافة/ معهد االدارة . 4

  كربالء/ المعهد التقني .25                      الصویرة / المعهد التقني .15الموصل                      / المعهد تقني . 5

  الدور / المعهد التقني .26                       السماوة / المعهد التقني .16  معهد االدارة التقني. 6

  نینوى/ المعهد التقني .27                       العمارة / المعهد التقني .17                      البصرة/ المعهد التقني . 7

  یینمعهد اعداد المدربین التقن.28                      المسیب / المعهد التقني  .18  معهد الفنون التطبیقیة. 8

                          الشطرة / المعهد التقني  .19                  حویجة/ المعهد التقني . 9

   بغداد/ المعهد الطبي التقني . 20  بابل/ المعهد التقني . 10

  

 الرؤیة المستقبلیة للهیئة

یركز على ) شاركة الجمیع ي بمأ( ني على احتیاجات السوق ، شامل بداعي یبإخلق نظام تعلیم تقني 

رباب العمل المحلیین ویخدم الحاجات المتغیرة ألیة ویتحمل مسؤولیة تغطیة حاجات الحاجات المح

  .للسوق) ةكیالدینامی(
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 الرسالة

كثر كفاءة وتمیزا أعائد المستهدف من عملیة التعلیم تقدیم تعلیم تقني عالي الجودة یجعل ال

ستجابة خالقیات المهنة واإلأائم التنمیة البشریة المستدامة و ساء دعر إ ونوعا و  قاعدته كماً   وتوسیع

تاح الخارجي واعتماد نفلتطورات العلمیة والتقنیة واإلالسریعة للحاجات المتغیرة من خالل مواكبة ا

  .جل السوق وضمان توكید جودة العائد المستهدف من عملیة التعلمأالتعلیم من 

  القیم الجوهریة

  . راف والتقالید الجامعیةعحترام األإ -

  .مواكبة المستجدات في التعلیم التقني -

 .شاعة روح العمل الجماعي والعمل كفریق واحدإ -

  .بداع في حقل النصوصالمهنیة واأل -

  .التعلیم التقني ونشر المعرفة قیمة علیا -

  .بداع والمرونةبتكار واألاإل -

 .خالقي والمهنياللتزام بالسلوك األإ -

  .داءتقامة والنزاهة والشفافیة في األساإل -

 .استقاللیة الكلیات والمعاهد التقنیة بعیدا عن السیاسة وما یتصل بها -

 .خدمة تعلیمیة تقنیة بمستوى یحقق معاییر الجودة العالیة -
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   هدافاأل 

تسعى  1993سیس الكلیات التقنیة عام أسباب الموجبة لتواأل 1976الهیئة لعام   في ضوء قانون

 :لهیئة الى تحقیق المهام التالیةا

طر تقنیة بمستویات تعلیمیة متعددة مؤهلة علمیا وعملیا قادرة على التعامل مع التقنیات أعداد إ 1 -

  .طالعها المسبق على بیئة العملدیثة وممارسة العمل حال تخرجها ألالح

 . رة في التقنیات الحدیثةاستكمال البناء العمودي للتخصصات التقنیة لمواكبة التطورات الكبی2 - 

نشر التعلیم والتدریب بما في ذلك التعلیم مدى الحیاة والنهوض بمستواه العلمي والتطبیقي بما  3 -

حداث التغیرات في إختلفة في المجتمع وبما یساهم في یؤدي الى ربطه بواقع واحتیاجات القطاعات الم

 . مفاهیم العمل واالنتاج

میة والتكنولوجیة عن طریق توثیق الروابط الثقافیة والعلمیة مع الجامعات مواكبة التطورات العل4 - 

 .والمعاهد والمنظمات العلمیة العربیة والعاملیة

التفاعل المستمر بین الهیئة والقطاعات المختلفة بما في ذلك الجامعات والمؤسسات العلمیة في  5 -

ستفادة من مرافق الدولة ذات العالقة لتحقیق إلبرات واألخصائیین والمحاضرین واتبادل المعلومات والخ

 . االهداف المشتركة

  .وضع شراكة مع القطاع الخاص لتلبیة احتیاجات سوق العمل6 - 

  

  )www.fte.edu.iq(تم عرض نبذة عن هیئة التعلیم التقني من الموقع الرسمي للهیئة : مالحظة * 
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   لهیئة التعلیم التقنيبالنسبة  لدراسةاسئلة ا 4-6
  
صات الموازنات في هیئة التعلیم التقني لتحقیق یخصتمة ءما مدى مال:  السؤال االول4-6-1

  أهدافها؟
  

لخمس سنوات  هیئة التعلیم التقنيموازنات لمن خالل القوائم المالیة هذا االمر وقد قام الباحث دراسة 

 الهیئةسیة لمعرفة هل تم تخصیص مبالغ كافیة لتغطیة اهداف ونسبة التخصیصات للتبویبات الرئی

 للسنوات هیئة التعلیم التقنيالتخصیصات للتبویبات الرئیسیة في موازنات ) 14 – 4(دناه جدول رقم أو 

 نسبة التنفیذ الفعلي)  15 – 4(والجدول رقم )  2008,  2009,  2010,  2011,  2012( 

   .لنفس الفترةلكلي لهذه التبویبات من المجموع الفعلي ا للتخصیصات

  

  من الهیئة  2011تعذر الحصول على التخصیصات السنویة لسنة : مالحظة  *
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  ) 14 – 4( جدول 

كل سنة         ل للتخصیصاتمن المجموع الكلي علیها ونسبة توزیع التخصیصات التبویبات الرئیسیة 
  هیئة التعلیم التقني 

  

    ت
  

  البند
2008  2009  2010  2012  

  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ

    287,343,647,486    256,900,148,000    264,820,820,552    205,021,470,144  النفقات    1

  
  

الرواتب واالجور   أ
  النقدیة

182,735,305,528    244,996,855,284    229,436,108,000    257,161,984,906    

واتب واالجور الر   1  
  االساسیة

78,510,389,264  37.4  92,129,060,663  34.5  88,390,846,000  32.8  101,214,994,167  33.8  

  52  155,946,990,739  52.34  141,045,262,000  57.1  152,867,794,621  49.7  104,224,916,264  المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

10,591,164,616  5  10,968,695,268  4.10  10,338,840,000  3.8  11,441,462,580  3.8  

    18,455,000,000    16,925,000,000    8,705,070,000    11,315,000,000  السلع والخدمات  ج  1

المستلزمات   1  
  السلعیة

4,065,000,000  2  3,045,250,000  1.14  6,500,000,000  2.4  6,700,000,000  2.2  

المستلزمات   2  
  الخدمیة

3,575,000,000  1.7  2,880,000,000  1.1  5,000,000,000  1.8  5,905,000,000  2  

  2  5,850,000,000  2.01  5,425,000,000  1.04  2,779,820,000  1.7  3,675,000,000  الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

380,000,000  0.2  150,200,000  0.06  200,200,000  0.07  285,200,000  0.10  

    11,899,087,000    12,594,727,000    2,581,390,000    4,810,000,000  الموجودات الثابتة    2

    11,859,087,000    12,554,727,000    2,561,390,000    4,790,000,000  االت ومعدات  1  2

  0.03  96,665,000  0.37  1,000,000,000  0.002  4,824,000  0.10  215,000,000  وسائط نقل  أ  

االت ومعدات   ب  
  اخرى

4,575,000,000  2.2  2,556,566,000  1  11,554,727,000  4.3  11,762,422,000  4  

موجودات ثابتة   2  2
  اخرى  

20,000,000  0.00
9  

20,000,000  0.01  40,000,000  0.015  40,000,000  0.01  

المجموع     
  المخصص

209,831,470,144  100  267,402,210,552  100  269,494,875,000  100  299,242,734,486  100  
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  :لكل سنة كما یلي  فاق للتبویبات الرئیسیةنعلي لهذه التبویبات فكانت نسب اإلالف فاقناما بالنسبة لإل

  ) 15 – 4( الجدول رقم 

   هیئة التعلیم التقني/  الكلي لكل سنة من المجموع الفعلي الفعلي فاقنالتبویبات الرئیسیة ونسبة اإل

    ت
  

  البند
2008  2009  2010  2011  2012  

  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ

  254,218,702,381    244,156,491,456    262,874,038,520    197,326,223,980  النفقات    1
  

  277,716,970,850    

1  
  

الرواتب   أ
واالجور 
  النقدیة

179,178,351,869    244,425,780,424    219,811,967,831    231,772,248,091  
  

  250,922,038,561    

الرواتب     
واالجور 
  االساسیة

76,678,021,749  38  89,260,789,552  34  86,003,572,567  33.6  91,871,008,868  
  

35  99,020,812,213  34  

  139,901,239,223  52  133,808,395,264  58.5  155,164,990,872  51  102,500,330,120  المخصصات    
  

54  151,901,226,348  53  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

8,636,785,975  4.29  10,399,466,933  3.9  10,061,869,795  3.93  10,665,459,945  4  11,268,401,229  4.4  

السلع   ج  1
  والخدمات

9,359,841,200    7,945,835,641    14,135,950,116    11,677,061,795    15,353,575,355    

المستلزمات   1  
  سلعیةال

3,203,112,495  1.59  2,853,736,646  1  5,436,756,567  2.12  4,538,352,864  2  5,847,529,390  2  

المستلزمات   2  
  الخدمیة

3,098,889,369  1.54  2,328,724,142  0.88  3,404,935,008  1.33  2,920,765,375  1.7  4,244,655,634  1.5  

  1.83  5,261,390,331  2  4,217,943,556  2.07  5,294,258,541  1  2,763,374,853  1.52  3,057,839,336  الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

151,244,936  0.07
5  

102,955,522  0.03
9  

146,703,714  0.05
7  

103,932,550  0.04  172,955,705  0.06  

الموجودات     2
  الثابتة

4,184,870,066    2,441,745,320    12,074,497,048    4,539,273,845    9,583,868,220    

االت   1  2
  ومعدات

4,176,875,066    2,431,745,320    12,044,747,048    4,505,325,845    9,563,918,220    

0.00  1,350,000  0.09  182,544,000  وسائط نقل  أ  
05  

1,029,214,500  0.40  0  0  0    

االت   ب  
ومعدات 

  اخرى

3,994,331,066  1.98  2,430,395,320  0.92  11,015,532,548  4.30  4,505,325,845  1.7  9,563,918,220  3.33  

موجودات   2  2
  ثابتة اخرى  

7,995,000  0.00
4  

10,000,000  0.00
4  

29,750,000  0.01
7  

33,948,000  0.01  19,950,000    

  المجموع    
  الفعلي

  

201,511,094,046  100  265,315,783,840  100  256,230,988,504  100  258,757,976,226  100  287,300,839,070  100  
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أن التخصیصات التي تغطي )  15 - 4( وجدول رقم )  14 - 4( نالحظ من خالل الجدول رقم 

تخص البحث العلمي ها نأل)  5,  4,  1( هداف یئة وخاصًة األهداف المعلنة من قبل الهاأل

ذه ن هأستشارات العلمیة و عداد الدراسات واألإ التعلیمي والمؤتمرات والندوات و  والدراسات العلیا والتطور

ساسیة في الجامعات والهیئات التابعة لوزارة التعلیم العالي هداف الرئیسیة واألهداف تعتبر هي األاأل

  .عن بقیة المجاالت االخرىوالهیئة ولویة في هذه الجامعات أ ان لهأالعلمي و  والبحث

خصیصات والتنفیذ الفعلي لهذه الت)  14 - 4( وقد تبین في التخصیصات السنویة في الجدول رقم  

بالمئة من التخصیصات % )  85الى  80( ن نسبة تتراوح مابین أ)  15 - 4( في الجدول رقم 

خرى للسنوات التبویبات األ تتوزع على وأن النسبة المتبقیةصات خصموالتنفیذ الفعلي هي رواتب و 

لتعلیمي ا ن مجال البحث العلمي والدراسات العلیا والتطورأجریت علیها الدراسة و أالتي  الخمس

تكون  هیئةهداف المعلنة من قبل الي األأ ,عداد الدراسات واالستشارات العلمیةإ والمؤتمرات والندوات و 

في %) 5الى 3(عاله تكون ن نسبة هذا التبویب في الجداول أأضمن تبویبات السلع والخدمات و 

ثیر من البنود شمل كن هذا التبویب یلتنفیذ الفعلي لكل السنوات علما أالتخصیصات السنویة وفي ا

لنسب الضعیفة من وبهذه ا. خرى غیر بنود البحث العلمي وكلها ضمن هذه النسبة الضعیفةاأل

ساسیة لها مقارنة مع النسب العالیة للرواتب أهداف تعتبر أن تحقق الجامعة أالتخصیص الیمكن 

  .والتخصیصات والصیانة وغیرها 
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  سئلة المقابالت أنتائج 

  صات الموازنات في هیئة التعلیم التقني لتحقیق أهدافها؟یخصتمة ءما مدى مال:  السؤال االول

عداد الموازنة وتنفیذها إخالل المقابالت مع المسؤولین عن من  ا األمرجرى الباحث دراسة لهذأ وقد

  :كاالتي جابات وكانت اإل

ویحصل أحیانا تضعها الجامعة على الموازنة التقدیریة التي بأن وزارة المالیة تعتمد ن المسؤولو اجاب 

كي ال  ,لى استحداث تشكیالت خالل السنة المالیةسبب ذلك إ یعودو  )المخطط والفعلي(إنحراف بین

رباك السنوي قبل االستحداث مما یولد إ لى الموازنة بسبب صدور قانون الموازنةتضاف تخصیصاتها إ

لي والبحث عالى قیام وزارة التعلیم الك یعود إأن سبب ذل كما أضافوا .هداف المعلنة للهیئةفي تحقیق األ

ذكورة على بواب المة بحجم وكمیة المبالغ المخصصة لألالموازن دائرة/ المالیة  عالم وزارةالعلمي بإ

ن والسبب أ ،جدا الیقارن بالمخطط نصیب الهیئة من هذه االبواب قلیال مجمل جامعات القطر ویكون 

  .الجامعاتمناقشة موازنات بعد  مناقشة موازنة الهیئة تتم دائما

والمصدقة من قبل  قدیریةلموازنة التعداد لناك ضعفا في التنسیق في مرحلة اإلهان  و قال بعضهم

بما یالئم دقیقة  التكونالوزارة لضعف قنوات ایصال المعلومات كون التقدیرات في بعض االحیان 

  .هداف المعلنةمما یؤثر على إعداد الموازنة لتحقیقها األحاجة الهیئة 
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هیئة التعلیم التقني والنتائج بهل هناك أیة إنحرافات بین الموازنة الخاصة :  السؤال الثاني4-6-2

  الفعلیة لها ؟ وما أسباب ذلك ؟

بالنسبة  لهیئة التعلیم التقنيو الموازنات من خالل القوائم المالیة  مرهذا األوقد قام الباحث بدراسة 

سنوات وذلك لتعذر  ربعالوكانت . لكل سنة فاق الفعليننفیذ الفعلي ونسبة اإلللتخصیص السنوي والت

  :دناه أوهذا من خالل الجداول  .من الهیئة 2011الحصول على التخصیصات السنویة لسنة 

  )  16 – 4( جدول                                 

  اتقالنف/  2008الوضع المالي لهیئة التعلیم التقني 

  ت
                                      الفعلي      البند

  
التخصیص   

  السنوي
نسبة   الفرق 

نفاق اإل
   السنوي

  96  7,695,246,164  205,021,470,144  197,326,223,980        النفقات    1

1  
  
  

الرواتب   أ
واالجور 
  النقدیة

    179,178,351,869    182,735,305,528  3,556,953,659  98  

الرواتب   1  
جور واال

  االساسیة

  76,678,021,749      78,510,389,264  1,832,367,515  98  

  98  1,724,586,144  104,224,916,264      102,500,330,120    المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

    8,636,785,975    10,591,164,616  1,954,378,641  82  

السلع   ج  1
  والخدمات

    9,359,841,200    11,315,000,000  1,955,158,800  83  

المستلزمات   1  
  السلعیة

  3,203,112,495      4,065,000,000  861,887,505  79  

قرطاسیة     
  ومطبوعات

193,018,319        215,000,000  21,981,681  90  

  88  20,564,907  175,000,000        154,435,093  كتب ومجالت    

الماء     
  والمجاري

76,229,338        120,000,000  43,770,662  64  

  108  )36,840,169(  435,000,000        471,840,169  الكهرباء    
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  93  72,907,912  1,000,000,000        927,092,088  الوقود    

  57  13,000,600  30,000,000        16,999,400  المالبس    

مواد المكافحة     
  والوقایة

19,526,808        35,000,000  15,473,192  56  

  74  432,176,595  1,650,000,000        1,217,823,405  المواد واللوازم    

  31  278,852,125  405,000,000        126,147,875  سلعیة متنوعة    

المستلزمات   2  
  الخدمیة

  3,098,889,369      3,575,000,000  476,110,631  87  

مخصصات     
  ونفقات السفر

347,984,497        280,000,000  )67,984,497(  124  

مخصصات     
  ونفقات االیفاد

136,116,680        230,000,000  93,883,320  59  

  0  0  0        0  نفقات االنتقال    

النشر     
  واالعالم

22,762,050        50,000,000  27,237,950  46  

  71  262,935,834  900,000,000        637,064,166  ایجار المباني    

ایجار المكائن     
  والمعدات

306,410,591        340,000,000  33,589,409  90  

لترفیه ا    
  الرسمي

157,992,058        125,000,000  )32,992,058(  126  

  64  5,402,450  15,000,000        9,597,550  البرید    

االتصاالت     
  والبرق

208,400,801        265,000,000  56,599,199  79  

اجور الخبراء     
  واالستشاریین

16,761,117        30,000,000  13,238,883  56  

  94  84,200,141  1,340,000,000        1,255,799,859  خدمیة متنوعة    

المؤتمرات     
  والندوات

28,604,900        40,000,000  11,395,100  72  

  97  1,791,845  60,000,000        58,208,155  الطبع    

االشتراك في     
الدورات 
  التدریبیة

5,369,500        20,000,000  14,630,500  27  

  97  26,225,071  750,000,000        723,774,929  تنظیف الدائرة    

التعضید     
  والترجمة

13,810,833        40,000,000  26,189,167  35  
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اجور     
الخدمات 
  المصرفیة

13,257,497        25,000,000  11,742,503  53  

اجورحراس     
  حمایةالمنشآت

373,649,980        375,000,000  1,350,020  100  

  130  )9,124,065(  30,000,000        39,124,065  خدمات اخرى    

  83  617,160,664  3,675,000,000      3,057,839,336    الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

    151,244,936    380,000,000  228,755,064  40  

ایجار     
  االراضي

1,800,000        0  0  0  

مكافأت لغیر     
  المنتسبین

18,371,700        10,000,000  )8,371,700(  184  

مخصصات     
  بعثات الطالب

75,320,083        290,000,000  214,679,917  26  

تعویضات     
  وغرامات

10,000,000        0  )10,000,000(    

مصاریف     
  اخرى

45,753,153        80,000,000  34,246,847  57  

الموجودات     2
  الثابتة

      4,184,870,066  4,810,000,000  625,129,934  87  

  87  613,124,934  4,790,000,000    4,176,875,066      االت ومعدات  أ  2

  85  32,456,000  215,000,000      182,544,000    وسائط نقل    

االت ومعدات     
  اخرى

  3,994,331,066      4,575,000,000  580,668,934  87  

موجودات   ب  2
  ثابتة اخرى  

    7,995,000    20,000,000  12,005,000  40  

  96  8,320,376,098  209,831,470,144  201,511,094,046        المجموع    

  

والفعلي في المجموع  السنوي صیخصتانه التوجد فوارق كبیرة بین ال )16-4( الجدول وتبین من 

. للتخصیصات فاقنبات والبنود الفرعیة وفي نسبة اإلولكن كانت هناك فروقات كبیرة في التبوی لكليا

في هذا البند  فاقنة اإلالدورات التدریبیة كانت نسب شتراك فياإلبند ( ونذكر مثال من هذه البنود 

  .وهذه تعتبر نسب ضعیفة مقارنة بما خصص من مبالغ لهذه البنود وهكذا بالنسبة لبقیة البنود ) 27%
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  :كان كما یلي  2009بالنسبة للوضع المالي لسنة    

  ) 17 – 4( جدول 

  اتقالنف/  2009الوضع المالي لهیئة التعلیم التقني 

  ت
التخصیص     الفعلي      البند

  سنويال
نسبة   الفرق 

نفاق اإل
   الفعلي

  99  1,946,782,032  264,820,820,552  262,874,038,520        النفقات    1

1  
  
  

الرواتب   أ
واالجور 
  النقدیة

    244,425,780,424    244,996,855,284  571,074,860  100  

الرواتب   1  
واالجور 
  االساسیة

  89,260,789,552      92,129,060,663  2,868,271,111  97  

  102  )2,297,196,251(  152,867,794,621      155,164,990,872    المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

    10,399,466,933    10,968,695,268  569,228,335  95  

السلع   ج  1
  والخدمات

    7,945,835,641    8,705,070,000  759,234,359  91  

المستلزمات   1  
  السلعیة

  2,853,736,646      3,045,250,000  191,513,354  94  

قرطاسیة     
  ومطبوعات

160,140,362        170,250,000  10,109,638  94  

  106  )6,127,325(  96,000,000        102,127,325  كتب ومجالت    

الماء     
  والمجاري

45,652,062        60,000,000  14,347,938  76  

  87  101,413,264  800,000,000        698,586,736  الكهرباء    

  81  170,122,150  900,000,000        729,877,850  وقودال    

  85  2,199,965  15,000,000        12,800,035  المالبس    

مواد المكافحة     
  والوقایة

13,158,750        20,000,000  6,841,250  66  

  107  )66,936,996(  934,000,000        1,000,936,996  المواد واللوازم    

  181  )40,456,530(  50,000,000        90,456,530  سلعیة متنوعة    
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المستلزمات   2  
  الخدمیة

  2,328,724,142      2,880,000,000  551,275,858  81  

مخصصات     
  ونفقات السفر

355,342,350        530,000,000  174,657,650  67  

مخصصات     
  ونفقات االیفاد

164,669,780        195,000,000  30,330,220  84  

    0  0        0  نفقات االنتقال    

النشر     
  واالعالم

21,609,524        30,000,000  8,390,476  72  

  88  60,712,333  500,000,000        439,287,667  ایجار المباني    

ایجار المكائن     
  والمعدات

251,399,862        260,000,000  8,600,138  97  

الترفیه     
  الرسمي

107,710,350        150,000,000  42,289,650  72  

  99  137,200  10,000,000        9,862,800  البرید    

االتصاالت     
  والبرق

195,790,041        260,000,000  64,209,959  75  

اجور الخبراء     
  واالستشاریین

9,186,450        15,000,000  5,813,550  61  

  83  156,134,682  930,000,000        773,865,318  خدمیة متنوعة    

المؤتمرات     
  والندوات

4,725,250        30,000,000  25,274,750  16  

  65  24,791,650  70,000,000        45,208,350  الطبع    

االشتراك في     
الدورات 
  التدریبیة

16,103,475        20,000,000  3,896,525  81  

  86  108,031,685  750,000,000        641,968,315  تنظیف الدائرة    

التعضید     
  والترجمة

27,136,250        30,000,000  2,863,750  90  

جور ا    
الخدمات 
  المصرفیة

25,633,490        )20,000,000(  )5,633,490(  128  

  131  )3,090,188(  10,000,000        13,090,188  خدمات اخرى    

  99  16,445,147  2,779,820,000      2,763,374,853    الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

    102,955,522    150,200,000  47,244,478  69  

مكافأت لغیر     
  منتسبینال

6,840,000        10,000,000  3,160,000  68  
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مخصصات     
  بعثات الطالب

48,155,790        75,000,000  26,844,210  64  

اقساط     
التأمین على 
  غیر الحیاة

1,372,342        20,000,000  18,627,658  7  

مصاریف     
  اخرى

46,587,390        45,200,000  )1,387,390(  103  

الموجودات     2
  الثابتة

      2,441,745,320  2,581,390,000  139,644,680  95  

  95  129,644,680  2,561,390,000    2,431,745,320      االت ومعدات  أ  2

  28  3,475,000  4,824,000      1,350,000    وسائط نقل    

االت ومعدات     
  اخرى

  2,430,395,320      2,556,566,000  126,170,680  95  

موجودات   ب  2
  ثابتة اخرى  

    10,000,000    20,000,000  10,000,000  50  

  99  2,086,426,712  267,402,210,552  265,315,783,840        المجموع    

  

 فیها فاق الفعليننسبة اإل كانت التبویبات والبنود كثیر منبأن  )17-4( الجدول رقم وتبین من 

              تناسب مع ما خصص لهذه البنود من تخصیصات سنویة ونذكر منها كمثالال تضعیفة 

وایضا كان هناك , لبقیة البنودوهكذا بالنسبة ) %16 فاقبند المؤتمرات والندوات كانت نسبة االن( 

  .تجاوز على بعض البنود وهذا مخالف للتعلیمات الواردة في قانون الموازنة العامة 
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  : كان كما یلي  2010بالنسبة للوضع المالي لسنة أما 

  ) 18 – 4( جدول رقم 

  اتقالنف/  2010لوضع المالي لهیئة التعلیم التقني ا

  ت
  الفعلي      البند

  
التخصیص   

  السنوي
نسبة   الفرق 

نفاق اإل
   الفعلي

  95  12,743,656,544  256,900,148,000  244,156,491,456        النفقات    1

1  
  
  

الرواتب   أ
واالجور 
  النقدیة

    219,811,967,831    229,436,108,000  9,624,140,169  96  

الرواتب   1  
واالجور 
  االساسیة

  

  86,003,572,567      88,390,846,000  2,387,273,433  97  

  95  7,236,866,736  141,045,262,000      133,808,395,264    المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

    10,061,869,795    10,338,840,000  267,970,205  97  

السلع   ج  1
  والخدمات

    14,135,950,116    16,925,000,000  2,789,049,884  84  

المستلزمات   1  
  السلعیة

  5,436,756,567      6,500,000,000  1,063,243,433  84  

قرطاسیة     
  ومطبوعات

281,010,775        288,000,000  6,989,225  98  

  78  37,333,893  170,000,000        132,666,107  كتب ومجالت    

الماء     
  والمجاري

88,913,377        119,000,000  30,086,623  75  

  59  944,294,054  2,300,000,000        1,355,705,946  الكهرباء    

  86  217,305,470  1,541,000,000        1,323,694,530  الوقود    

  55  13,530,500  30,000,000        16,469,500  المالبس    

مواد المكافحة     
  والوقایة

13,088,000        18,000,000  4,912,000  73  

  114  )249,903,722(  1,754,000,000        2,003,903,722  لمواد واللوازما    
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  79  58,695,930  280,000,000        221,304,610  سلعیة متنوعة    

المستلزمات   2  
  الخدمیة

  3,404,935,008      5,000,000,000  1,595,064,992  68  

مخصصات     
  ونفقات السفر

530,597,400        800,000,000  269,402,600  66  

مخصصات     
  ونفقات االیفاد

209,683,330        1,050,000,000  840,316,670  20  

    0  0        0  نفقات االنتقال    

النشر     
  واالعالم

21,686,500        40,000,000  18,313,500  54  

  88  120,793,000  1,000,000,000        879,207,000  ایجار المباني    

ایجار المكائن     
  والمعدات

217,002,337        220,000,000  2,997,663  99  

الترفیه     
  الرسمي

175,248,340        250,000,000  74,751,660  70  

    0  0        0  البرید    

االتصاالت     
  والبرق

288,704,827        420,000,000  131,295,173  69  

اجور الخبراء     
  واالستشاریین

20,624,900        25,000,000  4,375,100  82  

  89  132,819,626  1,195,000,000        1,062,180,374  خدمیة متنوعة    

المؤتمرات     
  والندوات

92,688,293        130,000,000  37,311,707  71  

  53  70,698,550  150,000,000        79,301,450  الطبع    

االشتراك في     
الدورات 
  التدریبیة

24,504,466        40,000,000  15,495,534  61  

  99  4,924,079  800,000,000        795,075,921  تنظیف الدائرة    

التعضید     
  والترجمة

36,812,833        40,000,000  3,187,167  92  

اجور     
الخدمات 
  المصرفیة

30,131,161        30,000,000  )131,161(  100  

  73  1,333,750  5,000,000        3,666,250  خدمات اخرى    

  98  130,741,459  5,425,000,000      5,294,258,541    الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

    146,703,714    200,200,000  53,496,286  73  
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مكافأت لغیر     
  المنتسبین

0        0  0    

مخصصات     
  بعثات الطالب

94,198,947        100,000,000  5,801,053  94  

اقساط     
التأمین على 
  غیر الحیاة

14,303,817        55,200,000  40,896,183  26  

مصاریف     
  اخرى

38,200,950        45,000,000  6,799,050  85  

الموجودات     2
  الثابتة

      12,074,497,048  12,594,727,000  520,229,952  96  

  96  509,979,952  12,554,727,000    12,044,747,048      االت ومعدات  أ  2

  103  )29,214,500(  1,000,000,000      1,029,214,500    وسائط نقل    

االت ومعدات     
  اخرى

  11,015,532,548      11,554,727,000  539,194,452  95  

موجودات   ب  2
  ثابتة اخرى  

    29,750,000    40,000,000  10,250,000  74  

  95  13,263,886,496  269,494,875,000  256,230,988,504        المجموع    

  

فاق نحیث كانت نسبة اإلخفاقات في بعض البنود بعض اإل وجود )18- 4(الجدول رقم وتبین من  

وكذلك ) فقط% 20 نفاق الفعليمخصصات ونفقات اإلیفاد كانت نسبة اإل( مثال ضعیفة  یهاف الفعلي

  .صات السنویة التي خصصت لهذه التبویبات یخصخرى وهذا الیتناسب مع التلبقیة البنود األ

  

  .لعدم توفر التخصیصات السنویة من الهیئة  2011سنة ل السؤال الثانيتعذر دراسة : مالحظة 
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  :كان كما یلي  2012سبة للوضع المالي لسنة بالنأما 

  ) 19 – 4( جدول رقم 

  النفات/  2012الوضع المالي لهیئة التعلیم التقني 

  ت
  الفعلي       البند

  
التخصیص   

  السنوي
نسبة   الفرق

االنفاق 
  الفعلي

  97  9,626,676,636  287,343,647,486  277,716,970,850        النفقات    1

1  
  
  

الرواتب   أ
ر واالجو
  النقدیة

    250,922,038,561    257,161,984,906  6,239,946,345  98  

الرواتب   1  
واالجور 
  االساسیة

  99,020,812,213      101,214,994,167  2,194,181,954  98  

  97  4,045,764,391  155,946,990,739      151,901,226,348    المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

    11,268,401,229    11,441,462,580  173,061,351  98  

السلع   ج  1
  والخدمات

    15,353,575,355    18,455,000,000  3,101,424,645  83  

المستلزمات   1  
  السلعیة

  5,847,529,390      6,700,000,000  852,470,610  87  

قرطاسیة     
  ومطبوعات

463,112,962        480,000,000  16,887,038  96  

  84  26,839,457  170,000,000        143,160,543  كتب ومجالت    

الماء     
  والمجاري

69,072,788        110,000,000  40,927,212  63  

  78  514,373,994  2,300,000,000        1,785,626,006  الكهرباء    

  97  47,564,235  1,630,000,000        1,582,435,765  الوقود    

    0  0        0  المالبس    

مواد المكافحة     
  والوقایة

18,590,750        25,000,000  6,409,250  74  



122 
 

  93  125,198,092  1,675,000,000        1,549,801,908  المواد واللوازم    

  76  74,271,332  310,000,000        235,728,668  سلعیة متنوعة    

المستلزمات   2  
  الخدمیة

  4,244,655,634      5,905,000,000  1,660,344,366  72  

مخصصات     
  ونفقات السفر

726,690,450        1,425,000,000  698,309,550  51  

مخصصات     
  ونفقات االیفاد

129,625,174        410,000,000  280,374,826  32  

    0  0        0  نفقات االنتقال    

النشر     
  مواالعال

9,290,250        20,000,000  10,709,750  46  

  98  22,447,000  1,400,000,000        1,377,553,000  ایجار المباني    

ن ایجار المكائ    
  والمعدات

211,101,333        220,000,000  8,898,667  96  

الترفیه     
  الرسمي

271,037,982        400,000,000  128,962,081  68  

  42  5,840,250  10,000,000        4,159,750  البرید    

االتصاالت     
  والبرق

327,893,778        420,000,000  92,106,222  78  

اجور الخبراء     
  واالستشاریین

15,005,000        30,000,000  14,995,000  50  

  75  397,701,083  1,570,000,000        1,172,298,917  خدمیة متنوعة    

المؤتمرات     
  والندوات

27,409,950        100,000,000  72,590,050  27  

  88  11,725,700  100,000,000        88,274,300  الطبع    

االشتراك في     
الدورات 
  التدریبیة

11,385,000        100,000,000  88,615,000  11  

  95  41,465,022  900,000,000        858,534,978  تنظیف الدائرة    

التعضید     
  والترجمة

180,040,370        340,000,000  159,959,630  53  

اجور     
الخدمات 
  المصرفیة

6,654,319        30,000,000  23,345,681  22  

    0  0        0  خدمات اخرى    



123 
 

  90  588,609,669  5,850,000,000      5,261,390,331    الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

    172,955,705    285,200,000  112,244,295  61  

مكافأت لغیر     
  المنتسبین

0        0  0    

مخصصات     
  بعثات الطالب

95,440,229        150,000,000  54,559,771  64  

اقساط     
التأمین على 
  غیر الحیاة

5,247,226        30,200,000  24,952,774  17  

مصاریف   3  
  اخرى

72,268,250        105,000,000  32,731,750  69  

الموجودات     2
  الثابتة

      9,583,868,220  11,899,087,000  2,315,218,780  81  

  االت ومعدات  أ  2
  

    9,563,918,220    11,859,087,000  2,295,168,780  81  

  وسائط نقل    
  

  0      96,665,000  96,665,000  0  

ت االت ومعدا    
  اخرى

  9,563,918,220      11,762,422,000  2,198,503,780  81  

موجودات   ب  2
  ثابتة اخرى  

    19,950,000    40,000,000  20,050,000  50  

  96  11,941,895,416  299,242,734,486  287,300,839,070        المجموع    

  

بحث تي تهتم بالهناك اخفاقات في بعض البنود وخاصة البنود ال بأن )19-4(الجدول وتبین من 

حیث كانت نسبة خرى وغیرها من بنود أ) مرات والندوات شتراك في الندوات والمؤتاإل( العلمي مثل 

 .صات السنویة التي خصصت لهذه التبویبات یخصتضعیفة وهذا الیتناسب مع ال فیها فاق الفعليناإل

سباب االخفاقات في على أ مع المسؤولین المالیین سیقفجراها الباحث ومن خالل المقابالت التي أ

  .هذه البنود لسنوات الدراسة
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  نتائج اسئلة المقابالت للمسؤولین المالیین في هیئة التعلیم التقني 

سباب لموازنة والنتائج الفعلیة ؟ وما أیة انحرافات بین تخصیصات اهل هناك أ: السؤال الثاني  

  ذلك؟

قریبا وتظهر بعض التخصیصات ت%  90لى یصل إسبة تنفیذ الموازنة مرتفعة و ن نأ المسؤولوناجاب 

 اهمیة المنخفضة والتي تفرض في الموازنة من قبل وزارة المالیة والیمكن اعتبار تنفیذها ضعیفذات األ

  .النها الهیئة تستخدمها للمناقالت

  : و من األسباب التي ذكرها بعض المسؤولین

  .لي للتخصیصاتفاق الفعنلشعبة المالیة ینعكس على نسبة اإلنشاط ا -

المعاهد والكلیات  المحاسبیة في كوادرالالتقدیریة بسبب جهل معظم تخطیط السلیم للموازنة عدم ال –

  .بأسس وضع مثل هذه الموازنات وسوء تقدیرهم لالحتیاج الفعلي

طلبها  رقام بنود الموازنة لتوفرها لدیهم وعدممدیریة الموازنة بفرض بعض أ/ لیة حیانا تقوم وزارة الماأ –

الي ترغب هذه بقبول التخصیص على أمل االستفادة منها في من معظم الجامعات والهیئات وبالت

  .جراء المناقلة مستقبال إ

  قلة التمویل المالي الخاص بالموازنة التشغیلیة بالنسبة الى تخصیصاتها  - 4

  

  



125 
 

ك تجاوزات كبیرة نه لم تكن هناأسة الباحث لموازنات الهیئة تبین ما بالنسبة للتجاوزات فمن خالل دراأ. 

وهذه ) % 30 الى 20(تتراوح مابین  نسبیا نما كانت هناك تجاوزات طفیفةعلى التخصیصات وإ 

طبیعیة تحصل في  االنسب سواء في التجاوزات او في ضعف التنفیذ الفعلي اعتبرها الباحث نسب

   .موازنات المؤسسات والوزارات الحكومیة دائما

  

هل هناك أیة تغیرات الفتة للنظر خالل السنوات التي تغطیها الدراسة في : الث السؤال الث4-6-3

  قیم الموازنة ونتائج أعمال هیئة التعلیم التقني ؟ وما أسباب ذلك ؟

للنفقات  هیئة التعلیم التقنيمن خالل القوائم المالیة لموازنة  مرهذا األوقد قام الباحث بدراسة 

ربع سنوات بالنسبة للتخصیص وأ. نفقات الفعلیة بالنسبة لل واتوالتخصیصات السنویة لخمسة سن

عطیت أساس و أسنة )  2008( سنة  كانتو .  2011السنوي لعدم توفر التخصیصات السنویة لسنة 

نحراف في التخصیصات التي صرفت تبویبات والبنود وتم قیاس مدى اإللكل ال%) 100(نسبة 

  :وهذا من خالل الجدول ادناه  2008ساس نة األساس سأللسنوات الباقیة التي تلیها على 
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  ) 20 – 4( جدول رقم 

  هیئة التعلیم التقني/  )2008(ساس النفقات الفعلیة بالنسبة لسنة األر السنوي بیالتغی

    ت

  

  البند
  2012  2011  2010  2009  2008سنة أساس 

  النسبة  لمبلغا  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ

197,326,223,98  النفقات    1
0  

100  262,874,038,520  133  244,156,491,456  124  254,218,702,381 
  

129  277,716,970,850  140  

1  
  
  

  

  أ
الرواتب 
واالجور 
  النقدیة

179,178,351,86
9  

100  244,425,780,424  136  219,811,967,831  123  231,772,248,091 
  

129  250,922,038,561  140  

الرواتب   1  
واالجور 
  االساسیة

76,677,571,749  100  89,260,789,552  116  86,003,572,567  112  91,871,008,868 
  

119  99,020,812,213  129  

102,500,330,12  المخصصات  2  
0  

100  155,164,990,872  151  133,808,395,264  130  139,901,239,223 
  

136  151,901,226,348  148  

 المساهمات  ب  1
  االجتماعیة

8,636,785,975  100  10,399,466,933  120  10,061,869,795  116  10,665,459,945  123  11,268,401,229  130  

السلع   ج  1
  والخدمات

9,359,841,200  100  7,945,835,641  85  14,135,950,116  151  11,677,061,795  124  15,353,575,355  164  

المستلزمات   1  
  السلعیة

3,203,112,495  100  2,853,736,646  89  5,436,756,567  170  4,538,352,864  141  5,847,529,390  182  

قرطاسیة     
  ومطبوعات

193,018,319  100  160,140,362  83  281,010,775  145  244,012,939  126  463,112,962  240  

كتب     
  ومجالت

154,435,093  100  102,127,325  66  132,666,107  86  123,834,570  80  143,160,543  93  

الماء     
  والمجاري

76,229,338  100  45,652,062  60  88,913,377  117  74,158,227  97  69,072,788  90.6  

  378  1,785,626,006  274  1,297,080,977  287  1,355,705,946  148  698,586,736  100  471,840,169  الكهرباء    

  171  1,582,435,765  155  1,442,899,498  143  1,323,694,530  79  729,877,850  100  927,092,088  الوقود    

  0  0  129  22,020,700  96.8  16,469,500  75  12,800,035  100  16,999,400  المالبس    

مواد     
المكافحة 
  والوقایة

19,526,808  100  13,158,750  67  13,088,000  67  12,489,000  64  18,590,750  95  

المواد     
  واللوازم

1,217,823,405  100  1,000,936,996  82  2,003,903,722  164  1,115,365,483  91  1,549,801,908  127  

سلعیة     
  متنوعة

126,147,875  100  90,456,530  72  221,304,610  175  204,491,470  162  235,728,668  187  
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المستلزمات   2  
  الخدمیة

3,098,889,369  100  2,328,724,142  75  3,404,935,008  110  2,920,765,375  94  4,244,655,634  137  

مخصصات     
ونفقات 
  السفر

347,984,497  100  355,342,350  102  530,597,400  152  454,328,270  130  726,690,450  209  

مخصصات     
ونفقات 
  االیفاد

136,116,680  100  164,669,780  121  209,683,330  154  133,989,185  98  129,625,174  95  

النشر     
  واالعالم

22,762,050  100  21,609,524  95  21,686,500  95  13,919,100  61  9,290,250  41  

ایجار     
  المباني

637,064,166  100  439,287,667  69  879,207,000  138  855,279,500  134  1,377,553,000  216  

ایجار     
المكائن 
  والمعدات

306,410,591  100  251,399,862  82  217,002,337  71  215,275,283  70  211,101,333  69  

 الترفیه    
  الرسمي

157,992,058  100  107,710,350  68  175,248,340  111  150,478,645  95  271,037,982  171  

  43  4,159,750  9  895,000    0  103  9,862,800  100  9,597,550  البرید    

االتصاالت     
  والبرق

208,400,801  100  195,790,041  94  288,704,827  138  256,806,088  123  327,893,778  157  

الخبرء اجور     
  واالستشاریین

16,761,117  100  9,186,450  55  20,624,900  123  22,718,732  135  15,005,000  89  

خدمیة     
  متنوعة

1,255,799,859  100  773,865,318  61.6  1,062,180,374  84  817,075,572  65  1,172,298,917  93  

المؤتمرات     
  والندوات

28,604,900  100  4,725,250  16  92,688,293  324  26,568,150  92  27,409,950  96  

  152  88,274,300  58  33,839,000  136  79,301,450  78  45,208,350  100  58,208,155  الطبع    

االشتراك في     
الدورات 
  التدریبیة

5,369,500  100  16,103,475  300  24,504,466  456  9,630,000  179  11,385,000  212  

تنظیف     
  الدائرة

723,774,929  100  641,968,315  89  795,075,921  110  694,757,179  96  858,534,978  119  

التعضید     
  والترجمة

13,810,833  100  27,136,250  196  36,812,833  266  34,219,900  247  180,040,370  1,30  

اجور     
الخدمات 
  المصرفیة

13,257,497  100  25,633,490  193  30,131,161  227  17,461,343  131  6,654,319  50  

ورحراس اج    
حمایة 
  المنشآت

373,649,980  100  0    0    0  0  0  0  

خدمات     
  اخرى

39,124,065  100  13,090,188  33.4  3,666,250  9  600,000  1.5  0  0  
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  172  5,261,390,331  138  4,217,943,556  173  5,294,258,541  90  2,763,374,853  100  3,057,839,336  الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

151,244,936  100  102,955,522  68  146,703,714  97  103,932,550  68  172,955,705  114  

ایجار     
  االراضي

1,800,000  100  0    0    0  0  0  0  

مكافأت لغیر     
  المنتسبین

18,371,700  100  6,840,000  37  0    390,000  0  0  0  

مخصصات     
بعثات 
  الطالب

75,320,083  100  48,155,790  64  94,198,947  125  54,331,475  72  95,440,229  127  

تعویضات     
  وغرامات

10,000,000  100  0    0    0  0  0  0  

اقساط     
التأمین على 
  غیر الحیاة

0  0  1,372,342    14,303,817  0  14,517,400  0  5,247,226  0  

مصاریف     
  اخرى

45,753,153  100  46,587,390  102  38,200,950  83.5  34,693,675  75  72,268,250  158  

دات الموجو     2
  الثابتة

4,184,870,066  100  2,441,745,320  58  12,074,497,048  288  4,539,273,845  108  9,583,868,220  229  

االت   أ  2
  ومعدات

4,176,875,066  100  2,431,745,320  58  12,044,747,048  288  4,505,325,845  108  9,563,918,220  229  

  0  0  0  0  564  1,029,214,500  0.74  1,350,000  100  182,544,000  وسائط نقل    

االت     
ومعدات 

  اخرى

3,994,331,066  100  2,430,395,320  61  11,015,532,548  276  4,505,325.845  112  9,563,918,220  239  

موجودات   ب  2
  ثابتة اخرى  

7,995,000  100  10,000,000  125  29,750,000  372  33,948,000  424  19,950,000  249  

201,511,094,04  المجموع    
6  

100  265,315,783,840  132  256,230,988,504  127  258,757,976,226  128  287,300,839,070  142  

 

لتبویبات ل ةالنفقات الفعلیتغییرات كبیرة بین ن هناك أب )20-4( من خالل الجدول المرقم  وتبین

في  هذا التذبذبو  او انخفاض كبیر نفاق الفعليرتفاع كبیر في اإلبین سنوات الدراسة أما بأ والبنود

خرى یعطي مؤشر غیر جید على سیر ق الفعلي وعدم وجود تقارب بین اإلنفاق من سنة الى أنفااإل

  .عملیة تنفیذ الموازنة لكل سنة مالیة 
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:بالنسبة للتغیرات في التخصیصات السنویة فانها كانت كما یلي أما   
 

  ) 21 – 4( جدول 

  هیئة التعلیم التقني /  )2008(ساس سنة األبالنسبة لفي التخصیصات السنویة یر یالتغ

    ت

  

  البند
2008  2009  2010  2012  

  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ

  140  287,343,647,486  125  256,900,148,000  129  264,820,820,552  100  205,021,470,144  النفقات    1

1  
  
  

  أ
  

الرواتب واالجور 
  النقدیة

182,735,305,528  100  244,996,855,284  134  229,436,108,000  125  257,161,984,906  141  

الرواتب واالجور   1  
  االساسیة

78,510,389,264  100  92,129,060,663  117  88,390,846,000  113  101,214,994,167  129  

  150  155,946,990,739  135  141,045,262,000  147  152,867,794,621  100  104,224,916,264  المخصصات  2  

المساهمات   ب  1
  االجتماعیة

10,591,164,616  0  10,968,695,268  104  10,338,840,000  98  11,441,462,580  108  

  163  18,455,000,000  150  16,925,000,000  77  8,705,070,000  100  11,315,000,000  السلع والخدمات  ج  1

المستلزمات   1  
  السلعیة

4,065,000,000  100  3,045,250,000  75  6,500,000,000  160  6,700,000,000  165  

قرطاسیة     
  ومطبوعات

215,000,000  100  170,250,000  79  288,000,000  134  480,000,000  223  

  97  170,000,000  97  170,000,000  55  96,000,000  100  175,000,000  كتب ومجالت    

  92  110,000,000  99  119,000,000  50  60,000,000  100  120,000,000  الماء والمجاري    

  529  2,300,000,000  529  2,300,000,000  184  800,000,000  100  435,000,000  الكهرباء    

  163  1,630,000,000  154  1,541,000,000  90  900,000,000  100  1,000,000,000  الوقود    

  0  0  100  30,000,000  50  15,000,000  100  30,000,000  المالبس    

د المكافحة موا    
  والوقایة

35,000,000  100  20,000,000  57  18,000,000  51  25,000,000  71  

  102  1,675,000,000  106  1,754,000,000  57  934,000,000  100  1,650,000,000  المواد واللوازم    

  77  310,000,000  69  280,000,000  12  50,000,000  100  405,000,000  سلعیة متنوعة    
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المستلزمات   2  
  الخدمیة

3,575,000,000  100  2,880,000,000  81  5,000,000,000  140  5,905,000,000  165  

مخصصات     
  ونفقات السفر

280,000,000  100  530,000,000  189  800,000,000  286  1,425,000,000  509  

مخصصات     
  ونفقات االیفاد

230,000,000  100  195,000,000  85  1,050,000,000  457  410,000,000  178  

  40  20,000,000  80  40,000,000  60  30,000,000  100  50,000,000  النشر واالعالم    

  156  1,400,000,000  111  1,000,000,000  56  500,000,000  100  900,000,000  ایجار المباني    

ایجار المكائن     
  والمعدات

340,000,000  100  260,000,000  76  220,000,000  65  220,000,000  65  

  320  400,000,000  200  250,000,000  120  150,000,000  100  125,000,000  یه الرسميالترف    

  67  10,000,000  0  0  67  10,000,000  100  15,000,000  البرید    

  158  420,000,000  158  420,000,000  98  260,000,000  100  265,000,000  االتصاالت والبرق    

اجورالخبرء     
  واالستشاریین

30,000,000  100  15,000,000  50  25,000,000  83  30,000,000  100  

  117  1,570,000,000  89  1,195,000,000  69  930,000,000  100  1,340,000,000  خدمیة متنوعة    

  250  100,000,000  325  130,000,000  75  30,000,000  100  40,000,000  المؤتمرات والندوات    

  167  100,000,000  250  150,000,000  117  70,000,000  100  60,000,000  الطبع    

االشتراك في     
  الدورات التدریبیة

20,000,000  100  20,000,000  100  40,000,000  200  100,000,000  500  

  120  900,000,000  107  800,000,000  100  750,000,000  100  750,000,000  تنظیف الدائرة    

  850  340,000,000  100  40,000,000  75  30,000,000  100  40,000,000  التعضید والترجمة    

اجور الخدمات     
  المصرفیة

25,000,000  100  20,000,000  80  30,000,000  120  30,000,000  120  

اجورحراس حمایة     
  المنشآت

375,000,000  100  0  0  0  0  0  0  

  0  0  17  5,000,000  33  10,000,000  100  30,000,000  خدمات اخرى    

  159  5,850,000,000  148  5,425,000,000  76  2,779,820,000  100  3,675,000,000  الصیانة  3  

المصروفات   ء  1
  االخرى

380,000,000  100  150,200,000  40  200,200,000  53  285,200,000  75  

مكافأت لغیر     
  المنتسبین

10,000,000  100  10,000,000  100  0  0  0  0  

مخصصات بعثات     
  الطالب

290,000,000  100  75,000,000  26  100,000,000  34  150,000,000  52  
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اقساط التأمین على     
  غیر الحیاة

0  0  20,000,000  0  55,200,000  0  30,200,000  0  

  131  105,000,000  56  45,000,000  57  45,200,000  100  80,000,000  مصاریف اخرى    

  247  11,899,087,000  262  12,594,727,000  54  2,581,390,000  100  4,810,000,000  الموجودات الثابتة    2

  248  11,859,087,000  262  12,554,727,000  53  2,561,390,000  100  4,790,000,000  االت ومعدات  أ  2

  45  96,665,000  465  1,000,000,000  2.2  4,824,000  100  215,000,000  وسائط نقل    

االت ومعدات     
  اخرى

4,575,000,000  100  2,556,566,000  56  11,554,727,000  253  11,762,422,000  257  

موجودات ثابتة   ب  2
  اخرى  

20,000,000  100  20,000,000  100  40,000,000  200  40,000,000  200  

  143  299,242,734,486  128  269,494,875,000  127  267,402,210,552  100  209,831,470,144  المجموع    

 
  

لسنویة بین في التخصیصات اتغییرات الفتة للنظر ان هناك ) 21- 4( من خالل الجدول المرقم وتبین 

نخفاضها بنسبة او إلهذه البنود رتفاع التخصیصات بنسبة عالیة سنة وأخرى للتبویبات والبنود أما بإ

نفاق واختالفها في التخصیص السنوي واإلیعطي مؤشر غیر جید لموازنة الهیئة العامة عالیة وهذا 

 . خرى سنة الى أة للنظر من الفعلي لكثیر من التبویبات والبنود الالفت
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  المقابالتسئلة نتائج أ

السنوات في قیم الموازنة ونتائج أعمال هیئة یة تغیرات الفتة للنظر خالل هل هناك أ :السؤال الثالث 

  سباب ذلك ؟التعلیم التقني ؟ وما أ

في الموازنة فان % 90شكل نسبة فیما یخص الرواتب والتي تبأنه  ن عن الموازنةالمسؤولو جاب أ

لى التغیرات المستمرة في التعلیمات والقوانیین الخاصة بالرواتب یعود إ نحراف الفعلي عن المخطط اإل

  . غیر ذلكو وحركة التعیینات والنقل  والمخصصات

ن الموازنة السنویة تعتمد على ما صرف من الموازنة التقدیریة للسنة السابقة كقیاس أو قال بعضهم  

تكون هناك انحرافات بین  لكلذ ، والفعلیة حاجةالالمخطط لها وحسب  قدیریةوالیتم اعتماد الموازنة الت

  .خرىوبین سنة وأ تخصیصالتنفیذ وال

خرى في من سنة إلى إ اتنحرافاإلهذه التغییرات و أن التي ذكرها بعض المسؤولین سباب األیضا من وأ

والنقصان في تخصیص بنود  خرى والزیادةویل المالي من سنة الى أمضعف التسببها من البنود كثیر 

  .لى عدم التقید بالتصرف في التخصیص ویسبب االنحراف موازنة السنویة مما یؤدي إال
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ن للوقوف على مشاكل الموازنة بصورة یسئلة طرحها الباحث على المسؤولیین المالیوكانت هناك أ

  :عامة وهي 

 عاهدوالكلیات والم هیئةفي ال دیریةقعداد الموازنة التإي مستوى تكون المشاركة في ألى إ -1

  التابعة لها ؟

  :تي وكانت االجابات كاآل

عن طریق وضع وتكون مشاركة  هناك نبأ الذین تمت مقابلتهمالمسؤولون عن الموازنة اجاب 

بنیة وعدد الطلبة وعدد حسب حجم األ و یتم توزیع الموازنة .الموازنات التقدیریة للمعاهد والكلیات

أي التبویبات التي ( ستفادة من موازنات سابقةاأل د منبعض المعاه حرماندم المعهد و المنتسبین وق

  . )بواب في السنة القادمةوعلیه یتم تخفیض تخصیصات هذه األ, عالِ  فاقنالیكون فیها إ

  

التؤخذ  ولكنعداد الموازنة في إ والكلیات مشاركة من قبل المعاهدن هناك لین إبعض المسؤو و قال 

من قبل  والكلیات والتي تعتمد على حاجتها الفعلیة المعاهد التي قدمتهاتقدیرات الموازنة عتبار بعین اال

  .الهیئة 
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حسب مایتم التخطیط له في كل عام من  هیئةلل قدیریةصات الموازنة التیخصتهل یتم تغطیة  -2 

  ؟هیئةمن تخصیصات للالمالیة ام حسب ماتقرره وزارة  هیئةقبل ال

  :تي ابات كاآلجوكانت اإل

 و البنودفي بعض التبویبات أ غلب تكون التخصیصاتاأل فينه بأمقابلتهم  تن الذین تماتفق المسؤولو 

ن استحداث تشكیالت جدیدة الیخصص لها مبالغ ضمن الموازنة السیما أ ،قل من الحاجة الفعلیةأا

تم حسب توزیع الموازنة ن تخصیص الموازنة یأو  .لیها من تخصیص التشكیالت الحالیةویتم الصرف ع

سوى  وزارة التعلیم في توزیع الموازنةفي وزارة المالیة لجامعات وهیئات وزارة التعلیم العالي وال تتدخل 

جازات الدراسیة وعلى األكثر تخصیصات البحث العلمي واإل(في موضوع التخصیصات العلمیة 

  ).والبعثات

  

و هناك معاییر ألها  هیئةساس حاجة الألها على  والتخطیط قدیریةزنة التعداد المواإهل یتم  - 3

  عداد الموازنة والتخطیط لها في كل عام ؟إفي  هیئةتعتمد علیها ال

  :جابات كاالتي وكانت اإل

على للهیئة عداد تقدیرات الموازنة السنویة یتم إنه بأ مقابلتهم تن عن الموازنة الذین تمو اجاب المسؤول

سس وتعتمد أ .نیة والمستقبلیةووفقا لخططها العلمیة اآل ت المتوقعةساس الحاجة الفعلیة والتوسعاأ

تلف عن ي مؤسسة اخرى معاییر خاصة بها تخوتكون للهیئة أو أل. عداد تلك التقدیراتومعاییر عند إ

  .و هذه المؤسسة غیرها حسب توجهات الهیئة أ
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  االستنتاجات 5-1

   لى النتائج توصل الباحث إمن خالل دراسة الباحث لموازنات جامعة دیالى وهیئة التعلیم التقني 

  :التالیة 

الحكومیة العراقیة وخاصة  مؤسسات التعلیم العالي  قبلهداف المعلنة من الیوجد هناك تحقیق لأل - 1

من خالل توزیع و  ,ولالسؤال األخالل الجداول في وهذا ماتبین من  جامعة دیالى  وهیئة التعلیم التقني 

. رواتب وتخصیصاتالتذهب الى %  90ن تبویبات الرئیسیة بالنسبة حیث تبین أالتخصیصات على ال

هداف المؤسستین التي تخص البحث وأن أ ,خرىتخصیصات فتتوزع على التبویبات األما بقیة الوأ

لنسبة القلیلة فال یمكن تحقیق تقع ضمن توزیع اوغیرها  العلمي والدراسات العلیا والبحوث والمؤتمرات

  .التي كانت مخصصة لها  هذه التخصیصات الضعیفةهداف باأل

و بین المؤسسة نفسها وبین كلیاتها أو  ,وبین وزارة المالیةتنسیق بین مؤسسات التعلیم العالي عدم ال. 2

عداد نى منها في إدعلى للجهات األأي تجاهل الجهة األ. معاهدها التابعة لها واقسامها األخرى 

وعدم تخصیص  العتباروعدم أخذها بعین إقرارها أو عند توزیع التخصیصات وإ الموازنة التخمینیة 

من تخصیص مناسبًا وزارة المالیة  اهكل حسب حاجته الفعلیة ولكن حسب ماتر  المبالغ في الموازنة

سسات قد التكون بحاجة فرض تخصیصات للمؤ و لى موازنة السنة السابقة وغالبا ماتخصص بالرجوع إ

 اهیضا ماتر وأ. ة بأشد الحاجة لهاو یكون هناك نقص في بعض التخصیصات والتي تكون المؤسسلها أ

في نقص كبیر في بعض  مما یسبب. من تخصیص للكلیات والمعاهد التابعة لها مناسبا المؤسسات

  .خرى التبویبات وأحیانا فائض في تبویبات أ
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و الهیئة وعدم وضع خطة مسبقة لإلعالن عن أهداف الجامعة أ ,جود تخطیط مسبقعدم و . 3

هداف ومداولتها مع دائرة الموازنة ت المالیة الكافیة لتنفیذ هذه األودراستها من حیث توفر التخصیصا

  .العامة في وزارة المالیة المكانیة تامین التخصیصات المالیة 

النتائج  هناك فوارق كبیرة بینن أتبین  للسؤال الثانيلموازنة الجداول دراسة الباحث من خالل . 4 

و تجاوزات م تنفیذ نسب كبیرة من التخصیصات أوعد من التبویبات والبنودالفعلیة والتخصیص لكثیر 

ل دراسة الباحث والمقابالت التي وتبین من خالللتبویبات والبنود  كبیرة على التخصیصات السنویة

  :لى عود إسبب ذلك ی نأجراها أ

و الهیئة لجمیع فقراتها من قبل لجامعات أقدیریة التي تقدمها االعتبار بالموازنة التم األخذ بعین إعد. أ 

التخصیصات التي تطلبها دائرة الموازنة العامة في وزارة المالیة والتي تكون فیها الحاجة الفعلیة من 

الهیئة لیست بحاجة لها ولكنها تقبلها  ووفرض تخصیصات قد تكون الجامعات أ و الهیئةالجامعات أ

  .لغایات المناقالت

من قبل  و الهیئة الحقیقیةالذي ینسجم مع متطلبات الجامعات أوالتقدیر السنوي  سوء التخطیط. ب

وخاصة بالنسبة لتخصیصات البحث العلمي والمؤتمرات والدراسات العلیا وتأهیل  و الهیئةالجامعات أ

وعدم  ,الیة تعتمد على السنوات السابقةكون تخصیصاتها قلیلة لكون وزارة المالكوادر وتطویرها لذلك ت

قسام یق مع جمیع الكلیات والمعاهد واألوبالتنس عداد موازنة ضمن خطة مدروسة ومخطط لها مسبقاإ

  .وكل حسب حاجته 
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یس و الهیئات حیث یكون الصرف من صالحیة رئركزیة في الصرف من قبل الجامعات أالم. ت

ابي في هذه الجامعات ونقصه یؤدي إلى الحسضعف الكادر أن و  ,الهیئة حصرا یسو رئامعة أالج

  .كثر مما هي رقابیة معقدة وهي غالبا ماتكون روتینیة أجراءات الواإلخیر العمل وتنفیذ الموازنة تأ

و البنود یسبب حاجة ملحة لمناقلة تخصیصات من عجز الذي یحصل في بعض التبویبات أال. ث

ن كانت اق في تنفیذ هذه التبویبات وحتى إخفأو بنود أخرى لتغطیة هذا العجز مما یسبب إیبات تبو 

. یا وغیرها فهي مضطرة الى ذلك بحاجة لها ومهمة مثل تخصیصات البحث العلمي والدراسات العل

لجامعة او مما یؤشر سلبا على اخالفة لتعلیمات الموازنة العامة غلب المناقالت تكون غیر قانونیة وموأ

  .الهیئة 

خرى بدون توفر  اصدار أوامر وزاریة أو جامعیة بتعیینات جدیدة أو ترفیعات أو مخصصات أ. ح

هذه المستحقات سواء كانت رواتب أو مخصصات مما  تخصیص مالي لها مما یلزم المؤسسة بصرف

األخرى یبات لى التجاوز على باب الرواتب والمخصصات بنسب كبیرة مما یؤثر على التبو یؤدي إ

ن كانت بحاجة لها ألن هذه تبویبات هذه النها مجبرة على مناقلة التخصیصات من أل والبنود حتى وإ

  .ن تصرف الصحابهامستحقات یجب أ

دون توفیر تخصیص مالي لهذه  قسام وكلیات جدیدةفي فتح أ و الهیئة بالتوسعالجامعات أقیام . ج

ات المالیة المتاحة التي تغطي هذه التوسعات مما یؤثر سلبا مكانیدراسة اإل و الكلیات وعدماألقسام أ

  .جله على تنفیذ الموازنة حسب ماوضعت أل

وزارة المالیة طریقة التحویل الشهري للرواتب والنفقات التشغیلیة مما یؤثر سلبا على السیاسة  تتبع. خ

فقط دون النفقات التشغیلیة شهر یكون التمویل للرواتب ي رئاسة الجامعة والهیئة فبعض األالمالیة ف
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ن الجامعة والهیئة الشهریة المرسلة للوزارة والسبب ألعدم ظهور صرف حقیقي في جدول التخصیصات 

ب الموازنة وعدم متابعة تسدیدها أول بوانفقات التشغیلیة تصرفه كسلف حسب أعند استالمها لتمویل ال

  .ول كوصوالت وتسویات بأ

, و التنفیذ الفعليسواء كانت في التخصیصات السنویة أسنوات الموازنة وجود انحرافات كبیرة بین . 5

التنفیذ الفعلي في الباب الواحد أو البند الواحد بین سنة وأخرى یكون مختلف اختالفا و فالتخصیص أ

ٌ كبیرا أ جدا بین سنة وأخرى أو منخفض جدا بین سنة وأخرى وأحیانا تصل نسبة  ما یكون مرتفع

زنة ن الزیادة السنویة لمواوأ قل من هذاأو أ% 20أو أكثر أو تنخفض إلى % 300اإلنحراف إلى 

و ل مؤشر لعشوائیة الموازنات في اإلعداد أوهذا یسج .نحرافات الكبیرةالدولة التعطي مبررا لهذه اإل

  .التوزیع 

ازنة ن بعض الجامعات الیوجد فیها شعبة المو ة الباحث لهیكلیة الجامعات تبین أمن خالل دراس. 6

عداد الموازنة وأن هذه الشعبة لها دور كبیر وأهمیة في جمیع مراحل الموازنة من إومنها جامعة دیالى 

ومما وجد الباحث . ووضع الخطط والتنفیذ الفعلي وحفظ البیانات المالیة لموازنات السنوات السابقة 

فقدانها في الجامعة  بسببمن جامعة دیالى بصعوبة الحصول على بیانات الموازنة للسنوات السابقة 

  . لعدم وجود من هو مسؤول على هذه البیانات و 

مما یؤثر سلبا على و الهیئة من قبل الجامعة أعدم تقدیم الحسابات الختامیة في موعدها المحدد . 7

و الهیئة ة في الجداول غیر مصروفة في حین إن الجامعة أنها تظهر لوزارة المالیالتخصیصات أل

ن هذه المشكلة وأ. ت لم تظهر في جداول هذه المؤسساتبواب ولكن التسویااألعلى  صرفت وتجاوزت

                 نها محل جدال وخالف بین السلطة التشریعیة اني منها العراق في كل مؤسساته وأیع

  ) . الحكومة ( والسلطة التنفیذیة ) البرلمان ( 
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ن األقسام األخرى في إعداد الموازنة  وأیات والمعاهد و من قبل الكلالة حقیقیة فّع عدم وجود مشاركة . 8

سبب و الهیئة مما یانت هناك مشاركة فهي غیر حقیقیة أو التؤخذ بنظر اإلعتبار من قبل الجامعة أك

  .و المعاهد اس الحاجة الفعلیة لهذه الكلیات أساخفاقات في تنفیذ الموازنة ألنها لم تعد على أ

في همیة معة وتسیر علیها في إعداد الموازنة لما لها أسس تضعها الجاأالتوجد هناك معاییر أو . 9

  .ماليو مدیر دورة الموازنة وحتى ال یتأثر إعداد الموازنة أو تنفیذها بتغیر مسؤول معین أ

ن خالل دراسة الباحث للموازنة اإلستثماریة لجامعة دیالى تبین أن بعض المشاریع نسب م. 10

هذه المشاریع وعدم  تنفیذ على المسؤول وظیفيضعف الكادر ال بسببوهذا  نجازها كانت ضعیفة جداإ

ركات لكي وجود متابعة حقیقیة وفعلیة للشركات المنفذة وعدم فرض الغرامات التاخیریة على هذه الش

  .نجاز المشاریع في وقتها المحدد تكون وسیلة ضغط علیهم إل
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  التوصیات  2 -5

ا مع دائرة الموازنة قبل وضعها ومداولته المعلنة هدافألل دراسة صحیحةالعمل على وضع خطط و . 1

تكون قابلة عالن عنها لكي صیص المالي الالزم لتحقیق هذه األهداف قبل اإلمكانیة توفیر التخإل

واقع الرسمیة للمؤسسات رض الواقع ولیس مجرد كالم ینشر على المللتحقیق وموجودة على أ

  . الحكومیة

وخاصة مؤسسات التعلیم العالي بین دائرة الموازنة في وزارة المالیة والمؤسسات الحكومیة التنسیق . 2

تحقیقها ألنها تحتوي مكانیة ینیة التي تقدمها هذه المؤسسات وإ خذ بعین االعتبار الموازنات التخمواأل

و أوعدم فرض التخصیصات على المؤسسات حسب ماتراه وزارة المالیة , على حاجتها الفعلیة

نحرافات في الموازنة وعدم ألن هذا یؤدي إلى اإلخفاقات واإلباالعتماد على موازنة السنة السابقة 

ها الفعلیة ولكي التضطر المؤسسة إلى إجراء استطاعة المؤسسة تحقیق ما هو مخطط له حسب حاجت

كل حسب الباب  ,غلبها تكون غیر قانونیة مما یربك التنفیذ الفعلي لتخصیصات الموازنةالمناقالت وأ

  .و البند الذي خصص له أ

التي تخص البحث  بنودلل ومؤسساتها والبحث العلمي التعلیم العاليوزارة ولویة من قبل إعطاء أ. 3

والبعثات  وتطویرها داریةعلمیة واإلعلیا وعقد المؤتمرات والندوات وتأهیل الكوادر الالعلمي والدراسات ال

وتكون ضمن , بتبویبات الرواتب والمخصصات مقارنةً وغیرها لمیة شتراك بالدورات العالدراسیة واإل

لكونها مؤسسات  ,تبویب رئیسي في الموازنة ولیس مجرد بنود صغیرة وموزعة على تبویبات الموازنة

الى المستوى المطلوب  تقين تر لكي یساعدها أ. رىخعلمي وتختلف عن مؤسسات الدولة األبحث 

  .ة التي تخص البحث العلمي هداف المعلنومن أجل تحقیق األ
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التي تقوم بها المؤسسة مثل فتح أقسام أو كلیات جدیدة بإمكانیة  وضع خطط مدروسة للتوسعات. 4

وسعات تحتاج الى موارد بشریة من أساتذة وكوادر إداریة وموارد أخرى مثل ن هذه التتغطیتها مالیا أل

لم یكن ن ى تخصیصات مالیة كبیرة وإ تاج الوكل هذه الموارد تح ,جهزة وغیرهاالبنایات واألثاث وأ

مخصص لها هذه التخصیصات فإنها سوف تؤثر سلبًا على تخصیصات الموازنة األخرى مما یضطر 

  .جل مناقلتها وعدم تنفیذ كثیر من التخصیصات األخرى ألجراء المناقالت إلى إ

في المؤسسة مع دائرة الموازنة )  فراداأل( م الشؤون المالیة وقسم الشؤون اإلداریة التنسیق بین قس. 5

موافقة والمصادقة على الستحصال بشریة في وزارة التعلیم العالي إلفي وزارة المالیة والموارد ال

خرى الستحصال عندما یكون هناك تعیینات جدیدة أو إضافة خدمة أو مستحقات أ خاصة ,المالكات

ات وبالتالي بواب الرواتب والمخصصأحتى التضطر المؤسسة التجاوز على التخصیص المالي لها 

ن تدفع سوف یكون هذا العجز أو التجاوز على حساب التبویبات األخرى لكون هذه مستحقات یجب أ

  . لمستحقیها والیمكن تأجیلها 

 حسابیة مستقلة  لیات والمعاهد من خالل جعلها وحداتعطاء صالحیة الصرف للكالعمل على إ. 6

ولها ومؤهلة لتكون وحدة حسابیة مستقلة  ,تتوفر لدیها القدرة والكادر يخاصة الكلیات والمعاهد الت

 حسب حجم الكلیة وحجم كوادرها على الكلیات ها الجامعةالتي توزعالخاصة بها موازنتها السنویة 

لى رئاسة الجامعة واستحصال الموافقات ة الصرف حسب حاجتها بدون الرجوع إویكون لها صالحی

 جراءات الروتینیة التي تعرقل عملیات الصرفاإلوالتخلص من لیات الصرف حتى یتسهل علیها عم

والمعاهد تعاني لكون هذه الكلیات . تم وجه وحسب حاجتها الحقیقیة ممایسهل علیها تنفیذ موازنتها بأ

ن موازناتها بسبب اإلجراءات والموافقات التي یجب أمما تسبب لها عائق في تنفیذ من مركزیة الصرف 

  .ي مبلغ تحتاجه بل الجامعة حتى یتسنى صرف ألیها من قتحصل ع
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تها المطلوبة من وزارة ن تزود مؤسسات الدولة بالتمویل الشهري حسب حاجعلى وزارة المالیة أ. 7

ن جمیع مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي تم تخصیص  المالیة أل

ت التي تصرف شهریا من موازنتها فصل فیها مبالغ التخصیصاوبدورها تضع خطة تلها موازنة سنویة 

 ارباكهذه المؤسسات من التخصیص الشهري أو استقطاع بعض منه سوف یولد إن عدم تلبیة حاجة وأ

عداد ة تعاني منها المؤسسات في بعض األحیان وعلى المؤسسة إومشاكل في تنفیذ الموازنة وهذه مشكل

تظر في جدول التخصیصات الذي ذي تم صرف السلفة فیه حتى تسویات السلف في نفس الشهر ال

  .لى وزارة المالیة حتى یتم اعتماده في صرف مخصصات الشهر الذي یلیه یتم إرساله إ

خرى قسام األزنة من قبل الكلیات والمعاهد واألعداد الموایجب أن تكون هناك مشاركة حقیقیة في إ. 8

لكلیات والمعاهد من قبل الجامعة أو مینیة التي تضعها هذه اواالخذ بعین االعتبار الموازنات التخ

غلب ة یسبب مشاكل كثیرة في تنفیذها ألن أعداد الموازنتجاهل هذه الكلیات والمعاهد في إ نالهیئة أل

عداد الموازنة فان هذه والمعاهد وكونها غیر مشتركة في إ لى هذه الكلیاتالتخصیصات تذهب إ

  .خرى فعلیة لهذه الكلیات والمعاهد واألقسام األمع الحاجة الالتخصیصات سوف لن تنسجم 

یجب فتح شعبة الموازنة في قسم الشؤون المالیة في الجامعات التي التوجد في هیكلیتها هذه . 9

لموازنة التخمینیة وتنفیذها بعد عداد اة ومنها جامعة دیالى لما لها من أهمیة ودور كبیر في إالشعب

لیة ن هذه بیانات مایانات الموازنات لجمیع السنوات ألوحفظ ب ,داول الخاصة بهاعداد الجإقرارها وإ 

هم جانب في عملها وهو الموازنة ومهمة جدا بالنسبة للمؤسسة وأن فقدانها یدل على إهمال المؤسسة أل

  .والتي تمثل الشریان النابض للمؤسسة 
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عداد الموازنة وكیفیة بكیفیة إ ة تتمثلسس ومعاییر ثابتة تضعها كل مؤسسیجب أن تكون هناك أُ .  10

وتسیر علیها المؤسسة في جمیع السنوات ولویة لبعض الجوانب واعطاء األالتخطیط لها وتنفیذها 

  . شخاص والمسؤولین عن الموازنة یة للمؤسسة والتتغیر مع تغییر األالمالیة حتى التتأثر السیاسة المال

تثماریة وكادر هندسي قادر على دارة الموازنة االستأهیل كادر حسابي مؤهل وقادر على إ. 11

تأخیریة على الشركات المقصرة في شراف والمتابعة الحقیقیة لتنفیذ المشاریع وفرض الغرامات الاإل

لكون  ,نجاز المشاریع في موعدها المحدد وعدم التهاون معها لالهمیة الكبیرة للموازنة االستثماریةإ

ماشهده العراق من بنیة والشوارع بسبب البنیة التحتیة واأل حاجة الىالمؤسسات والجامعات بأمس ال

  .  2003بنیته التحتیة بعد سنة ل دمار

من خالل دراسة الباحث للموازنة العامة في مؤسسات التعلیم العالي وهي موازنة تعد بأسلوب . 12

التي توصل الیها  ستنتاجاتومن خالل اال ,السائدة في العراقهي و ) موازنة البنود(التبویبات والبنود 

) موازنة البرامج واالداء ( سلوب ازنة العامة توصي الدراسة بتبني أعداد وتنفیذ المو الباحث ومشاكل إ

أي التركیز  داءد الموازنة یركز على البرامج واألعدالكون هذا االسلوب في إ. ة البنود بدًال من موازن

ن یكون حیث یفترض في هذه الحالة أ, اد التي تشتریهاعمال التي تقوم بها ولیس على المو على األ

الحكومیة خالل نجازها بواسطة التنظیمات واألنشطة المطلوب إطلب التخصیصات هو ربطها بالبرامج 

من  سلوب موازنة البرامج واألداء یمكن لمؤسسات التعلیم العالي وغیرهاوبإتباع أ. فترة الموازنة

  .دافها بأتم صورة هالمؤسسات الحكومیة من تحقیق أ
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  قالمالح

  

  اسئلة مقابالت الدراسة  – 1ملحق رقم 
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  اسئلة مقابالت الدراسة  -1ملحق رقم                           

  

دیالى  وهیئة التعلیم التقني مع خصیصات بنود الموازنة العامة لجامعة لماذا التنسجم الكثیر من ت -1
مخصصة للجامعة والهیئة صات الموازنة یخصتمن جدا ؟ حیث كانت نسب ضئیلة  هدافهما المعلنةأ

المعلنة من البحث العلمي والمؤتمرات العلمیة ونشر التعلیم والتدریب ومواكبة التطورات  هاهدافأل
  العلمیة والتكنلوجیة ومتابعة تقویم وتطویر المناهج الدراسیة وغیرها  ؟ 

  

ضعیفة  فاق الفعليننسب اإل أو كونبات عدم تنفیذ بنود الموازنة في العدید من التبویسباب أما   - 2
  لى تخصیصاتها ؟إیبات بالنسبة في هذه التبو 

  

وكیف یتم . التجاوز في العدید من التبویبات وبنسب عالیة على المبالغ المخصص لها سباب أما  - 3
  تغطیة هذه التجاوزات بالمبالغ التي صرفت لها ؟

  

وبنسب خرى أمن سنة الى ) تنفیذ فعلي   وي تخصیص سنو ( لماذا تختلف الكثیر من البنود  - 4
  ؟كبیرة جدا 

  

والمعاهد والكلیات والهیئة عداد الموازنة العامة في الجامعة إي مستوى تكون المشاركة في ألى إ - 5
  ا ؟موالمراكز التابعة له
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 ةوالهیئ صات الموازنة حسب مایتم التخطیط له في كل عام من قبل الجامعةیخصتهل یتم تغطیة  - 6
  ؟ والهیئة للجامعة من تخصیصاتالمالیة م حسب ماتقرره وزارة أ

  

هناك معاییر أن و ألها  والهیئةساس حاجة الجامعة أعداد الموازنة والتخطیط لها على إهل یتم  - 7
  عداد الموازنة والتخطیط لها في كل عام ؟إفي والهیئة تعتمد علیها الجامعة 

  

  

  

  

  


