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 المستخلص 
یھدف البحث الى بیان اھمیة الموازنة العامة في صنادیق التعلیم العالي الصباحي والمسائي في 

نفقاتھا في ھذه الجامعات الجامعات والمعاھد ولما لھا دور في دعم العملیة التعلیمیة وتغطیة 
والمعاھد خاصة في الفترة االقتصادیة الحالیة التي یمر بھا العراق ، وعلیھ فان ھذه الدراسة تقوم 
على توضیح محددات الموازنة في صنادیق التعلیم العالي ومعوقات الصرف التي تواجھھا ھذه 

 الجامعات والمعاھد.

عدم القیام باعداد موازنة تخطیطیة  اجات من اھمھاوقد توصلت الدراسة الى مجموعة من االستنت
، عدم مساھمة الموازنة الخاصة بالدراسات  ادى ذلك الى صرف مبالغ من خارج ابواب الصرف

، وقد قدم البحث مجموعة من المسائیة بمبالغ نقدیة لدعم صندوق التعلیم العالي الصباحي 
تخصیص نسبة من  تحدد ابواب الصرف،طیطیة سنویة یجب اعداد موازنة تخ التوصیات منھا

ایرادات صنادیق التعلیم المسائي الى صنادیق التعلیم الصباحي لدعم الدراسات الصباحیة ودعم 
 الموازنة العامة من خالل تقلیل العبء على الموازنة العامة وتغطیة المصاریف من ھذه االیرادات.

 . الموازنةالموازنة العامة ، محددات الكلمات المفتاحیة : 

Determinants of budget with funds the higher education 
Applied this study, the in Technical Institute / Baquba 

Nizar Maan Abdel Karim     Asst. Inst. Ammar Ghazi Ibrahim            
P.H. D Candidate/ Legal Countin ,   University of Diyala 

High Institution of Accounting and 
Financial Studies/ University of Baghdad 

 
Abstract: 

This  research objective to show the importance of the general budget in 
fund in the higher education the  morning studies  and the evening studies 
in  universities and institutes and to their role in supporting the educational 
process and coverage of its expenditures in these universities and 
institutes, especially in the current economic period in Iraq, This study, 
therefore, is to clarify the determinants of budget funds in higher education 
in payment  and the constraints faced by these universities and institutes. 
This  study, reached a set of conclusions, the most important of which was 
the not to prepare the planning budget that led   to payments the Outside 
the payment  doors, Did not contribute to the budget of evening studies in  
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......محددات الموازنة في صنادیق التعلیم العالي دراسة تطبیقیة في المعھد  نزار م�ن �بد الكر�م  و �مار غاز� ابرا��م

cash to support the Higher Education Fund the  morning  studies. The 
Research has provided a set of recommendations, including the preparation 
of annual planning budget must identify the Doors of the payment, the 
allocation of a proportion of the proceeds to the fund   From evening 
studies to    morning studies To support the morning studies and support 
the public budget by reducing the load on the public budget and cover the 
expenses of these from revenues. 

Keywords :( The general budget, the budget Determinants) 

 (( المقدمة))

 النتائج المالیة األساسیة لمعالجة من البدائل ھي اعداد موازنة او خطة مستقبلیة تعتبرعملیة إًن       
أو األس�تھالكیة أو األس�تثماریة  األنتاجیة األقتصادیةالدولة شمل جمیع األنشطة ، فھي تالغیرمقبولھ 

مح��ددة أولفت��رات طویل��ة حی��ث تق��وم ادارات الوح��دات االقتص��ادیة او المؤسس��ات ولفت��رة زمنی��ة  ،
بوضع خطة تتوقع فیھا نفقاتھا وایراداتھا خالل الفترة القادمة ق�د تك�ون س�نة مالی�ة ، عل�ى  الحكومیة

القس��ام ف���ي المؤسس���ة او الوح���دة وذل���ك بالتنس���یق وجھ���ود ا ض��وء معطی���ات تتحق���ق خ���الل الفت��رة
االقتص��ادیة ض��من ھیك��ل تنظیم��ي خ��اص بالوح��دة والت��ي تق��وم ب��دورھا بتق��دیم البیان��ات الخاص��ة 
بأنشطتھا من حیث الكمیة والقیمة والنوعی�ة للفت�رة المتحقق�ة م�ع االحتی�اط والتق�دیر والتنب�ؤ المس�بق 

 .لمؤسس�ة او الوح�دة االقتص�ادیةلتلك البیانات وإعدادھا بصیغة خطة تعب�ر ع�ن اھ�داف وسیاس�ات ا
وھنا یأتي دور الموازن�ة كترجم�ة مالی�ة لھ�ذه الخط�ة والت�ي تس�اعد اإلدارة عل�ى تأدی�ة انش�طتھا ف�ي 

وتخوی��ل الص��الحیات وتحفی��ز الع��املین وغیرھ��ا . فنظ��ام مج��ال التخط��یط والرقاب��ة وتقی��یم اآلداء 
كالمش��تریات والمبیع��ات والنظ��ام  الموازن�ة یطب��ق عل��ى مجموع��ة م��ن االنظم�ة المحاس��بیة المتناس��قة

المخزني والرواتب ونظ�ام االنت�اج وتس�مى الموازن�ات التش�غیلیة وھ�ذه ب�دورھا ت�رتبط بالموازن�ات 
 المالیة لتؤدي الى نظام تخطیط شمولي للوحدة االقتصادیة یسمى بالموازنة الشاملة .

ي كیفی��ة ال��تحكم ب��الموارد أعتم��اد الموازن��ات ھ��و إیج��اد حل��ول لمش��اكل األدارة ف�� اس��بابإًن م��ن   
األقتص��ادیة والبش��ریة ف��ي ظ��ل ظ��روف داخلی��ة وخارجی��ة وذل��ك م��ن خ��الل تخط��یط تل��ك الم��وارد 
والرقاب��ة عل��ى إس��تخدامھا بالش��كل األمث��ل ومتابع��ة أداء الع��املین وتقویم��ھ وق��د جس��د الباح��ث دور 

ل بحثھ ھذا متن�اوالً منھجی�ة كأداة للرقابة وتقییم األداء من خالفي صنادیق التعلیم العالي الموازنات 
األط��ار الفك��ري للموازن��ات كفص��ل نظ��ري یتض��من مف��اھیم واھ��داف والبح��ث والدراس��ات الس��ابقة 

ذھا وتض��من الفص��ل الثال��ث ق��وانین الموازن��ات ومتطلب��ات بن��اء الموازن��ات ومراح��ل إع��دادھا وتنفی��
فق�رات الت�ي تخ�ص ای�رادات صنادیق التعلیم العالي والتعدیالت التي طرأت علیھا لدراستھا وبیان ال

ف�ي  ونفقات الصنادیق وما یتناسب مع الواقع الحالي الدارة ایرادات ونفقات صنادیق التعلیم الع�الي 
 الموازنات في صنادیق التعلیم العالي ومحدداتھا .حین تناول الفصل الرابع 

ودراس��ة الموازن��ات  )المعھ��د التقن��ي / بعقوب��ة أم��ا الجان��ب العمل��ي فتمث��ل بدراس��ة عین��ة البح��ث (  
للموازن�ات من خ�الل التعری�ف بھ�ا وھیكلھ�ا التنظیم�ي وكیفی�ة إع�دادھا وأعتمادھ�ا  الخاصة بالمعھد

 .وتقییم أداء تنفیذھا 

ودراس�تھا  صنادیق التعل�یم الع�الي الموازنات وكیفیتھا في  محدداتبناًء على ماتقدم فإن البحث عن 
وبیان نقاط الضعف فیھا وجدواھا في تفعیل األنشطة وتحقیق األھداف وبیان ما یعیق تطبیقھا بشكل 
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سلیم كل ذلك یساھم في إبداء الرأي والمقترحات لتقویم السلبیات فیھا أو ف�ي أس�لوب تطبیقھ�ا ودع�م 

 .   ات واألخذ بھا ومن ّ� التوفیقوتعزیز وتطویر األیجابی

 بحثمنھجیة ال
ھدافھ تتضمن مشكلة البحث وأھمیتھ وأ لتياو العلمي،المسار في االولى  اللبنةتعد منھجیة البحث 

وحدود البحث المكانیة والزمانیة والمعلومات ذات الصلة  التطرق لھاوالفرضیات التي تم 
 .بالموضوع وعرض االسلوب العلمي الذي تم االعتماد علیھ من قبل الباحثان

  Problem Researchمشكلة البحث  

 تتمثل مشكلة البحث :
دیق التعلیم العالي یؤدي اصنلان غیاب استتخدام األسلوب العلمي في عملیة اعداد الموازنة ھل . 1

الخاصة بھا وترتیب االولویات  عملیات الصرفالمسار الصحیح في انتقاء  عدم وضوح الى 
 ؟ العمل ویقود الى مضاعفة جھود

صنادیق التعلیم العالي یتم وفق األھداف االستراتیجیة لھذه الجامعات ل الموازناتھل أن أعداد . 2
تحقیق تلك األھداف والھیئات والكلیات والمعاھد ؟ وھل أن رسم استراتیجیة الموازنة یساعد في 

 ؟ عملھا تقویم و
 yResearch Significancأھمیة البحث  

تتضح أھمیة البحث من خالل ما یتطلبھ من تحدید محددات اعداد الموازنة من وجود استراتیجیة 
واضحة تستند إلى فلسفة الموازنة، إذ تعد الموازنة أداة للتحقق من تحقیق األھداف، وتزداد أھمیة 

دات الموازنة تبرز اھمیة البحث كونھ االول الذي یتناول محدوالموازنة ألنھا تعّد وثائق قانونیة،  
وحلول ھذه المحددات ویوضح اھمیة صنادیق التعلیم العالي ، واثارة انتباه المسؤولین ألھمیة اعداد 

 .  الموازنة التقدیریة في ھذا المجال
 Research Objectivesأھداف البحث   

 یسعى ھذا البحث الى تحقیق االھداف االتیة :

السعي إلى تحدید المحددات في أعداد موازنة صندوق التعلیم العالي والتعرف على ھذه . 1
 المحددات واثرھا على تحقیق اھدافھا. 

وضع األسس التي تستطیع ادارة الصنادیق من خاللھا اعداد الموازنات لبیان مدى قدرتھا على . 2
 تحقیق أھدافھا ونجاح ستراتیجیاتھا.

 بالشكل المالئم مع تعظیم موارد الدولة من خالل االستفادة من االیرادات .تحدیث القوانین . 3
 بیان فاعلیة الموازنة وامكانیة االستفادة منھا بشكل فعال.. 4

 Research Hypothesisفرضیة البحث   
ورسم ان اعتماد منھجیة اعداد الموازنة یساھم في زیادة كفاءة وفاعلیة تحقیق االھداف 

 الوحدات بموجبھا.  مراقبةستراتیجیاتھا كما یسھل ا
 Borders Searchحدود البحث   

 تم تحدید البحث بحدود مكانیة وزمانیة:
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  : الحدود المكانیة

 تم اختیار المعھد التقني بعقوبة عینة لتطبیق البحث لالسباب االتیة :
 العالي بالمحافظة.یعد المھعد الفني من اقدم الجھات التابعة لوزارة التعلیم . 1
 . 2003بعد  دیون الرقابة المالیةوجود حسابات ختامیة مصادق علیھا من قبل . 2
 استعدادھا لتوفیر البیانات التي یحتاجھا البحث . . 3

 الحدود الزمانیة :
 . على وفق توفر البیانات المطلوبة)  2005،  2004،  2003 تم اختیار السنوات (

  مبحث األول ال

 األطار النظري: اوال

 مفھوم الموازنة العامة 

 أو صامتة أرقام مجرد أو وحسابات مالیة بیانات لیست الحدیث مفھومھا في العامة الموازنةان 
ساكنة، ولكن ھي بیان مالي یتضمن المصروفات التقدیریة خالل سنة مقبلة من ناحیة واالیرادات 

 ونفقاتھا، الدولة واردات تقدیر على تقتصر ال، و التقدیریة الالزمة لتمویلھا من ناحیة اخرى
 أصبحت بل ،فقط دقیقة بصورة ووارداتھا نفقاتھا تتعادل مقبلة، سنة عن واإلنفاق، الجبایة واجازة

 والمالیة واالقتصادیة االجتماعیة سیاستھا وعن للدولة، االقتصادي النشاط مجمل عن تعبر الموازنة
معتمدة من  بارة عن خطة مالیةع وھي .)1999(الدوري والجنابي، واالنمائیة والتربویة واالنتاجیة

قبل السلطة التشریعیة ، وھي بیان تقدیري لنفقات وایرادات الدولة عن مدة مستقبلیة تقاس عادة 
بسنة مالیة ، وتتطلب إجازة من السلطة التشریعیة وھي أداة رئیسة من ادوات السیاسة المالیة تعمل 

األجتماعیة واالقتصادیة والصحیة والتعلیمیة للحكومة.(الوادي وعزام ، على تحقیق االھداف 
2000( 

وتكتسب اھمیة الموازنة العامة من الناحیة االقتصادیة واالجتماعیة والتعلیمیة وفي كل الجوانب 
االخرى ، بحیث تستخدم الدولة الموازنة كأداة العادة توزیع الدخل بین الفئات االجتماعیة ، من 

ستخدام الضرائب وتوجیھ النفقات العامة والمحافظة على استقرار االسعار وحل مشكلة خالل ا
البطالة واالھتمام باالنتاج المحلي مثل الصنعة المحلیة والزراعة وغیرھا . وقد اخذت الموازنة 

بحیث اصبح دورھا في الدول المتقدمة اقتصادیا وأكثر توسعا عما دورا كبیرا في العصر الحدیث 
علیھ سابقا وتحددت اھدافھا بشكل یختلف عما كانت علیھ في ظل النظریة التقلیدیة حیث اصبح كان 

من اھدافھا تحقیق مطالب الدولة والجمھور لما یتطلعون الیھ والمساھمة في زیادة الدخل القومي 
طیط ورفع مستوى المعیشة ویزداد دور الموازنة بصورة كبیرة نظرا لعالقتھا الوثیقة بعملیة التخ

المستقبلي وتعتبر الموازنة عندئذ جزءا من الخطة المالیة العامة للدولة اھم ادواتھا المالیة التنفیذیة 
 )2012(الشمري ، .

 -نشوء الموازنة العامة للدولة :
ان فكرة موازنة إیرادات و نفقات الدولة ارتبطت بوجود الدول�ة من�ذ أق�دم العص�ور ب�دأت م�ن الفت�رة 

 (Nero)التي عرف االنسان الدولة مجتمعا منظما حتى یومن�ا ھ�ذا فق�د أع�دت م�ن قب�ل االمبراط�ور 
نت�اج م موازنة للمصروفات وكانت مرفقة بقوائم مالیة للنق�د للض�رائب غی�ر المباش�رة عل�ى ا56سنة 

   ).1987(داؤود, وضرائب المقاطعات الحقول السنوي
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ویرى بعض الكتاب ان فكرة اعداد موازنة تقدیریة لنفقات وإیرادات الدولة بالشكل المعروف حالیاً   

ف��ي  1688م��ا ھ��ي اال فك��رة حدیث��ة ظھ��رت آب��ان الق��رون الوس��طى ویرج��ع تاریخھ��ا ال��ى ث��ورة 
لض�رائب م�ن المكلف�ین واص�بح اق�رار ظم�ت عملی�ة جبای�ة افي فرنس�ا إذ ن 1789انكلترا,والى ثورة 

مس�ؤولیة البرلم�ان وت��تم  الض�ریبة والت�ي تمث�ل إی�رادات الدول�ة وكیفی�ة جبایتھ�ا وطرائ�ق إنفاقھ�ا م�ن
           )1996بموافقتھ( محمد، 

إذ نظم�ت ھ�ذه الموازن�ة باالس�تناد ال��ى  1921وف�ي الع�راق یرج�ع ت�اریخ اع�داد أول موازن�ة للع�ام   
والتعلیم��ات الت��ي اص��درتھا س��لطة  1911أحك��ام ق��انون اص��ول المحاس��بات العثم��اني الص��ادر س��نة 

م�ن الق�انون األساس�ي  100االحتالل البریطاني والحكومة العراقیة المؤقتة, إذ ج�اء ف�ي ن�ص الم�ادة 
 (یجب ان یعرض وزیر المالیة على مجل�س الن�واب جمی�ع الل�وائح القانونی�ة وك�ذلك ق�انون المیزانی�ة

 وجمیع اللوائح الخاصة بالقروض التي تنفذھا الحكومة) ( السلوم والمھایني).

      إذ أص��بح البرلم��ان ھ��و ال��ذي یص��ادق عل��ى تخمین��ات الموازن��ة 1925واس��تناداً إل��ى دس��تور س��نة    
اص��بح االعتم��اد ف��ي تحض��یر  1940لس��نة  28وبص��دور ق��انون أص��ول المحاس��بات العام��ة رق��م 

 ومصادقة الموازنة استناداً الى القانون المذكور. 

 95إما في الفترة الحالیة فتعد الموازنة الفدرالیة في العراق استناداً إلى قانون اإلدارة المالیة رقم 
لمؤقتة الذي ینظم االجراءات التي تحكم تنمیة وتبنى الصادر عن سلطة االئتالف ا 2004لسنة 

وتسجیل وادارة وتنفیذ الموازنة الفیدرالیة للعراق واالمور المتعلقة بھا مثل الرقابة الداخلیة 
 ).2006, جعیلو ( والمحاسبیة والتدقیق على وفق مبادىء الشفافیة والشمول والوحدة 

 العامة الموازنة تعریف
اللجنة القومیة للمحاسبة  للموازنة صدرت من عدة جھات منھا تعریفھناك عدة تعاریف  

) بأن الموازنة ھي : خطة لعملیات مالیة تتضمن تقدیرا  NCGAة في امریكا ( الحكومی
 للمصروفات المتوقعة لفتره معطاة او لغرض معین والوسائل المقترحة لتمویلھا .

قد مركزي للدولة في مجموعھا وانھا تعبر في وعرفھا المعھد المالي في موسكو بأنھا : صندوق ن
الوقت نفسھ عن عالقات اقتصادیة واجتماعیة معینھ تنشأ في عملیة االنتاج وفي عملیة توزیع 

الشتراكیة وبین الدولھ والسكان ) . والموازنة الدخل القومي بین الدولة والمشروعات والمنظمة ا
المركزي من اجل التنمیھ واستخدام صندوق النقد السوفیتیھ ھي الخطة المالیھ الرئیسھ لتكوین 

المخططھ لالنتاج االشتراكي ، وتحقیق ارتفاع ثابت في مستویات معیشة الشعب وتدعیم الدفاع 
 )1999،الكرخيالوطني.(

وتعرف الموازنة العامة بأنھا " تقدیر تفصیلي لنفقات الدولة وایراداتھا ، خالل سنة مالیھ مقبلة تعده 
حكومیة ، وتعتمد السلطة التشریعیة باصدار ما یسمى بنظام او مرسوم الموازنة ، الذي اجھزة 

 یجیز لھذه االجھزة تنفیذ الموازنة بجانبیھا التحصیلي واالنفاقي "
مالیة مقبلة ، ویعكس ویعرف البعض الموازنة بأنھا " نظام موحد یمثل البرنامج المالي للدولة لسنة 

 )2003،السلطان(جزء من الخطة االجتماعیة واالقتصادیة للدولة "الخطة المالیة التي ھي 
، واالیرادات العامة ویعرف الباحث الموازنة بأنھا " خطة مالیة للدولة ، تتضمن تقدیرات للنفقات 

، لسنة مالیھ مقبلة ، وتجاوز بواسطة السلطة التشریعیة قبل تنفیذھا ، وتعكس االھداف االقتصادیة 
 ي تتبناھا الدولھ " واالجتماعیھ الت

 دورة الموازنھ العامة 
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الیختلف كثیرا من دولھ الى اخرى اذ تمر الموازنة العامة في ان التحضیر للموازنھ واعدادھا 

معظم الدول في اربع مراحل ، وھي التحضیر ، االعتماد ، التنفیذ ، والمراقبھ على التنفیذ ، ویطلق 
 العامة .على ھذه المراحل مسمى دورة الموازنة 

وتتصف ھذه المراحل االربعة باالستمرار ، والتكرار ، والتداخل فیما بینھم . فبینما نجد أن بعض 
الوحدات االداریة تقوم بتحضیر مشروع الموازنة للسنة المالیة المقبلة ، نالحظ ان ھناك وحدات 

ازنة السنة المالیة ووحدات اخرى تدقق مواخرى ، التزال تنفذ موازنة السنة المالیة الحالیة ، 
الماضیة والحالیة ولھذا فان عملیات الموازنة ھي عملیات مستمرة ومتكررة وھذا یعطي الموازنة 
صفة الدوریة ولذا اصبح یطلق على عملیات الموازنة العامة والمراحل التي تمر فیھا مسمى دورة 

العمل بتحضیر موازنة للسنة المالیة  الموازنة العامة فما تكاد تنتھي موازنة السنة الحالیة ، اال ویبدأ
 ). 2008( عصفور، القادمة .

 ویوضح الشكل التالي دورة الموازنة العامة :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 العامة) دورة الموازنة 1شكل رقم (
 
 
 
 
 

وتقوم السلطة التنفیذیة بموجب ھذا االسلوب بمھمة تحضیر الموازنة العامة ، ثم تعرضھا على 
السلطة التشریعیة للموافقة علیھا ، وتقوم السلطة التنفیذیة بعد اعتماد الموازنة العامة بتنفیذ ماجاء 

ا االسلوب في جمھوریة العراق فیھا . ویعتبر ھذا االسلوب االكثر تطبیقا في دول العالم ویطبق ھذ
 ، حیث تتولى السلطة التنفیذیة ( الحكومة ) ذلك .  

  ثانیا : 
 الموازنات حسب قوانین صنادیق التعلیم العالي 

یة الموازنة العامة ھي عبارة عن تقدیر االیرادات والمصاریف لفترة مستقبلیة عادة ماتكون سنة مال
خاضعة لقوانین وان الموازنات في صنادیق التعلیم العالي یجب ان تكون كما تم ذكره في اعاله 
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والتعدیالت التي طرأت علیھ في السنوات السابقة وسنتطرق  1997صنادیق التعلیم العراقي لسنة 

واوجھ االنفاق حسب قانون  التعلیم المسائي صندوقالبحث الفقرات التي تخص ایرادات في ھذا 
 : اه الدراسات المسائیة ادن

 )  2009( عواد ، قانون الدراسات المسائیة 
یكمن االساس القانوني للدراسات  المسائیة ، االساس القانوني للدراسات المسائیة الجامعیة 

بموجبھ ، لدراسات ، وفي التعلیمات الصادرة الجامعیة في القرار الذي صدر بأستحداث ھذه ا
 : وسندرج ذلك في الفقرات ادناه 

( جریدة الوقائع 148یات والمعاھد . رقم القرار : استحداث الدراسات المسائیة في الكلقرار نص 
 . 1996/  12/  2تاریخ القرار العراقیة ) 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانیة واالربعین من الدستور ، قرر مجلس قیادة الثورة 
 المنحل ما یأتي :

المسائیة بقرار من وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي بناء على یحدد مقدار اجور الدراسة  -
 اقتراح من مجلس الجامعة المعنیة او ھیئة المعاھد الفنیة بعد عرضھ على ھیئة الرأي في الوزارة .

تقید االجور المذكورة في البند ( ثالثا ) من ھذا القرار ایرادا للكلیة او المعھد وتستثنى من احكام  -
 ویجرى صرفھا على النحو االتي : 1940) لسنة  28المحاسبات العامة ذي الرقم ( 

% خمس وثمانین من المئة لصندوق التعلیم العالي في الكلیة او المعھد الذي 85تخصص نسبة  -1
 فیھ الدراسة المسائیة ، وتوزع على النحو التالي : قامت
 بنیة والموجودات الثابتة حصرا .% خمس عشر من المئة الغراض صیانة اال15نسبة  -أ

% سبعین من المئة الغراض اجور رواتب العاملین واجور المحاضرات 70نسبة  -ب
 والمستلزمات الخدمیة .

 المعنیة او ھیئة المعاھد الفنیة % عشر من المئة لصندوق التعلیم العالي في الجامعة 10نسبة  -2
 لي في مركز الوزارة .% خمس من المئة لصندوق التعلیم العا5نسبة  -3

% من االیرادات الى االقسام الداخلیة وحسب قانون صنادیق االقسام الداخلیة 10بعد استقطاع نسبة 
 كما في الفقرة ادناه : 2012ة لسن

وق دعم االقسام الداخلیة مما تتكون موارد صند :اوال )3لمادة (ا
 )http://www.miqpm.comیاتي:(

 ثالثون الف دینارعن كل طالب في االقسام الداخلیة 30,000مبلغا قدره أــ تخصص وزارة المالیة 
المنح والتبرعات والھبات من المؤسسات والشركات واالشخاص داخل العراق وخارجھ وفقا ب.

  للقانون
  .%) عشرة من المئة من ایرادات الدراسات المسائیة في الكلیات والمعاھد الرسمیة10ج.( 
 لمئة من ایرادات مكاتب الخدمات العلمیة واالستثماریة في التشكیالت% ) عشرة من ا10د. ( 

 .للجامعة او الھیأة التابعة
ه. مبالغ التعویضات المفروضة على الطلبة عما یلحقونھ من ضرر بممتلكات االقسام الداخلیة 

  ومستلزامتھا
  .و. مایخصص لھ من صندوق دعم االقسام الداخلیة في مركز الوزارة
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 محددات الموازنة في صنادیق التعلیم ھي : ثالثا :

وذلك بعدم وضع موازنة تقدیریة تقدر عدم تحدید االیرادات الخاصة بصندوق التعلیم العالي  -1
بحیث یتم على ضوئھا تحدید المصاریف السنویة التي تتطلب االیرادات السنویة للكلیة او المعھد 

 تغطیة نفقات الكلیة او المعھد التي تخص العملیة التربویة والتعلیمیة . 
حیث ان  عدم احتساب كلفة الطالب في الدراسة ویتم تحدید االجور وفق اسالیب غیر علمیة . -2

تحدد و المعاھد یسھل وضع خطة نموذجیة اتحدید كلفة الطالب في الدراسة المسائیة في الكلیات 
مما یسھل وضع موازنة تقدیریة صحیحة تمكن الكلیة المعنیة بشكل دقیق المصاریف السنویة 

بالدراسة ، من السیر على ضوء تقدیرات مستقبلیة دقیقة لتلبیة حاجة الطالب وحاجة الكلیة لكل 
 احتیاجاتھا الخاصة بالعملیة التعلیمیة .

فالعام الدراسي یبدأ في كل سنة من شھر تشرین االول  على سنتان مالیة عام الدراسيدخول ال -3

كانون االول من  12/ 31ویمتد الى نصف السنة التي تلیھا علما ان السنة المالیة تغلق حساباتھا في 

 كل سنة مالیة وتبتدأ حساباتھا للسنة الجدیدة في بدایة شھر كانون الثاني من السنة وبھذا سوف

والمصاریف متداخلة  یكون العام الدراسي متداخل بین ھاتین السنتین مما یستوجب ان االیرادات

صعب تحدید كلفة بلة بین االیراد والمصاریف مما ییتعذر كتابة مبدأ المقالیتین ، وبھذا بین سنتین ما

 .للسنة المالیة الواحدة  الطالب

بالدراسات المسائیة وفق المادة رابعا  الخاص 148تم تحدید المصاریف الخاصة وفق القرار  -4

 :وكاالتي 

لصندوق التعلیم العالي في الكلیة او المعھد الذي تقام فیھ الدراسات المسائیة % 85 تخصص نسبة -

 وتوزع على النحو التالي : 

 % الغراض صیانة االبنیة والموجودات الثابتة حصرا .15نسبة  -أ 
 تب العاملین واجور محاضرات والمستلزمات الخدمیة . % الغراض اجور وروا70نسبة  -ب

وبھذا تكون الجھة المعنیة سواء كانت الوزارة او الجامعة او الكلیة مقیدة بتحدید اوجھ الصرف 
والتستطیع تلبیة حاجاتھا االخرى او ما مطلوب منھا في العملیة التعلیمیة وبخالفھ تكون قد 

المسائلة من قبل تجاوزت على نسب صرف االیرادات الخاصة وبذلك قد تعرض نفسھا الى 
 الرقابیة،الجھات 

لتصرف بأیراداتھا حسب حاجتھا لللجامعة او الكلیة  والمرونة وبھذا لم یعطي القانون الحریة

   .الحقیقیة
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 لمبحث الثانيا

 االطار العملي
  عینة البحث :

تم اختیار المعھد التقني / بعقوبة كعینة یتم علیھا الدراسة المختارة كون المعھد من اقدم مؤسسات   
وقد قام الباحثان بدراسة الحسابات الختامیة لصندوق التعلیم العالي التعلیم العالي في محافظة دیالى 

ت مصادق علیھا ) كون ھذه السنوا 2005،  2004، 2003للدراسات المسائیة للمعھد للسنوات ( 
 من قبل دیوان الرقابة المالیة، وادناه نبذة عن المعھد التقني :

التحریر ویھدف الى إعداد االطر التقنیة ویقع في مدینة بعقوبة / حي  1988 تأسس المعھد عام 
التي تشكل حلقة الوصـل بین االختصاصین من خریجــي الجامعات والعمــال الماھرین الذین 

الثانویات المھنیة في مختلف التخصصات التكنولوجیة والصحیة واالداریة التي تحتاجھا تعدھم 
المشاریع التنمویة في القطر ویمنح شھادة الدبلوم التقني في حقل االختصــاص بعد استكمال 

   ویضم المعھد الفروع واالقسام العلمیة االتیة : بعد سنتین دراسیتین تقویمیتین متطلبات الدراسة
 :والً : التخصصات التكنولوجیةا

 1989. التقنیات الكھربائیة / القوى الكھربائیة تأسس عام 1

 1989. التقنیات المیكانیكیة / االنتاج تأسس عام 2

 1990. تقنیات المساحة تأسس عام 3

 1996. تقنیات المكائن والمعدات / السیارات تأسس عام 4

 : التخصصات الطبیة -ثانیاً :

 1989تمع تأسس عام . صحة المج1

 1994. التمریض تأسس عام 2

 2013. التحلیالت المرضیة 3

 التخصصات االداریة -ثالثاً :

 1989  . تقنیات ادارة المواد تأسس عام1

 1991المحاسبة تأسس عام . 2

 .)http://techbaq.org(1999انظمة الحاسبات تأسس عام . 3

موازین المراجعة للسنوات اعاله موازنة سوف یتم التطرق الى وبسبب عدم قیام المعھد باعداد 

لبیان ابواب الصرف المعتمدة من قبل ادارة المعھد وبیان مشروعیة ھذا الصرف بالمقارنة مع 

والمذكور في المبحث االول من ھذا  1996لسنة  148تعلیمات قانون الدراسات المسائیة المرقم 

  .بحث ال
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 قبل الغلق 2003میزان المراجعة لسنة  )1جدول (

 

 
 قبل الغلق 2004میزان المراجعة لسنة  )2جدول (

 

2 3 4  
 اسم الحساب

 الدلیل المحاسبي

 4 3 2 دائن مدین  دائن مدین دائن مدین
   16 المدینون      0 322250

  167  سلف    0 322250  

سلف الغراض  0 322250    
 النشاط

  1671 

   18 النقود      32745299

  183  نقدیة لدى المصارف    32745299  

   22 االحتیاطیات      19054084 0

  224  الفائض المتراكم    19054084 0  

   26 الدائنون      10302123 0

  266  التأمینات    10302123 0  

 2661   التأمینات المستلمة  10302123 0    

   32 المستلزمات السلعیة      0 203900

  325  المتنوعات    0 203900  

 3252   القرطاسیة   203900    

   39 المصروفات االخرى      0 51350

  392  مصروفات عرضیة    0 51350  

   43 ایراد النشاط الخدمي     8467655 0

ایراد خدمات    8467655 0  
 استشاریة

 434  

 المجموع    37823862 33322799 37823862 33322799

2 3 4  
 اسم الحساب

 الدلیل المحاسبي
 4 3 2 دائن مدین  دائن مدین دائن مدین

   16 المدینون      0 70000
  167  سلف    0 70000  

سلف الغراض  0 70000    
 النشاط

  1671 

   18 النقود     0 21650207
نقدیة لدى    0 21650207  

 المصارف
 183  

   22 االحتیاطیات      19054084 0
  224  الفائض المتراكم    19054084 0  

   26 الدائنون      10302123 0
حسابات دائنة    10302123 0  

 متنوعة
 266  

 2661   التأمینات المستلمة  10302123 0    
   31 رواتب واجور      0 7157000

  311  رواتب نقدیة    0 7157000  

المستلزمات      0 750000
 السلعیة 

32   

المستلزمات      0 10064625
 الخدمیة

33   

ایراد النشاط      10335625 0
 الخدمي 

43   

ایراد خدمات    10335625 0  
 استشاریة وفنیة 

 434  

 المجموع    39691832 28877207 39691832 39691832
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 بعد الغلق 2005میزان المراجعة  )3جدول (
 

الصیغة المعمول بھا وفق النظام المحاسبي  اعدادھا حسبوالتي تم من خالل الجداول اعاله 
وفق النظام المحاسبي  بھا الباحثان من قبل المعھد والتي تم اعدادھاالموحد ولیس كما زود 

المصادق علیھا من قبل دیوان الرقابة المالیة ان اعاله خالل موازین المراجعة الحكومي ، وقد تبین 
ات السلعیة والموجودات الثابتة والھمیتھا قام الباحثان بسرد ابواب الصرف ال تتضمن المستلزم

 شرح مبسط لكل منھما كما في ادناه :  
 )2011:( النظام المحاسبي الموحد ، المستلزمات السلعیة

وتشمل كافة المواد سواء كانت مصنعة او غیر مصنعة المستخدمة في العملیات االنتاجیة بصورة 
لمستخدمة في المراكز االنتاجیة لغرض التدریب وكذلك كلفة المواد مباشرة او غیر مباشرة او ا

 المستخدمة في تنظیم وادارة العملیات االنتاجیة والخدمیة وتصریف المنتج النھائي .
 وتأخذ المستلزمات السلعیة الصور االتیة :

 سلع تشترى من الغیر او تنتج ذاتیا ثم تخزن وتصرف ألغراض االستخدام . -
 تشترى من الغیر لالستخدام المباشر دون توسیط المخازن .سلع  -
ولیس من طبیعتھا التخزین كالقوى المحركة االقتصادیة من الغیر سلع تحصل علیھا الوحدة  -

 واالنارة والمیاه . 
 تیة :ویحلل حساب المستلزمات السلعیة الى الحسابات اآل

 الخامات والمواد االولیة  -
 الوقود والزیوت  -
 االدوات االحتیاطیة  -
 مواد التعبئة والتغلیف  -
 المتنوعات  -
 تجھیزات العاملین  -
 المیاه والكھرباء  -
 مستلزمات سلعیة اخرى  -

2 3 4  
 اسم الحساب

 الدلیل المحاسبي
 4 3 2 دائن مدین  دائن مدین دائن مدین

   18 النقود     0 10243875
  183  نقدیة لدى المصارف   0 10243875  
   22 االحتیاطیات      20484117 0

  224  الفائض المتراكم    20484117 0  
   26 الدائنون      1226090 1791600

  266  حسابات دائنة متنوعة    1226090 0  
 2661   التأمینات المستلمة  1226090 0    
  268  دائنو توزیع الحصص   0 1791600  

   31 رواتب واجور      0 9992000
  311  رواتب نقدیة    0 9992000  

   33 الخدمیةالمستلزمات       216100
  331  خدمات الصیانة    0 216100  
 3312   صیانة المباني  0 200000    

   43 ایراد النشاط الخدمي      733368 0

ایراد خدمات    733368 0  
 استشاریة وفنیة 

 434  

 المجموع    22443575 22243575 22443575 22243575
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 الموجودات الثابتة :

 مفھوم الموجودات الثابتة : -أ
ھي الموجودات التي تكون ذات طبیعة مادیة تقتنیھا الوحدات االقتصادیة الصناعیة والخدمیة منھا   

للمساعدة في العملیة االنتاجیة او الخدمیة لعدد من الفترات المحاسبیة ومن ھذه الموجودات ھي : 
 المباني ، االراضي ، المعدات ، االثاث ، السیارات ... الخ . 

) الذي  16) من المعیار الدولي رقم ( 7ر المحاسبة الدولیة في فقرتھ رقم (وقد بین مجلس معایی

عنوانھ محاسبة الممتلكات والمنشآت والمعدات : ان الموجودات الثابتة تعبر عن الممتلكات 

والمنشآت والمعدات وھي ملموسة ، والھدف من تملك الوحدة االقتصادیة لھل ھو استعمالھا في 

او في عرض السلع والخدمات او االیجار للغیر او الغراض اداریة ، كما یمكن  العملیة االنتاجیة ،

ان تكون الموجودات مملوكة لغرض صیانة موجودات اخرى او اصالحھا ، وان ملكیة ھذه 

الموجودات او انشاؤھا قد تم بنیة استخدامھا على اساس مستمر ، والتتوفر نیة البیع لھذه 

 .)2006( عابد، العتیاديخالل النشاط ا الموجودات من

وقد عرفت الموجودات بأنھا موارد اقتصادیة یستخدمھا المشروع في العملیات التشغیلیة ولھا عمر 

انتاجي اكثر من فترة مالیة ، كما ان المشروع الیھدف عند شرائھا الى اعادة بیعھا مثل المباني 

 :  واالراضي ولھذا السبب تتمیز الموجودات الثابتة بمیزتین ھما

االولى انھا تستخدم في االنتاج ، اما الثانیة فھي ان للموجودات الثابتة عمرا انتاجیا یزید عن فترة 

مالیة وھذا مایجعلھا تختلف عن الموجودات المتداولة مثل المدینون و اوراق القبض التي تستھلك 

 .) 2014خالل فترة زمنیة قصیرة ( الججاوي والمسعودي ، 

كذلك فان الموجودات الثابتة التي یتم اقتنائھا من قبل الوحدة االقتصادیة لیس بغرض اعادة بیعھا 

وتحویلھا الى نقدیة ، انما یتم اقتنائھا الغراض االستخدام في العملیات الیومیة االعتیادیة المرتبطة 

  ). 2010مطر ،  سبیة(باالنشطة االساسیة ومساعدة العملیة االنتاجیة او الخدمیة لعدة فترات محا

 خصائص الموجودات الثابتة :

یتم امتالك ھذه الموجودات بغرض استخدامھا في عملیة التشغیل واالنتاج ولیس بغرض اعادة أ. 

ھو اعادة بیعھا عند بیعھا اي اذا لم یتم استخدامھا في عملیة التشغیل وكان الغرض من شرائھا 

ود ثابت بل یجب ان تدخل ضمن االستثمارات طویلة األجل ارتفاع قیمتھا السوقیة فأنھا التعد موج

 ) .  2011( كیسو و ویجانت ، 

ب. ان الموجودات الثابتة لھا كیان مادي ملموس وتختلف عن الموجودات التي لیس لھا كیان مادي 

ملموس رغم انھا تستخدم في تشغیل انشطة المنشاة ومن امثلة ھذه الموجودات العالمات التجاریة ، 

  ). 2008حقوق االختراعات ، العالمات التجاریة ، شھرة محل ( بدوي ونصر،
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الموجودات المتداولة قصیرة االجل في طبیعتھا ، النھا موجودات طویلة االجل ت. تختلف عن 

وتكون عادة قابلة لالستھالك بمعنى انھ یتم االستفادة من خدمات ھذه الموجودات على مدار معین 

 ).2011من السنوات یقل او یزداد بحسب نوع الموجود(نور وابراھیم ،

 وق التعلیم العالي الخاص بالمعھدصند مشاكل تطبیق الموازنة وفق القانون في
من خالل ماجاء في اعاله وما تبین من توضیح الحسابات الختامیة للدراسات المسائیة للمعھد 
التقني وحسب موازین المراجعة تبین ان ھناك مشاكل في تطبیق الموازنة وفق القانون الخاص 

 بصنادیق الدراسات المسائیة وھي كاالتي : 
ولم تشمل جمیع الحسابات الموجودة من ید آلیة الصرف كما تم التطرق علیھ في اعاله تم تحد .1

شراء موجودات ثابتة او شراء مستلزمات سلعیة بالرغم من احتیاج ھذه الكلیات والمعاھد لھذه 
الحسابات حیث شملت المستلزمات السلعیة حسابات حسب تحلیل النظام المحاسبي الموحد 

 2000لسنة  135/ ثانیا استنادا الى تعلیمات رقم  12لصنادیق وفق المادة المستخدم في ھذه ا
 وكاالتي :

 الوقود والزیوت  -
 االدوات االحتیاطیة  -
 القرطاسیة  -
 الكتب التعلیمیة  -
 الماء والكھرباء  -

ان ما تم االشارة الیھ للحسابات اعاله الیمكن الى اي جھة ان تقوم اعمالھا التربویة بدون وجود 
 رطاسیة او للوقود او للماء والكھرباء وما ذكر اعاله .صرف الق

بسبب قلة موارد التي تحصل علیھا الكلیات والمعاھد من الموازنة العامة للدولة ( الموازنة   .2
التشغیلیة ) ادى الى احتیاج ھذه المعاھد والكلیات الى الصرف من صندوق التعلیم العالي لشراء 

 موجودات ثابتة وبسبب آلیة الصرف لم تتمكن ھذه المعاھد من صرف المبالغ المطلوبة . 
 ستنتاجات والتوصیات اال

 االستنتاجات :
.عدم قیام المعھد باعداد موازنات تخطیطیة لسنوات البحث تحدد ابواب الصرف للدراسات 1

 المسائیة.
) بالرغم 1. عدم امكانیة شراء موجودات ثابتة من قبل ادارة الصندوق حسب المادة رابعا الفقرة (2

 من احتیاج الدراسات المسائیة لھذه الموجودات في العملیة التعلیمیة . 
. لوحظ وجود مصروفات تخص حساب مستلزمات سلعیة ویشمل ھذا الصرف ( القرطاسیة ، 3

 خ ) . وقود، مواد احتیاطیة ...ال
. لوحظ ان القانون لم یفرق بین صیانة الموجودات الثابتة والمستلزمات الخدمیة بحیث اشار 4

% كصیانة على الموجودات الثابتة حصرا ، واشار الى صرف المتبقي 15القانون الى صرف 
 كرواتب واجور ومستلزمات خدمیة مع العلم ان الصیانة من ضمن المستلزمات الخدمیة . 

ساھمة الموازنة الخاصة بالدراسات المسائیة بمبالغ نقدیة لدعم صندوق التعلیم العالي . عدم م5
% تذھب الى 10% تذھب الى وزارة التعلیم العالي ، 5حیث تم توزیع المبالغ كاالتي : ( الصباحي 
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سة % للكلیة او المعھد الدراسات المسائیة )، علما ان جمیع موجودات الدرا85الجامعة او الھیئة ، 

 الصباحیة تستغل من قبل الدراسة المسائیة كاالبنیة واالثاث وغیرھا . 
% التمثل الضرر الذي یحدث للموجودات 15كلفة الصیانة التي اشار الیھا القانون البالغة . 6

الثابتة جراء عملیة االستخدام لھذه الموجودات اي ان االستھالك یكون اكثر من مبالغ الصیانة 
 موجودات . المخصصة لھذه ال

. عدم امكانیة فصل مصاریف الكھرباء والماء التي تخص الدراسات الصباحیة عن الدراسات 7
وھذا یشكل عبء على المسائیة واغلب ھذه المصاریف یتم دفعھا من الموازنة التشغیلیة العامة 

 الموازنة العامة للدولة . 
. ضخامة مخصصات الرواتب واالجور الخاصة بالدراسات المسائیة مما یؤدي الى االسراف في 8

 صرفھا وعدم تخصیص مبالغ منطقیة عند اعدادھا . 
 التوصیات : 

 . اعداد موازنة تخطیطیة لكل سنة مالیة یحدد فیھا ابواب الصرف . 1
المسائیة وشمول شراء الموجودات نوصي بضرورة تعدیل قانون التعلیمات الخاصة بالدراسات . 2 

 الثابتة وذلك لدعم اقتصاد البلد وسد الحاجة المتطلبة لذلك . 
نوصي بضرورة ادراج حساب المستلزمات السلعیة من ضمن فقرات القانون اعاله بحیث تكون  .3

 من المصاریف المقررة للدراسات المسائیة وذلك لعدم امكانیة التخلي عن المستلزمات السلعیة . 
یتم الموازنة التشغیلیة وفق نسب الدارة الصندوق وتحدیدھا بأبواب اعطاء حریة الصرف  .4

 ھا من قبل مجالس الصنادیق ومصادقة الوزارة علیھا .اقتراح
تخصیص نسبة من ایرادات صنادیق التعلیم المسائي الى صنادیق التعلیم الصباحي لدعم  .5

 الدراسات الصباحیة ودعم الموازنة العامة من خالل تقلیل العبء على الموازنة العامة وتغطیة 
 المصاریف من ھذه االیرادات . 

ادة نسبة الصیانة للموجودات الثابتة وفق مایتم استھالكھ من الموجودات وفق النسب ضرورة زی. 6
التي اقرھا المعدل ، و 1982لسنة  56) من قانون توزیع االرباح رقم 14كما جاء في المادة (

) من قانون 12حسب الفقرة رقم (من قبل صنادیق التعلیم العالي المتبع الموحد والنظام المحاسبي 
في حسابات صنادیق التعلیم والتي تنص على العمل بالنظام المحاسبي الموحد  1999لسنة  122

 العالي.
دفع مصاریف الماء والكھرباء من صنادیق التعلیم للدراسات المسائیة دعما للموازنة العامة . 7

 للدولة. 
ل تفصیلي واخضاعھا لقانون ضریبة الدخل اصدار تعلیمات تخص الرواتب واالجور بشك. 8

 المعدل .  1982لسنة  113المرقم 
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 صادرالم

، میزانیة الدولة في المملكة العربیة السعودیة ،  2000. اسامة عبدالرحمن ، ویونس البطریق ، 1
 القاھرة ، المكتب المصري للطباعة والنشر .

"المحاسبة المالیة المتوسطة "  2014. الججاوي ، طالل محمد علي و المسعودي، حیدر علي، 2
 دار الكتاب موزعون وناشرون ، كربالء. 

السلوم , حسن عبد الكریم والمھایني، محمد خالد ( الموازنة العامة للدولة بین االعداد والتنفیذ . 3
 . 2007سنة  64والجامعة المستنصریة العدد والرقابة ) مجلة كلیة االدارة واالقتصاد 

ار ، ادارة الموازنات العامة ، د 1999الدوري ، مؤید عبدالرحمن ، والجنابي ، طاھر موسى ،. 4 
 زھران للنشر ، عمان .

 دار وابل للنشر ، الریاض. المحاسبة الحكومیة ،  ، 2003. السلطان ، سلطان بن محمد بن علي ،5
بدولة الكویت، رسالة ، تقییم قواعد اعداد الموازنات الحكومیة  2012. الشمري ، محمد راشد ، 6

 ماجستیر، جامعة الشرق االوسط ، االردن . 
، الموازنة العامة للدولة مفھومھا واسالیب اعدادھا  1999. الكرخي ، مجید عبد جعفر ، 7

 بغداد . واتجاھاتھا الحدیثة ، دار الكتب للطباعة والنشر ،
، المالیة العامة والنظام المالي في  2000. الوادي ، محمود حسین ، وعزام ، زكریا احمد ، 8

 االسالم ، دار المسیرة للنشر ، عمان .  
" المحاسبة المالیة مدخل نظام المعلومات"  2008. بدوي ، محمد عباس و نصر ، عبدالوھاب ، 9

 . الجامعیة الحدیثة ، االسكندریةالمكتبة 
دراسة  ، فاعلیة الموازنة العامة في ظل الحكومة االلكترونیة 2009جعیلو ,كریمة عباس ، . 10

 تطبیقیة في الجامعة المستنصریة ،رسالة ماجستیر ، الجامعة المستنصریة ، بغداد .
( دور النظام المحاسبي الحكومي في تخطیط وبرمجة موازنة ،1987داؤود , فاتن ایلیا ، . 11

 رسالة ماجستیر، جامعة بغداد  . الدولة )
 " النظام المحاسبي الموحد " الطبعة الثانیة ، بغداد .  2011دیوان الرقابة المالیة ، . 12
" دراسة تحلیلیة لمشاكل القیاس واالفصاح المحاسبي عن  2006، . عابد ، محمد حمدان13

اجستیر مقدمة الى كلیة العلوم انخفاض قیمة االصول الثابتة في ضوء المعاییر الدولیة " رسالة م
 . الیة والمصرفیة ، القاھرة المالیة والمصرفیة ، االكادیمیة العربیة للعلوم الم

، اصول الموزنة العامة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،  2008شاكر، صفور ، محمد . ع14
   .عمان

في العراق الحكومي واألھلي ، النظام القانوني للتعلیم العالي ،  2009. عواد ، قاسم تركي ، 15
 بغداد .

، جریدة  1996،  148. قرار استحداث الدراسات المسائیة في الكلیات والمعاھد ، رقم القرار 16
 ، بغداد . 368، صفحة  1996الصادرة في  3647الوقائع العراقیة ، العدد 

العربیة الثانیة ،  " المحاسبة المتوسطة " الطبعة 2011. كیسو، دونالد و ویجانت ، جیري 17
 تعریب احمد حامد حجاج و سلطان محمد السلطان ، دار المریخ للطباعة والنشر ، الریاض .  

، ( مضامین استخدام موازنة االساس الصفري في المنشأة العامة 1996محمد , منیر شاكر ،  .18

 لنقل الركاب ) رسالة دكتوراه محاسبة ، الجامعة المستنصریة .

 والتوزیع ، عمان . "المحاسبة المتقدمة " دار وائل للطباعة والنشر  2010. مطر ، محمد ، 19
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" المحاسبة المتوسطة " دار المسیرة  2011. نور ، عبدالناصر ابراھیم و ابراھیم نظمي ، 20

 للنشر والتوزیع ، عمان . 

21.) .http://techbaq.org  (  
22) .http://www.miqpm.com( 
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