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Abstract 
   There is no doubt that governments seek to achieve operational efficiency 

for any of the spending sectors, which is the efficiency that includes 

achieving maximum value for money and efficiency that aims to achieve the 

ultimate goals of government policy. In this research, the two researchers 

seek to measure the operational efficiency of some sectors of spending in 

Iraq, which are (investment spending (represented by spending on 

infrastructure), spending on education, and spending on health) during the 

period 2005-2019 using data envelope analysis that makes each year of the 

budget year a unit. make a decision. The research found that the efficiency 

of spending goes towards less spending in the budget, meaning that with the 

increase in spending, there is no improvement in performance indicators, 

meaning that the increase in spending on the studied sectors without leading 

to improvement in performance indicators indicates that there is great waste 

in spending on these Sectors. The study recommends the possibility of 

reducing spending instead of the volume of waste in spending, which gives 

the same performance results in the case of reduction, or the adoption of the 

budget of programs and performance to improve performance indicators of 

the ministries spending on them. 

Keywords: 

operational efficiency ، public spending ، spending 

efficiency. 
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 المستخلص

ال شك تسعى الحكومات إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية ألي قطاع من قطاعات اإلنفاق وهي الكفاءة التي 
تحقيق أقصى قيمة مقابل المال والفعالية التي تهدف إلى تحقيق األهداف النهائية لسياسة تتضمن 

الحكومة. وفي هذا البحث يسعى الباحثان لقياس الكفاءة التشغيلية لبعض قطاعات اإلنفاق في العراق 
واإلنفاق على  واإلنفاق على التعليم، وهي )اإلنفاق االستثماري )متمثال باإلنفاق على البنى التحتية(،

باستخدام تحليل مغلف البيانات الذي يجعل كل سنة من سنوات  2019-2005الصحة( خالل المدة 
الموازنة وحدة اتخاذ قرار. وتوصل البحث إلى ان كفاءة اإلنفاق تذهب باتجاه اإلنفاق األقل في الموازنة أي 

ان الزيادة في اإلنفاق على القطاعات أي  ،انه مع زيادة اإلنفاق ال يكون هناك أي تحسن في مؤشرات األداء
المدروسة دون ان يؤدي إلى تحسين مؤشرات األداء يؤشر ان هناك هدرًا كبيرا في اإلنفاق على هذه 

تخفيض اإلنفاق بدال من حجم الهدر في اإلنفاق والذي يعطي نفس بإمكانية . وتوصي الدراسة القطاعات
د موازنة البرامج واألداء لتحسين مؤشرات األداء الخاصة بالوزارات ، او اعتماالتخفيضنتائج األداء في حالة 

 المنفق عليها.
 الكلمات الرئيسة

 كفاءة اإلنفاق  ، اإلنفاق العام ،الكفاءة التشغيلية  
 

mailto:odaysalimali@gmail.com
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 المقدمة
تسعى الحكومات إلى تقديم الخدمات العامة، ألن منافع هذه الخدمات هي أحد أركان واجبات الدول، 
فضال عن الحاجة الدائمة ألفراد الدول من هذه الخدمات. وتتوخى الحكومات في تقديم الخدمات تحقيق أقصى 

 يمة مقابل وحدة نقدية ينفق.قدر من الكفاءة والفعالية نظرا لمحدودية الموارد فهي تبحث عن تحقيق أقصى ق
، أخذ اإلنفاق الحكومي اتجاها متصاعدا مستفيدا من الفوائض النفطية المتحققة بعد تلك 2003وبعد سنة 

المدة وقيام الحكومة بزيادة اإلنفاق بغية إعادة بناء وتطوير البنى التحتية المتهالكة. وبلغ اإلنفاق الحكومي 
سعار النفط الخام وزيادة الصادرات النفطية وبشقيه الجاري واالستثماري أضعاف ما كان عليه بسبب ارتفاع أ

واألماكن التي  األفرادصولها إلى و و ألجل تحقيق األثر المنشود من اإلنفاق في جميع القطاعات المنفق عليها، 
 .تهدف إليها

 أهمية البحث 
مع حياة الفرد العراقي، وهل  مهمة ذات تماس تيسعى البحث إلى قياس كفاءة اإلنفاق في ثالثة قطاعا

تحققت كفاءة اإلنفاق من خالل المنفعة المجتمعية من هذه لألنشطة، والفعالية التي هي األثر النهائي لهذا 
اإلنفاق من تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة. إذ إن العديد من أنشطة الوزارات محط تساؤل الفرد في ظل حجم 

على نتائج البحث يمكن إعادة هيكلة اإلنفاق باتجاه األولويات من أجل تحقيق  اإلنفاق الحكومي الكبير. وبناء
 أقصى قدر من الكفاءة. 

 مشكلة البحث 
، إال أن العراق مر بأزمات مالية وسياسة 2003على الرغم من الفوائض النفطية المتحققة خالل المدة بعد 
روري تحقيق كفاءة في كل أوجه اإلنفاق، وهو خارجية وداخلية أثرت على العائدات النفطية. وبات من الض
 مسؤولية كل حكومة وتتمثل مشكلة البحث في التساؤل اآلتي:

 الصحة ( الكفاءة في اإلنفاق ؟،التعليم  ،هل حقق اإلنفاق على قطاعات )البنى التحتية
 فرضية البحث 

 .الصحة ( ،التعليم  ،يفترض البحث أن هناك كفاءة في اإلنفاق على قطاعات )البنى التحتية 
 هدف البحث 

هي )اإلنفاق االستثماري )يمثل اإلنفاق على  تيهدف البحث إلى قياس كفاءة اإلنفاق في ثالثة قطاعا
 .2019-2005مدة الدراسة  وخالل) البنى التحتية(، واإلنفاق على التعليم، واإلنفاق على الصحة

 منهج البحث 
( الذي يقيس DEA- Data Envelopment Analysis)ات اعتمد البحث أسلوب تحليل مغلف البيان

واعتماد وحدة اتخاذ قرار )اإلنفاق في سنة معينة( مقارنة بوحدات اتخاذ  2019-2005 للمدة كفاءة اإلنفاق
القرار األخرى )اإلنفاق بالسنوات األخرى( . حيث يعطي هذا األسلوب قيمة الواحد الصحيح لوحدة اتخاذ القرار 

، وأقل من واحد صحيح لوحدات اتخاذ القرار غير الكفوءة. وتم اعتماد اإلنفاق االستثماري، ألنه يمثل الكفوءة



  ..................قياس الكفاءة التشغيلية في بعض القطاعات في               
 

 علي والعباس    

 318 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(331-315، ص. ) 2021Septemberايلول ،  .No(131، ع ) Vol(40مج )

 

اإلنفاق على البنى التحتية، واإلنفاق على التعليم واإلنفاق على الصحة وربطها بمجموعة مؤشرات أداء لكل 
 قطاع .

 . منهج الحكومة في تقديم الخدمات بكفاءة1
 شغيلية )تقديم الخدمات بكفاءة( . الكفاءة الت 1-1

م الكيانات االدارية المختلفة مستوى محدد من الخدمات العامة باستخدام أقل يتتضمن الكفاءة التشغيلية تقد
مستوى من الخدمات العامة  أفضلمن الموارد لتقديم  ا  محدد ا  ن تنفق قدر أو أقدر ممكن من الموارد المالية، 

(Badawi,2011,13)ن أ، و بحكمةخرى موال العامة والموارد األن تستخدم األأا يتوقع من الحكومات ، وغالبا م
ولهذا فان الحكومات دائما  .المطلوبةن تكون قادرة على تحقيق االهداف العامة أويجب  بإنصاف،تعامل الجميع 

ما تكون تحت المساءلة بإلزامها بتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات االجتماعية بما يحقق رفاهية األفراد 
ومعرفة كيف يمكن اجراء  التي يدفعونها كضريبة اموالهملتها من قبل مواطنيها عن كيفية إنفاق ءبكفاءة، ومسا

 .(Khalil & Adelabu,2012,88 ) إلنفاقتطوير مستمر في جميع مجاالت ا

ملك غالبية السكان الوسائل االقتصادية للوصول إلى السلع األساسية من خالل األسواق، مثل مياه يال 
الشرب النظيفة، وخدمات التعليم والرعاية الصحية. وبالتالي يعتمد هؤالء السكان على الحكومة لتوفير هذه 

العامة األساسية ضرورية للبقاء على قيد الحياة، وبالتالي يمكن وصفها بأنها  الخدمات األساسية. هذه المنافع
القوي يحمي كيفية استخدام الموازنة لتوفير هذه السلع األساسية والخدمات.  إدارة المالية العامةملكية عامة. نظام 

ات، ويعكسها في الخدمات وبالتالي يسهم نظام إدارة المالية العامة الذي يعمل بشكل سليم في كفاءة المؤسس
(Prakash & Cabezon,2008,1.) 

إلى البحث عن استخدامات على الخدمات وتنوعها دى الحد من الموارد والزيادة في طلب األفراد أوقد 
زمات المالية دت األأ فضال عن ذلك (.(Sanchez & Ballesteros ,2018,4132 فعالية لألموال العامة أكثر

ضربت العديد من البلدان في السنوات االخيرة الحكومات إلى خفض اإلنفاق العام في مختلف واالقتصادية التي 
 & Ana ممكنةتكلفة أقل همية الكفاءة في تقديم الخدمات وبذل المزيد من الجهد بأ مما زاد من  ،القطاعات

et.al ,2020 ,1).) 
ساس االحتياجات أيتم تحقيق هدف تقديم الخدمات العامة عندما تقدم الخدمة بكفاءة وفعالية اقتصادية على 

ن تسعى جاهدة لتوفير الخدمات التي يطلبها المجتمع أعلى المؤسسات العامة  من هناالمصالح العامة،  /
الموارد االقتصادية ات باستخدام هداف تقديم الخدمأ . وتقديم الخدمات بكفاءة يعني ضمنا  تلبية مستهلكك
((Bekele, 2018, 18. 
 تحقيق القيمة مقابل المال في اإلنفاق  1-2

و تشتريها أالكفاءة التشغيلية نسبة الموارد التي تنفقها الجهات الحكومية على المخرجات التي تنتجها تمثل 
Schick,1998,111)تحليل الكفاءة والفعالية التي  باتجاه (، والعالقة بين المدخالت والمخرجات غالبا ما تذهب

ي القيمة التي تجنى مقابل المال أ( Value For Moneyوهي تحقيق القيمة مقابل المال ) ،تحققها الحكومة
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استخدام السلع او  مدة وهي تأمين أفضل مزيج من الكفاءة والفعالية بأقل نفقات على مدار ،الذي يتم إنفاقه
 (.(CDI,2015,2مثل للموارد لتحقيق النتائج المرجوة االستخدام األو هي أالخدمات المشتراة. 

وغالبا ما يتم التعبير عن القيمة مقابل المال من خالل ثالثة معايير مختلفة هي )االقتصاد والكفاءة 
إلى التوزيع هاما  مؤخرا  وهو )االنصاف( والذي يشير  ضافت وكالة التنمية البريطانية معيارا  رابعا  أوالفعالية(، وقد 

مبادئ يسترشد بها صناع القرار في إدارة المالية العامة، وتمثل بوصفها العادل للمنافع، وتعمل هذه المعايير 
داء عملهم من خالل تحقيق " الكثير مقابل القليل " مما يعني استخدام موارد أقل أايضا معيارا  للحكم على 

 (Scholz,2020,1) .مستمرةان عملية تحسين ولضمنفسها و حتى النتائج أ أفضللتحقيق نتائج 

ويهتم  ،التي تمثل مدخالتو ي برنامج أ( سلسلة القيمة مقابل المال لإلنفاق على 1ويعكس الشكل )
االقتصاد بتكلفة وقيمة هذه المدخالت مع مراعاة النوعية، وتتعلق الكفاءة بالتكلفة االجمالية للمدخالت التي يتم 

ما الفعالية فهي مدى تحقق مخرجات التدخل بالتكاليف أن األنشطة إلى مخرجات. تحويلها بواسطة مجموعة م
 .((CDI,2015,4المنفقة النتيجة واألثر المرجو منها، والنتيجة واألثر التي تحصل عليها الحكومة تبرر التكاليف 

النصاف، ويشمل ي تدخل حكومي نحتاج إلى النظر في قضية اأوفي النهاية عندما نحكم على كفاءة وفعالية 
و مناطق أو قطاعات معينة أيجابيا على السكان المستهدفين إ ن تدخل الحكومة يترك تأثيرا  أذلك التأكيد على 

 (Scholz,2020,6) .معينة

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  ( سلسلة تحقيق القيمة مقابل المال1شكل )
Source: Scholz , Vera,2020, Value For Money , INTRAC for civil society , 

UK.p1. 
وتدور القيمة مقابل المال حول تعظيم كل من الكفاءة والفعالية واالقتصاد بحيث يكون لدينا أقصى قدر 

في اإلنفاق، يوضح الشكل التالي كيف تحقق الحكومة أقصى كفاءة و من المبادئ الثالثة لكل تدخل حكومي. 
الذي يمثل المدخالت  X1من اإلنفاق  هلهم المستوى نفس  "C" و "B" و "Aذا كان هناك ثالثة بلدان  "إفترض ون

 األثر

 االنصاف

 ما مدى عدالة توزيع الفوائد؟ إلى أي مدى يصل التدخل إلى الفئات المهمشة؟

 
 

 المخرجات النتائج المدخالت العمليات 

 االقتصاد

مدخالت مناسبة يتم 

 شراؤها بالسعر المناسب

 

 الفعالية
ما مدى فعالية مخرجات التدخل 

 في تحقيق التأثير المقصود؟

 

 الكفاءة
 ما مدى كفاءة تحويل المدخالت

 إلى مخرجات؟
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وهي على حدود منحنى  Y1على ما يمكن من المخرجات أ " يحقق Aوتختلف الكفاءة فيما بينهم، ولكن البلد "
" أكثر كفاءة A" ، وبذلك يعد "Aعن البلد " Yت بمقدار " يحقق مستوى أقل من المخرجاBالكفاءة، بينما البلد "

وهو بذلك يعد أكثر  ،" بأقل ما يمكن من المدخالتB" فيحقق القدر نفسه من المخرجات للبلد "Cما البلد "أ، 
" أكثر كفاءة من خالل رفع Bيمكن استخالص استنتاجين . أوال ، يمكن أن تصبح الدولة "و " Bكفاءة من البلد "

. بدال  من ذلك، يمكن أن تصل إلى حدود الكفاءة عن طريق تقليل y" بمقدار Aإلى مستوى الدولة "ناتجها 
 (.(C "Mandl & et.al,2008,8مثل البلد " هإلى المستوى نفس xمدخالتها بمقدار 

 
             المخرجات 
 

                        منحنى الكفاءة     

           Y1    

 

 y  

   

 Y   

      

  المدخالت  
                                  0            X                                          1        

 

 ( منحنى الكفاءة في اإلنفاق العام 2شكل )

Source : Ulrike Mandl & et.al ,2008, The Effectiveness and Efficiency of Public 

Spending, European Commission ,p8.   
ن تحقق إدارة المالية العامة القيمة مقابل المال أ نبغيأنه نظرا لمحدودية موارد الموازنة، ي ستنتجمما سبق ن

و التقتير في أموال المنفقة وبتكلفة مناسبة، بعيدا عن الهدر ألمن خالل االستفادة القصوى وتعظيم الفوائد من ا
 و من له االستحقاق في موارد البلد( الحقأجميع المجاالت. وبالمقابل يكون لألفراد )سواء من يدفع الضريبة 

 الحصول على خدمات تعد ضرورية لحياتهم وبالنوعية الجيدة. في
نتاج مخرجات اجل تحقيق القيمة مقابل المال فأربعة من ئ األلمبادبين ان يكون هناك توازن أ وال بد من

على من كلفتها الحقيقية يمثل هدرا  وال يحقق القيمة مقابل المال، وكذلك فأن تخفيض أ ذات فائدة للمجتمع بتكلفة 
 مال.موال يؤثر على النتائج النهائية ال يمثل قيمة مقابل الجل توفير األأو مشروع معين من أتكلفة برنامج 

 . قياس كفاءة اإلنفاق العام2
 العام  اإلنفاق كفاءة. تمهيد لمنهج قياس  2-1

اكتسب قياس كفاءة اإلنفاق قيمة كبيرة بالنسبة للحكومات، ألن اإلنفاق العام يشكل نسبة كبيرة من إجمالي 
السياسة العامة في أي دولة، كونه يشمل قطاعات مختلفة كالتعليم الناتج المحلي، فضال عن تأثيره المباشر على 

A 

C B 

x 
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والرعاية الصحية والنقل واألمن العام. وبالنظر إلى مقدار األموال التي تنفقها الحكومات كل عام على هذه 
الخدمات وغيرها، فانه ليس من الغرابة حصول أداء هذا اإلنفاق على الكثير من االهتمام على مر السنين 

سابقة، خاصة من قبل الجهات التي تقدم هذه الخدمات، وكذلك أفراد الدولة والمسؤولين المنتخبين أيضا  ال
(Khan & Murova ,2015,170.) 

وعليه فإنه يتم تفسير المسافة النسبية إلى الحدود المقدرة لمغلف البيانات على أنها مقياس لمكاسب الكفاءة 
ت على المحور السيني والمخرجات على المحور الصادي، فالمسافة العمودية التي يتم تحقيقها. عند رسم المدخال

من حد الكفاءة توضح إلى أي مدى يمكن توسيع اإلنتاج مع الحفاظ على ثبات المدخالت وتمثل هذه المسافة 
ون )عدم كفاءة المخرجات(. وبالمثل، فان المسافة االفقية من الحدود تقيس مدى إمكانية تقليل المدخالت د

الشكل  اكما يوضحه (Dutu &  Sicari ,2020,255)التأثير على المخرجات أي )عدم كفاءة المدخالت( 
(3: ) 

 
 ( حدود الكفاءة 3شكل )

Source: Dutu & Sicari, Richard, Patrizio, 2020, Public Spending Efficiency in 

the OECD: Benchmarking Health Care, Education, and General Administration, 

Review of Economic Perspectives, Vol. 20, No 3.p255. 

 (DEA- Data Envelopment Analysisالبيانات )تحليل مغلف  2-2
 عامة. أوعمال خاصة كانت ق الشائعة لتقييم الكفاءة لكيانات األائيعد تحليل مغلف البيانات من الطر 

وتقارنها بالوحدات  ومخرجاتها،مغلف البيانات تقنية برمجة رياضية تتيح تحديد كفاءة الكيان بناء  على مدخالتها و 
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هذا التحليل نهجا  عمليا  قويا  للسماح لصناع  ويتبنى، Martic & et.al,2009,37)خرى المشاركة بالتحليل )األ
 .Huguenin,2012,5)ائج بسهولة )جراء تحليل الكفاءة الخاص بهم وتفسير النتإالقرار ب

( هو نهج جديد نسبي ا "موجه نحو البيانات" لتقييم أداء مجموعة من الكيانات DEAتحليل مغلف البيانات )
( والتي تحول مدخالت متعددة إلى مخرجات متعددة. وشهدت DMUsالنظيرة تسمى وحدات اتخاذ القرار )

الستخدامها في تقييم أداء العديد من األنواع  DEAطبيقات السنوات األخيرة مجموعة كبيرة ومتنوعة من ت
المختلفة من الكيانات المشاركة في العديد من األنشطة المختلفة في سياقات المختلفة في بلدان المختلفة. على 

بما في ذلك أداء البلدان  وغيرها،سبيل المثال، المستشفيات والجامعات والمدن والمحاكم وشركات األعمال 
 (Cooper & et.al,2011,2) .ذلكوالمناطق وما إلى 

ويستخدم تقنيات البرمجة الخطية لحساب درجات  ،هو نهج غير معلمي يعتمد على البيانات DEAن إ
مدخالت ومخرجات متعددة بسهولة دون الحاجة  DEAفي مجموعة بيانات يستوعب  DMUالكفاءة لكل وحدة 

ألنها  ،شترك للقياس. هذا يجعلها مناسبة بشكل خاص لتحليل كفاءة الكيانات الصحية والتعليميةإلى قاسم م
فإنه يوفر مدخالت ومخرجات أهداف  ذلك،تستخدم مدخالت متعددة إلنتاج العديد من المخرجات. عالوة على 

كما أنه يحدد األقران األكفاء  نسبي ا. لةمحددة من شأنها أن تجعل الكيانات الصحية والتعليمية غير الفعالة فعا
يساعد الكيانات غير الفعالة على محاكاة التنظيم الوظيفي ألقرانها من أجل وهذا لتلك الكيانات غير الفعالة. 

 Mujasi & et.al,2016,4).) تحسين كفاءتها

حدود الكفاءة  ن الكيانات الواقعة علىإيتم حساب درجة كفاءة كل كيان بالنسبة إلى حد الكفاءة. وبالتالي ف
)أو  1٪(. والكيانات التي تعمل تحت الحدود لديها درجة كفاءة أدنى من 100)أو  1لديها درجة كفاءة تبلغ 

٪( وبالتالي لديها القدرة على تحسين األداء في المستقبل. ويالحظ أنه ال يمكن وضع أي كيان فوق حد 100
تعمل الكيانات الواقعة على الحدود كمعايير و ٪. 100بر من ألنه ال يمكن أن يكون لديها درجة كفاءة أك ،الكفاءة

ترتبط هذه المعايير )أي الكيانات الحقيقية التي لديها بيانات حقيقية( و غير الفعالة.  كياناتلل –نظراء  أو-
  (Huguenin,2012,6) قوية.عد تقنية قياس مرجعية يبأفضل الممارسات. ولذلك فإن تحليل مغلف البيانات 

 وصف عينة البحث  2-3
لغرض قياس الكفاءة التشغيلية لبعض الخدمات في العراق تم اعتماد ثالثة مجاالت لإلنفاق يقابلها أربعة 

 وكما مبين في الجدول اآلتي: 2019 -2005مؤشرات لكل قطاع تعبر عن كفاءة هذا اإلنفاق للمدة 
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 ( بعض قطاعات اإلنفاق ومؤشرات أدائها1جدول )

 ((Herrera & Ouedraogo,2018,81-82القطاعات والمؤشرات المختارة بناًء على الدراسات اآلتية 

Afonso & Kazemi ,2016,7)) (Brini & Jemmali,2016,27 )((Dutu &  Sicari 

,2020,277-280 

: تم استخدام هذا المؤشر كمعبر عن خدمات البنى التحتية إجمالي اإلنفاقالنفقات االستثمارية كنسبة من  -1
التي تقدمها الحكومة. وتقسم موازنة العراق إلى إنفاق جاري واستثماري يذهب اإلنفاق االستثماري إلى تطوير 

لعراق إلى اتجه ا 2003وبناء بنى تحتية والتي تأخذ حيزا  مناسبا  في اغلب الموازنات. وفي الفترة ما بعد 
اعمار وتطوير وبناء مشاريع البنى التحتية المتهالكة نتيجة الحروب واألزمات، وكان اإلنفاق االستثماري 

 الرافد الرئيس لهذه المشاريع مستفيدا من الفوائض النفطية المتحققة للموازنة. 

العراق كانت أقل جمالي اإلنفاق )المدخالت( في إن حصة اإلنفاق االستثماري من أ (2)يوضح الجدول 
، ثم ارتفعت في السنوات الالحقة نتيجة الفوائض النفطية المتحققة لتزيد  2007-2005خالل الفترة  %20من 

معياري قدره  وبانحراف 21.88المدة  إلجماليغلب السنوات . وبلغ الوسط الحسابي أ في  %20النسبة عن 
ما مؤشرات األداء أ. 2006في عام  15.5دنى قيمة أو   2013في عام  32.4على قيمة أ وكانت  ، 4.80

 (.1)الملحق ي الجدولفالتي تعكس أداء اإلنفاق االستثماري على البنى التحتية ف المخرجات()

 المخرجات المدخالت القطاع
النفقات االستثمارية كنسبة من  البنى التحتية 

 إجمالي اإلنفاق
 األراضي الزراعية )% من مساحة األراضي(

 ساعة( واط/ يكا/منصيب الفرد من الكهرباء المتاحة ) 
األشخاص الذين يستخدمون على األقل خدمات 

 الصرف الصحي األساسية )% من السكان(
األشخاص الذين يستخدمون على األقل خدمات مياه 

 الشرب األساسية )% من السكان(
كنسبة من اإلنفاق على التعليم  التعليم 

 إجمالي اإلنفاق 

 المعدل الصافي لاللتحاق بالتعليم االبتدائي
 عدد المقاالت المنشورة

 معدل االلمام بالقراءة والكتابة لدى السكان البالغين
 المعدل الصافي لاللتحاق بالتعليم الثانوي 

كنسبة من اإلنفاق على الصحة  الصحة 
 إجمالي اإلنفاق

طفال دون الخامسة من العمر / طفل معدل وفيات األ
 والدة حية 1000لكل  متوف  

 العمر المتوقع عند الميالد، إجمالي )بالسنوات(
 النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون على خدمات

 الرعاية الصحية
 شخص( 1000أِسرَّة المستشفيات )لكل 
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والتوصيف  2019-2005جمالي اإلنفاق في العراق للمدة إ( نسبة اإلنفاق االستثماري من 2جدول )
 االحصائي

 السنة

النفقات 
 االستثمارية

 )مليون دينار(

 جمالي اإلنفاقإ
 )مليون دينار(

 النفقات االستثمارية
جمالي اإلنفاق إنسبة إلى 

)%( 

  

2005 4,572,018 26,375,175 17.3   

2006 6,027,680 38,806,679 15.5   

2007 6,588,512 39,308,349 16.8   

2008 11,880,675 59,403,375 20.0  

 توصيف نسبة اإلنفاق االستثماري  20.0 52,567,025 10,513,405 2009

 21.88 الوسط الحسابي 23.0 64,351,984 14,800,956 2010

 4.80 االنحراف المعياري  19.6 69,639,523 13,622,509 2011

 21.81 الوسيط  23.0 90,374,783 20,755,500 2012

 32.4 اعلى قيمة 32.4 106,873,027 34,647,008 2013

 15.5 أدني قيمة 29.8 83,556,226 24,930,767 2014

 15 المشاهدات 26.4 70,397,515 18,564,676 2015

2016 15,894,009 67,067,437 23.7   

2017 16,464,461 75,490,115 21.8   

2018 13,820,333 80,873,189 17.1   

2019 24,422,590 111,723,522 21.9   

 باالعتماد على:المصدر: احتساب الباحث 

- The Central Bank of Iraq, Annual Statistical Bulletin, various issues 

- Ministry of Finance, Budget Department. 

 

: تكرس الحكومات الوقت واألموال من اجل االستثمار في اإلنفاق على التعليم كنسبة من إجمالي اإلنفاق -2
تعتقد أن إنفاقها على التعليم سوف يوفر تعليما أفضل للسكان بما يسهم التعليم مثل أي استثمار آخر، ألنها 

في تحقيق نمو اقتصادي أسرع، فضال عن أنها تستثمر في نوعية وكمية التعليم على جميع المستويات من 
(. يتمثل اإلنفاق على التعليم في العراق Ali,2019,58)أجل توفير المساواة والحد من التفاوت في الدخل 

  .إلنفاق على وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي باإلضافة إلى اإلنفاق على وزارة التربيةبا

-2005( أن نسبة اإلنفاق على التعليم في العراق شهدت تذبذبا خالل فترة الدراسة 4يتبين من الجدول )
، وفي %14.4إلى  2009، ثم ارتفعت عام %9و %7بين  2008-2005. إذ انحصرت خالل الفترة 2019

عام  14.5إلى أن ارتفعت  2010وبقيت النسبة بحدود نسبة عام  %10.7انخفضت النسبة إلى  2010عام 
من إجمالي اإلنفاق. بلغ الوسط الحسابي  %5. أما السنوات الثالث األخيرة فشهدت انخفاضا  بحدود 2016
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 ، 3.9بنسبة  2019يمة كانت عام ، وادنى ق3.53بانحراف معياري قدره  9.37لنسبة اإلنفاق على التعليم 
 . 2016سنة  14.50وأعلى قيمة 

والتوصيف 2019-2005جمالي اإلنفاق في العراق للمدة إ( نسبة اإلنفاق على التعليم من 3جدول )
 االحصائي

 السنة/البند

اإلنفاق على 
التعليم)مليون 

 دينار(

 جمالي النفقاتإ
 )مليون دينار(

اإلنفاق على التعليم 
جمالي إنسبة إلى 

 النفقات

  

2005 1,848,423 26,375,175 7.0   

2006 2,168,903 38,806,679 5.6   

2007 2,856,035 39,308,349 7.3  

2008 5,351,738 59,403,375 9.0   

 التوصيف االحصائي 14.4 52,567,025 7,582,669 2009

 9.37 الوسط الحسابي 10.7 64,351,984 6,888,873 2010

 3.53 االنحراف المعياري  11.6 69,639,523 8,077,785 2011

 10.10 الوسيط  10.7 90,374,783 9,673,083 2012

 14.50 على قيمةأ  10.1 106,873,027 10,787,831 2013

 3.90 أدني قيمة 12.1 83,556,226 10,087,317 2014

 15 المشاهدات 13.4 70,397,515 9,454,159 2015

2016 9,732,368 67,067,437 14.5   

2017 4,027,563 75,490,115 5.3   

2018 4,065,914 80,873,189 5.0   

2019 4,349,706 111,723,522 3.9   

 المصدر: احتساب الباحث باالعتماد على:

- The Central Bank of Iraq, Annual Statistical Bulletin, various issues 

- Ministry of Finance, Budget Department. 

 الملحق(. 2)في الجدول فتظهر ما مؤشرات األداء )المخرجات ( التي تعكس أداء اإلنفاق على التعليم أ
يعد اإلنفاق على الصحة مكمال لالستثمار في رأس المال  :اإلنفاقجمالي إنسبة من  صحةاإلنفاق على ال -3

البشري إلى جانب اإلنفاق على التعليم. واإلنفاق على الخدمات الصحية حق أساسي من حقوق االنسان 
وضرورة لرفاه الفرد على المستوي الجزئي، وشرط أساسي ال غنى عنه لتحقيق التنمية في البالد على المستوى 

اإلنفاق على القطاع الصحي في العراق باإلنفاق على وزارة الصحة وكذلك  ويتمثل .(Ali,2019,59)الكلي 
 على وزارة البيئة التي ادمجت مؤخرا  مع وزارة الصحة.

في الفترة  %5% و 2( أن نسبة اإلنفاق على القطاع الصحي في العراق تراوحت بين 6يؤشر الجدول )
تقريبا للثالث  %1.6جع تخصيصاتها من إجمالي اإلنفاق إلى ، ثم تراجعت هذه النسبة بفعل ترا2005-2017

، فيما كان االنحراف 3.81وكان الوسط الحسابي لنسبة اإلنفاق على الصحة  .سنوات األخيرة من فترة الدراسة
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سنة  %5.6، وأعلى قيمة وصلتها نسبة اإلنفاق على الصحة كانت 4,4، أما الوسيط فبلغ 1,39المعياري 
مؤشرات األداء )المخرجات( التي تعكس  وتظهر.%1.5أدنى نسبة  2019و2017قت سنتا ، فيما حق2009

 الملحق(. 3)أداء اإلنفاق على التعليم في الجدول 
والتوصيف 2019-2005جمالي اإلنفاق في العراق للمدة إ( نسبة اإلنفاق على الصحة من 4جدول )

 االحصائي

 السنة/البند

اإلنفاق على 
 الصحة

 دينار()مليون 

 جمالي النفقاتإ
 )مليون دينار(

اإلنفاق على الصحة 
جمالي إنسبة إلى 

 اإلنفاق)%(

  

2005 728,116 26,375,175 2.8   

2006 1,128,921 38,806,679 2.9   

2007 1,676,684 39,308,349 4.3   

2008 2,251,281 59,403,375 3.8   

 االحصائيالتوصيف  5.6 52,567,025 2,938,220 2009

 3.81 الوسط الحسابي 4.9 64,351,984 3,137,096 2010

 1.395 االنحراف المعياري  4.9 69,639,523 3,406,172 2011

 4.40 الوسيط  4.4 90,374,783 3,956,990 2012

 5.60 على قيمةأ  4.5 106,873,027 4,767,103 2013

 1.50 قيمة ىأدن 5.0 83,556,226 4,147,176 2014

 15 المشاهدات 4.7 70,397,515 3,289,603 2015

2016 3,203,298 67,067,437 4.8   

2017 1,143,731 75,490,115 1.5   

2018 1,317,937 80,873,189 1.6   

2019 1,665,899 111,723,522 1.5   

 المصدر: احتساب الباحث باالعتماد على:

- The Central Bank of Iraq, Annual Statistical Bulletin, various issues 

- Ministry of Finance, Budget Department. 

 . بناء األنموذج وتفسير النتائج3
 بناء األنموذج  3-1

لغرض قياس الكفاءة التشغيلية لنسب اإلنفاق االستثماري واإلنفاق على التعليم واإلنفاق على الصحة على 
لكل من  2005 ,.… ,2019مخرجات كل قطاع من القطاعات، تم تحليل كفاءة كل سنة من السنوات 

ذ تم اعتبار إ. Data Envelopment Analysis DEAبأسلوب مغلف البيانات  تخصيصات القطاعات الثالثة
2019 ,.… ,ن )إ، حيث  aDMUDecision Making Unitكل سنة من هذه السنوات وحدة اتخاذ قرار 
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2005 = )a  15وبهذا يكون لديناa =   وحدة اتخاذ قرار. في تحليل مغلف البيانات، الكفاءةaEF  المقابلة لوحدة
ونة إلى نسبة مجموع المدخالت الموزونة نها نسبة مجموع المخرجات الموز أتعرف على و  aDMUاتخاذ القرار 

 ن:إبحيث 

𝐸𝐹𝑎 =  
∑ 𝛼𝑖,𝑎

𝑁
𝑖=1  𝑌𝑖,𝑎

∑ 𝛽𝑗,𝑎 𝑋𝑗,𝑎
𝑀
𝑗=1

 

 عندما:
 𝑌𝑖,𝑎  و𝛼𝑖,𝑎  تمثل المخرجات وأوزنها على التوالي لوحدة اتخاذ القرارa  وأن 

 i = 1, … , N .تمثل عدد المخرجات 

 𝑋𝑗,𝑎  و𝛽𝑗,𝑎 وأوزنها على التوالي لوحدة اتخاذ القرار  مدخالتتمثل الa ، حيث ، 
 j = 1, … , M لمدخالتيمثل عدد ا. 
في حال كان هناك وحدة اتخاذ قرار  aيمثل مقياس كفاءة وحدة اتخاذ القرار للسنة  لمذكور آنفا  المقياس او 

ت اتخاذ القرار العالية كان هناك مجموعة من وحدات اتخاذ القرار، والهدف هو استخدام وحدا إذاواحدة. أما 
 المقياس للقيود:هذا كفؤة، فأنه يجب أن يخضع الالكفاءة على انها الدليل في تعديل تخصيصات الوحدات غير 

> 0 j,a, βi,aa 

 الكفاءة للسنوات البقية ال يتعدى قيمة الواحد. أي أن  تجميع معامال∀𝐸𝐹𝑎 ≤ 1. 
  والقيد الثالث هو أن القيمj,aβ, i,aa  دالة الهدف الكسريةaEF  المراد تعظيمها ال تؤدي إلى عدد

 من الحلول. غير منته  

 تية:نموذج البرمجة الخطية سوف يكون بالصيغة اآلأن إعليه ف 

max 𝐸𝐹𝑎 =  
∑ 𝛼𝑖,𝑎

𝑁
𝑖=1  𝑌𝑖,𝑎

∑ 𝛽𝑗,𝑎 𝑋𝑗,𝑎
𝑀
𝑗=1

 

> 0  i = 1, … N,j = 1, … , M j,a, βi,aa 

 

𝐸𝐹𝐾  
∑ 𝛼𝑖,𝑎

𝑁
𝑖=1  𝑌𝑖,𝑎

∑ 𝛽𝑗,𝑎 𝑋𝑗,𝑎
𝑀
𝑗=1

 ≤ 1 

 

∑ 𝛽𝑖,𝑘 𝑋𝑖,𝑘 = 1

𝑀

𝑗=1

 

نموذج حسب األببعد تحويلها إلى برمجة خطية تقليدية و  المذكورة آنفا  يمكن حل البرمجة الخطية الكسرية 
 آلتي:ا

(Bowlin,1998,4-8( )Zhang & et.al,2014,2-3) 

max 𝐸𝐹𝑎 =  ∑ 𝛼𝑖,𝑎

𝑁

𝑖=1

 𝑌𝑖,𝑎 

s.t 
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∑ 𝛽𝑖,𝑘 𝑋𝑖,𝑘 = 1

𝑀

𝑗=1

 

∑ 𝛽𝑖,𝑘 𝑋𝑖,𝑘 − ∑ 𝛼𝑖,𝑎

𝑁

𝑖=1

 𝑌𝑖,𝑘  ≤ 0

𝑀

𝑗=1

 

N, j = 1, … , M= 1, …  i> 0    j,a, βi,aa 

 .aتمثل جميع وحدات اتخاذ القرار ما عدا  kن إحيث  

 تفسير النتائج  3-2
: من خالل تطبيق أنموذج مغلف البيانات على اإلنفاقجمالي إالنفقات االستثمارية نسبة من كفاءة  -1

على  2019-2005البيانات المذكورة، اظهرت نتائج الكفاءة التشغيلية لإلنفاق االستثماري خالل الفترة 
الملحق( أن هناك كفاءة لإلنفاق  4)اعتبار أن كل سنة هي وحدة اتخاذ قرار الموضحة في الجدول 

( لكال السنتين أما بقية السنوات فكانت 1ث كانت النتيجة )فقط حي 2018و 2006االستثماري لسنتي 
( الذي يوضح نسبة اإلنفاق االستثماري كنسبة 2نتيجتها أقل من الواحد الصحيح. وبالرجوع إلى جدول )

( و 15.5لهما أقل نسبة من اإلنفاق ) 2018و 2006من إجمالي اإلنفاق نالحظ أن هاتين السنتين 
يه فإن هذه النسبة تحقق كفاءة وتعطي نتائج جيدة لمؤشرات األداء، وبالمقابل وعل .( على التوالي17.1)

فإن الزيادة في النسب في بقية السنوات أي زيادة في التخصيصات االستثمارية لم تؤِد إلى تحسين 
ها، أي إن هذه األموال تمثل هدرا  في نفس مؤشرات األداء للمتغيرات المختارة وتعطي النتيجة

 ه بنسب أقل )بتخصيصات أقل(.نفسألنها تعطي نتائج االداء  التخصيصات

اثبتت نتائج و، جمالي اإلنفاقإتم اعتماد اإلنفاق على التعليم كنسبة من كفاءة اإلنفاق على التعليم:  -2
فقط من اجمالي المدة  2019و 2017نه كان هناك كفاءة لإلنفاق على التعليم في سنتي أالتحليل 

صحيح  1أما بقية السنوات فكانت معامالتها أقل من  صحيح 1لكفاءة حيث بلغت ا 2005-2019
ن هاتين السنتين هما ايضا أقل نسبة أ( يتضح 3وبالرجوع إلى الجدول ) الملحق(، 5كما في الجدول )

وهذا يؤكد لنا أيضا  .الترتيبعلى  2019و2017( لسنتي %3.9و %5.3لإلنفاق خالل مدة الدراسة )
ن مؤشرات األداء لم إذ إإلى تحسين مؤشرات األداء،  ى التعليم في العراق لم تؤدِ ن زيادة اإلنفاق علأ

معدل اذ بقيت مؤشرات أداء التعليم دون تغيير كبير، كما أن  تتأثر بزيادة اإلنفاق خالل بقية السنوات.
 .شهدت انخفاضا خالل السنتين األخيرتين من مدة الدراسة البالغين االلمام بالقراءة والكتابة لدى السكان

ظهرت نتائج تحليل كفاءة اإلنفاق الصحي كمدخل مع مخرجات )معدل أكفاءة اإلنفاق على الصحة:  -3
العمر المتوقع عند  –والدة حية  1000لكل  وفيات االطفال دون الخامسة من العمر / طفل متوف  

-بة المئوية للسكان الذين يحصلون على خدمات الرعاية الصحية النس-الميالد، إجمالي )بالسنوات( 
ن الكفاءة في اإلنفاق الصحي تحققت في سنتين فقط هي أشخص((،  1000أِسرَّة المستشفيات )لكل 

وبالرجوع إلى نسبة اإلنفاق على الصحة نسبة إلى  ،الملحق(  6كما في الجدول ) 2019و 2005
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. وتؤكد لنا هذه (4الجدول ) السنتين هما من ضمن النسب المنخفضةن هاتين أاجمالي اإلنفاق يتبين 
أيضا إلى تحسين المؤشرات  دِ ن الزيادة في اإلنفاق على الصحة لم تؤ أالنتيجة كما سبقها من نتائج 

. وبذلك تكون الزيادة في اإلنفاق في موازنات السنوات 2019-2005الصحية في العراق خالل المدة 
 .األموال، ولم تتحقق القيمة مقابل المال غير كفوءة وهدر في

مما سبق نقف على نفي فرضية البحث، أي أنه لم تتحقق الكفاءة في اإلنفاق على القطاعات الثالثة في 
 العراق .

 االستنتاجات 
 الفعالية، ،الكفاءة االقتصاد،)جميعها بتوافر وترابط العناصر األربعة  لإلنفاقتتحقق الكفاءة التشغيلية  -1

 (.االنصاف

نتائج تحليل مغلف البيانات للكفاءة التشغيلية لكل من اإلنفاق االستثماري واإلنفاق على التعليم  كشفت -2
أن اإلنفاق على القطاعات الثالثة لم يكن كفوء  للغالبية العظمى من موازنات  واإلنفاق على الصحة

 العراق.

تذهب باتجاه النسب  2019-2005راقية للمدة ن كفاءة اإلنفاق للقطاعات الثالثة في الموازنات العإ -3
 .األداءن الزيادة في اإلنفاق لكل من القطاعات الثالثة ال تؤدي إلى تحسين مؤشرات أمما يعني  ،األقل

إن الزيادة في اإلنفاق على القطاعات المدروسة دون أن يؤدي إلى تحسين مؤشرات األداء يؤكد أن  -4
 ذه القطاعات.هناك هدرا  كبيرا في اإلنفاق على ه

 (%17- %15تنحصر نسبته بين ) ءن اإلنفاق االستثماري الكفأأظهرت نتائج الكفاءة التشغيلية  -5
 %1.5على الصحة تنحصر نسبته بين ) (، واإلنفاق%5-%3واإلنفاق على التعليم تنحصر نسبته بين )

إعداد الموازنات  ن هذه النسب يمكن االسترشاد بها فيإوعليه ف ( وهي نسب السنوات الكفوءة.3%-
 وشرط الزيادة مرهون بشرط رفع األداء. القادمة،السنوات  في

  المقترحات
تشديد إجراءات المساءلة في األموال من اجل تحقيق الكفاءة والفاعلية وأقصى قيمة مقابل المال في  -1

 اإلنفاق الحكومي في العراق.
الحكومة خيار تخفيض اإلنفاق بدال من حجم بناء  على نتائج تحليل كفاءة بعض قطاعات اإلنفاق تملك  -2

 في حالة التخفيض.  هالهدر في اإلنفاق والذي يعطي نتائج األداء نفس
من الضرورة بمكان التحول  أصبحو كبح جماحه أكانت الحكومة غير قادرة على تخفيض اإلنفاق  وإذا -3

عداد الموازنات في االنتقال من التركيز إ اإلصالح الرئيس في هذا ويتمثل  واألداء.نحو موازنة البرامج 
على المدخالت، إلى التركيز على األداء او النتائج. وموازنة البرامج واألداء هي التي تربط بين األموال 

 . المخصصة والنتائج القابلة للقياس
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الموازنة أن  بما أن إجراءات الموازنة في العراق تتم من )أعلى إلى أدنى( يمكن لوزارة المالية عند إعداد -4
 .تكون هناك حدود لإلنفاق، وترتبط زيادتها في السنوات القادمة بناء على النتائج في السنوات السابقة
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