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دور القطاع الخارجي في تحديد العالقة بين إلايرادات والنفقات الحكومية في العراق

المستخلص:

تعد طبيعة العالقة بين اإليرادات والنفقات الحكومية واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في االقتصاد

الكلي والمالية العامة ،وقد زادت أهمية تلك العالقة ،مؤخرا ،مع تنامي العجوزات المالية في مختلف بلدان
العالم وتفاقم معدالت الدين العام بسبب تداعيات األزمة المالية العالمية ومتطلبات التنمية واالستقرار

االقتصادي .تهدف هذه الورقة إلى التحقق من العالقة الديناميكية بين اإليرادات والنفقات الحكومية في

االقتصاد العراقي القائم على القطاع الخارجي (تصدير النفط) ،ومتابعة طبيعة استجابة اإليرادات والنفقات

لموزعة
الحكومية لصدمات أسعار النفط .وقد تم اعتماد منهجية االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء ا ّ
( )ARDLوسببية غرانجر ) (Granger causalityالختبار الفرضيات المتوقعة خالل المدة (-0891
.)5102
The role of the external sector in determining the relationship between revenues
And government expenditures in Iraq
Abstract:
The nature of the relationship between government revenues and expenditures is
one of the most controversial issues in the macroeconomic and public finances.
Recently, the importance of this relationship has increased with the growing
financial deficits in various countries of the world and the worsening public debt
rates due to the repercussions of the global financial crisis and the requirements
of Development and economic stability. this paper aims to verify the dynamic
relationship between government revenues and expenditures in the Iraqi
economy based on the external sector (oil export), and follow up the nature of
the response of government revenues and expenditures for oil price shocks. The
ARGD and Granger causality were used to test the hypotheses expected during
the period (1980-2015).
المقدمة:
إن التفاوت المتزايد بين معدالت اإليرادات والنفقات الحكومية ،وما خلفه من عجوزات مالية ،كان وما

زال مصدر قلق في العديد من البلدان النامية ،وفي العراق خلف هبوط أسعار النفط الخام إلى دون
المستويات التي تطبعت عليها الموازنة واالقتصاد أثار انكماشية حادة وزاد من عجز الموازنة ومعدالت

الدين العام بشكل كبير مع تزايد الحاجة إلى تقليص العجز المالي الحكومي من خالل خفض اإلنفاق

الحكومي و /أو تعظيم اإليرادات غير النفطية لتحقيق االستدامة المالية وتعزيز النمو واالستقرار

االقتصادي ،كما إن تحديد طبيعة الترابط بين اإليرادات والنفقات الحكومية في إطار تقلبات موارد القطاع
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الخارجي (النفط) من شأنه أن يساعد واضعي السياسات االقتصادية في إدراك مصدر االختالالت المالية
ووضع إستراتيجية مناسبة لتعزيز إصالح المالية العامة في البلد.

لقد دفعت االختالالت المالية ،وما ترتب عليها من آثار ضارة ،طالت مختلف بلدان العالم المتقدم

والنامي على حد سواء ،إلى إجراء دراسات مكثفة للتعرف على أسباب التباينات بين اإليرادات والنفقات
الحكومية وآثارها االقتصادي وارتباطها باالختالالت الخارجية .وقد أسفرت الدراسات والبحوث في هذا

االتجاه إلى أربع فرضيات بديلة تتعلق بالعالقة الديناميكية بين اإليرادات والنفقات الحكومية :الفرضية

األولى؛ فرضية "اإليرادات –اإلنفاق"  ، revenue-spend hypothesisوالثانية فرضية "اإلنفاق –
اإليرادات"  ، spend-revenue hypothesisوالثالثة فرضية "التزامن المالي"

fiscal

 ، synchronizationوأخي ار فرضية "الفصل المؤسسي"  .institutional separationوالختبار صحة
هذه الفرضيات ،تم استخدام منهجيات مختلفة وأظهرت نتائج البحوث والدراسات نتائج متضاربة.

أولا :مشكلة البحث

هناك تحديات في تخطيط وتنفيذ سياسات إصالح المالية العامة في العراق نظ ار لضرورة زيادة اإلنفاق

العام على البنية التحتية واالستثمار ورفع المستوى المعيشي للطبقات المحرومة من جهة ،وضعف جهود
الحكومة في تعظيم اإليرادات غير نفطية لتوفير التمويل الالزم بعيدا عن تقلبات أسعار النفط من جهة

أخرى .ويعد تحقيق المواءمة المناسبة بين اإليرادات والنفقات الحكومية عنصر أساس لتامين النمو
واالستقرار االقتصادي في إطار االستدامة المالية.

ثانيا :فرضية البحث

ينطلق البحث من فرضية مركزية مفادها وجود تقارب وتوازي في اتجاهات اإليرادات والنفقات الحكومية
في اقتصاد العراق بسبب االرتباط المباشر وغير المباشر بموارد الريع النفطي ،مما يولد تزامنا ماليا في
تخطيط النفقات واإليرادات الحكومية.

ثالث ا :هدف البحث

يهدف البحث إلى مناقشة النظريات االقتصادية المفسرة لعالقة االرتباط والتالزم التي تؤطر حركة

اإليرادات والنفقات العامة في سياق البحوث والدراسات التي ناقشت هذه العالقة .واختيار االقتصاد

العراقي ،كنموذج القتصاد نفطي ،في اختبار العالقة المفترضة باستعمال منهجية االنحدار الذاتي لفترات
الموزعة ( )ARDLوسببية غرانجر ) (Granger causalityخالل المدة (.)5102-0891
اإلبطاء ّ
رابع ا :هيكلية البحث

لتحقيق هدف البحث تم تقسيمه إلى ثالث محاور :تناول االول المسارات النظرية المؤطرة لعالقة

النفقات باإليرادات الحكومية ،والمشتقة من الدراسات االقتصادية السابقة .في حين ناقش المحور الثاني
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هيكل اإليرادات والنفقات العامة في االقتصاد العراقي وطبيعة االرتباط والتالزم بالمورد النفطي .أما

المحور األخير فقد كرس الختبار فرضية البحث باستخدام اختبار ( )ARDLوسببية غرانجر

( (Granger causalityللتحقق من اتجاه العالقة بين متغيرات البحث خالل المدة (،)5102-0891
وخرج البحث بخالصة وجملة توصيات.

المحور الول

العالقة بين اإليرادات والنفقات الحكومية  :تأصيل نظري
تعد العالقة بين اإليرادات الحكومية والنفقات مصدر قلق كبير لالقتصاديين وصناع السياسةعلى حد

سواء .هذه العالقة (المثيرة للجدل) كانت موضوع بحث نظري وتجريبي شامل لـعقود ولكافة بلدان العالم
المتقدمة والنامية على حد سواء ،فقد أسفرت دراسة العالقة السببية بين اإليرادات والنفقات الحكومية عن
أربع فرضيات خضعت للفحص التجريبي في مختلف بلدان العالم ،والسيما النامية منها.

الفرضية األولى جاء بها ميلتون فريدمان  M. Friedmanعام ( )0899تحت عنوان " اإليرادات -

النفقات " revenue-spend hypothesis.ويشير فريدمان ) (Friedman , 1978, p.9إلى أن

التغيرات في اإليرادات الحكومية تؤدي إلى تغييرات في النفقات الحكومية ،وان ارتفاع عائدات الحكومة
تؤدي إلى زيادة في اإلنفاق الحكومي ،مما يتسبب في استمرار العجز المالي الجاري (Luković&Grbić,

) . 2014, p.128ويعني ذلك أن زيادة اإليرادات (الضرائب) الحكومية تؤدي إلى عجز في الموازنة في
نهاية المطاف وان اتجاه السببية اإليجابية  positive causalityسيكون من اإليرادات الحكومية صوب

النفقات الحكومية .لذا يجب أن تركز السياسة االقتصادية على خفض اإليرادات الضريبية من أجل
تقليص عجز الموازنة). (Lojanica, 2015, p. 80

التفسير األخر لهذه الفرضية جاء على يد كل  Buchananو Wagnerفي إطار فرضية الوهم

المالي  fiscal illusionفقد أكدا) (Bucharan and Wagner, 1978, p.630بأن هناك عالقة

سببية سلبية  Negative causalityبين اإليرادات والنفقات الحكومية .اذ ان نمو اإليرادات الحكومية
تجعل دافعي الضرائب غير راضين عن النفقات الحكومية المخططة النهم يدركون حقيقة تحمل عبء

زيادتها بأنفسهم)(Lojanica, 2015, p. 81

ويقترحون زيادة في عائدات الض ارئب كعالج لعجز

الموازنة .وبهذا فإنهم يتفقون مع فريدمان في اتجاه العالقة من اإليرادات صوب النفقات الحكومية ،لكنهم
يختلفون معه في طبيعة األثر ،حيث يعتقدون أن زيادة اإليرادات ستؤثر سلبا في اتجاه النفقات الحكومية.

لفرضية الثانية تقدم بها األستاذ بيكوك ووايزمان )(Peacock and Wiseman,1979, p.1111

تحت عنوان "اإلنفاق -اإليرادات"  ،spend-revenue hypothesisوهي في نفس اتجاه دراسة

روبرت بارو ) ، (Barro, 1974, p.8ويرى هذا االتجاه أن أي تغيير في اإلنفاق الحكومي يسبب
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تغيرات في اإليرادات الحكومية ،وبذلك فان اتجاه السببية ينطلق من النفقات الحكومية صوب اإليرادات

الحكومية وبشكل ايجابي .ذلك أن أي اضطرابات واسعة النطاق مثل األزمات االقتصادية أو الكوارث

الطبيعية والحروب وغيرها من الظروف السياسية غير المستقرة ،ستؤدي إلى زيادة اإلنفاق الحكومي
وبالتالي زيادة اإليرادات (الضرائب) الحكومية . (Petanlar&Sadeghi, 2012, p. 33 ) .وفي هذه

الحالة  ،تنفق الدولة أوال ثم تحاول تغطية تلك النفقات من خالل جمع الضرائب ،ولذلك عواقب سلبية
على األسهم  shareholdersقد تنتهي في هجرتهم إلى بلدان أخرى ،إذ أن الزيادات اإلضافية في
الضرائب ستكون متوقعة عموما) .(Lojanica, 2015, p. 81واهم اآلثار المترتبة على هذه النتيجة

هيأن اإلنفاق سيحدد حجم ونمو القطاع العام والعبء الضريبي المترتب على ذلك فضال عن العجز

المالي .لذلك ،ومن أجل معالجة عجز الموازنة ،ينبغي خفض اإلنفاق الحكومي قدر المستطاع.

فرضية "التزامن المالي"  fiscal synchronizationتمثل االتجاه الثالث للسببية ،والتي قدمت من قبل
ميلتزر وريتشارد عام ) ،1981(Meltzer and Richard , 1981, p. 918ويشير النوع الثالث من

العالقات السببية بأن ق اررات تحصيل اإليرادات الحكومية ليست مستقلة عن ق اررات اإلنفاق الحكومي.
على العكس من ذلك ،يتم اتخاذ هذه الق اررات في وقت واحد ،األمر الذي يؤدي إلى سببية ثنائية االتجاه.

هذا النوع من السببية يدل على أن العالقة بين اإليرادات الحكومية والنفقات الحكومية تتحرك باتجاهين.
ونتيجة لذلك ،فإن اتخاذ الق اررات الحكومية بشأن اإليرادات والنفقات الحكومية يتم بشكل متزامن

 .simultaneouslyوتشير عالقة التغذية العكسية بين اإليرادات والنفقات الحكومية على أنها مترابطة
ومعتمدة ، interdependentوأن السياسة االقتصادية المناسبة تتركز في تحديد معدالت النفقات

واإليرادات الحكومية في وقت واحد .وبالتالي ،يلزم إدخال تحسينات على جانبي اإليرادات والنفقات العامة
من أجل تفادي عجز الموازنة الحكومية .ووفقا للدراسات التجريبية فان عدم تحقق العالقة السببية

المزدوجة بين اإليرادات الحكومية والنفقات الحكومية يعني ان اتخاذ ق اررات اإلنفاق الحكومي يتم دون

الرجوع إلى معدالت اإليرادات الحكومية المتوقعة ،و يمكن أن يؤدي ذلك إلى احداث عجز كبير في

الموازنة العامة ،خصوصا إذا ما كان اإلنفاق الحكومي ينمو بمعدل أسرع من نمو اإليرادات الحكومية.

)(Lukovic&Grbic, 2014, p.128

وأخي ار تقدم فرضية "الفصل المؤسسي" institutional separationمفهوما جديدا للعالقة بين

اإليرادات والنفقات الحكومية ،فطبقا لهذه الفرضية ،التي جاء بها كل من Baghestani and
) McNown(Baghestani and McNown, 1994, p. 317عام  ،0881ال يوجد أي ارتباط بين

الق اررات المتعلقة بالنفقات واإليرادات الحكومية استنادا على حقيقة استقالل السلطات التنفيذية والتشريعية.
إذ يتم اتخاذ الق اررات المتعلقة باإليرادات بشكل مستقل عن تخصيص اإلنفاق الحكومي ،وبالتالي ال ُيتوقع
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وجود عالقة سببية بين اإليرادات والنفقات الحكومية (Nwosu& Okafor , 2014, p.880) .وأن

اتجاهات اإليرادات والنفقات الحكومية تتحدد اتساقا مع معدالت النمو االقتصادي على المدى الطويل،
مما يعكس الفصل بين مؤسسات اإليرادات والنفقات الحكومية.

ويعد العجز في الموازنة العامة ،ووفقا لهذه الفرضية ،نتيجة للزيادة في اإلنفاق الحكومي أكثر من

اإليرادات الحكومية ،وان النفقات واإليرادات الحكومية مستقلة بشكل متبادل.mutually independent
وفي العادة ،يتم تحديد النفقات الحكومية على أساس احتياجات السكان  ،ويتم االعتماد على اإليرادات

الضريبية القصوى التي يمكن للسكان تحملها .وان تحقيق التوازن المالي سيكون مصادفة
صرفة(Lojanica, 2015, p. 81).
اتجاهات اإليراد واإلنفاق العام في العراق

المحور الثاني

تمــارس السياســة الماليــة دو ار اقتصــاديا محوريــا فــي البلــدان الناميــة بشــكل عــام والنفطيــة بشــكل خــاص،

فباإلضــافة لــدورها فــي تحقيــق أهــداف االقتصــاد الكلــي مــن نمــو واســتخدام واســتقرار فــي مســتوى األســعار،

تستخدم أيضا لتحقيـق التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة وتوزيـع الـدخل والثـروة بـين مختلـف فئـات المجتمـع.
وفــي الع ـراق ،يــتم اســتعمال الموازنــة العامــة فــي تحقيــق األهــداف االقتصــادية الحكوميــة مــن خــالل توجيــه

اإلنفـاق الحكـومي نحـو تــوفير الخـدمات العامـة وتعزيــز البنيـة التحتيـة ،ورفــع المسـتوى المعاشـي للمـواطنين.
وتعــد النفقــات الحكوميــة بمثابــة القــاطرة الرئيســة لتحريــك كافــة القطاعــات االقتصــادية وتوليــد فــرص العمــل

وتحقيق النمو واالستقرار االقتصادي.

لقــد عانــت الموازنــة العامــة بشــقيها اإلي ـرادي واإلنفــاقي مــن اخــتالل وعــدم اســتقرار طيلــة العقــود األربــع

الماضــية بســبب جملــة مــن العوامــل لعــل أبرزهــا الح ـروب ،والالســتقرار السياســي واألمنــي ،وهيمنــة المــورد

النفطــي وتقلباتــه علــى اتجاهــات اإلي ـراد واإلنفــاق العــام ،فضــال علــى عمــق االخــتالالت وضــعف االقتصــاد
الحقيقي والدور الكبير للقطاع العام كمحرك للنمـو واالسـتقرار وتوليـد الوظـائف مقابـل ضـعف شـديد للقطـاع

الخـاص .وقـد اضــطرت الحكومـة مـؤخ ار إلــى اللجـوء إلــى االقتـراض (الـداخلي والخــارجي) لتمويـل العجــوزات
المالية الناجمة عن هبوط اإليـرادات النفطيـة وضـعف الجهـود الحكوميـة فـي تعظـيم اإليـرادات غيـر النفطيـة

(الضـرائب بشــكل خــاص) مــن جهــة ،وضــغط النفقــات الحكوميــة مــن جهــة أخــرى .هــذا الواقــع عــزز النقــاش
حــول مخــاطر الــدين العــام ومســار االســتدامة الماليــة فــي اقتصــاد العـراق النفطــي .وســنحاول فيمــا يلــي بيــان

الهيكل المالي لعناصر الموازنة العامة عبر الفقرات اآلتية:
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أول :هيكل اإليرادات الحكومية.
يؤدي اختالل الهيكل اإلنتاجي لالقتصاد من خالل اعتمـاده علـى سـلعة أوليـة واحـدة فـي التصـدير إلـى

اختالل هيكـل المـوارد الماليـة للدولـة .وفـي االقتصـاد الع ارقـي فـإن معظـم مـوارد الدولـة تغطـى مـن اإليـرادات
النفطيــة ،كونــه اقتصــادا ريعيــا يعتمــد علــى الــنفط بشــكل رئــيس فــي تمويــل الموازنــة واالقتصــاد ،فضــال علــى

ضــعف اإلي ـرادات غيــر النفطيــة فــي تمويــل النفقــات العامــة المت ازيــدة باســتمرار .والشــكل ( )0يبــين هيك ــل
اإليرادات الحكومية في العراق بعد العام  5112ومصادر تمويل الموازنة العامة.

شكل ( )1هيكل اإليرادات الحكومية في العراق ()3012-3002
140,000.00
120,000.00
100,000.00

االيرادات االجمالية

80,000.00

االيرادات النفطية

60,000.00

االيرادات الضريبية
االيرادات االخرى

40,000.00
20,000.00
0.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

المصدر من إعداد الباحثين بالعتماد على ملحق ()1

يصــور الشــكل أعــاله كيــف إن اإليـراد العــام شــهد ت ازيــدا متصــاعدا منــذ العــام  ،5112وقــد شــكل اإليـراد
النفطــي ق اربــة ( )%89مــن إجمــالي اإلي ـرادات عــام  ،5112وبقيــت اإلي ـرادات النفطيــة مهيمنــة علــى تمويــل
الموازنــة وبمــا يفــوق ( )%81طيلــة الســنوات الالحقــة .لكــن ،وبســبب انهيــار أســعار الــنفط منتصــف العــام
 ،5101تراجعت نسبة مساهمة اإليرادات النفطيـة بالموازنـة إلـى ق اربـة ( )%92عـام  ،5102وتـم االعتمـاد
علــى القــروض الداخليــة والخارجيــة فــي تمويــل عجــز الموازنــة نظـ ار لضــعف اإليـرادات غيــر النفطيــة .حيــث

بلغـت نسـبة مســاهمة اإليـرادات الضـريبية فـي الموازنــة العامـة ق اربــة ( )%5عـام  ،5112فــي حـين تراجعــت
طيل ــة الس ــنوات الالحق ــة لتك ــون أق ــل م ــن ( .)%0أم ــا فيم ــا يخ ــص اإليـ ـرادات الحكومي ــة األخ ــرى كالرس ــوم

وايجـارات أمـالك الدولـة وغيرهـا ،فكانـت منخفضـة أيضــا ولـم تالمـس نسـبة ( )%0خـالل األعـوام المــذكورة.

وتفصح هذه الحقائق عـن عمـق اخـتالل هيكـل اإليـرادات الحكوميـة فـي العـراق خـالل مـدة الد ارسـة والحاجـة
لتعظيم اإليرادات غير النفطية لتحقيق التوازن المنشود.
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ثانيا  :هيكل النفقات الحكومية
بعد التغير الذي ط أر على النظام السياسي في العراق عام  5112وما تبعه من فلسـفة تمثلـت بضـرورة

التوجه نحو اقتصاد السوق ،كان من المتوقع أن تتغير طبيعة التوجه أإلنفاقي ووظيفة السياسة الماليـة مـن
أداة أساسية إلدارة االقتصاد ألريعي إلى أداة إلدارة التحول نحـو اقتصـاد السـوق .إال إن الواقـع الموضـوعي

يؤشــر خــالف ذلــك ،إذ أن التوجــه أإلنفــاقي للدولــة لحــول السياســة الماليــة إلــى قنــاة لتوزيــع الريــع النفطــي مــن
خــالل اإلنف ــاق االســتهالكي الع ــالي واإلنفــاق االس ــتثماري الخــدمي البعي ــد عــن ش ــروط الكفــاءة االقتص ــادية
والمالية ،كما تشير لذلك العديـد مـن البحـوث والد ارسـات .ويمكـن الوقـوف علـى هيكـل اإلنفـاق العـام وتطـوره

في العراق خالل المدة ( )5102 -5112من خالل الشكل (.)5

شكل ( )3هيكل النفقات الحكومية وتطورها في العراق ()3012-3002
140,000.00
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المصدر من إعداد الباحثين بالعتماد على ملحق ()3

وكم ــا يص ــور الش ــكل ( )5توس ــع إجم ــالي اإلنف ــاق الع ــام بش ــكل كبيـ ـ ار بع ــد الع ــام  5112نظـ ـ ار لت ازي ــد

اإلي ـرادات النفطيــة بعــد ســنوات مــن الحصــار االقتصــادي التــي عــانى فيهــا الع ـراق كثي ـ ار.كمــا يتضــح هيمنــة
النفقـات الجاريــة علـى هيكــل اإلنفـاق العــام ،فقـد بلغــت معـدالت اإلنفــاق الجـاري عــام  5112ق اربــة ()%82

مــن إجمــالي اإلنفــاق العــام ،واســتمرت مرتفعــة طيلــة الســنوات الالحقــة بمعــدل يتـراوح مــا بــين (.)%81-91
وترجــع الزيــادة فــي اإلنفــاق الجــاري بعــد العــام  5112إلــى دخــول بنــود إضــافية فــي الموازنــة العامــة تمثلــت
بالزي ـ ــادة الحاص ـ ــلة ف ـ ــي روات ـ ــب الع ـ ــاملين ف ـ ــي القط ـ ــاع الع ـ ــام ومخصص ـ ــات ش ـ ــبكة الحماي ـ ــة االجتماعي ـ ــة

ومخصصــات إعــادة أعمــار العـراق .وبقيــت هــذه البنــود ،وبخاصــة األجــور والرواتــب ،مهيمنــة علــى اإلنفــاق
العام وشكلت قيدا على التوسع في اإلنفـاق االسـتثماري وكانـت سـببا فـي تـأخير وتطـوير تكـوين رأس المـال

الثابت في القطاع العام نفسه.
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وكانت المعدالت العالية للنفقات الجارية علـى حسـاب النفقـات االسـتثمارية ،رغـم ضـعف البنيـة التحتيـة

وحاجــة االقتصــاد إلــى العديــد مــن المشــاريع االســتثمارية للنهــوض بمســتوى الخــدمات وتــوفير البنيــة التحتيــة
المالئم ــة النط ــالق القط ــاع الخ ــاص وت ــوفير من ــا األعم ــال المناس ــب لج ــذب االس ــتثمارات األجنبي ــة إل ــى

الــداخل .كمــا أســهم ضــعف االســتقرار األمنــي والسياســي ونظــام المحاصصــة السياســية فــي إدارة مؤسســات
الدول ــة وتف ــاقم مع ــدالت الفس ــاد الم ــالي واإلداري وض ــعف س ــيادة الق ــانون والعالق ــة المتش ــنجة ب ــين الس ــلطة
التنفيذيــة والســلطة التش ـريعية ،فــي عرقلــة مشــاريع االســتثمار العــام وانخفــاض الطاقــة االســتيعابية للنفقــات

االستثمارية المخططة (رغم ضـعف معـدالتها) التـي انعكسـت فـي ضـعف نسـب االنجـاز وتجـاوز التوقيتـات
الزمنية المحددة.

وينبغــي اإلشــارة أخيـ ار إلــى دور الهيمنــة النفطيــة فــي اخــتالل هيكــل اإلنفــاق العــام ،فقــد تــم التمــادي فــي

توليد فرص العمل في القطاع العام ،رغم التخمة التي تعاني منهـا المؤسسـات الحكوميـة وانخفـاض إنتاجيـة
العاملين لدى القطاع الحكومي ،وتم رفع الموازنات التشغيلية للسلطات الحكومية نظ ار لتدفق عائدات النفط
بغـ ازرة جـراء ارتفــاع معــدالت األســعار وكميــات التصــدير العاليــة .مــن جانــب أخــر ،كانــت النفقــات الجاريــة
غي ــر قابل ــة للض ــغط والترش ــيد ف ــي ج ــزء كبي ــر منه ــا نظـ ـ ار الرتباطه ــا بمرتب ــات الم ــوظفين والمتقاع ــدين ل ــدى

الحكومــة ،ممــا جعــل النفقــات االســتثمارية عنصــر تســوية لتجــاوز التقلبــات فــي أســعار الــنفط الخــام ،لتكــون
ضــحية تقلــيص حجــم الموازنــة عنــد انخفــاض أســعار الــنفط ،وكم ـا أفصــحت تجربــة الع ـراق الحديثــة حــين
انهارت أسعار النفط الخام منتصف العام .5101

النموذج القياسي وتحليل النتائج

المحور الثالث

ألجل تحديد العالقة بين المتغيرات االقتصادية واتجاهاتها تستخدم معظم الدراسات االقتصادية الحديثة
نموذجاالنحدارالذاتيلفتراتاإلبطاء الموزعة )Autoregressive Distributed lag model (ARDL
والذي يستند على تقديرأنموذجتصحيحالخطأغيرالمقيد

Unrestricted Error Correction

).Model(UECM

أول  :اختبار استقرارية السالسل الزمنية
يوظف مفهوم االستق اررية كتعبير عن درجة تكامل السلسلة الزمنية وذلك بتقدير ما تحتويه من

جذور  . Unit Rootفإذا كانت تحتوي جذر وحدة واحد فان هذه السلسلة تعتبر متكاملة من الدرجة

األولى  Integrated of Order Oneويرمز لها ) . I(1والسالسل الزمنية التي ال تحوي على جذر
وحدة أو السالسل المستقرة تكون متكاملة من الدرجة صفر ) .I(0)(Hill and others,2011:488ويعد

شرط االستقرار أساسيا في دراسة وتحليل السالسل الزمنية ،واذا لم تكن السالسل الزمنية مستقرة فلن يتم
العدد الخامس عشر2029 /
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الحصول على نتائج سليمة ومنطقية ) .(Heij and et al,2004, p.536وقد تمت االستعانة بعدد من
المناهج ألجل اختبار استق اررية السالسل الزمنية للمتغيرات المستخدمة في التحليل وكما يلي:
 الرسم البياني للسالسل الزمنية

يمكن االستعانة بالرسوم البيانية لرصد استق اررية السالسل الزمنية ،إذ يصور شكل ( )2اتجاه السالسل

الزمنية للمتغيرات االقتصادية المدروسة ويظهر أن السالسل الزمنية لمتغيري النفقات الحكومية()GE

واإليرادات الحكومية ( )GRيمكن أن تكون غير مستقرة عند المستوى بوجود حد ثابت واتجاه عام (شكل
 ،)A-2وتصبح مستقرة عند اخذ الفروق األولى لها (شكل  .)B-2ويالحظ تذبذب البيانات المذكورة حول
القيمة الصفرية لها عند الفرق األول لها ،وكما مبين في (شكل .)B-2
شكل ()3
تطور النفقات الحكومية ( )GEواإليرادات الحكومية ( )GRفي العراق للمدة ()5102-0891
A

B

البيانات اللوغارتمية لإليرادات الحكومية عند المستوى

البيانات اللوغارتمية لإليرادات الحكومية عند الفرق
الول

البيانات اللوغارتمية للنفقات الحكومية عند الفرق

البيانات اللوغارتمية للنفقات الحكومية عند المستوى

الول

المصدر :من إعداد الباحثثن باالعتماد على الملحق ()0
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 دالة الرتباط الذاتي
تساعد دالة االرتباط الذاتي أيضا في التحقق من استق اررية السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ،وتفصح
نتائج اختبار دالة االرتباط الذاتي إلى ان متغيرات النفقات الحكومية ( )GEواإليرادات الحكومية ()GR

غير مستقرة في المستوى وتصبح مستقرة في الفرق األول ،وكما هو موضح في جدول (.)0
جدول ()0

دالة االرتباط الذاتي لمتغير اإليرادات العامة ومتغير النفقات العامة عند المستوى وعند الفرق األول
A

B

اإليرادات الحكومية عند المستوى

اإليرادات الحكومية عند الفرق الول

النفقات الحكومية عند المستوى

النفقات الحكومية عند الفرق الول

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج Eviews-9.1

العدد الخامس عشر2029 /

22

دور القطاع الخارجي في تحديد العالقة بين إلايرادات والنفقات الحكومية في العراق

 اختبار ديكي فوللر الموسع Augmented Dickey-Fuller
يوظف مفهوم االستق اررية كتعبير عـن درجـة تكامـل السلسـلة الزمنيـة وذلـك بتقـدير مـا تحتويـه مـن جـذور

Root

 . Unitف ــإذا كان ــت تحت ــوي ج ــذر وح ــدة واح ــد ف ــان ه ــذه السلس ــلة تعتب ــر متكامل ــة م ــن الدرج ــة

األولى Integrated of Order Oneويرمز لها ) . I(1والسالسل الزمنية التي التحتوي على جذر وحدة
أو السالسل المستقرة تكون متكاملة من الدرجة صفر ) .I(0)(Hill and others,2011:488ويعد شرط

االســتقرار أساســيا فــي د ارســة وتحليــل السالســل الزمنيــة ،واذا لــم تكــن السالســل الزمنيــة مســتقرة فانــه لــن يــتم
الحصول على نتائج سليمة ومنطقية () . )Heij and et al,2004:536ومن أشـهر االختبـارات للكشـف
عن استق اررية السالسل الزمنية اختبار ديكي -فوللر المطور ):(ADF(Dickey and Fuller,1981

تم ــت االس ــتعانة باختب ــار ديك ــي ف ــوللر الموس ــع اختب ــار اس ــتق اررية السالس ــل الزمني ــة لمتغيـ ـرات النفق ــات
الحكومية ( )GEواإليرادات الحكومية ( )GRفـي العـراق للمـدة ( ،)5102-0891وتفصـح نتـائج االختبـار
(جدول  )5بان القيم المحسـوبة إلحصـائية ( )tلمسـتوى لوغـارتم المتغيـرات (سـواء كانـت بحـد ثابـت فقـط أو
حد ثابت واتجاه عام) تقل عن القـيم الحرجـة

( )

عنـد مسـتوى معنويـة ( )%0و( )%2و( ،)%01ممـا يعنـي

عــدم إمكانيــة رفــض فرضــية جــذر الوحــدة ( )H0: β=0لمســتويات السالســل الزمنيــة لمتغيـرات اإليـرادات
الحكوميــة ) (GRوالنفقــات الحكوميــة ) (GEخــالل مــدة الد ارســة ،وبــذلك ف ـإن السالســل الزمنيــة للمتغي ـرات
المذكورة ليست سالسل زمنية مستقرة بالمستوى العام.

القيم الجدولية لـ ( )ADFتم احتسابها ضمن مخرجات برنامج ( )EViewsالمسـتخدم فـي هـذل الدراسـةذ وهـذل القـيم تختلـف حسـ
عدد حدود الفـرق المبطـأ الداخلـة فـي نمـوذج الختبـارذ والتـي قـد تـم حسـابها تلقائيـ ا وفـق معيـار  )AIC( Akaikeبحـد أقصـى 01
فترات.
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الجدول ( )5اختبار المستويات للنفقات واإليرادات الحكومية في العراق للمدة ()5102-0891

Without
& Constant
Trend
1.414839

with intercept
& trend

with
constant

Variable

-1.956468

-0.686219

1.546980

-2.462496

-0.180880

-2.63473

-4.252879

-3.639407

Government
)Revenues(LGR
Government
)Expenditure(LGE
1% level

-1.951

-3.548490

-2.951125

5% level

-1.61091

-3.207094

-2.614300

10% level

C.V

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج Eviews-9.1
الجدول ( )3اختبار الفروق األولى للنفقات واإليرادات الحكومية في العراق للمدة ()5102-0891
Without Constant
& Trend

& with intercept
trend

Variable

with
constant

-2.770766

-3.149736

-3.361305

Government
)Revenues(LGR

-2.873584

-3.397329

-3.472561

Government
)Expenditure(LGE

-2.634731

-4.252879

-3.639407

1% level

-1.951

-3.548490

-2.951125

5% level

-1.610907

-3.207094

-2.614300

10% level

C.V

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج Eviews-9.1

أما الجدول ( )2فيوضح نتائج اختبار ديكي فوللر الموسع للسالسل الزمنية لمتغير اإليرادات الحكومية
ومتغير النفقات الحكومية .وبعد اخذ الفروق األولى لها  ،First Differenceتظهر النتائج معنوية قيمة
( )tالمحتسبة عند مستوى  %2و %01بشكل عام ،مما يعني أن السالسل الزمنية ساكنة في فروقها
األولى ،وهذا يؤشر ترابط المتغيرات من الرتبة األولى).I(1
العدد الخامس عشر2029 /
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ثانيا :تقدير العالقة بين اإليرادات الحكومية والنفقات الحكومية طبقا لنموذج )(ARDL
تستعين الدراسات االقتصادية الحديثة بنموذج ) (ARDLلقياس العالقة طويلة األجل وقصيرة األجل

بين المتغيرات االقتصادية،حيث يمتاز نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع عن غيره من النماذج

القياسية التي تقيس عالقات التكامل المشترك والتوازن طويل األجل ،المعتمدة على نماذج اإلبطاء

الزمني ) (VARمثل نموذج جوهانسن_جسيليوس ونموذج تصحيح الخطأ بعدة سمات أهمها أن نموذج

)(ARDLال يتطلب أن تكون جميع المتغيرات متكاملة من نفس الدرجة ،بل يمكن تحديد عالقات التكامل

المشترك طويلة األجل حتى إذا كانت بعض المتغيرات متكاملة من الدرجة صفر ( (I 1أو متكاملة من

الدرجة األولى ( . (I . 0واذا ما كانت بعض السالسل الزمنية للمتغيرات المدروسة في النموذج متكاملة
من الدرجة صفر ( (I 1والبعض األخر من الدرجة ( ،(I 0يمكن لنموذج ) (ARDLأن يكون األكثر

مالئمة لقياس العالقة بين النفقات الحكومية ( )GEواإليرادات الحكومية ( )GRفي العراق .وكما سيتضح
من خالل االختبارات اآلتية:

 انحدار التكامل المشترك طبقا لنموذج )(ARDL
يبين جدول ( )1نتائج انحدار التكامل المشترك وفقا لنموذج) (ARDLوباستخدام برنامج Microfit

الذي يقوم بتحديد مدد اإلبطاء الزمني ( (1,0,0,0تلقائيا ،وبناءا على قيم  Akaikeوالتي تعطي اخفض
قيمة لهذا المعيار ويتم تحديدها من قبل البرنامج .وتظهر االختبارات اإلحصائية للنموذج إن قيمة

اختبار( ) 5مرتفعة جدا ،حيث ان النموذج يفسر ( )%1.88من التغيرات الحاصلة في النفقات الحكومية
والتي تعود لتغيرات اإليرادات الحكومية (النفطية) ،وهذا يتفق مع منطق النظرية االقتصادية والتحليل
المالي القاضي باعتماد النفقات الحكومية على حركة اإليرادات الحكومية .فضال على ذلك فان قيمة )(F

المحتسبة بلغت ( )58وهي مقبولة عند مستوى معنوية .%0
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جدول ( )4نتائج انحدار التكامل المشترك وفقا لنموذج )(ARDL

Prob

T-Ratio

Coefficient

Regressor

][.000

5.0345

.66186

LX2(-1

][.000

-7.2423

-.67430

)LX1(-1

.99603

R-Bar-Squared

.99653

R-Squared

]29.6[.000

)F-Stat F(4,28

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج Microfit

 تقدير نموذج تصحيح الخطأ والعالقة قصيرة الجل.

يساعد نموذج تصحيح الخطأ في بيان المرونات قصيرة األجل للمتغيرات المدروسة ،وتظهر النتائج

المستخرجة أن إشارة المعالم كانت كما هو متوقع ،حيث كانت إشارة معلمة كل من اإليرادات الحكومية
والنفقات الحكومية موجبة ،وهي تعكس العالقة الطردية بين النفقات الحكومية واإليرادات الحكومية ،وكما

هو مبين في الجدول (.)2

جدول ( )2العالقة قصيرة األجل طبقا لنموذج ( )ARDLالمقدر

Prob

T-Ratio

Coefficient

Regressor

][.000

6.9646

.80003

dLX1

][.015

-2.5722

-.33814

)ecm(-1

ecm= LX2 -.37183*LX1
]F-Stat26.0128[.000

-Bar-Squared69822

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج Microfit

 تقدير نموذج تصحيح الخطأ والعالقة طويلة الجل.
يبين جدول ( )6العالقة طويلة األجل بين النفقات الحكومية واإليرادات الحكومية والتي تمثل مرونات

األجل الطويل بسبب استخدام الصيغة اللوغارتمية .وتعكس اإلشارة الموجبة للمعالم وجود عالقة طردية
طويلة األمد بين النفقات الحكومية واإليرادات الحكومية خالل مدة الدراسة ،وهذا يتفق تماما مع نتائج

األجل القصير ويتفق أيضا مع فرضية الدراسة القاضية بتقارب اتجاهات النفقات الحكومية مع اتجاهات
اإليرادات العامة في البلدان النفطية في األجل الطويل.
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جدول ()6
العالقة طويلة األجل طبقا لنموذج ) (ARDLالمقدر

Prob

T-Ratio

Coefficient

Regressor

][.052

2.0289

. .37183

LX1

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج Microfit

اختبار استقرارية النموذج طبق ا لنموذج)(ARDLالمقدر
يمكن االستعانة بالشكل ( )A-B : 1الختبار استق اررية نموذج ) (ARDLالمقدر ،إذ يالحظ من
األشكال البيانية أدناه أن خط البيان يعبر في الوسط بين خطّي حدود المنطقة الحرجة البياني ويتغايران
حول القيمة الصفرية ،وتمثل الخطوط المستقيمة في الجزئين ( )Aو( )Bالحدود العليا والدنيا الحرجة عند
مستوى معنوية( .)%2وبذلك تم إثبات استق اررية المعلمات قصيرة األجل وطويلة األجل لنموذج )(ARDL
المقدر وفقا لالختبارات اإلحصائية.
شكل ( )4المجموع التراكمي للبواقي المتابع
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الشكل من إعدادالباحثان بالعتماد على نتائج النموذج المقدر وباستخدام برنامج Microfit-5

ثالثا  :اختبار غرانجر للسببية.

وفي هذا الجزء من الدراسة سيتم تحليل العالقة السببية بين متغيرات الدراسة وذلك باستخدام السالسل
الزمنيــة النفقــات الحكوميــة ( )GEواإلي ـرادات الحكوميــة ( )GRفــي الع ـراق .حيــث يتضــمن وجــود التكامــل
المشترك بين المتغيرات المذكورة ،حسب  ،Grangerوجود عالقة سببية في اتجاه واحد على األقل ،ولكن
تحديـد اتجـاه العالقـة السـببية بـين المتغيـرات موضـع الد ارسـة يتطلـب اسـتخدام سـببية غرانجـر Granger's
431( Causality

1969:

 .)Granger,حيــث يس ــتخدم هــذا االختبــار لمعرف ــة اتجــاه الســببية ب ــين

المتغيرات االقتصادية وكذلك لتوضيح أن التغير في القيم الحالية لمتغير ما يسبب التغير في متغير أخر.
إن العالقة السببية بين اإليرادات والنفقات الحكومية خضعت للعديد من الدراسات االقتصادية والتي
توصلت إلى نتائج غير حاسمة ،حيث قاد الجدل النظري والدراسات التطبيقية إلى إبراز أربعة اتجاهات
مفسرة للعالقة المفترضة بين المتغيرات المذكورة :
االتجاه االول للسببية (احادية االتجاه  ) Uni-Directional Causalityيستند على فرضية "
اإليرادات  -النفقات " ،والتي تشير إلى أن التغييرات في اإليرادات الحكومية تؤدي إلى تغييرات في
النفقات الحكومية .اما االتجاه الثاني للسببية (احادية االتجاه  )Uni-Directional Causalityفيستند
على الفرضية "اإلنفاق -اإليرادات" والتي تجادل بأن أي تغيير في اإلنفاق الحكومي يسبب تغيرات في
اإليرادات الحكومية.
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ويعتمد االتجاه الثالث للسببية (ثنائية االتجاه  )Bi-Directional Causalityعلى فرضية "التزامن
المالي" التي تؤكد أن ق اررات اإليرادات الحكومية ليست مستقلة عن ق اررات اإلنفاق الحكومي ،على العكس
من ذلك ،يتم اتخاذ هذه الق اررات في وقت واحد ،األمر الذي يؤدي إلى سببية ثنائية االتجاه .هذا النوع من
السببية يدل على أن العالقة بين اإليرادات الحكومية والنفقات الحكومية باتجاهين.
واخي ار تذهب الفرضية الرابعة إلى انعدام العالقة بين الق اررات المتعلقة بالنفقات واإليرادات الحكومية ( No
 .)Directional Causalityحيث يتم اتخاذ الق اررات المتعلقة باإليرادات بشكل مستقل عن تخصيص
اإلنفاق الحكومي ،وبالتالي ال ُيتوقع حدوث عالقة سببية بين اإليرادات والنفقات الحكومية.
ويبين جدول ( )9في ادناه نتائج اختبار غرانجر للسببية والتي تفصح عن وجود عالقة سببية
باتجاهين بين اإليرادات الحكومية والنفقات الحكومية في العراق عند مستوى معنوية ( )%0و( )%2خالل
مدة الدراسة .وتدعم هذه النتيجة فرضية التزامن المالي ،مما يعني أن الحكومة العراقية تحدد ق ارراتها
المتعلقة باإليرادات والنفقات في وقت واحد .وتفسر النتائج أيضا في إطار زيادة اإليرادات الحكومية
(النفطية تحديدا) ودورها االيجابي في تحفيز النفقات الحكومية .كما إن زيادة النفقات الحكومية تحفز
األنشطة االقتصادية التي بدورها تزيد من اإليرادات الحكومية غير النفطية وبالتالي زيادة إجمالي اإليراد
العام.
جدول ( )7اختبار غرانجر لسببية

causality

P-

Value

Lag F-

Null hypothesis

Granger

GR → GE

0.0234

5.66786

1

LNREV does not Granger Cause

GE → GR

1.E-05

26.8758

1

statistics

LNSPEN
LNSPEN does not Granger Cause
LNREV
الجدول من إعداد الباحثان باالعتماد على برنامج Eviews-9.1
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الخالصة والتوصيات
لدى العراق تاريخ طويل من اختالل التوازن المالي واإلخفاق في تغطية النفقات الحكومية بشكل مريح،
نظ ار النكشاف اإليرادات الحكومية على النفط بشكل واضح ،ومسايرة الموازنة لدورات الرواج والكساد التي
تواجه أسواق النفط العالمية ،فضال على ضعف الجهود الحكومية في تعظيم اإليرادات غير النفطية من
جهة ،وكبح جماح االرتفاع المضطرد في معدالت نمو اإلنفاق العام (الجاري منه بشكل خاص) من جهة
أخرى .وقد أظهرت نتائج اختبار ) (ARDLوجود عالقة طردية بين بين اإليرادات الحكومية والنفقات
الحكومية ،وأفصحت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ إن عالقة االرتباط تعمل في األجلين القصير
والطويل.
أما نتائج اختبار سببية غرانجر فقد أفصحت عن وجود عالقة ثنائية االتجاه بين اإليرادات الحكومية
والنفقات الحكومية .وتدعم هذه النتيجة فرضية التزامن المالي ،مما يعني أن الحكومة العراقية تحدد ق ارراتها
المتعلقة باإليرادات والنفقات في وقت واحد .وتفسر النتائج أيضا في إطار زيادة اإليرادات الحكومية
(النفطية تحديدا) ودورها االيجابي في تحفيز النفقات الحكومية .كما إن زيادة النفقات الحكومية تحفز
األنشطة االقتصادية التي بدورها تزيد من اإليرادات الحكومية غير النفطية وبالتالي زيادة إجمالي
اإليرادات العامة .ويمكن اقتراح جملة من التوصيات المشتقة من هذه االستنتاجات ،وكما يلي:
 -0قد تعرقل العالقة السببية ثنائية االتجاه بين اإليرادات والنفقات الحكومية جهود الدولة في السيطرة
على عجز الموازنة العامة وتفاقم معدالت الدين العام،لذا ينبغي تصميم السياسة المالية في إطار
االستدامة المالية والعمل على تعظيم الموارد غير لنفطية للبلد.
 -5يعني ارتباط النفقات العامة باإليرادات العامة وجود مسايرة للتقلبات الدورية في القطع الخارجي
(النفط) ،ولفك االرتباط المفترض وجعاللنفقات الحكومية أقل حساسية لإليرادات النفطية ،يمكن
للسلطات الحكومية اللجوء إلى تحديد إطار لإلنفاق متوسط األجل ،بحيث يمكن تخطيط النفقات
وعزلها عن تقلب اإليرادات النفطية قصيرة األجل.
 -2نظ ار لتذبذب مستوى اإليرادات النفطية الناجم عن تقلب معدالت التصدير واألسعار ،ينبغي إنشاء
قسم خاص في و ازرة المالية لدراسة أسواق النفط العالمية واألفاق المستقبلية لألسعار والتنبؤ بها،
لبناء القدرات الالزمة للتعايش والتصدي لتسلل دورات الركود والرواج التي تشهدها أسواق النفط
العالمية باستمرار.
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 -1ضرورة توثيق العالقة بين النفقات الحكوميةوالضرائب من اجل فكاالرتباط الوثيق لمصادر تمويل
الموازنة العامة بالنفط ،واعداد إستراتيجية ضريبية تشمل تنويع الهيكل وحصر األوعية وتفعيل
القوانين وتعزيز أساليب التحصيل الضريبي.
 -2إعادة النظر باإلنفاق العام بشقيه الجاري واالستثماري بالشكل الذي يتوافق مع تعظيم انتفاع
المجتمع من المال العام عبر تطبيق مبدأ اقل التكاليف لتحقيق األداء المستهدف ،مما يتطلب
مراجعة جميع األنشطة واجراء تحليل (الكلفة -المنفعة) المقارن ،للتحول نحو أسس مختلفة
للتنظيم وبدائل جديدة لإلجراءات التقليدية.
 -6يتطلب االقتصاد النفطي العراقي إنشاء صندوق سيادي يضطلع بمهمة عزل الموازنة العامة
واالقتصاد الكلي عن تقلبات أسعار النفط العالمية ،ألجل تحقيق االستقرار على المستوى
االقتصادي والمالي وحفظ حقوق األجيال القادمة ،إلى جانب كونه مرتكز مهم للشروع بالمشاريع
ذات األولوية االقتصادية واالجتماعية من اجل تحقيق النجاح في عملية التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
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)3012-3002( ) هيكل اإليرادات الحكومية في العراق1( ملحق
اإليرادات األخرى
256,8
236,2
492,9
2.802,20
2.787,30
3.358,20
3.002,80
5.080,50
8.257,60
6.279,90
5.870,70
2.960,70
9.258,90

اإليرادات
الضريبية
0,35
259,6
495,3
382,2
2.228,30
985,8
2.050,50
2.503,50
2.408,20
2.322,20
2.528,70
2.527,00
6.240,50

اإليرادات
النفطية
25.728,40
32.593,00
39.448,50
46.873,20
52.949,30
76.297,00
50.290,20
63.594,20
98.242,60
222.326,20
205.450,70
200.778,30
78.649,00

اإليرادات االجمالية

السنوات

25.985,50
32.988,90
40.435,70
49.055,50
54.964,90
80.642,00
55.243,50
70.278,20
208.807,40
229.827,20
223.840,20
205.266,00
94.048,40

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2020
2022
2022
2023
2024
2025
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ملحق ( )3هيكل النفقات الحكومية وتطورها في العراق ()3012-3002
السنوات
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2020
2022
2022
2023
2024
2025

إجمالي النفقات
4.902,00
32.522,40
30.832,20
37.494,50
39.308,30
67.277,20
55.589,70
70.234,20
78.757,70
205.239,60
229.227,60
83.556,20
229.462,40

النفقات الجارية
4.624,20
27.597,20
27.066,20
34.927,60
32.729,80
52.302,20
45.942,20
54.580,90
60.925,60
75.788,60
78.746,80
58.625,50
78.248,40

النفقات االستثمارية
287,9
3.924,30
3.765,00
2.576,90
6.588,50
24.976,00
9.648,70
25.553,30
27.832,20
29.352,00
40.380,70
24.930,80
42.224,00
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