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 المقدمة
يرجع اسباب ظهور مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة في 

الكثير من الدول عموماً و الدول النامية خصوصاً بسبب 

تزايد تدخل الدولة في الحياة االقتصادية وهو ما أدى لتزايد 

حجم اإلنفاق العام من جهة وتقاعس اإليرادات العامة عن 

مجاراة اإلنفاق العام من جهة أخرى، حيث وقعت معظم 

هذا المشكل من أهم الدول في عجز مالي كبير فأصبح 

المشاكل التي تشغل بال معظم الحكومات وذلك لآلثار 

،خصوصاً مع نزول االقتصادية واالجتماعية المترتبة عنه 

 .اسعار النفط وقلت اإليرادات 
 

  



 الميزانيةمفهوم  
 

يحدث الفائض في الميزانية وتعتبر الميزانية عملية دورية  

عندما يكون االقتصاد يشهد حالة قوية من نمو الناتج المحلي 

االجمالي وهذا عندما تكون اإليرادات أعلى بكثير من 

في الميزانية يرتفع العجز من الناحية األخرى . االنفاق

عندما يكون االقتصاد في حالة إنكماش وذلك إلنخفاض 

 .اإليرادات وارتفاع النفقات



 الفرق بين الميزانية والموازنة



 تعريف الموازنة 
هي تمثيل للنفقات الحكومية واإليرادات )

الحكومية المتوقعة خالل فترة زمنية 

  (.قادمة عادة تكون سنة مالية

 
   



 :مكونات الموازنة العامة

 اإليرادات العامة 

 النفقات العامة
7 



 

-:وتواجه الموازنة العامة عادة ثالث احتماالت  

.وجود فائض موازنة -:األول   

النفقات< حيث االيرادات        
. موازنةوجود عجز   -:االثاني  

النفقات> حيث االيرادات   
  .وجود توازن الموازنة -: الثالث

النفقات= حيث االيرادات   
  



 .أسباب عجز في الميزانية       
                     

 : هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى العجز في الميزانية، وهي

تزايد النفقات العامة من أبرز أسباب العجز في الميزانية، هو 1.

 .انخفاض اإليرادات العامةو

االعتماد على القروض طويلة األجل، والتي تحتاج إلى فترٍة 2.

 .  زمنّيٍة طويلة لتسديدها

حدوث التضّخم االقتصادي، والذي تنتج عنه زيادة في التكاليف، 3.

 . والمصروفات

 .ارتفاع األسعار العالمية على مواد اإلنتاج األولية4.
 



 .أسباب عجز في الميزانية       
 .زيادة نسبة البطالة بين الفئة العاملة5.

نجاح تطبيق الخطة المالية في تدارك األزمات عدم 6.

 .االقتصادية، مّما يؤدي إلى تراكمها

عدد السكان تزيد فالدول التي يرتفع فيها  :زيادة عدد السكان7.

 .من أجل توفير المزيد من الخدمات والمشاريع مصروفاتها؛

 



 يمكن معالجة عجز الميزانية؟كيف       
لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الميزانية العامة، و 

كيفية مواجهتها، بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه، و 

سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب التوجيهات االقتصادية 

حسب األسس المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة الحالية 

 .الدولية و التطبيقات الحديثة

فمن دول العالم من تنتهج برامج اإلصالح الذاتي لمعالجة  

المشكلة، و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل 

عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، و مختلف 

 .المؤسسات المالية الدولية األخرى

  



 :الميزانيةمعالجة عجز 
 

تنتهج كثير من دول العالم برامج اإلصالح :الذاتيةبرامج اإلصالح و التنمية 1.

الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق عالجية تختلف حسب نظامها المالي و 

و زيادة اإليرادات الضرورية . تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة

بفرض الضرائب على جميع المجاالت القابلة لذلك أي اإلبقاء على دور الدولة 

و في إطار . واضحا في االقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم

 .برامج اإلصالح الذاتي، و بغية عالج الجزء المتعلق بالميزانية العامة

 .تخفيض النفقات العامة 2.

تعتبر هذه الوسيلة النتيجة الحتمية للنتائج : زيادة اإليرادات العامة3.

الناشئة من تخفيض النفقات العامة، والتركيز على الجوانب المدرة للدخل 

للحكومة وزيادة ايرادات الدولة غير النفطية مثالً من عقارات الدولة 

 .ورسوم الدوائر الخدمية وتعزيز ايراداتها وجبايتها

 

 



وتضطر الحكومة في هذه الحالة إلى تمويل هذا العجز من خالل 4.

 .االقتراض بأنواعه الداخلي والخارجي 

(  الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات )زيادة الضرائب5.
 . الضرائب على المبيعات وضرائب اإلنتاج والضرائب الجمركية

 .اإلصدار النقدي 6.

واخيراً فإن عالج العجز ينبغي أن ينطلق من عدة مبادئ أساسية 7.

، وايضاً إن عالج العجز خطط استراتيجية لسياسات المالية و

وليس على المدي يجب أن يتم على مدي زمني متوسط وطويل 

 . القصير

 

 :معالجة عجز الميزانية



 في العراق واالقليم كوردستان الميزانية        

 



 ثةيوةست بةبودجةي هةرَيمي كوردستانسَيكتةرةكاني           

بودجةي هةرَيمي كوردستان دابةش دةبَيتة سةر هةردوو بةشي 
 (بةكارخسنت و    وةبةرهَينان )

و  2003تا ساَلى  1992حكومة تى هة رَيمى كوردستان لة ساَلى 
ِروخانى ِرذَيمى بة عس ، ثشتى بة داهاتى ناوخَودة بةست بؤ 

 دابينكردنى موضة ى فة رمانبة ران و ثِرَوذة خزمة تطوزارية كان ، 
لة دواى ِروخانى ِرذَيمى بة عس وثَيكهينانى حكومة تى كاتى  بة اَلم

لة ( 17%)، بة ِرَيكة وتنَيكى سياسى ثشكى  2004عَيراق لة ساَلى 
بودجة ى طشتى عَيراق بَوهة رَيمى كوردستان دياريكرا ، بة مة ش 

حكومة تى هة رَيمى كوردستان بة تة واوة تى ثشتى بة بة شة بودجة 
ى هة رَيم لة بة غداد دة بة ست بَودابينكردنى موجة و خة رجية كانى 

 .  ديكة



 

ى رابردوودا حكومة تى هة رَيمى كوردستان ئة م بِرة ثارة ية ى خوارة وة ى لة بة غداد وة رطرتووة  9لة 
َ
سال

 :وة ك ثشكى هة رَيم لة بودجة ى طشتى عَيراق 



 

 

 طشيتزانسيت و سةردةمييانة بؤ بودجةي خوَيندنةوةي 
 جؤراوجؤر لَيكدانةوةي شيكردنةوةو سةدان بودجة سةردةمةدا لةم

 حكومةت سرتاتيجي و دارايي ئةداي دةرئةجنامةكةشي هةَلدةطرَيت
 و طشتيةكان داهاتة لةنَيوان يةكساني يا هاوسةنطي تةنيا نةك دةردةخات،
  باش حوكمِراني بؤ ثَيوةرَيكيشة بةَلكو بةديدةهَينَيت، طشتيةكان خةرجيية

  و بَيكاري و بازاِري بَي كَيشةكاني ضارةسةري و ئابووري سةقامطريي و
 راكَيشاني و خؤشطوزةراني بطرة ، دةكات بازاِر ثوكانةوةي و طةندةَلي

 .لَيدةكةوَيتةوة ناوخؤيي سةرمايةي بةطةِرخستين بياني سةرمايةي



 

 بودجةي هةرَيمي كوردستان 

 

 :كوردستان بةم شَيوةية ثَيناسةي  بودجة كراوةهةرَيمي بودجةى ياساى لة 
 

بودجةي هةرَيمي كوردستان ئامرازَيكة بؤ جَيبةجَيكردني بةرنامةي     ))
 ((حكومةت بؤ خةماَلندني داهات و خةرجيةكان بؤ ساَلي داهاتوو



 

 

 حكومةتي هةرَيم بودجةي زانستيةوة ناتوانرَيت بووترَيت ئةمةش لةِرووي 

 بودجةيةكى تةواوة

حكومةتي هةرَيم ثَييان واية دارايى لةشارةزاياني زؤر  
، ئةمةش بةهؤي ئةوةي  ثالنَيكي دارايي نييةخاوةني 

خاوةني سياسةتة خؤي لةتواناي هةرَيمَيكي فيدراَلي نيية 
بانكي ناوةندي   ضونكة دارايي و نةختينةييةكان بَيت ،

تواناي دةركردن و جَيبةجَيكردني ئةو دوو سياسةتةي  
 .هةيةدارايي و نةختينةيي 

 



 

ئةوةي بزانين كة تا ض رادةيةك بودجةي طشتي هةرَيمي كوردستان رةضاوي بةديهَيناني ائمانجةكاني كردووة بؤ 

 :دةيان ثرسياري تر بدةينةوةئةم ثرسيارانةو وةاَلمي ثَيويستة 

 ؟بودجة تا ض رادةيةك سةقامطريي وةبةرهَينان لةطةَل خؤيدا هَيناوة -1
؟ثرؤذة ياساي بودجةكة زياد مةسرةيف و طةندةَلي ضارةسةر كردووة -2  
؟داهات و خةرجيةكاني سااَلنى رابردوو باس كراونِروون بةشَيوةيةكي شةفاف و  -3  
تا ض رادةيةك ئةو خاَل و بِرطانةي كة لةبودجةكةدا ئاماذةي ثَيوةكراوة ثةسةند   -4

؟كراوة هاوواَلتياني كوردستان بةجياوازي ضني و توَيذةكانةوة سوودمةندن لَيي   
ئايا هاني سَيكتةرة بةرهةمهَينةكان دةدات و سَيكتةرةكاني بةكارخسنت بة ثةراوَيز   -5

؟دةخات  
رةضاوي هاوسةنطي لةنَيوان ثرؤذةو كارةكاني ناوضة جياجياكاني كوردستان   كراوة يا  -6

  ؟رةضاوي دادثةروةري كراوة
وةاَلمدانةوةي هةريةك لةم ثرسيارانة كارَيكي ئاسان نييةو خوَيندنةوةيةكي ووردي 

؟؟؟؟؟؟؟؟.................................................دةوَيت زانسيت   
 



 

ىبودجةي هةرَيمي كوردستان لة  كورتهَينانى       
َ
 سال

ى تا 2010)  
َ
 (2013سال

(   وةبةرهَينانو     بةكارخستن)بودجةي هةرَيمي كوردستان دابةش دةبَيتة سةر هةردوو بةشي 
ي رابردوو بةبةردةوام بودجةكة بةالي بةكارخستندا بةشَيوةيةكي طشتي 

َ
ِرؤيشتووةو لةضةند سال

  ؟؟؟ئةمةش اليةني كةموكورتي بودجةكةيةلةسةر حسابي وةبةرهَينان بووة ، 

نة وت ي بودجةكة ثشت بة داهاتي ناردنة دةرةوةي % 95لة واَلتَيكدا كة بةرَيذةي زياتر لة ئةمةش 

ةو مةترسيةكي طةورة دادةنرَيتبةستووة، 
َ
، تةنانةت بةبةردةوام  لةسةروو رَيذةي لة بةهةل

 .  هةبووةكورتهَيناني  %30بؤ20

 بةاَلمكورتهَينان لةزؤربةي بودجةكاني واَلتاني ثَيشكةوتووشدا هةية مةسةلةي )

 (طرنط كةمي رَيذةي كورتهَينانةكةية



         

    


