
  صدور أول ميزانية للحكومة العراقية
أعاله من الضروري أعطاء نبذة مختصرة عن مفهوم الموازنة وآيفية نشوؤها والتعرف  قبل الخوض في تفاصيل الموضوع

  أي في الثورة١٧٨٩ وفي فرنسا سنة ١٦٨٨للدولة فكرة حديثة العهد ظهرت في انكلترا سنة  تعتبر فكرة الموازنة بها ؟
ولما  .ممثلي الشعب أي نواب األمة نت الخطوة األولى عبارة عن تقرير مبدأ وجوب األذن بجباية الضريبة منالفرنسية وآا

حصيلتها  أخر وهو حق الرقابة على آيفية أنفاق" النواب أن حق اعتماد الضريبة يتضمن حقا توطد هذا المبدأ أدرك هؤالء
إلى تأآيد حقهم في مناقشة آافة اإليرادات " تدريجيا الحق وانتقلوا منهومناقشة األسباب التي تدعو إلى فرضها وتمسكوا بهذا 

الموازنة  جاهدوا في سبيل تقرير االعتماد الدوري لهذه اإليرادات والنفقات فكانت" وأخيرا وآافة المصروفات بدون استثناء
   .ما تكون سنة" مقبلة غالبازمنية  وتعرف الموازنة بأنها عبارة عن تقدير اإليرادات والنفقات العامة في فترة

 الجداول المتضمنة تخمين الواردات )  في العراق بأنها١٩٤٠ لسنة ٢٨العامة رقم  وقد عرفها قانون أصول المحاسبات
ـ ١٩٢١العراقي آانت قد صدرت سنة  للقطر  أن أول ميزانية . ( والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة

لك واثنين وتسعون ألف  ستمائة وثمانية وتسعين( لك روبية  (698,92,57 8 )  بلغت تخمينات نفقاتها المالية حيث١٩٢٢
وتسعون ألف وتسعمائة  أربعة مليون ومائتان( دينار  ( 4,290,975) أي ما يقارب) وخمسمائة وثمانية وسبعون روبية 

  . متوازنة آنذاك  ة أي أن الموازنة آانتلك روبي (698,92,578) آما بلغت مدخوالتها) وخمسة وسبعون دينار 
ادخلها االنكليز إلى العراق عند احتاللهم  مليون أما الروبية فهي عملة هندية = (١٠٠٠×١٠٠٠( بأن إلك يساوي " علما

ون آنذاك وقد ألغيت العملة الهندية بالتدرج بعد صدور قان" فلسا) ٧٥(تساوي  البالد أثناء الحرب العالمية األولى وآانت
   . ١٩٣٢لسنة ) ٧٠(العراقية رقم  العملة

والتعليمات المالية ١٩١١أحكام قانون أصول المحاسبات العثماني الصادر سنة  إلى" استنادا / ١٩٢١نظمت ميزانية عام 
   . أصدرتها سلطة االحتالل البريطاني والحكومة العراقية المؤقتة التي

 أصبحت األمور المالية المتعلقة بتنظيم الموازنة) ١٧٥١( رقم ١٩٢٤نة المالية س وعندما صدر نظام السلطة في األمور
 أصبح البرلمان هو ١٩٢٥لدستور سنة  "وتنفيذها ومراقبتها مستمدة من هذا النظام ومن قانون أصول المحاسبات واستنادا

 ١٩٤٠ لسنة ٢٨مة رقم المحاسبات العا وبعد صدور قانون أصول . الذي يصادق على تخمينات الموازنة العامة للدولة
إلى القانون المذآور الذي الغي آافة " الميزانية العامة للدولة استنادا المعدل أصبح االعتماد في تحضير ومصادقة وتنفيذ

الوزارات والدوائر أن تحضر  على(( والتعليمات السابقة حيث نصت المادة الثالثة من قوانين الميزانية على ما يلي  القوانين
وزارة المالية قبل نهاية شهر تموز من آل سنة وعلى وزير المالية بعد  النفقات اإليرادات الخاصة بها وتودعها لدىتخمينات 

عليه تحضير ميزانية  التعديالت التي يراها ضرورية بالنظر إلى الوضع المالي للخزينة أن يوافق عليها آما تدقيقها أجراء
 ١٩٤٠ لسنة ٢٨القانون رقم  ثم طرأت عدة تعديالت على . (( ذ ما يلزم لتشريعهاالدولة وتقديمها إلى مجلس الوزراء ألتحا

 .٢٦/١٠/١٩٨٧ والذي اعتبر نافذ المفعول في ١٩٨٧لسنة  (١٠٢(وآان أخرها التعديل الحادي عشر بموجب القانون رقم 
 سس المحاسبية ومنها ما يتصلفي القانون المذآور منها ما هو متعلق باأل" جوهريا "لقد غيرت هذه التعديالت تغييرا

المالية هي أول ميزانية صدرت في العراق وقد وزعت فيها  ١٩٢١نستنتج مما سبق أن ميزانية عام  . بالصالحيات المالية
المالية  للتقسيم اإلداري الذي اخذ به العراق بصورة رئيسية حيث اعتمدت وزارة" وفقا" بابا النفقات العامة إلى احد عشر

وآانت تسمى بالقواعد اإلدارية   ومراقبة الميزانية  منذ صدور الموازنة القواعد التقليدية في تخطيط وأعداد وتنفيذالعراقية
السنوات السابقة ومعدل األنفاق في السنة  التي يعتمد في أعدادها على األخذ بنظر االعتبار نفقات) اإلدارية   الميزانية(

 للسنة أالحقة ومن ثم خبرة األجهزة الحسابية في تحديد متطلبات موازنتها الجزئية زنةالحالية التي يجري فيها أعداد الموا
في جميع دول العالم " للخريطة التنظيمية للدولة ويكاد يكون عاما "ويمثل التقسيم اإلداري انعكاسا    المختصة للسنة الالحقة
   . عملها بصرف النظر عن طبيعة" تابعة لها أدارياآل وزارة بتقسيم نفقاتها على المؤسسات ال ومن هذه الحالة تختص

 ١٩٨٠و  1979 في ميزانيتي" بابا) ٢٦( ثم عادت فانخفضت إلى ١٩٧٢سنة " بابا) ٣٢(الميزانية إلى  وازدادت أبواب
   .تغيير تسمية بعض القطاعات  قطاع تاسع تحت تسمية نفقات غير مصنفة ومن ثم١٩٨٠وظهر في ميزانية سنة 

 حيث ال تتدخل الحكومة في النشاط) ١٩٥٧ـ ١٩٢١( آانت مقبولة خالل الفترة " سابقا عد التقليدية المشار أليهاولكن القوا 
( المرافق العامة والتي تعرف  االقتصادي بل اقتصرت وظائفها على الدفاع الخارجي واألمن الداخلي والقضاء وإدارة بعض

لم نجدها واضحة في ) قواعد الميزانية اإلدارية ( التقليدية   قواعد الميزانيةوبالرغم من هذا فأن  . ( بوظائف الدولة الحارسة
  .١٩٤٠ لسنة ٢٨قانون أصول المحاسبات العامة رقم  أحكام
والذي أدى إلى ) ١٩٦٧ـ ١٩٥٨(خالل الفترة  ( الدولة المتدخلة( إلى ) الحارسة  الدولة(لحصول تحول في دور " ونظرا
التقليدية وضرورة استخدام  لدولة التي اتخذت أداة للتدخل االقتصادي واالبتعاد عن القواعدفي وظائف موازنة ا تغيير

على البطالة والمحافظة على استقرار األسعار وتحقيق النمو  للقضاء) النفقات واإليرادات والقروض ( الوسائل المالية 
   . االقتصادي واالجتماعي االقتصادي ومن ثم الرفاه



بها  لمواآبة التطورات االقتصادية واالجتماعية التي مر" الميزانية العامة لم يعد آافيا  اإلداري في تبويبوألن التصنيف (
تحسينات متعاقبة في تبويب الميزانية عن  العراق وللحاجة إلى تبويب يخدم إغراض مختلفة فقد قامت وزارة المالية بأجراء

  .مختلفةض ألغرا طريق تنظيم جداول متعددة يمكن استخدامها
االشتراآي آأساس لتخطيط   فقد تحول دور الدولة المتدخلة إلى المنتجة وثم األخذ باألسلوب١٩٦٨ما بعد عام  أما فترة

أسس تخطيط موازنة الدولة االشتراآية التي تعتمد على  االقتصاد العراقي حيث تميز الفكر االقتصادي االشتراآي بوضع
" ماليا" سنويا" جزءا الدولة الموحدة  والخطط االقتصادية واعتبار موازنة) الخطة المالية  ) التنسيق بين الميزانية السنوية

وزارة المالية تطبيق التصنيف الوظيفي  لذلك قررت . واالجتماعية من خطة متوسطة أو طويلة األجل في التنمية االقتصادية
  .ادر المختصةتوفير األجهزة والكو لما يحتاج أليه تطبيقه من" بالتدريج نظرا

 "والميزانية فالموازنة عبارة عن تقدير النفقات واإليرادات في فترة زمنية مقبلة عادة ينبغي التفرقة بين الموازنة" وأخيرا 
المالية وتعبر أرقام الميزانية على مدى دقة  سنة أما الميزانية فهي أرقام فعلية للنفقات واإليرادات التي تحققت في نهاية السنة

   . رات الموازنةتقدي


