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الملخص
تهدف البحث الى بيان دور التخطيط المالي لشرركة التجهيرزات الزراعيرة لبيران مرد تحقير التخطريط المرالي
والموازنة المالية العامة ودورها في عمل الشركة كونها تعد جزء مهم ومساهم في العملية اإلنتاجية الزراعية هذا
من جانب ومن جانب أخر قياس اثرهرا علرى النراتج المحلري الزراعري وترم اسرتخدام البرنرامج االحصرايي spss
لبيان عالقة المتغيرات المستقلة التي تمثلت بمكونات الموازنة المالية العامة من خالل معامل االرتباط  ،وهنالك
جملة من االستنتاجات هي بيان اثرر الموازنرة علرى النراتج المحلري اإلجمرالي الزراعري وان الموازنرة التخطيطيرة
للشركة لها دور كبير من ناحية اكمال الخطة السنوية وفقا لدور التخطيط المالي  ،ضرورة تنويع مصادر التمويل
التي تعتبر جزء أساسي في الموازنة المالية العامة  ،لم يتم اإلشارة الى القروض كرون الموازنرة الماليرة العامرة ال
توجد فيها نسبة كبيرة للقروض وانما بشيء بسيط واستنتج ايضا وجود تأثير واضح للموازنة المالية العامرة علرى
الناتج المحلي الزراعي في حالة الزيادة او النقصان  ،وعدم وجود مرنح ماليرة تردعم عمليرة إنجرا الشرركة العامرة
للتجهيررزات الزراعيررة فرري خطهررا الزراعيررة وتوصرري الدراسررة إجررراء دراسررات مالي ر واقتصررادية دقيقررة لشررركة
التجهيزات الزراعية لتحديد االحتياجات الفعليرة مرن األمروال الالزمرة إلكمرال خطرة الشرركة كونهرا تردعم اإلنترا
الزراعرري  ،وضرررورة ان يكررون للشررركة جانررب مخصر للقررروض مسررتلزمات اإلنتررا الزراعرري بشرركل ترروفير
( األسرمدة  ،اعرالف  ... ،الرخ )  ،وان يكرون هنالرك دعرم حكررومي بشركل وافري فري رفرد الشرركة بمصرادر تمويررل
مختلفررة لتلبيررة متطلبررات اإلنتررا الزراعرري  ،ضرررورة وجررود مررنح ماليررة مررن قبررل الجهررات السرراندة لعمليررة اإلنتررا
الزراعي ودعم الموازنة المالية العامة التي لها تاثير في الناتج المحلي الزراعي.
©  1089جامعة المثنى  .جميع الحقوق محفوظة

Abstract
The research aims to analyze the role of financial planning for the agricultural equipment company to show the extent
of achieving the financial planning and the general financial budget and its role in the activities of the company as it is
considered an important part and contributing to this agricultural production process. On the other hand, it measures its
impact on agricultural GDP. And the impact of the budget on agricultural GDP. The study recommends conducting
accurate financial and economic studies for the Agricultural equipment Company to determine the needs of the
agricultural sector of the funds needed to complete the company's plan as it supports the agricultural production, and
the need for the company to have a dedicated part of the loans of the agricultural production requirements in terms of
providing (fertilizers, feed, etc.), and there is adequate government support in providing the company with different
sources of funding to meet the requirements of Agricultural production, the need for financial grants by the authorities
to support the agricultural production process and supporting the general financial budget, which has an impact on
agricultural GDP.

المقدمة
يعتبر التخطيط المالي من األهداف األساسية للمؤسسرات كافرة
وشررركة التجهيررزات الزراعيررة جانررب خررا حيررث تطرررق هررذ

الدراسررة الررى التعرررف علرررى دور الموازنررة الماليررة والتخطيطيرررة
ومكوناتها ومد تأثيرها على الناتج المحلري الزراعري فري شرركة
التجهيررزات الزراعيررة وتعتبررر شررركة التجهيررزات الزراعيررة فرري
ركيررزة اساسررية للتنميررة الزراعيررة بأبعرراد اقتصررادية وهرري تعتبررر
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مرروردا اساسرريا للنشرراطات الزراعيررة  ،وتسررعى الشررركة الزراعيررة
الى تحقي اهرداف عديردة ولتحقير هرذ االهرداف تسرتخدم أسراليب
والطرق المتاحة وبأقل التكاليف الممكنة  .يعتبر القطاع الزراعري
من اكثر القطاعات ارتباطا بالمواد الطبيعيرة التري يمكرن ان تشركل
عايقا اقتصاديا في االنجازات في حال تم اهمالر  .ونظررا للحاجرة
الى تنمية القطراع الزراعري فري العرراق فأنر يمكرن المسراهمة مرن
خالل النهوض بالشركات الزراعية في العراق وتمكنها مرن القيرام
بوظايفها االساسية فقد جاءت فكرة هذ الدراسة والتي تهردف الرى
دراسررة تحليررل الموازنررة الماليررة لشررركة التجهيررزات الزراعيررة فرري
العراق ومد تأثيرها على الناتج المحلي الزراعي .
منهجية البحث
مشكلة البحث
تعد الموازنات المالية ترجمة ألهداف الشرركة واسرتراتيجيات
االدارة لتحقي هذ االهداف وان ضعف تحليل الموازنرات الماليرة
او عرردم االهتمررام بهررا اثررر علررى النرراتج المحلرري الزراعرري وضررعف
المعلومات المالية اد الى تراجع التطرورات العلميرة والتكنلوجيرة
الزراعية .
اهمية البحث
تكمررن اهميررة البحررث فرري ان عمليررة دراسررة وتحليررل الموازنررة
المالية لشركة التجهيزات الزراعية على وفر اسرع علميرة ترؤد
الى معرفة تقييم عمل الشركة ومرد مسراهمتها فري تطروير النراتج
المحلي الزراعي.

هدف البحث
يمكررن تحديررد هرردف البحررث مررن خررالل تشررخي واقررع اعررداد
الموازنرررة الماليرررة لشرررركة التجهيرررزات الزراعيرررة وتحليرررل االبعررراد
الماليرررررة والتنظيميرررررة لهرررررا والوقررررروف علرررررى حجرررررم االيررررررادات
والمصررروفات الكليررة وفح ر اسررع الموازنررة الماليررة المعتمرردة
ومد تأثيرها على الناتج المحلي الزراعي .
فرضيات البحث
تستند فرضية البحث على مايلي -:
 عدم وجود عالقرة برين الموازنرة التخطيطيرة والموازنرة الماليرة
العامة .
 وجررود عالقررة ارتبرراط بررين الموازنررة الماليررة العامررة ومكوناتهررا
وال يوجد تأثير على الناتج المحلي الزراعي .

حدود البحث
 الحدود المكانيرة  :يمثرل نطراق البحرث الحردود المكانيرة لشرركة
التجهيزات الزراعية في العراق .
 الحرردود الزمانيررة  :تمثلررت بررالفترة الزمنيررة مررن 1086-1080
للموازنة المالية للشركة .
االطار النظري
اوال  :الموازنة المالية
لقررد ارتبطررت الموازنررة الماليررة منررذ نشرراتها بالعصررور القديمررة
وبالرغم من التطورات في الموازنات المالية بالمفهوم الحرديث اال
انها موجودة منذ زمن بعيد حيث قصة سريدنا يوسرف علير السرالم
فررري تنظررريم الزراعرررة وانقرررا اهرررل مصرررر مرررن السرررنين العجررراف .
(الشرريخلي  ) 5: 8990،وقررال جررل جاللر فرري كتابر الكررريم ( قررال
تزرعررون سرربع سررنين دأبررا فمررا حصررتم فررذرو فرري سررنبل اال قلرريال
ماتأكلون * تم ياتي من بعد لك سبع شداد يأكلن ما قردمتم لهرن اال
قليل مما تحصنون * ثرم يرأتي مرن بعرد لرك عرام فير يغرا النراس
وفي ر يعصرررون * ) سررورة يوسررف  ( 79- 71 – 77الشرريخ عيررد
) 17 : 1007،
) من وضرع نضرام
وفي بداية االسالم تمكن الرسول االكرم (
الجبايررة ( بيررت المررال ) حيررث دونررت في ر ايرررادات ونفقررات الدولررة
( الربيعررري  ) 87 : 1087 ،وكانرررت انكلتررررا سرررباقة فررري تطبيررر
الموازنرررة الماليرررة حيرررث بررردات منهرررا وانطلقرررت الرررى بلررردان العرررالم
االخر ا انتقلت الى بريطانيا وفرنسرا التري طبقرت مفهومهرا بعرد
الثورة الفرنسرية (داود Schaefer & yilmaz , ( )1 : 8917 ،
)8:2008
 .0تعريفففح تحليفففل الموازنفففة الماليفففة  :يمكرررن تعريرررف الموازنرررة
المالية من خالل االتي :
تحليل رياضي للبيانات المالية بأستخدام صيغ حسابية ومعايير
تحليلية رقميرة تعمرل علرى ايجراد عالقرات برين عناصرر الثروايم
الماليررة وتحديررد اتجاهاتهررا ونسرربة التغييررر فيهررا للوصررول الررى
المعلومررات الترري تسررتخدم كأسرراس لموقررف الوحرردة االقتصررادية
(الشماع .)95: 8991،
التحليل المالي هو اختيار الهدف المراد تحقيق فاإلدارة الماليرة
تهتم بكل انواع التحليل المالي وتمثل المؤشرات الماليرة احرد
االدوات الهامررة للتقررويم المررالي الداء المشررروعات ( المجيررد ،
.) 67 : 1005
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 .0خصائص اعداد الموازنة  :يمكن توضيح خصراي
المالية من خالل النقاط االتية :

الموازنرة

تعرررد الموازنرررة الماليرررة واحررردة مرررن االدوات المسرررتخدمة فررري
السياسة المالية التي من خاللها يمكن السريطرة علرى االقتصراد
( حرررراالت التضررررخم والكسرررراد وغيرهررررا ) ( مسررررعد واخرررررون
) 10 : 1009،
تعرد الموازنررة الماليرة اداة تقديريررة تعبررر عرن السياسررات الماليررة
المستقبلية  ( .الرماحي )17 : 1009 ،
تعررد الموازنررة الماليررة وسرريلة لتحديررد الصررالحيات والواجبررات
والمتابعة العلمية لها وتحديرد المقصررين ( السرعايدة : 1007 ،
) 81
تعرررررد الموازنرررررة الماليرررررة اداة للحرررررد مرررررن التجررررراوزات علرررررى
التخصيصات المصادق عليها مرن قبرل الجهرات المعنيرة والتري
تعتبر خطة الشركة المستقبلية.
 .3أنواع الموازنفات التخطيطيفة  -:تنقسرم الموازنرات التخطيطيرة
من زوايا مختلفة على النحو التالي -:
أوال :على أسراس الفتررة الزمنيرة  :وتقسرم إلرى األتري ( :المجيرد ،
) 70 : 1005
 .8الموازنة قصيرة األجل  :وتغطري تقرديراتها فتررة ماليرة واحردة
وغالبررا سررنة كاملررة لترسررم برررامج العمررل خررالل هررذ الفترررة مررع
تحقي ر الرقابررة خررالل هررذ الفترررة وتجررزا هررذ الموازنررة إلررى
موازنات ربع سنوية أو شهرية أو أسبوعية.
 .1الموازنررة متوسررطة األج رل  :وتغطرري تقررديراتها أكثررر مررن فترررة
ماليررة واحرردة وقررد تصررل إلررى أربررع سررنوات ومررن محتوياتهررا
اإلطررار العررام واألرقررام اإلجماليررة للموازنررات قصرريرة األجررل
واألرقام الخاصة طويلة األجل.
 .3الموازنة طويلة األجل :ومردتها تزيرد عرن سرنة ماليرة وتترراو
ما بين ( 80-5سنوات ) وهدفها تخطيطي ولريع رقرابي و لرك
للتنسي برين األهرداف واإلمكانرات فري المسرتقبل ويمكرن تقسريم
هذا النروع مرن الموازنرات إلرى موازنرات سرنوية بحيرث تصربح
الموازنة قصيرة األجل جزء من الموازنة طويلة األجل.
 .7الموازنررة المسررتمرة  :وهرري الموازنررات الترري تغطرري فترررة أو
فتررررات مرررن الرررزمن بصرررفة مسرررتمرة وتحررردد تقرررديراتها بشررركل
مسرررتمر ممرررا يسرررتدعي االسرررتمرار فررري العمليرررات التخطرررريط
للمستقبل وتعديل التقرديرات الخاصرة بر علرى ضروء الخبررات
الترري يررتم اكتسررابها أوال بررأول فتررزداد فعاليررة الموازنررة كررأداة
للتخطيط وكوسيلة للرقابة.

ثانيررا :علررى أسرراس أنررواع المعررامالت الترري تغطيهررا :أ أن التقسرريم
مررتبط بطبيعررة التغطيرة التقديريررة الموضروعة فرري الموازنررة إ أن
الموازنة تتناول موضوعا معينا مثل الموازنة التقديريرة للمخرزون
السررلعي والموازنررات الخاصررة بالمعررامالت الماليررة مررع ا خرررين
والموازنة النقدية يمكن تقسيمها إلى ثالثة أنواع:
 .8الموازنات العينية .
 .1الموازنات المالية .
 .3الموازنات النقدية
 .8الموازنرة العينيرة  :وهري تتنراول السرلع والخردمات فري كمياتهرا
العينية وترتبط باإلنترا الحقيقري وعوامرل ووضرع الموازنرات
التخطيطيررة السررتثمارات المشررروع فرري صررورة عينيررة فتوضررع
التبدالت المتوقعة في جوانب الطاقة اإلنتاجية للمشرروع لفتررة
أو فترررات مقبلررة وتسررتخدم فرري هررذ الموازنررات وحرردة القيرراس
العينررري للمنرررتج وللطاقرررة اإلنتاجيرررة وحررردات كميرررات النترررا أو
ساعات عمل العامل أو ا لة ويمكن أن تكون الموازنرة العينيرة
قصيرة األجل أو طويلة أو مستمرة لتساعد على تحقي أهداف
المشروع.
 .1الموازنة المالية  :وهي تتناول المعامالت الماليرة التري تترترب
عليها زيادة أو نق الحقوق المالية للمشروع مثرل االقترراض
فهررو يزيررد فرري التررزام المشررروع وسررداد القرررض يررنق مررن
التزامات المشروع وتعد الموازنة المالية هري الترجمرة الماليرة
للموازنة العينية إ أن الموازنة العينية تعكع في حركتها على
المشررروع أو إلررى المشررروع مثررل شررراء المرروارد أو البضرراعة
ومررن ثررم بيررع البضرراعة أو أداء خرردمات للغيررر وتسررتخدم وحرردة
اإلنتا كمقيراس فري الموازنرة الماليرة أمرا فري الموازنرة العينيرة
فقررد تسررتخدم وحرردة اإلنتررا أو الطاقررة كمقيرراس أو إلررى جانبهررا
وحدة النقد ( .العلي .(13 :8910،
 .3الموازنرات النقديررة  :وتتنرراول المردفوعات والمقبوضرران النقديررة
خررالل فترررر زمنيرررة مسرررتقبلية وهرررذ الموازنرررات الرررثال غيرررر
مفصولة عن بعضها في التخطيط العملي فعمليرات اإلنترا لهرا
جوانبهررا العينيررة والماليررة والنقديررة فهرري تقرراس بمقرردار عينرري
وتنشئ التزاما ماليا وتستوجب دفع قيمة عناصر التكلفة بمبرالغ
نقدية.
ثانيا :التخطيط ( المفهوم  ،األهمية  ،التخطيط المالي)
 .8مفهوم التخطيط :هو اقتران الفكر بالقرار في اختيار بديل مرن
عدة بدايل مرن العمليرات والنشراطات المتاحرة لتحقير األهرداف
المطلوبرررة( .عالقررري ) 95 ، 8915 ،ويعررررف بأنررر اتخرررا
قرار مسب حول ما هو العمل الذ سنقوم ب وكيف سنقوم بر
ومن الذ سيقوم بالعمل ومترى سريتم العمرل( .النعريم، 8911 ،
 )75ويعررررف ايضررراهو خطررروات عمرررل معينرررة ومحررردودة

870

كريم واخرون  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .المجلد ( )9العدد (876- 861 )1089( – )1

أ.

ومركبة وف دراسة علمية سليمة مبنية على حقراي وتقرديرات
مدروسة(.اللوز ) 800 :8991 ،

الدنيا حينمرا تضرع برامجهرا الخاصرة ووصروال إلرى أهردافها.
(عساف.) 8971 ،

 .0أهمية التخطيط :للتخطفيط عفدة عوامفل لهفا أهميفة ومفن
أهمها:

د .ضبط النفقات واالقتصاد فيهرا :تعنرى الخطرة برسرم الصرورة
الترري سرروف يكررون عليهررا األعمررال مسررتقبال وهررذ األعمررال
تترجم من الوجهة الماليرة إلري إيررادات و نفقرات .والتخطريط
السررديد هررو الررذ يرمرري إلررى تنميررة اإليرررادات والحررد مررن
النفقات  ،إنر ال ينبغري بحرال أن تزيرد النفقرات المتوقعرة عرن
اإليرررررادات المرتقبررررة إال فرررري أحرررروال نررررادرة حينمررررا يكررررون
التخطيط طويال في أجلر ويقتضري تحقير خسراير فري األمرد
القصير ،والتخطريط يتفراد اإلسرراف النراجم عرن االرتجرال
ومررا يالزم ر مررن تعرررض للتجربررة والخطررأ ،فررالمخطط فرري
مجررال األعمررال يضرربط النفقررات فرري الحرردود الترري تسررمح بهررا
اإليرررادات الترري يتوقعهررا ويعرررف مصرردرها.أما فرري مجررال
اإلدارة العامة فإن يتم إقرار ما ينبغي إنفاق بالضررورة أوال
ثررم يررتم التفكيررر فرري ترردبير اإليرررادات الترري تكفرري لتغطيررة تلررك
النفقررات  ،والموازنررة التخطيطيررة فرري نهايررة األمررر هرري الترري
تعبررر عررن أرقررام اإليرررادات وأرقررام النفقررات بأنواعهررا ومتررى
أقرت هذ الموازنة ووضعت أمام األجهزة اإلداريرة المعنيرة
بالخطة فإنها تلتزم بها وال تحيد عنها وال يجوز لها بحرال أن
تتجرراوز النفقررات فرري ناحيررة الزيررادة ،إال إ ا وجرردت لررذلك مررا
يبرر من زيادة كافية في اإليرادات التي سوف تتحقر علرى
وج يشب اليقين.

ضرورة مواجهة الشك في أحدا المستقبل والتغيرات التي
يحتمل أن تحد في  :بالرغم من أن أحدا الماضي تهردف
إلرررى مرررا سررروف يحرررد فررري المسرررتقبل وأن مرررا يجمرررع مرررن
إحصاءات عن مسار تلك األحدا يعبر عن اتجاهرات يمكرن
أن ترشدنا إلى الواقع وكل حد عنرد نهايرة كرل فتررة زمنيرة
مقبلرة متررى كانررت الظرروف السررايدة فرري الماضري باقيررة علررى
حالها وال تغيير فيها بالرغم من كل لك فإن عدم التأكرد هري
السمة التري ترالزم المسرتقبل وكلمرا طرال األمرد برين الحاضرر
والمستقبل زاد الشك في صحة ما نتوقع مرن أحردا فرالتنبؤ
بما سوف يقرع مرن أحردا علرى وجر الدقرة أمرر يخرر عرن
طاقة البشر ألنها من اختصا هللا وحد أمرا األمرر الممكرن
فهو تحديد االتجا بشكل عام أو تعيرين عردد مرن االحتمراالت
التي سوف تحد وكلما كان رجل التخطيط واسرعا فري أفقر
وخيال كانت توقعات أكثرر شرموال وكران تحقير بعرا منهرا
أقرب إلى الواقع ،ومن البديهي أن تحديد اتجاهرات األهرداف
يقلل من مقدار الشك فري وقوعر كمرا أن حصرر االحتمراالت
يمكرن رجرل اإلدارة مررن تقردير موقفر مرن كررل حالرة متغيرررة.
فيستطيع أن يضع خطة مرنة أو عدد من الخطط البديلة لكي
يواج ر بهررا كررال مررن االحتمرراالت المتوقعررة الطريقررة الوحيرردة
لتالفررري األخطرررار المسرررتقبلية والتخطررريط وال شررريء غيرررر .
( المجيد ) 70 : 1005 ،

ب .تركيز الضوء على األهداف :إن الهدف هو نقطة البداية فري
خطة كما إن الغاية التي تنتهي إليها ومادامت هناك نية القيام
بالتخطيط فالبد من التفكير فري األهرداف تفكيررا جرادا بحيرث
تكررررون األهررررداف ممكررررن التطبيرررر وواضررررحة أمررررام كافررررة
المسررتويات اإلداريررة  ،فررالتخطيط يجعررل األهررداف علررى رأ
من المديرين والمنفذين ويقرودهم إلرى تحقير أهردافهم حسرب
الخطة المرسومة لهم.
 .تحقي التنافع في األعمال وتطوير أساليبها :مادام التخطيط
يرمرري إلررى تحقي ر الهرردف النهررايي للمنظمررة أو المنشررأة فإن ر
البررد لر مررن أن يجمررع بررين األهررداف الجزييررة الترري تقررود إلررى
الهدف النهايي وفي هذا الصردد يعمرل التخطريط علرى تحقير
التناسررر برررين تلرررك األهرررداف كررري ال تتعرررارض مرررع بعضرررها
الرربعا بررل تتكامررل وتنسررجم فرري سرربيل تحقير الغايررة النهايررة
وفضررال عررن كررون التخطرريط يحق ر االنسررجام بررين األهررداف
الفرعيررة فإن ر يقيررد حريررة التصرررف عررن األجهررزة اإلداريررة

 .دور الرقابرررة :ال يمكرررن أن نتصرررور أن يرررتم العمرررل بطريقرررة
محكمررة دون قيررام رقابررة علررى مررن يقومررون بتنفيررذ  ،كررذلك ال
يمكن أن تقروم رقابرة بغيرر معرايير توضرح مقردما لكري يقراس
عليهررا مررا ينجررز مررن أعمررال .وهنرراك يبرررز دور التخطرريط أو
يوضع مرا يجرب إنجراز مرن أعمرال والطررق التري البرد وأن
تنجررز علررى أساسررها والوقررت الررذ ال ينبغرري أن يتجرراوز لررك
اإلنجاز وبهذا ييسر التخطريط لرادارة متابعرة كافرة العمليرات
لكي تتثبت من حسن األداء وتطمئن إلي أو تتعررف علرى مرا
يصررادف العمررل مررن عقبررات فتررذللها أو مررا يحررد في ر مررن
تجاوز بالزيرادة فتعمرل علرى تنميرة أكثرر( .عسراف :8971 ،
)810
 .3التخطفففيط المفففالي  :يتعلررر التخطررريط المرررالي باالسرررتثمارات
للمشررروعات الترري سرروف تقرروم المنظمررة بتنفيررذها خررالل فترررة
زمنيررة فرري المسررتقبل إ أن مررن المشررروعات االسررتثمارية مررا
يتطلررب مبررالغ ضررخمة تنفررذ بفترررات زمنيررة طويلررة لررذا البررد أن
نخطط لهرذ المشراريع وحترى المشراريع الصرغر  ،و لرك قبرل
التنفيررذ لتحقي ر أهرردافها .والتخطرريط المررالي يعررين اإلدارة علررى
تنظيم الموارد المالية الضررورية والمتروفرة لرد المنشرأة لسرد
احتياجات التمويل.
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البيانات والمعلومات المتوفرة في الوقرت الحاضرر( .عبرد المجيرد،
)61 ، 1005

ويقصد بالتخطيط رسم الخطط للمستقبل مع مراعاة األهداف التري
ترغب اإلدارة العليا للوحردة االقتصرادية فري تحقيقهرا بحيرث تكرون
في إطار األهرداف العامرة للدولرة ،ويجرب علرى اإلدارة أن تخطرط
ثالثا ً  :الناتج المحلي الزراعي :
إ ا ما أرادت تحقي أهداف الوحردة االقتصرادية ،إ بردون تخطريط
فإن اإلدارة لم تدرس مقردما كرل االحتمراالت المتوقعرة وبالترالي لرم
يعرررد القطررراع الزراعررري مرررن أهرررم القطاعرررات األساسرررية فررري
تكرن علرى اسررتعداد لمقابلرة أ منهررا عبرر مرا وضررعت مرن خطررط  ،االقتصاد الوطني ا يمثل الهدف األساسري األول أل اسرتراتيجية
وتعد األحوال االقتصادية بعدم التأكد والتغييرر الردايم مرن الواضرح زراعيررة و تحقي ر االسررتغالل األمثررل لكافررة المرروارد المتاحررة مررن
أن كلما أزداد عدم التأكد فرإن البردايل التري يمكرن الحصرول عليهرا طبيعيررة و بشررررية و ماليررة و تحقيررر االكتفرراء الرررذاتي  ،والجررردول
يكون أكثرر بالترالي فرأن التأكرد مرن صرحة أ قررار يكرون محردد  ،االتي بيبن قيمة الناتج المحلي الزراعي للفترة من 1086 -1080
وحترررى إ ا مرررا وجررردت هرررذ الحالرررة فرررإن التخطررريط يعتبرررر مرحلرررة بمليون دوالر .
ضرورية للحكم على البدايل المختلفة واختيار أفضلها على أساس
جدول ) )8يبين قيمة الناتج الزراعي للفترة من  1086-1080بمليون دوالر
السنة

1080

1088

1081

1083

1087

1085

1086

الناتج الزراعي

7197

7159

1991

88819

9350

7107

1639

المصدر  :البنك المركز العراقي ،المديرية العامة لاحصاء واألبحا ،احصاء ميزان المدفوعات ،احصاءات التجارة الخارجية
حيررث يشررير الجرردول أعررال ان سررنة  1083بلغررت قيمررة النرراتج
الزراعي  88819مليون دوالر وهي اعلى سنة فري حرين جراءت
سنة  1080باقل قيمة للناتج المحلي الزراعي بقيمة  7197مليرون
دينار .

االطار العملي
اوالً  :الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
عرفت الشركة العامة منذ بداياتها األولى بتاريخ حافل بالمآثر
واالنجرررازات المثمررررة والمسررراهمة علرررى ازدهرررار وتقررردم قطررراع
الزراعة واإلنتا الزراعي بأسم مصلحة التجهيزات الزراعية في
العرررام  .8976اال انررر بعرررد لرررك ولمقتضررريات العمرررل و المصرررلحة
العامرة سرميت برا (الشرركة العامرة للتجهيرزات الزراعيرة)  ،شررركة
ممولة اتيا وتعد من أهم تشكيالت وزارة الزراعة العراقية والتي
تعمل وفقا لقانون تسجيل الشركات العامة رقم ( )11لسنة 8977

.ومررن الجرردير بالررذكر أن لررد الشررركة ( )85خمسررة عشررر فرعررا
منتشرة في بلردنا العزيرز مرا عردا اقلريم كردسرتان .أمرا عرن أهردافها
فتتلخ في تطوير العملية الزراعية في العراق من خرالل تروفير
المسررتلزمات الزراعيررة مررن المكرراين والمعرردات ومنظومررات الررر
واألسررررمدة والبررررذور والمبيرررردات واألغطيررررة البالسررررتيكية وكافررررة
المستلزمات الزراعية االخر التي يحتاجها القطاع الزراعي من
منشررئ عالميررة رصررينة ومحليررة  .كمررا وإنهررا تهرردف إلررى إدخررال
التقانات الحديثة وترويج استخدامها فري القطراع الزراعري وتروفير
الخرررزين االحتيررراطي فضرررال عرررن دعرررم المرررزارعين والفالحرررين
بالمسرررتلزمات الزراعيرررة وإسرررناد حمرررالت االسرررتزراع والحصررراد
وتحقي ر زيررادة فرري اإلنتررا واإلنتاجيررة وصرروال للرروفرة الزراعيررة
المنشودة .
ثانيا  :الموازنة المالية لشركة التجهيزات الزراعية -:

جدول ( )1يبين الموازنة التخطيطية والفعلية لشركة التجهيزات الزراعية للفترة من  1086-1080بالدينار
الموازنة التخطيطية

الموازنة المالية العامة

السنة
1080

545.279.000.000

508.644.594.000

1088

657.189.899.000

630.654.000.000

1081

571.728.600.000

592.717.600.000
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1083

860.102.780.000

875.802.780.000

1087

909.749.863.000

909.749.863.000

1085

796.290.000.000

602.238.270.000

1086

909.749.863.000

750.230.310.000
http://www.cabinet.iq

يتضرررح مرررن الجررردول أعرررال ان هنالرررك فررررق برررين الموازنرررة
التخطيطية والموازنة الفعليرة وقبرل بيران هرذا الفررق البرد التطررق
الررى قرريم الموازنررة التخطيطيررة حيررث جرراءت سررنة 1087،1086
بمبلرررغ ( ) 909.779مليرررون دينرررار وهررري اعلرررى سرررنة للموازنرررة
التخطيطيرررة  ،وجررراءت سرررنة  1083بمبلرررغ (  ) 160.801مليرررون
دينررررار بالمرتبررررة الثانيررررة فرررري حررررين جرررراءت سررررنة  1080بمبلررررغ
(  ) 575.179مليون دينار بالمرتبة األخيرة  ،هذا يشير الى القريم
التخطيطيررة للشررركة العامررة للتجهيررزات الزراعيررة  ،وبالنسرربة الررى
الموازنرررررة الماليرررررة العامرررررة حيرررررث جررررراءت سرررررنة  1087بمبلرررررغ
(  ) 909.779مليررون دينررار وهرري اعلررى موازنررة للشررركة خررالل

فترة الدراسة  ،في حرين جراءت سرنة  1083بمبلرغ ( ) 175.101
مليون دينرار وهري بالمرتبرة الثانيرة كقيمرة ماليرة للموازنرة للشرركة
وجرراءت سررنة  1080بمبلررغ ( )501.677مليررون دينررار وهرري اقررل
موازنرررة ماليرررة عامرررة للشرررركة  ،وعنرررد المقارنرررة برررين الموازنرررة
التخطيطية والموازنة المالية العامة يتضح من لك ان سنة 1087
هي السنة الوحيدة التي كان المخطط لهرا مسراويا للموازنرة الماليرة
للشرررركة  ،امرررا بقيرررة السرررنوات فكانرررت مرتفعرررة بشررريء بسررريط او
مرررنخفا عنررر فررري الموازنرررة الماليرررة العامرررة لشرررركة التجهيرررزات
الزراعيررة  ،و لررك لوجررود دعررم مررن قبررل الجهررات المعنيررة فرري تلررك
الفترات الزمنية .

دول) )3يبين األجزاء الرييسة للموازنة المالية العامة لشركة التجهيزات الزراعية للفترة  1086-1080بالدينار العراقي

يتضررح مررن الجرردول أعررال ان األجررزاء الرييسررة للموازنررة الماليررة
العامرررة قسرررمت الرررى سرررتة أجرررزاء وتمثلرررت برررا ( التررردفقات النقديرررة
والموجررررودات الكليررررة والرواتررررب واألجررررور وااليرررررادات الكليررررة
والمصروفات الكلية ومصادر التمويرل ) وقرد يكرون هنالرك بعرا

المكونات التي لم يتم اإلشارة اليهرا كونهرا تشركل نسرب ضرئيلة مرن
الموازنررة الماليررة العامررة  ،ولغرررض بيرران مررد ارتبرراط كررل جررزء
بالموازنرررة ومرررد ترررأثير فقرررد اسرررتخدم معامرررل االرتبررراط البسررريط
(بيرسون ) وكما مبين بالجدول االتي - :
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جدول(  )7يبين العالقة بين الموازنة المالية العامة ومكوناتها لشركة التجهيزات الزراعية
المتغيرات المستقلة

المتغير
المعتمد Y

قيمة معامل االرتباط r

الموازنة المالية العامة

الرمز

اسم المتغير

X1

التدف النقد

0.40xx

X2

الموجودات الكلية

0.04xx

X3

الرواتب واالجور

0.41xx

X4

اإليرادات الكلية

0.38xx

X5

المصرفات الكلية

-0.09xx

X6

مصادر التمويل

0.04xx

-

المصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات جدول ( )1من خالل البرنامج االحصايي spss
x

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
يتبررين مررن خررالل الجرردول أعررال ان مررد ارتبرراط المتغي ررات
المسررتقلة مررع المتغيرررر التررابع مرررن خررالل قيررراس معامررل االرتبررراط
( بيرسون) وجد ان بعرا المتغيررات لهرا ارتبراط طررد موجرب
ضعيف هي ( التدفقات النقدية و الرواترب واألجرور والموجرودات
الكليرررة ومصرررادر التمويرررل ) بمعامرررل ارتبررراط ( ، 0.78 ، 0.77
 ) 0.07 ، 0.07علررى الترروالي وهررذا يعنرري وجررود عالقررة ارتبرراط
ليست لها تاثير كلي او مباشر على الموازنة المالية العامة للشركة
 ،فررري حرررين جررراءت ( اإليررررادات الكليرررة والمصرررروفات الكليرررة )
بمعامرررل ارتبررراط (  ) 0.09- ، 0.31-وهرررذا يعنررري وجرررود عالقرررة
عكسية بين هذ المتغيرات والمتغير التابع مما يشير لك الى عردم

وجررود إيررررادات كليرررة كافيررة تغطررري الجرررزء المخصرر لهرررا مرررن
الموازنررة الماليررة وكررذلك بالنسرربة للمصررروفات الكليررة وهرري بررنفع
الحالة .
ثالثا ً  :أثر الموازنة المالية العامفة علفى النفاتج المحلفي الزراعفي
للفترة من -: 0202-0202
لغرض بيان اثر الموازنة الماليرة العامرة علرى النراتج المحلري
الزراعي وباالعتماد على تحليل االنحدار البسريط لبيران مرد هرذا
التاثير من خالل التحليل من بيانات الجدول االتي :

جدول ( )5يبين الناتج المحلي الزراعي والموازنة المالية العامة للفترة من 1086-1080
السنة

الناتج الزراعي

الموازنة المالية

2010

7197

508.644.594.000

2011

7159

630.654.000.000

2012

1991

592.717.600.000

2013

88819

875.802.780.000

2014

9350

909.749.863.000

2015

7107

602.238.270.000

2016

1639

750.230.310.000

المصدر  :البنك المركز العراقي ،المديرية العامة لاحصاء واألبحا
األمانة العامة لمجلع الوزراء  /قاعدة بيانات الشركات المملوكة للدولة.

877

كريم واخرون  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .المجلد ( )9العدد (876- 861 )1089( – )1
ظهرت نتايج التحليل باالعتمراد علرى طريقرة المربعرات الصرغر
 OLSكاالتي- :
LnY= 17.28 + 1.10 Ln X1
)(2.828

)(4.906

R2 = 0.61

t
D.W= 2.193

F= 7.99

االستنتاجات والتوصيات
اوال  :االستنتاجات
بناء على ما توصلت الي الدراسة نستنتج ما يلي :

.1

.3
.7
.5
.6

توصي الدراسة بما يلي :
.8

ترم اختيرار الدالرة اللوغاريتميررة التري كانرت افضررل دالرة بنراء علررى
تفوقهرا باالختبرارات اإلحصرايية (  ) R2، t ،Fفري تحليرل اثرر
الموازنة المالية العامة على الناتج المحلي الزراعي للمدة أعرال ،
يتضررح ان قيمررة معامررل الدالررة  R2بلغررت ( )0.61مشرريرا الررى ان
هذ القيمة تعز الى التغيرات التي تطرا الموازنرة الماليرة سرببها
التغيرررات للعامررل المسررتقل وان ( )0.39مررن التغيرررات يعررز الررى
عوامل أخر لم تخضع للقياس في الدالة  ،وإشارة اختبرار  Fالرى
معنويررة الدالررة ككررل  ،وامررا بالنسرربة الررى المتغيررر  X1بحجررم النرراتج
المحلي الزراعي عنرد مسرتو المعنويرة ( )0.05وجراءت قيمرة t
( )1.111أ عنررد زيررادة مبررالغ الموازنررة الماليررة العامررة بمقرردار
)(1.10سوف تكرون هنالرك زيرادة فري النراتج المحلري الزراعري ،
اما االختبارات القياسية فمشكلة االرتباط الذاتي للمتغير العشروايي
و لررك باالعتمرراد علررى اختبررار  Durbin-Watsonألنر مناسررب
الختبرار االرتبرراط الررذاتي مررن الدرجرة األولررى والررذ أوضررح عرردم
وجررود مشرركلة االرتبرراط الررذاتي فرري االنمررو المقرردر لكررون قيمررة
( )D.Wكانت تقع في منطقة قبول فرضية العدم.

.8

التوصيات :

ان الموازنة التخطيطية للشركة لها دور كبير من ناحية اكمرال
الخطة السنوية وفقا لدور التخطيط المالي.
الموازنرررة الماليرررة العامرررة للشرررركة ال تعتمرررد علرررى المكونرررات
الرييسرررة بشررركل أساسررري كرررون الشرررركة العامرررة للتجهيررررزات
الزراعية شركة معطاة وليع انتا .
تنويررع مصررادر التمويررل الترري تعررد جررزء أساسرري فرري الموازنررة
المالية العامة .
لم يرتم اإلشرارة الرى القرروض كرون الموازنرة الماليرة العامرة ال
توجد فيها نسبة كبيرة للقروض وانما بشيء بسيط .
وجود تأثير واضح للموازنة المالية العامة على النراتج المحلري
الزراعي في حالة الزيادة او النقصان .
عرردم وجررود مررنح ماليررة تررردعم عمليررة إنجررا الشررركة العامرررة
للتجهيزات الزراعية في خطها الزراعية .

.1

.3
.7

.5

إجررراء دراسررات ماليرر واقتصررادية دقيقررة لشررركة التجهيررزات
الزراعيرررة لتحديرررد االحتياجرررات الفعليرررة مرررن األمررروال الالزمرررة
الكمال خطة الشركة كونها تدعم اإلنتا الزراعي .
ضرررررورة ان يكررررون للشررررركة جانررررب مخصرررر للقررررروض
مستلزمات اإلنتا الزراعي بشركل تروفير ( األسرمدة  ،اعرالف
 ... ،الخ ) .
ان يكررون هنالررك دعررم حكررومي بشرركل وافرري فرري رفررد الشررركة
بمصادر تمويل مختلفة لتلبية متطلبات اإلنتا الزراعي .
دعرم الموازنررة الماليررة العامررة كونهرا تررؤثر علررى النرراتج المحلرري
الزراعررري بشررركل كرررافي وتعتبرررر الجرررزء المهرررم لعمرررل شرررركة
التجهيزات الزراعية .
ضرررورة وجررود مررنح مررن قبررل الجهررات السرراندة لعمليررة اإلنتررا
الزراعي .
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