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 ( 3102-3102 لألعوام ) ة الموازنة الفيدراليةيستراتيجا

 عداد : د. حسين أحمد دخيل إ

 / جامعة كربالء اإلستراتيجيةمركز الدراسات 

، (3102-3102) لألعوامالفيدرالية الموازنة  إستراتيجيةحول  وضع فيمقبل الولوج في 
 (3103-3112)خالل السنوات لمدولة الخصائص الرئيسة لمموازنة العامة  نبي  ن أنُيستحسن 

قبل  مرحمة مات الموازنة العامة لمدولة خالل برز االختالفات بين مساراكمقدمة لتسميط الضوء عمى أ
 بعدىا .  وما ،(3103)عام 

 الحظ اآلتي :يُ  (3103-3112) لألعوامتتبع قوانين الموازنة العامة  خالل من

بيدف تأىيل العديد من  ؛فاقية توسعيةناإلنفاق؛ وذلك بسبب انتياج سياسة إزيادة حجم  -1
، مع )النفط، الكيرباء، الماء( :السيما البنى التحتيةو  ،اء الحربالقطاعات التي تضررت جر  

لتمكينيا  ؛وإلعادة بناء القدرات الذاتية لمؤسسات الدولة ،ستمرار تعرض العديد منيا لمتخريبا
رتفاع تكاليف تحسين القدرات في مجال قديم الخدمات األساسية لممواطنين، وامن إعادة ت

ارتفاع مقدار العجز في الموازنة العامة  إلىعميو فإن  تمك النفقات قادت و األمن والدفاع. 
 . لمدولة

وما يترتب عمى ذلك  منيا، الغالبامة عمى تصدير النفط في الجزء يرادات الموازنة العاعتماد إ -2
صادرات النفط نتيجة ظروف داخمية أو ف تقدير توق   من مخاطر قد يكون سببيا في أقل  

 .ستقرار االعدم حالة من تشيد ن المنطقة والسيما أ ،قميميةإ

 :الزيادة من مضاعفاتترتب عمى تمك ما مقابل  ا سيئاال تشكل جانب اإلنفاقن زيادة إ -2

وكما ىو االستيالكي واالستثماري  اإلنفاقوجود حالة من التفاوت الشاسع بين جانبي  - أ
 معروف لدى الجميع وبالبيانات الموثقة .

إلى زيادة الطمب الكمي لالستيالك، ن زيادة النفقات االستيالكية )الجارية( يقود إ  - ب
ستيراد الخارج ال إلىجو يت   ستيالكلالطمة، فإن الطمب الكمي نتاجية معوبوجود طاقة إ

جنبية ارتفاع الطمب عمى العمالت األ إلىيقود  مما ،متطمبات االستيالك المحمي
 والضغط عمى سعر الدينار العراقي .

سياسة  ، وفي ظل  (3103-3112الحكومي خالل المدة ) اإلنفاقن ارتفاع كما إ  - ت
تي ىي أحد الع القاعدة النقدية، توس إلى، يقود مدينار العراقيلتثبيت سعر الصرف 

عدام التوسع في النشاط و انوبخاصة مع الضعف الكبير أ ،مسباب الرئيسة لمتضخ  األ
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و خار أد  من الزخم النقدي لمبحث عن فرص لالجو جزء ، كما والبد من أن يت  االقتصادي
 االستثمار في خارج العراق .

جم النفقات الموازنات السابقة من تدني حانت فقد ع ،االستثماري اإلنفاقعمى صعيد  - ث
خصص من نفقات يُ  ن حتى مابل إ الحد  تقف المشكمة عند ىذا  وال ،االستثمارية
، فخالل العام يشيد نسب تنفيذ كاممة ال ،ولممحافظات لموزارات القطاعيةاستثمارية 

العام الجاري  ول منالنصف األ  وخالل (،%21)التنفيذ  ببمغت نس (،3100)
اب عد ة، معظميا يعود إلى وىذا يعود ألسب (،%34)بمغت نسب التنفيذ  (،3103)

والسيما عمى صعيد  ،نقص في التخطيط االقتصاديإلى ال وأفني ال الجانب
تخطط لو الحكومة  وىذا يتناقض مع ما .المحافظات، فضال عن غياب الجانب الرقابي

عكست بشكل واضح في تردي ن، والتي االبحث خالل المدة مدار، في خطط التنمية
ة وما يترتب عمييما ونقص كبير في البنى التحتي ،مستوى الخدمات المقدمة لممواطنين

 . من سمبيات كثيرة

-3112)عوام الموازنة العامة لمدولة خالل األ ىذه المحاور تعطينا مالمح عامة عن حال كل  
الخدمات المقدمة لممواطنين خالل وترسم لنا صورة تردي البنى التحتية وتردي مستوى  (،3103

 العشر سنوات السابقة .

 

 : (3102-3102 )عوام الموازنة االتحادية العامة لأل إستراتيجيةأىداف أواًل : 
، ترسم جديدة لمموازنة العامة لمدولة خالل السنوات القادمة إستراتيجيةالحكومة وضع  ارتأت

 خذ بنظر االىتمام كل ما(، والغرض ىو األ3102-3102) الفيدراليةالموازنة  إستراتيجيةأسسيا 
، ألقت بظالليا عمى رفاىية المواطنب عمييا من آثار سمبية ترت   شيدتو الموازنات السابقة وما

ثار والعالجات الالزمة لتجاوز تمك اآلوالمسارات الخاطئة ووضع التصورات  الخمل مواطنيص وتشخ
ة ميجابية واالرتقاء بمستوى الخدمات المقداإلنحو تدريجيا  وتصحيح الممارسات لتوجيو سير الواقع

عيوب القادمة وجعميا بعيدة عن  العامة لمسنوات ةومسارات الموازن أوضاعوصواًل لتقويم لممواطن 
 ما بين بنظر االىتمام الخطة الخمسية األخذمع ، عامة لمدولة خالل الفترة السابقةال الموازنة

واستراتيجية  (،3102-3102) ما بين ديث الذي يجرى عميياوكذلك التح (،3101-3102)
 التخفيف من الفقر .
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تعميق الصمة بين  إلىتيدف  ،وجية نظر متوسطة المدىمدار البحث  اإلستراتيجية تعكس
ة العامة لمدولة عمى أساس تمك يجري تنظيم الموازنإذ  ،لحكومةات اولويأتخصيصات الموازنة و 

 -، وىي :األولويات

 ستقراره .العراق واأمن  -0

 االرتقاء بمستوى الخدمات والرعاية االجتماعية المقدمة لممواطنين . -3

 لممؤسسات العامة والخاصة . واإلنتاجيةزيادة القدرة التنافسية  -2

 لتحسين االستدامة المالية .النفط والغاز  إنتاجزيادة  -2

 صالح الخدمة المدنية .إ -2

 تنظيم العالقات االتحادية المحمية .   -6

 :  إلى اإلستراتيجيةتيدف  األولوياتوفي إطار تمك      

 اإلجماليمن الناتج المحمي ( %3)قل من أ إلىتدريجيا وصوال  تخفيض مستوى العجز -0

 الصرف لوحداتتحديد سقوف نفقات  آلية تنظم وذلك باعتماد (،3102)بحمول عام 

الموازنة من  وضع باعتماد مبدأ )الوزارات والمحافظات( عمى أساس أولويات الحكومة،

عداد ات الصرف ميمة إتاركة لوحد ،سفل عمى عكس ما معمول بو حاليااأل إلىعمى األ

 . تقديرات في ضوء السقوف المحددة ليا

الموازنة  إجمالي%( من 23نسبة ) إلىعمى النفقات االستثمارية باتجاه الوصول  التركيز -3
ة نحو وتقميص الحجم النسبي لمنفقات الجارية لصالح التوج   (،3102)بحمول عام 
 -عمى المدى المتوسط  -ليتسنى  ؛تحفيز القطاع الخاص لخمق فرص عملو  ،االستثمار
ديد حويتطمب ذلك ت ،من مجمل النفقات (%21)موازنة استثمارية تشكل  إلىالوصول 

نقل  الوظيفية عن طريق مين الوزارات احتياجاتيا من الكوادرأوت ،التوظيف الحكومي
وتخطيط االستراتيجية ، الدعم من الخزينة العامة لمدولة من الشركات التي تتمقى كوادر

ذ إوتيرة نمو النفقات الجارية،  أضعافبزيادة النفقات االستثمارية بوتيرة تعادل عشرة 
 بينما تنمو النفقات االستثمارية بنسبة( %2)سيكون نمو النفقات الجارية بنسبة 

 لالستراتيجية. األولفي العام ( 23%)
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يمعب  اقتصاد متنوع إلىالمصدر  أحادياالبتعاد عن اقتصاد الدولة  اإلستراتيجيةم تدع -2
وتوصي االستراتيجية بتوسيع  .الموازنة إيراداتتنوع فيو تميما و  قطاع الخاص دوراً ال فيو

 عدا تصدير النفط. أخرى من مصادر اإليراداتقاعدة الضرائب وزيادة حصة 
زارات والقروض الداخمية قروض الو) :كافة االلتزامات إطفاء إلى اإلستراتيجيةتيدف  -2

 . 3102بحمول عام  ،(المتراكمة
 -3101)وزارة التخطيط ل الخمسية تنميةالخطة  أىدافتتفق مع  اإلستراتيجيةىذه  وأىداف
 في:(  3102

لقطاع الخاص ن يتميز االقتصاد بمشاركة ا، وأالنفطيةغير  اإليراداتع وزيادة يالعمل عمى تنو  -0
-3101)تقتصر خطة لم  ذ، إاقتصاد السوق عمى امتداد المسار الخاص بالتحول نحو

 االقطاع الخاص شريك ، بل عدتوميمعالجتيا لمشأن التنموي عمى االستثمار الحكل( 3102
 في عممية التنمية. أساسيا

وتطوير مستوى المنافسة في قطاعات االقتصاد  ،اإلنتاجيةالعمل عمى تحسين وزيادة مستوى  -3
 كافو.

عطاء، الالمركزية لمتنمية اإلدارةعزيز ت إلىتدعو الخطة الخمسية  -2 أدوار أكثر فاعمية  وا 
 وىذا وقدراتيا إلدارة عممية التنمية، إمكاناتياوبحسب تطور  ،لممحافظات في ىذا المجال

في  (3102-3102) لألعواماستراتيجية الموازنة الفيدرالية  إليومع ما تسعى  يتالءم األمر
لممحافظات  أوسعصالحيات  بإعطاءوتوصي  ،والمحافظات األقاليمرفع كفاءة برامج تنمية 

يمكنيا من تسمم مسؤولية أكبر في تنفيذ المشاريع  أوليوالوزارات المركزية بشكل 
  االستثمارية .

 (اإليراداتالنفطية في الموازنة )تقدير  اإليراداتثانياً : دور 
النفطي القطاع  إيراداتعن سائر البمدان النفطية في غمبة العامة في العراق  اإليراداتيختمف ىيكل  ال

 . اإلجماليعمى الموازنة العامة بل وتكوين الناتج المحمي 

( مميون برميل في اليوم لمعام الجاري 3,22في صادرات النفط من ) امستمر  ازدياداتتوقع االستراتيجية 
، عمى 3102، 3102( لألعوام 2,22( و )2,2و ) ،3102مميون برميل في اليوم لعام  (3,4) إلى

. ويعتمد ىذا التقدير عمى أساس تنفيذ البرنامج االستثماري المرتبط بالعقود الموقعة مع التوالي
كما حددت االستراتجية سعر البرميل الواحد . النفطلمشاريع التي تنفذىا وزارة الشركات العالمية وا

 وبك .ق ىذا التقدير مع تقديرات منظمة أويتف .عمى مدى الثالث سنوات ادوالر  (32)
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-3102)النفطية وغير النفطية لمموازنة بالتفصيل لألعوام  اإليراداتيوضح توقعات  دول أدناهوالج
 فييما:، ونسب الزيادة )بالترليون دينار( (،3102

 3102 3102 3102 3103 المفردات
 022,622,302 022,130,132 002,322,422 013,236,343  اإليراداتأجمالي 
النفط الخام  إيرادات

 المصدر 
42,223,121 012,413,111 036,602,111 022,622,111 

 %2,3 %31,2 %00,3  نسبة النمو %
غير  اإليرادات
 النفطية 

2,424,111 3,221,111 2,263,111 3,104,111 

 % 2,2 %01,6- %2,1  نسبة التغيير 
 ،3102دات النفطية في الموازنة لعام اير ستراتيجية تتوقع أن تزداد حصة اإلويتضح من الجدول أن اال

%( 31,2تزداد تمك الحصة بنسبة ) أن اإلستراتيجية، وتتوقع %( عن العام الجاري00,3بنسبة )
 أن. ومع %(2,3) إلى ،3102لعام نسبة ، وتنخفض تمك ال3102بعام مقارنة  ،3102خالل العام 

اإليرادات من مصادر أخرى عدا االستراتيجية تقدم توصيات لتوسيع قاعدة الضرائب وزيادة حصة 
غير النفطية  في الموازنة أيضا بسبب االرتفاع  اإليراداتتتوقع انخفاض حصة  أنيا إال، تصدير النفط

 النفطية . لإليراداتالمستمر 

 الجاري :  اإلنفاقثالثًا : تحديات تخصيصات 

 : اآلتيالجاري كما في الجدول  اإلنفاقتتوقع االستراتيجية زيادة تخصيصات 

 3102 3102 3102 3103 المفردات 
أجمالي 
 النفقات 

002,032,111 020,442,111 023,130,132 021,022,303 

النفقات 
 الجارية

24,422,111 32,124,111 34,334,244 43,402,364 

 %2,0 %2,2 %2,4  نسبة النمو 
.  (3102و 3102، 3102) األعوامالجاري خالل  اإلنفاقيالحظ من الجدول زيادة تخصيصات 

ن ىذا التقدير ينسجم مع سياسة ا. ومع إدوالر  (32)يكون سعر البرميل  أنية وتفترض االستراتيج
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نو ينسجم مع تقديرات ، وا  غير المتوقع األسعاراجم عن ىبوط الخطر الن تقميل إلىالحكومة الرامية 
ن إال إ لمبرميل الواحد، ($42-$32)والتي تتراوح بين  (،3131-3100) لألعوام أوبكمنظمة 

قد  استقرارتشيد عدم  اإلقميميةاألوضاع  النفط خاصة وان ألسعارالتحدي ىنا صعوبة وضع تقدير 
 مصدر الرئيس إليرادات الموازنة .ال ،تنعكس سمبا عمى صادرات النفط

 العام ) الجاري واالستثماري( :  اإلنفاقرابعاً : كفاءة 
و أداة فعالة من أدوات وصفالعام ب اإلنفاقليس ىناك شك في أىمية الدور الذي يمعبو 

 ماالقتصادية أ سواءً  ،التي تقوم سمطاتيا المالية بتنفيذىا لتحقيق أىدافيا ،السياسة المالية لمدولة
العام في العراق يوجب  اإلنفاقوالحديث عن كفاءة  التي ترمي إلييا خالل فترة معينة. ،االجتماعية

 الحديث عن جانبين :

وىذا بدوره يعتمد عمى جانبين  ،القومي اإلنتاجالعام يؤثر في  اإلنفاقف : الجانب االقتصادي، أوليما
إنفاق عام رأسمالي )  :مىعالعام ينقسم  اإلنفاقن إ .الطمب الفعمي ( و ،اإلنتاجية)المقدرة  :ىما

نفاق عام استيالكي ) جاري (. ويؤدي  ،استثماري أو إنتاجي ( حدوث  إلىالعام االستثماري  اإلنفاقوا 
زيادة مباشرة في الدخل القومي الجاري من خالل المكافآت ) األجور والمرتبات ( التي تتولد لعوامل 

 اإلنفاقن إالمقدرة اإلنتاجية لمدولة. كما  زيادة إلى، باإلضافة  ىذا الدخل تكوينالمشاركة في  اإلنتاج
ا من ا ىام  العام جزءً  اإلنفاقيشكل . و زيادة المقدرة اإلنتاجية إلىالعام االستيالكي يؤدي أيضا 

ا يؤثر تأثيرا مباشرا مكونات الطمب الفعمي ) أو الطمب عمى السمع االستيالكية واالستثمارية (، وىو م
من مستوى التشغيل الكامل  عمى حجم اإلنتاج، وذلك بشرط أن يكون مستوى النشاط االقتصادي أقل  

رأس المال (، وأن يتمتع الجياز اإلنتاجي بالمرونة الالزمة التي  ،العمل، ) األرض :لعوامل اإلنتاج
 .  المختمفةتسمح بانتقال عناصر اإلنتاج فيما بين األنشطة االقتصادية 

العام )بشقيو  اإلنفاقرتفاع المستمر في فإن اال  -ومع انعدام ىذا الشرط  -ومن الناحية العممية 
ع القاعدة النقدية توس   إلىيقود  ،الدينار العراقي صرفومع تثبيت سعر  ،ري االستثماري (الجا

ع مماثل في توس  بفعل عدم حصول  لالقتصادالطاقة االستيعابية  إلىوحصول التضخم والوصول 
من خالل االرتفاع  ،النقطة الحرجة إلىوصول االقتصاد  استشفافويمكن  .النشاط االقتصادي

 /ويالحظ ارتفاع وتيرة التضخم التي قاربت في نيسان .سعار والضغط عمى الدينار العراقيالمستمر لأل
ن يترك بد أ ولكن ال ،زالت ضمن الحدود المقبولةالنسبة ما  ن ىذه. ومع إ(%4)من  ،3103

وىذا يتناقض مع ىدف زيادة  ،ثارا سمبية عمى المستوى المعاشي لممواطنينآ األسعاراستمرار ارتفاع 
 أن إال، ىو تعزيز النشاط االقتصادي  اإلنفاقىدف الحكومة من زيادة  إنومع  الحكومي. اإلنفاق
 .  النشاطذلك  من يحد  التضخم ىذا 
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ذا      فمن  ،استثماري سواء أكانت ذات طابع استيالكي أم استيراد بعض السمع باإلمكانكان  وا 
ى التحتية )السمع غير والبن عمار كالميارات الفنيةإعادة اإل لعممية األساسيةالصعب استيراد العناصر 

التحتية بما  في البنى تاختناقا إلىاالستثماري )الزخم االستثماري(  اإلنفاق. ويقود زيادة المتبادلة(
وبالنتيجة تعرقل ىذه  ،والخدمات المصرفية خدمات النقل والتخزين واالتصاالتفي ذلك العقارات و 

، كما يقود ارتفاع السمع )غير المشتري إلىواالستيالكية  اإلنتاجيةاالختناقات وصول السمع 
ا مم   ،سمع المستوردةالمحمي غير النفطي عمى التنافس مع ال اإلنتاجانخفاض قدرة  إلىالمتبادلة( 

 المدى البعيد .  فيق اعتماد االقتصاد عمى النفط يعم  

المحمية  اإلنتاجيةيمكن لمطاقات  كذلك يخمق التوسع المالي والنقدي طمبا عمى السمع والخدمات ال
والضغط  األجنبيةارتفاع الطمب عمى العمالت  إلىبدوره يؤدي و  ،فيتجو الطمب نحو االستيراد ،توتمبي

 عمى سعر الدينار . 

رفع كفاءة تنمية  إلىالالمركزية المالية حيث تسعى  مبدأمدار البحث تعتمد  ةياإلستراتيج إن:  ثانييما
كبر في من تسمم مسؤولية أ نياوالمحافظات عبر توسيع الصالحيات لممحافظات بشكل يمك   األقاليم

 إلى األعمىالموازنة من  إعداد مبدأ. كذلك تعتمد االستراتيجية مجال تنفيذ المشاريع االستثمارية
وىذا  ،دات الصرف )المحافظات والوزارات(نفاق تمتزم بيا وحلإل وذلك بوضع سقوف محددة  ،األسفل
كفاءة التخطيط لدى تمك الوحدات قد تخفق في ، كما أن ا عمى تمك الوحداتغريب انمط يشكلسبدوره 

مج تدريبية سابقة عمى تنفيذ ار وىذا يتطمب ب ،األساسيةناسب مع احتياجاتيا وضع التقديرات التي تت
 تخطيط الموازنات في تمك الوحدات . االستراتيجية لكوادر 

  خامساً : العجز المخطط والفعمي
ترليون دينار  (02,2)يقارب  3102حصول عجز لعام عمى مستوى التمويل تتوقع االستراتيجية 

 إلىوذلك بيدف الوصول  (؛3102و  3102) األعوامترليون دينار في  (3,2و  2,2) إلىينخفض 
النفطية في الصندوق  اإليراداتوستتم تغطية العجز من فائض  .موازنة متعادلة عمى المدى المتوسط

 سندات الخزينة .  إصداروعن طريق  ،العراقي لمتنمية بعد ترك احتياطي نقدي استراتيجي

ترليون دينار في العام  (02,2)تقدر استراتيجية الموازنة عجزاً يقارب ف ،عمى مستوى النفقات أما
. وتعكس ىذه التقديرات عدم 3102( ترليون دينار عام 2,2) إلىينخفض تدريجيا ليصل  ،3102

. كذلك تتوقع االستثماري اإلنفاقزيادة  إلىمصادر التمويل والحاجة إيرادات النفط اليقين من 
بعد استبعاد نفقات حرب الكويت  (%2)االستراتيجية تحديد نمو النفقات الجارية بوتيرة طبيعية تعادل 

استمرار عدم اليقين من  إلى. ونظرا الفوائد والقروض والسندات والسمفوااللتزامات الدولية وسداد 
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توصي االستراتيجية بتقدير عجز  ،االلتزامات الفرضية والمدفوعات المتأخرة والنفقات بدون تخصيص
  .  (3102، 3102)مستمر لمسنوات 

 

( عمى االقتصاد 3102-3102)الموازنة الفيدرالية لألعوام  إستراتيجيةأىمية سادساً : 
   العراقي 

سيعمل عمى تغيير الواقع  ،ليو االستراتيجية وما توصي بوما تيدف إ أنيتضح وبكل جالء  ،ا تقدممم  
- أنيا إال ،الموازنات إعدادوسيخمق آلية عمل جديدة ربما تكون غريبة في  ،االقتصادي العراقي

والتي كرست  ،ات السابقة لمدولة العراقيةنالتي تضمنتيا المواز  األخطاءستتجاوز جميع  -بالتأكيد 
االستراتيجية ستعمل عمى دعم خطط التنمية التي وضعتيا  إن. كما عمل ال تنسجم وحالة البمد آلليات

مما يخمق  ،عبر تخفيض العجز وزيادة النفقات االستثمارية ،وزارة التخطيط وخطة التخفيف من الفقر
المشاريع  إقرارفي  أساليبياوتغيير  ،والمحافظات األقاليموتحسين تنمية  ،فرص عمل جديدة

ن الخطأ والترىل وابتعدت عن ىدفيا في خدمة المواطن بدءاً من االستثمارية التي شابيا الكثير م
ىو  ،رث سمبيا تحاول االستراتيجية التخمص من إ. كمواستالمو تنفيذه إلىالمشروع وصواًل  إقرار

تمتزم بيا تمك  أنعمى  ،وذلك من خالل وضع سقوف مالية لوحدات الصرف ،ضعف نسبة التنفيذ
عبر توسيع صالحياتيا في تولي  ،األساسيةالمشاريع بما يتناسب مع احتياجاتيا  إقرارالوحدات في 

جية توسيع دور القطاع يكما سيتمخض عن االسترات .الماليةالالمركزية  ة وتعزيزالمشاريع االستثماري
 في عممية التنمية .  أساسيالخاص كشريك 


