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قراءة اقتصادیة في موازنات العراق  
 ۲۰۲۱وانعكاساتھا على موازنة 



 تمّثل انھا ، وتطورھا نشــأتھا في السبب كانت والتي وأھدافھا مفاھیمھا أبســط في للدول العامة الموازنات
 االقتصادي الدور اطار في واالجتماعیة االقتصادیة أھدافھا تحقیق المتضّمنة الدولة عمل وبرامج خططاً 

 عملیة في الخاص للقطاع األساس الدور مع جنب الى جنبا العالم دول مختلف بھ تضطلع الذي واالجتماعي
   . االقتصادیة التنمیة

 أعطى قد ، المعاصرة االقتصادیة التطورات ظل في للدولة واجتماعي اقتصادي دورٍ  وجود حتمّیة انّ    
 ناحیة من لیس ، للدولة العامة الموازنة بھا تضطلع أن ینبغي التي واالجتماعیة االقتصادیة للوظائف زخما
 من التخصیصات ھذه عن ینجم ما ھو أھمیة األكثر الجانب وانّما ، فحسب المخصصة األموال حجم

 فقد  ، الریعیة النفطیة الدول حالة وفي . والفساد الھدر یسودھا ال حقیقیة تنمویة ومنجزاتٍ  مخرجاتٍ 
 االقتصاد في الكلیة االقتصادیة المتغّیرات على وتأثیرهِ  النفط لقوة العاكســة المرآة العامة الموازنة أصبحت
 العقالنیة منھج باتجاه أو ، االقتصاد وتخلّف الموارد وھدر الریعیة الحالة تعزیز باتجاه ِاّما ، الوطني

 واالجتماعیة االقتصادیة ومضامینھا الموازنة إمكانات تعزیز في النفط قوة توظیف في والرشادة االقتصادیة
  . وتقدمھِ  المجتمع برفاھیة واالرتقاء المستدامة التنمیة تحقیق لصالح

 التي والبنود الرقابة موازنة تطبیق في االستمرار ھو ، األخرى الدول من وعددٌ  العراق علیھ سار ما انّ    
 عالقة وجود ظل في المالیة بالتخصیصات اھتماما أكثر اّنھا سماتھا من والتي ، الموازنات أقدم من ُتعد

  . عنھا تنجم أن یمّكن التي االجتماعیة والمنافع التنمویة والمنجزات التخصیصات ھذه بین تربط ضعیفة

 المقدمة



 تحرص أصبحت القدیمة الموازنات من النوع ھذا على تعتمد تزال ما التي الدول من الكثیر فانّ  ذلك ومع
 بین المنتجة اإلیجابیة العالقات من المزید خلق باتجاه فعالیتھا وزیادة موازناتھا كفاءة تطویر على

 من وذلك ، منھا المتحققة االجتماعیة والمنافع االقتصادیة المنجزات حصیلة وبین المالیة التخصیصات
 تطبیق نحو التحّول كذلك ، الموازنات تنفیذ في المتبعة المالیة اإلدارة إجراءات وضبط حوكمة خالل

  . ) الصفریة الموازنة ( و ) واألداء البرامج كموازنة ( ، حدیثة موازنات
 الجانب واّنما ، فحسب الجانب بھذا تتعلق ال المسألة فانّ  ، العراق في الموازنة نوع یّكن مھما أّنھُ  االّ    

 النفقات بھذه المتعلقة التنفیذ وأعمال الحكومیة النفقات بیئة وانضباط سـالمة مدى ھو أھمیة األكثر
 التنمویة ومخرجاتھا الموازنة ومنجزات نتائج انّ  اذ ، والفســاد الھدر ممارسـات من وخلّوھا

 ،المالیة بالتخصیصات التصرف خاللھا من یتم التي واآللیات باألسالیب مرتبطة تبقى  واالجتماعیة
 النفقات أو ، واالسـراف الھدر مظاھر من الكثیر یكتنفھا التي الجاریة التشغیلیة بالنفقات یتعلق ما سـواء

 االھتمام ضعف عن فضال ، الحكومیة والعقود المشاریع تنفیذ ومشاكل بظروف المرتبطة االستثماریة
 المتعلقة االقتصادیة والمعاییر االعتبارات وفق النوعیة المواصفات وتطبیق للمشاریع الجدوى بدراسات
  . المنفعة | بالتكلفة

 التنمیة واقع على ملموسـة إیجابیة تأثیرات لھا یكن لم ، للعراق العامة الموازنات صعید فعلى    
 اإلنتاجیة السـلعیة القطاعات دور وتفعیل االقتصادي التنویع بعملیة یتعلق ما والســّیما ، االقتصادیة

 موارد على االعتماد في مســتمرا العراق جعل مّما ، اإلجمالي المحلي الناتج في مســاھمتھا وزیادة
 المؤشــرات بعض من جانب یوضح التالي والجدول . احتیاجاتھ تلبیة في المســتوردة والســلع  النفط

 لمســاھمة النســبیة األھمیة اســتعراض خالل من العراقي االقتصاد تنویع ســیاســة بفشــل المتعلقة
 ۲۰۰٤ للمدة الخام النفط بقطاع مقارنة اإلجمالي المحلي الناتج في الزراعي والقطاع التحویلیة الصناعة

   ــ : ۲۰۱۹ ــ



 الصناعة مساھمة % النفط مساھمة السنوات
 % التحویلیة

 القطاع مساھمة
 % الزراعي

 الصادرات نسبة
 % النفطیة

 غیر الصادرات نسبة
 %النفطیة
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   :المصدر
  . متعددة لسنوات السنویة اإلحصائیة المجامیع ــ لإلحصاء المركزي الجھاز | االتحادیة التخطیط وزارة.۱ 
  . متعددة لسنوات العراقي المركزي للبنك السنویة االقتصادیة التقاریر.۲ 
   . متعددة لسنوات العراقي المركزي للبنك السنویة اإلحصائیة النشرات.۳ 

األھمیة النسبیة لمساھمة القطاعات االقتصادیة في الناتج المحلي اإلجمالي في العراق ونسبة صادرات (() ۱(جدول 
 )) ۲۰۱۹ــ  ۲۰۰٤النفط للمدة 



 ــ : یلي ما )۱( الجدول من یضح
  الناتج في مساھمتھِ  نسبة بلغت حیث ،  اإلجمالي المحلي الناتج على النفط قطاع ھیمنة استمرار.۱
  التحویلیة الصناعة مساھمة نسبة متوسط بلغ حین في . ۲۰۱۹ ــ ۲۰۰٤ للمدة كمتوسط )%٤٦,٥(
 . نفسھا المدة خالل اإلجمالي المحلي الناتج من )%٤,٤( الزراعي والقطاع ، )۱,۹%(

 اجمالي من )%۹۹,٥( بلغت مساھمة نسبة بمتوسط ،النفطیة للصادرات المطلقة الھیمنة.۲   
 الضعف مدى الى یشیر مّما ، المذكورة المدة خالل النفطیة غیر للصادرات )%۰,٥( مقابل ، الصادرات

 االقتصادیة السیاسات اھمال ومدى ، المحلیة والزراعیة الصناعیة اإلنتاجیة بالمشاریع لحق الذي
 الصادرات تنویع على قدرتھا تعزیز مجال في لیس ، المحلیة المنتجات وتشجیع االقتصاد تنویع ألھمیة

 قبل من عادلة غیر منافسة من المحلیة المنتجات تواجھھُ  ما خالل من أیضا واّنما ، فحسب السلعیة
  المحلیة األسواق احتیاجات الشــباع االستیرادات على المتزاید االعتماد منھج اطار في المستوردة السلع

. 
 
  العراق في العامة الموازنات ســـّمات 

 المالیة الجوانب على واضحا تركیزا ، الماضیة السنوات عبر للعراق االتحادیة الموازنات شھدت لقد    
 اعداد سلوك اتسـم حیث ، التنمویة باالحتیاجات الوثیق ارتباطھا تحقیق دون األموال على الطلب وزیادة
  ــ : التالي الجدول خالل من توضیحھا یمكن الســّمات من بعددٍ  الموازنات ھذه وتنفیذ

 
 



العجز والفائض  النفقات الفعلیة االیرادات الفعلیة العجز المخطط النفقات المخططة االیرادات المخططة السنوات
 الفعلي
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۲۰۰۸ ٥۰,۷۷٥,۰۰۸ ۸٦,٦۸۳,۸۳۲ )۳٥,۹۰۸,۸۲٤( ۸۰,۲٥۲,۱۸۲ ٦۷,۲۷۷,۱۹٦ ۱۲,۹۷٤,۹۸٦ 
۲۰۰۹ ٥۰,٤۰۸,۲۱٦ ٥۹,۱٦٥,٥۲۳ )۱۸,۷٥۷,۳۰۸( ٥٥,۲۰۹,۳٥۳ ٥٥,٥۸۹,۷۲۱ )۰,۳۸۰,۳٦۸( 
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۲۰۱۹ ۱۰٥,٥٦۹,٦۸۷ ۱۳۳,۱۰۷,٦۱۷  )۲۷,٥۳۷,۹۳۰( ۱۰۷,٦۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰  )٤,۱۰۰,۰۰۰ ( 
مجموع 

 المدة
۱۰٥٥,٥۹٥,۳۷۰+ ۱۳۱٤,۸۲۹,۱۳٤ )۲٥۹,۲۳۳,۷٦٤*( ۱۲۳۸,۱۲۷,٥۹۲ ۱۱۸٤,۰۹٦,٤٥۸ ٥٤,۰۳۱,۱۳٤* 

 :المصدر 
 .أعداد مختلفة | بیانات الموازنات السنویة المنشورة في الوقائع العراقیة . ۱
 ۲۰۱۹و ۲۰۱۸و ۲۰۱۷و  ۲۰۱٦تقاریر تنفیذ الموازنة لغایة كانون األول | دائرة المحاسبة | وزارة المالیة االتحادیة .۲
 .التقاریر االقتصادیة السنویة للبنك المركزي العراقي لسنواٍت متعددة .۳
 . ۲۰۱۸الجزء الثالث، شباط | ) ۲۸(، مجلة الكوت للعلوم االقتصادیة واالداریة ، العدد ) دراسة تحلیلیة لتوزیع التخصیصات المالیة في العراق على مستوى    المحافظات واألقالیم ( سامي ھاشم فالح الساعدي .د.٤
 .االرقام بین األقواس تمّثل قّیما سالبة #
 تم استخراج مجموع المدة للعجز المخطط والفائض الفعلي عن طریق اجراء مقاّصة بین القّیم الموجبة والقّیم السالبة*
 .لعدم اقرار موازنة ھذه السنة  ۲۰۱٤مجموع االیرادات والنفقات المخططة ال تتضمن سنة +

تطور النفقات واالیرادات المخططة والفعلیة وحالة العجز والفائض الفعلي في الموازنات االتحادیة ) ((۲(جدول 
 ))ــ ملیون دینار ــ  ۲۰۱۹ــ  ۲۰۰٤للعراق للمدة 



 ــ : ما یلي ) ۲(یتضح من الجدول 
االقتصادیة واالجتماعیة المتحققة من ھذه | التصاعد المستمر في حجم التخصیصات المالیة وانخفاض حصیلة المنجزات التنمویة .۱

ترلیون دینار ) ۱۰٥,٥٦۹,٦۸۷(الى  ۲۰۰٤ترلیون دینار في عام ) ۲۰,۱٤٥,۱۰۰(حیث ازدادت ھذه النفقات من ، التخصیصات 
ترلیون دینار  في مرحلة ) ۱۳۸,٤۲٤,٦۰۸(بقیمة بلغت  ۲۰۱۳كما بلغت ھذه التخصیصات أوّجھا في موازنة عام .  ۲۰۱۹عام 

مّما یشیر الى ،  ۲۰۱٤دوالر للبرمیل قبل حصول صدمة انخفاض ھذه األسعار في نھایة ) ۱۲۰(ازدھار أسعار النفط التي تجاوزت 
مدى ارتباط التخصیصات المالیة في الموازنات االتحادیة بالنفط وعوائده ومدى التركیز على االعتبارات المالیة في التخصیص 

وفي ھذا المجال فاّن تضخم التخصیصات المالیة في . واالنفاق الحكومي غیر الموّجھ باألھداف التنمویة وبنتائج المنجزات االقتصادیة 
من شأنھ أن یلغي شـرطاً مھما من الشروط الواجب ، الموازنة واتساع عملیات الصرف مع شــحة المنجزات التنمویة الناجمة عنھا 

 .  والمصروفات المالیة  لالیراداتویجعلھا مجرد ورقة ) الموازنة العامة ( توفرھا في مصطلح 
والسّیما في ، وعدم اللجوء الى عزل نسبة معّینة من ھذه اإلیرادات ، مھما بلغت إیرادات النفط ) الفوائض المالیة ( غیاب فكرة .۲

واستثمارھا في مجاالت استثماریة تزید من اإلیرادات العامة وتنّوع مصادر ، مراحل ازدھار األسعار وزیادة الطلب العالمي على النفط 
في ظل التوّسـع المالي غیر المنضبط للموازنات االتحادیة واستیعاب المزید من التخصیصات المالیة دون مراعاة ، الدخل والثروة 

معاییر الطاقة االســتیعابیة الالزمة لتنفیذ ھذه التخصیصات واالعتبارات المتعلقة بنوعیة وانتاجیة النفقات الحكومیة وفق مناھج 
مّما جعل ھذه الموازنات مستودعاً واسعا ، وبرامج اقتصادیة واجتماعیة رصینة تنعكس على واقع التنمیة والتنویع االقتصادي 

لتخصیص المزید من األموال وصرفھا دون أن تكون مستودعاً لمناھج ومشاریع تنمیة حقیقیة ُتسھم في تنویع االقتصاد والنھوض 
 .  بواقع القطاعات اإلنتاجیة السلعیة والبنى التحتیة والخدمات االجتماعیة التي تحتاج الیھا محافظات العراق 

الذي یرتبط باتساع حجم التخصیصات المالیة بشكل یفوق ) العجز االفتراضي المخطط ( في اعداد الموازنات على مفھوم التركیز .۳
ونشیر في ھذا المجال الى اّن اعداد الموازنة وفق مبدأ العجز المخطط  ُیعد حالة مقبولة من أجل التحفظ . حصیلة اإلیرادات المخططة 

االّ اّن زیادة التركیز واالھتمام بھذا الجانب قد أصبح ، وھو مبدأ متبع في معظم دول العالم  ، من احتمال انخفاض حصیلة اإلیرادات 
حیث تظھر خدمات ھذه ، عامال مشجعا على التوسع في القروض ضمن الموازنات االتحادیة السنویة بذریعة تغطیة ھذا العجز 

في الوقت الذي نجد ، ترلیون دینار سنویا ) ۱۰(القروض  في الموازنات السنویة الالحقة بشكل تسدید أقساط وفوائد زاَد معدلھا عن 
أّما في معظم السنوات فاّن اإلیرادات الفعلیة ، اّن مثل ھذا الحجم من العجز المخطط لم یتحقق فعلیاً االّ في سنواٍت معّینة قلیلة 

لقد اشتملت جمیع الموازنات السنویة االتحادیة على نسب . المتحققة كانت أكبر من النفقات المصروفة فعال في نھایة السنة المالیة 
وقد نجم عن ، التي أُعّدت بشكٍل فاّقت فیھا اإلیرادات المخططة النفقات المخططة  ۲۰۰٤عدا موازنة ، مختلفة من العجز المخطط 

أذ بلغ اجمالي العجز االفتراضي المخطط في الموازنات االتحادیة السنویة ، زیادة االھتمام بالعجز المخطط عند اعداد الموازنات 
  ۲۰۱۹ــ  ۲۰۰٤ترلیون دینار خالل المدة ) ۲٥۹,۲۳۳,۷٦٤(



  العام الدین في والتوسع الموازنات تضمنتھا التي الحكومي االقتراض إجراءات االفتراضي العجز من الحجم ھذا وجود على ُبنّیت وقد 
                    . والفوائد  باالقساط  المتمثلة الدیون بخدمات باالیفاء تتعلق سنویة مالیة استحقاقات من بذلك ارتبط وما ،

 خالل من الفعلي والفائض العجز وبین المخطط االفتراضي العجز بین واضح اختالف وجود ُتظھر الموازنات تنفیذ حسابات انّ     
  ۲۰۱۹ ــ ۲۰۰٤ المدة خالل البیانات ُتظھر حیث ، المصروفة الفعلیة بالنفقات ومقارنتھا المتحققة الفعلیة باالیرادات المتعلقة البیانات

 ۲۰۱٤ و ۲۰۱۳و ۲۰۰۹( موازنات في محدود فعلي عجز فیھا تحقق قلیلة سنوات عدا فیما ، فعلي مالي عجز ھنالك لیس بأنّ  ،
 نھایة في المتحققة الفعلیة اإلیرادات تفّوق عن نجم فعلیا مالیا فائضا حققت فقد السنوات بقّیة أما ، ) ۲۰۱۹ و ۲۰۱٦ و ۲۰۱٥و

 تحقق نجد ، الفعلي الفائض وحاالت الفعلي العجز حاالت بین مقاّصة اجراء وعند .  المصروفة الفعلیة النفقات على المالیة السنة
 االقتراض في االستمرار كان حین في ، ۲۰۱۹ ــ ۲۰۰٤ للمدة كاجمالي دینار ترلیون )٥٤,۰۳۱,۱۳٤( بلغ فعلي مالي فائض حصیلة

  ، فقط الداخلي الدین رصید بلغ حیث ، العام الحكومي الدین رصید زیادة الى أدى قد  المخطط االفتراضي العجز لتغطیة الحكومي
 فیما   ۲۰۱۸ عام نھایة في دینار ترلیون )٤۱,۸۲۲,۹۰۰( یمّثل كان أن بعد ۲۰۱۹ عام نھایة في دینار ترلیون )٥۰۰,۳۸,۳۳۱(

   . الخارجیة الدیون عدا
 فقرة وتشّكل ، السنویة الموازنات تخصیصات من األعظم الجزء على اســتحوذت والتي الجاریة التشغیلیة النفقات حجم اتساع.٤

 وتضخم وازدواجیة ، الحكومي الوظیفي اإلداري الجھاز في المتزاید الترھل بسبب االتساع ھذا من األكبر الجانب واألجور الرواتب
 القطاع نطاق خارج العمل فرص لقلة واألداء اإلنتاجیة معاییر انخفاض ظل في ، حقیقي غیر بشكلٍ  النفقات ھذه عناصر من الكثیر

 النفقات اجمالي من %۷۰ عن نسـبتھا زاّدت التي الجاریة التشغیلیة بالنفقات تتعلق حقیقیة مشكلة وجود الى یشیر مّما ، الحكومي
 الوظیفي الجھاز في والعاملین الموظفین اعداد وزیادة الترھل حالة اتساع مع ترافق قد  التشغیلیة النفقات في التوسـّع ھذا انّ  . العامة

 انخفاض ظل في الحكومیة واألجور الرواتب فقرة على محسوبون ھم مّمن مالیین )٦( عن یزید ما ھنالك أصبح وقد ، الحكومي
 في والوظائف العمل فرص توّفر  لعدم التعیینات من بمزید المطالبة في استمرارا ھناك انّ  عن فضال ، واإلنتاجیة األداء مستویات
 دور تفعیل في العامة للموازنة التنموي االقتصادي األثر وانخفاض االقتصادیة السیاسات لفشـل نتیجة الخاصة االقتصادیة األنشطة
 التشغیلیة النفقات في الحاصل التضخم انّ   والمالحظ ، المجتمع في البطالة مشاكل من والحد االقتصادي التنویع في الخاص القطاع
 من للعدید المالیة التخصیصات في الرشادة وعدم االسراف واّنما ، واألجور الرواتب فقرة في الحاصل بالتوسـّع فقط  یرتبط ال الجاریة
 انّ  ھي ، االتحادیة الموازنات في واتساعھا التشغیلیة النفقات معضلة في األساسیة والمسـألة . النفقات لھذه المكّونة األخرى العناصر

 االحتیاطیات استنزاف عن معّوضة أموال رؤوس من موجودات بتكوین المتعلقة االستثماریة النفقات حساب على ھو االتساع ھذا
 ینبغي الذي الدور من یحدَّ  أن شـأنھ من التشغیلیة النفقات في االتسـاع ھذا مثل انّ  عن فضال ، المستقبلي نضوبھا واحتماالت النفطیة

 والنفقات التشــغیلیة النفقات بین العالقة یوضح التالي والجدول . االقتصادي والتنویع التنمیة عملیة في العامة الموازنة تمارســھُ  أن
  ــ : العراق موازنات في التنفیذ ونســب والفعلیة المخططة  االسـتثماریة



 ۲۰۰٤النفقات التشغیلیة واالستثماریة المخططة والفعلیة في الموازنات السنویة االتحادیة للعراق للمدة ) ((۳(جدول 
 ))ونسب التنفیذ ــ ملیون دینار ــ    ۲۰۱۹ــ 

 %نسبة التنفیذ  نفقات استثماریة فعلیة نفقات استثماریة مخططة %نسبة التنفیذ  نفقات تشغیلیة فعلیة نفقات تشغیلیة مخططة السنة

۲۰۰٤ ۱٤,۳۹۲,۸۸۸ ۲۹,۱۰۲,۷٥۸ ۲۰۲،۲ ٥,۷٥۲,۲۱۲ ۳,۰۱٤,۷۳۳ ٥۲،٤ 
۲۰۰٥ ۲۸,٤۳۱,۱٦۸ ۲۱,۸۰۳,۱٥۷ ۷٦،۷ ۷,٥٥۰,۰۰۰ ٤,٥۷۲,۰۱۸ ٦۰،٦ 
۲۰۰٤ ٦۱,٦۹۱,۱٦۱ ۳۲,۷۷۸,۹۹۹ ۷۸،٦ ۹,۲۷۲,۰۰۰ ٦,۰۲۷,٦۸۰ ٦٥،۰ 
۲۰۰۷ ۳۹,۰٦۲,۱٦۳ ۳۱,۳۰۸,۱۸۸ ۸۰،۱ ۱۲,٦٦٥,۳۰٥ ۷,۷۲۳,۰٦ ٤٤۱،۰ 
۲۰۰۸* ٦۱,۳٤۸,۸۱٤ ٦۷,٥۲۲,۷۰۰ ۷۷،٥ ۲٥,۳۳٥,۰۱٥ ۱۱,۸۸۰,٦۷٤٦ ٥،۹ 
۲۰۰۹ ٥٤,۱٤۸,۰۸۱ ٤۲,۰٥۳,٦۲۰ ۷۷،۷ ۱٥,۰۱۷,٤٤۲ ۱۰,٥۱۳,٤۰٥ ۷۰،۰ 
۲۰۱۰ ٦۰,۹۸۰,٦۹٥٤,٥ ٤۸۰,۸٦۰ ۸۹،٥ ۲۳,٦۷٦,۷۷۳ ۱٥,٥٥۳,۳٤۱ ٦٥،۷ 
۲۰۱۱ ٦٦,٥۹٦,٤۷۳ ٦۰,۹۲٥,٥٥٤ ۹۱،٥ ۳۰,۰٦٦,۲۹۳ ۱۷,۸۳۲,۱۱۲ ٥۹،۳ 
۲۰۱۲ ۷۹,۹٥٤,۰۳۳ ۷٥,۷۸۸,٦۲۳ ۹٤،۸ ۳۷,۱۷۷,۸۹۷ ۲۹,۳٥۰,۹٥۳ ۷۸،۹ 
۲۰۱۳ ۸۳,۳۱٦,۰۰٦ ۷۸,۷٤٦,۸۰٦ ۹٥٥ ٤،٥,۱۰۸,٦۰۲ ٤۰,۳۸۰,۷٥۰ ۷۳،۳ 
 ــــــ ۳٥,٤٥۰,٤٥۲ ـــــــــ ـــــ ۷٦,۷٤۱,٦۷۳ ـــــــــ **۲۰۱٤

۲۰۱٥ ۷۸,۲٤۸,۳۹۲ ٥۱,۸۳۲,۸۳۹ ٦٦،۲ ٤۱,۲۱٤,۰۳۷ ۱۸,٥۸٤,٦۷٤٥ ٦،۱ 

۲۰۱٦ ۸۰,۱٤۹,٤۱۱ ٥۱,۱۷۳,٤۲٦ ٥۳،٥ ۲٥,۷٤٦,۳۱۱ ۱٥,۸۹٤,۰۰۸ ٦۱،۷ 
۲۰۱۷ ۷٥,۲۱۷,۱٤۲ ٥۹,۰۲٥,٦٥٤ ۷۸،٥ ۲٥,٤٥٤,۰۱۸ ۱٦,٤٦٤,٤٦۱ ٦٤،۷ 
۲۰۱۸ ۷۹,٥۰۸,۰۷۱ ٦۷,۰٥۲,۸٥٦ ۸٤،۳ ۲٤,٦٥۰,۱۱۲ ۱۳,۸۲۰,۳۳۲ ٥٦،۱ 
2019 100,059,110 87,300,933 87,3 33,048,507 24,422,591 73,9 

89,6     متوسط المدة  %  62,3  %  
 :المصدر

                                   مختلفة أعداد | العراقیة الوقائع في المنشورة السنویة الموازنات بیانات.۱  
 . ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸و ۲۰۱۷ و ۲۰۱٦ األول كانون لغایة الموازنة تنفیذ تقاریر | المحاسبة دائرة | االتحادیة المالیة وزارة .۲ 
   . ۲۰۱۷ أیلول )۲۷( العدد ، واسط جامعة ، واالقتصاد االدارة كلیة ، واالداریة االقتصادیة للعلوم الكوت مجلة ) اصالحھا وامكانات االختالالت بین االتحادیة العراق موازنة ( الوائلي سلمان هللا عبد أحمد .د .۳ 

 ۲۰۰۸ المالیة للسنة التكمیلیة الموازنة قانون بیانات *

    . التنفیذ نسبة على التعرف یتیّسر لم ثم ومن ، واقرارھا علیھا االتفاق یجرِ  لم ۲۰۱٤ لسنة المالیة الموازنة **



   ــ : )۳( الجدول من یتضح 
  تنفیذھا نسبة بلغت والتي التشغیلیة للنفقات االستیعابیة الطاقة ارتفاع ھو ، االتحادیة الموازنات بھا اتسّمت التي الســّمات احدى انّ .۱

  تنفیذھا نسبة بلغت والتي االستثماریة للنفقات االستیعابیة الطاقة تنخفض حین في ،۲۰۱۹ ــ ۲۰۰٤ للمدة كمتوسط %٦،۸۹
 تضخمیة میول تولید الى یقود مما ،  التشغیلیة بالنفقات مقارنة النفقات ھذه محدودیة من الرغم على ، نفسھا للمدة كمتوسط ٦۲،۳%

 النفقات في التوسع من المستوى ھذا ظل في األسعار استقرار على الحفاظ في النقدیة السیاسة أھداف على عبئا تشكل أصبحت
 على تأثیراتھا وضعف االستثماریة النفقات وانتاجیة نسبة انخفاض مع ، االستھالكي لالنفاق معظمھا یتجھ التي الجاریة التشغیلیة
     . االقتصادي والتنویع التنمیة مشاریع

 عملیة خالل من المصروفة الفعلیة النفقات وبین ، االستثماریة أو التشغیلیة سواء ، المخططة النفقات بین واضحة فجوة وجود.۲
 واقع على للموازنات السلبیة واالنعكاسات االجتماعیة والخدمات التحتیة البنى في التخلف مشاكل انّ  الى یشیر مّما ، الموازنات تنفیذ

 وتوظیف التصرف كیفیة في المتبعة واألسالیب باآللیات تعلّقھا بقدر المالیة التخصیصات بحجم تتعلق ال ، االقتصادي والتنویع التنمیة
   . واالنتاجي المالي والضبط األداء وقواعد االقتصادیة المعاییر وفق التخصیصات ھذه

    اإلصالح معضلة واسـتمرار ۲۰۲۱ موازنة في مالمح
 األزمة عن الناجمة التداعیات التحدیات ھذه أبرز ومن ، التحدیات من الكثیر یسودھا ظروفٍ  ظل في ۲۰۲۱ موازنة جاءت لقد     

 السیاسات قدرة ومدى الدوالر مقابل العراقي الدینار قیمة تخفیض اجراء تداعیات وكذلك ، النفط أسعار في الحاصلة والتقلبات المالیة
 ھذه تضّمنت حیث ، ) البیضاء الورقة ( في  الواردة واألھداف المضامین ضوء في االقتصادي لإلصالح برامج تنفیذ على االقتصادیة

 من الدستور في جاء لما وفقا والمجتمع االقتصاد في الدولة دور توصیف اعادة ضرورة ، أھداف من تضمنتھُ  ما جملة من ، الورقة
   . قوانین من تتطلبھُ  ما وتشریع تطبیقھا على والعمل ، واجتماعیة اقتصادیة مضامین

 منطلقات ُتعد والتي واالجتماعیة االقتصادیة بالشؤون تتعلق التي المواد من الكثیر ۲۰۰٥ لسنة العراقي الدستور تضّمن لقد    
 اصالح الدولة تكفل ( أن على نّصت التي الدستور من )۲٥( المادة المواد ھذه ومن ، والمجتمع االقتصاد في الدولة دور لتوصیف
 . ) وتنمیتھ الخاص القطاع وتشجیع مصادرهِ  وتنویع مواردهِ  كامل استثمار یضّمن وبما حدیثة اقتصادیة أسس وفق العراقي االقتصاد
 ، والتطّور التنمیة منطلقات لتحفیز أساسا واالجتماعي االقتصادي الدولة دور من جعل قد الدستور انّ  المادة ھذه مضمون من ویتضح

 سیاساتٍ  اطار وفي حدیثة اقتصادیة أسس وفق تجري الدولة بھا تتكّفل التي االقتصادي اإلصالح عملیة جعل على المشّرع حرصَّ  كما
 أن على واضح تأكیدٌ  ذلك وفي . االقتصادیة التنمیة عملیة في الخاص القطاع دور لتفعیل الدولة بھا تشارك أن یمّكن االقتصادي للتنویع

 اقتصاد بناء أجل من الخاص للقطاع فاعل بدورٍ  یمتزج االقتصادیة التنمیة عملیة في للدولة واجتماعي اقتصادي دور ھناك یكون
   . المعاصرة االقتصادیة التوّجھات الى استنادا منتج ســوق



؟ وھل اّن الواقع السیاسي واالقتصادي الراھن یسـمح بإعادة توصیف  ۲۰۲۱فما ھو نصیب عملیة اإلصالح االقتصادي في موازنة  
ھو نفس ،  ۲۰۲۱دور الدولة االقتصادي واالجتماعي وتعزیز المضامین التنمویة للموازنة العامة ؟ اّن ما ســارت علیھ موازنة 

ویتضح ذلك من خالل اســتعراض بعض المؤشرات الواردة في ھذه الموازنة التي تم ، المسارات التي تضمنتھا الموازنات السابقة 
 ــ : إقرارھا 

(  بعد أن كان المبلغ المقترح في حدود ، ترلیون دینار )  ۱۲۹,۹۹۳,۰۰۹,۲۹۱) ( النفقات المخططة ( بلغت التخصیصات المالیة .۱
 تتطلبھُ مّما یشیر الى استمرار حالة التضخم في التخصیصات المالیة دون مراعاٍة  لظروف األزمة المالیة وما ، ترلیون دینار )  ۱٦٤

 .من ترشیٍد وضغٍط  للنفقات 
ترلیون دینار )  ۲۹,٦۰۸,۸٦۱,۷۰۷( في حین تم تخصیص ، ترلیون دینار )  ۹۰,۷۸٤,۱٤۷,٥۸٤( ـــ وبلغت النفقات التشغیلیة 

%  ۷۰( وھذا یعني استمرار ھیمنة النفقات التشغیلیة الجاریة على اجمالي التخصیصات المالیة بنسبة بلغت نحو ، للنفقات االستثماریة 
 .  وتشـّكل فقرة الرواتب واألجور الجزء األعظم من ھذه النسبة ، ) 

اّن استمرار حالة االتساع في النفقات التشغیلیة من شأنھ أن یؤدي الى تقلیص حصة النفقات االستثماریة الالزمة لمشاریع الدولة     
وتشیر ورقة اإلصالح الى . ھذه المشاریع  النجازواالستمرار في االعتماد على القروض الخارجیة كمبرر ، التنمویة وإعادة االعمار 

وذلك  ، ضرورة اجراء التخفیض التدریجي للنفقات التشغیلیة بجمیع عناصرھا والتي تشّكل فقرة الرواتب واألجور الجزء األعظم منھا 
االّ اّن ھذا الھدف یبدو صعَب التحقیق . خالل ثالث سـنوات   % ۱۲,٥من الناتج المحلي اإلجمالي الى % ۲٥بتخفیض ھذه الفقرة من 

اذ اّنُھ یتطلب قبل تحقیقِھ اصالحاٍت ھیكلیة في قطاعات ، من مؤشـرات  ۲۰۲۱في ظل الواقع االقتصادي الحالي وما تضمنتُھ موازنة 
والسـّیما ما یتعلق ، كما یتطلب اصالحاٍت مالیة في ھیكل الموازنة ، اإلنتاج وتفعیل دور القطاع الخاص في توفیر فرص العمل البدیلة 

بما یســھم في ، بترشید وضغط عناصر النفقات التشغیلیة والتخلص من حالة الترھل في الجھاز اإلداري الوظیفي بشــكٍل تدریجي 
 .  تحســین األداء وزیادة إنتاجیة األعمال والوظائف الحكومیة وتخفیف األعباء المالیة عن كاھل الموازنة العامة 

واّنما أیضا في ضعف وعدم كفاءة ، فاّن مشكلتھا ال تكمن بانخفاض حصتھا في الموازنة فحسب ، وفیما یتعلق بالنفقات االستثماریة    
وھي مشاكل ، واالشكالیات المتعلقة بالعقود الحكومیة وبأسالیب وآلیات تنفیذ المشاریع ، الطاقة االسـتیعابیة في تنفیذ التخصیصات 

لیست بعیدة عن المعوقات التي تحول دون تحقیق شـراكة فاعلة بین القطاع الحكومي المعني بشـؤون االستثمارات والجھات األخرى 
كذلك فاّن استمرار انخفاض نسبة التخصیصات االستثماریة لقطاع . ذات العالقة بشـؤون المشاركة في المشاریع وأعمال تنفیذھا 

ُیعد من المعوقات المھمة لعملیة التنویع االقتصادي وتحفیز ، الصناعة التحویلیة والقطاع الزراعي وكذلك تطویر المشاریع الســیاحیة 
ومن ثم فاّن اصالح ھذا الجانب ُیعد على قدٍر كبیر من األھمیة من أجل تعزیز دور .  القطاع الخاص على المشاركة في ھذه المشاریع 

 الموازنة في االستثمارات الحكومیة التي ینبغي أن تقوم على أساس المعاییر االقتصادیة في االنفاق وتحقیق المنجزات التنمویة الحقیقیة
 .  والحد من حاالت التلكؤ والفشـل الذي یصیب المشاریع االستثماریة ، 



 ) ۸۱,۱۷۱,۱۱۲,٥۰۰ ( ب تــقـدر نفطیة وبایــرادات ، دینار ترلیون ) ۱۰۱,۳۲۰,۱٤۱,۹۸٤ ( المخططـة اإلیـرادات بلغت.۲
 أصبحت النفطیة غیر اإلیرادات نسبة انّ  أي ، دینار ترلیون ) ۲۰,۱٤۹,۰۲۹,٤۸٤ ( ب تقدر نفطیة غیر وایرادات ، دینار ترلیون
  الموازنات في علیھ كانت بما مقارنة النسبة ھذه في زیادة ھنالك بأنّ  ونلحظ ، المخططة اإلیرادات اجمالي من %۲۰ نحو تشكل

   .السابقة
 ما ضوء في جدا متحفظا السعر ھذا وُیعد ، للبرمیل دوالرا )٤٥( افتراضي نفط سـعر أساس على النفطیة اإلیرادات اســتندت وقد   

  الى االفتراضي النفط سعر رفع باإلمكان وكان ، دوالرا )٦۰( عن یزید ما )برّنت سعر( بلغ حیث ، الحاضر الوقت في النفط أسعار بلغتھُ 
   . الموازنة عجز وتقلیص اإلیرادات زیادة بغیة دوالرا )٥۰(
 نلحظ السابقة الموازنات وكسـائر ، دینار ترلیون ) ۲۸,٦۷۲,۸٦۷,۳۰۷ ( العجز ھذا بلغ وقد | المخطط االفتراضي العجز.۳

 ھنالك یكون ما غالبا واّنما ، المالیة السنة نھایة في یتحقق ال غالبا والذي االفتراضي العجز من الحجم ھذا مثل تولید في االســتمرار
 تحقیق على الحكومیة األجھزة قدرة عدم وكذلك ، المتحقق الفعلي النفط وسعر االفتراضي النفط سعر بین الفرق عن ینجم مالي فائض
  حدود في یكون سوف ۲۰۲۱ سنة خالل  النفط سعر معدل أنّ  وھو واحدا جانباً  أخذنا ولو . المخططة المالیة للتخصیصات الكامل التنفیذ

 تحقیق على القدرة توّفر افتراض مع حتى ، المالیة السنة نھایة في فعلي عجزٍ  أيّ  ھناك یكون لن فسـوف ، فعلي كسعرٍ  دوالرا )٦۰(
   . حالھا على النفطیة غیر اإلیرادات وبقاء المخططة المالیة للتخصیصات الكامل التنفیذ

 من العامة القروض عقد في والتوســع لالسـتمرار مســّوغا  أوجد قد ، ۲۰۲۱ موازنة في  المخطط العجز من الحجم ھذا وجود  انّ     
 ، ۲۰۲۱ موازنة في المخطط العجز تمویل لغرض خارجیة جھة )۲۰( نحو بلغت التي الخارجیة والجھات المحلیة الحكومیة المصارف

 الدیون وفوائد أقسـاط لدفع دینار ترلیون ) ۹,۰۳٦,۰۰۰,۰۰۰ ( الموازنة ھذه في الدیون خدمات تخصیصات فیھ بلغت الذي الوقت في
 جھة )۲۳( نحو بلغت ، الدولیة والبنوك الوكاالت من عددٍ  من الخارجي االقتراض في االسـتمرار الموازنة تضّمنت كما . السابقة
 لحساب المدّور الرصید یبلغ لم حین في ، والمحافظات الوزارات لحساب االستثماریة المشاریع تمویل لغرض أخرى خارجیة تمویلیة
   . ۲۰۲۱ موازنة في العجز تغطیة في المساھمة لغرض واحد دینار ترلیون سوى السابقة السنة من المالیة وزارة

 جھود أیة تعطیل الى یؤدي أن شــأنھ من ، وتنفیذھا الموازنة اعداد في االشــكالیات ھذه وجود اســتمرار فانّ  تقدم لما واســتنادا    
 دور تعطیل عن فضال ، االقتصادیة التنمیة عملیة في العامة وموازنتھا الدولة دور اضعاف في واالســتمرار واالقتصادي المالي لإلصالح

   .المســتوردة والمواد السلع على العراقیة األســواق اعتماد واســـتمرار ، اإلنتاجیة الســلعیة القطاعات وتطویر تنمیة في الخاص القطاع





 ٢٠٢١عام االتحادیة قراءة اقتصادیة لمضامین الموازنة 

 فراس حسین علي الصفار. د
 ادارة االزماتقسم 

 كربالءجامعة  –مركز الدراسات االستراتیجیة 

 الساعة الحادیة عشر صباحاً  ۲۰۲۱نیسان  ۱٤االثنین 

 الحلقة النقاشیة االلكترونیة الموسومة



 ھناك السائد للوضع العاكسة بالمرآه العالم في دولة ألي العامة الموازنة وصف یمكن
 قادمة مالیة لسنة العامة والنفقات العامة باإلیرادات تقدیري كشف من عام بشكل وتتكون

 .السائد واالجتماعي واالقتصادي السیاسي النظام طبیعة تعكس بالضرورة وھي
 واالقتصادیة السیاسیة الطبیعة حیث من سواء الدول باختالف الموازنة حجم فتختلف

 الدول من نسبیاً  اقل حجم ذات الموازنة تكون الرأسمالي النظام ذات فالدول واالجتماعیة
 نتیجة العامة النفقات زیادة في االشتراكیة الدول تساھم ما غالباً  اذ االشتراكیة النظام ذات
 الرأسمالیة الدول بینما االقتصادیة، العملیات في تسھم وقد االجتماعیة الخدمات تقدیم
 الجانب في جداً  قلیلة ومساھمتھا االجتماعیة الخدمات على اقل اإلنفاق حجم تكون

 مع الخاص القطاع بید االقتصادیة والموارد اإلنتاجیة الطاقات اغلب ان اذ االقتصادي
 الرأسمالي النظام بین خلیط ھو اذ المختلط النظام ھو االقتصادیین یمیزه اخر نوع وجود

 كان اذ االولى العھود اثناء یمكن ما اقل الموازنة حجم كانت تاریخیاً  االشتراكي، والنظام
 الدفاع، ، األمن( المعروف بالمثلث ترتبط الوقت ذلك في الدولة وظائف ان یعتقد

 عن فضال وغیرھا والتعلیم الصحة لتصبح الوظائف حجم زادت ذلك بعد ثم ،)القضاء
 المسمات الدولة شكل اصبح الحق وقت وفِي الدولة، واجبات من االخرى الوظائف

 النظام تمثل السابقة الثالثة واالشكال الدول بعض في السائدة ھي المنتجة الدولة
 . االشتراكي النظام ھو الثالث والنوع المختلط النظام ثم ظھوره اول في الرأسمالي

 المقدمة



أھداف الحكومة نحدد یجب ان  ۲۰۲۱القیام بتحلیل قانون الموازنة العامة قبل  -۱
، اذ كما ھو معلوم ان لكل تحقیقھا من خالل الموازنة العامة  في العراقیة التي ترغب 

رفع مستوى  موازنة ھدف وفق البرنامج الحكومي لھا فمثالً القضاء على البطالة او
او غیرھا ؟ وھو المعیشة او تقلیل التفاوت الطبقي او لتحقیق أھداف صحیة او تعلیمیة 

تعد : اوالً ) ۳(المادة  ۲۰۱۹لسنة ) ٦(ما نص علیھ قانون االدارة المالیة  رقم 
اولویات وزارتي التخطیط والمالیة ابتداًء من شھر اذار من كل سنة تقریرا عن 
یة التجاھات السیاسة المالیة واالستراتیجیة والبرنامج الحكومي والتوصیات المركز

وظیفیا الموازنة العامة االتحادیة للدولة من حیث عناصرھا وحجمھا وتوزیعھا 
ث سنوات او وقطاعیاً فضالَ عن النقد االجنبي المقترح من البنك المركزي لمدة ثال

 .بدایة شھر نیساناكثر ویقدمھا الى لجنة الشؤون االقتصادیة في مجلس الوزراء 
ھي موازنة اصالحیة تستھدف  ۲۰۲۱الحكومة ان موازنة وبحسب تصریحات 

االقتصاد تخفیض االنفاق وترشیده وبدایة تطبیق الورقة البیضاء الخاصة بإصالح 
اذ ال یوجد ھدف محدد للموازنة العامة من حیث  وھذا االمر غیر موجودالعراقي 

دم خفض القضاء على البطالة او مكافحة  الفقر او التفاوت الطبقي فضالً عن ع
 .۲۰۲۰النفقات العامة مقارنة باإلنفاق الفعلي لعام 

 المالحظات العامة: اوالً 



البد من  ۲۰۲۱لبناء تصور متكامل حول مغزى المؤشرات الرقمیة للموازنة لعام  -۲
تحدید حجم النفقات العامة واتجاھاتھا في االقتصاد او حجم االیرادات العامة وطریقة 

الحصول علیھا فضالً عن توضیح العجز وطبیعتھ، وما ھي القوى المستفیدة منھا من جانب 
والمتضررة منھا من جانب اخر مما یتیح كشف الدالالت االقتصادیة لھذه الموازنة و یتیح 

اخیرا االسترشاد حول طبیعة ھذه الموازنة من كونھا لیس مجرد مجموعة ارقام محایدة بل 
وتشیر البیانات الواردة في الموازنة . ھي تعبیر عن توجھات القوى السیاسیة في العراق

 .العامة انھا توسعیة تستھدف مصلحة فئات معینة على حساب فئات اخرى
بسبب طبیعة المرحلة ال یوجد في الموازنة ما یشیر الى السعي لتطبیق العدالة  -۳

 .السكاناالجتماعیة وتقلیل التفاوتات الطبقي بین 
تزید من حجم ھذا  ۲۰۲۱الدین الداخلي والخارجي كبیر نوعاً ما وموازنة عام حجم  -٤

 .فیھا الدین العام من خالل العجز 
قانون من الناتج المحلي االجمالي وھو ما یخالف % ۳تجاوز العجز المالي نسبة  -٥

ال یجوز ان یزید العجز في الموازنة (رابعاً ) ٦(المادة ۲۰۱۹لسنة ) ٦(المالیة رقم االدارة 
ومبادئ االستدامة المالیة التي ذكرت في ) االجماليمن الناتج المحلي % ۳التخطیطیة على 
 الورقة البیضاء

ما یشیر العتماد المعاییر االقتصادیة في توزیع  ۲۰۲۱لم یظھر في موازنة  -٦  
التخصیصات المالیة من حیث االولویة ونسب االنجاز وقیمة االلتزام بالتخصیصات ومبدأ 

 .المنافع مقابل الكلف



 :مایاتيیجب ان نعلم ان الموازنة العامة للدولة یجب ان تستھدف تحقیق اخیراً -۷

 .تحقیق التنمیة المستدامة من اجل تحقیق الرفاه االجتماعي• 

 .تشجیع النشاطات اإلنتاجیة والحد من األنشطة غیر اإلنتاجیة• 

 .تقلیل البطالة ورفع إنتاجیة العمل االجتماعي• 

 .االستقرار العام لألسعار والحد من التضخم• 

 .جذب االستثمارات الخارجیة• 

 .زیادة الدخل القومي• 

 .دعم المیزان التجاري• 

 .تحقیق االستقرار األمني واالقتصادي والمالي• 

 .زیادة مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي• 



حادیة ھنا تقدیم قراءة اقتصادیة  لبعض المحاور االساسیة في الموازنة االتسنحاول 
ولبناء تصور متكامل سیتم . اعتمادا على المعطیات العامة المرتبطة بھا ۲۰۲۱لعام 

 ۲۰۲۱طرح مجموعة من االسئلة، حول مغزى المؤشرات الرقمیة للموازنة لعام 
یرادات سواء من خالل حجم النفقات العامة واتجاھاتھا في االقتصاد او حجم اال

ھا العامة وطریقة الحصول علیھا فضالً عن توضیح العجز وطبیعتھ، ومقارنت
وكیف تم اھمال ھذه االرقام  ۲۰۲۰باإلیرادات الفعلیة والنفقات الفعلیة والعجز لعام 

من جانب في اقرار الموازنة ، ومن ثم سیتم التعرف على القوى المستفیدة منھا 
الموازنة  والمتضررة منھا من جانب اخر مما یتیح كشف الدالالت االقتصادیة لھذه
مجموعة و یتیح اخیرا االسترشاد حول طبیعة ھذه الموازنة من كونھا لیس مجرد 

 .ارقام محایدة بل ھي تعبیر عن توجھات القوى السیاسیة في العراق
داتھا ونفقاتھا فاإلجابة للسؤال االول تحتاج التعرف على ھیكل الموازنة من حیث ایرا

 ) .۱(والعجز المخطط وھو ما یعكسھ الجدول 
 ۲۰۲۰حجم االیرادات الفعلیة لعام ) ۲(بینما سیوضح الجدول 

 على النفقات الفعلیة من حیث تصنیفاتھا المختلفة) ٤(و) ۳(وبالمقابل یركز الجدول 

 ً  المالحظات التفصیلیة: ثانیا



 اجمالي االیرادات العامة والنفقات العامة والعجز المخطط ) ۱(الجدول 

 )الف دینار(المبالغ  المفردات
٢٠١٩ 

 )الف دینار(المبالغ 
 )لم یتم اقرارها(٢٠٢٠

 )الف دینار(المبالغ 
٢٠٢١ 

 101,320,141,984 67,425,220,454 105,569,686,870 اجمالي االیرادات

 81,171,112,500 58,227,094,042 93,741,110,400 ایرادات النفط الخام المصدر

 20,149,029,484 9,198,126,412 11,828,576,470 االیرادات غیر النفطیة

 129,993,009,291 148,606,809,164 133,107,616,412 اجمالي النفقات

 100,856,139,482 113,311,134,112 100,059,110,004 النفقات الجاریة

 29,136,869,809 35,295,675,052 33,048,506,408 النفقات االستثماریةاجمالي 

 531,000,000 974,218,108 ------- رأسمالیة نفقات

 23,532,569,809 21,478,644,944 26,932,838,408 العامة الخزینة من االستثماري االنفاق

 االنفاق االستثماري عن طریق القروض االجنبیة 

6,115,668,000 

10,416,580,000 4,573,300,000 

االنفاق االستثماري عن طریق المصرف العراقي للتجارة 
 ومصرف الرشید والرافدین

2,426,232,000 500,000,000 

 28,672,867,307 81,181,588,710 27,537,929,542 اجمالي العجز المخطط

 .۲۰۲۱، وموازنة ۲۰۲۰ومسودة موازنة  ۲۰۱۹موازنة  جداول استناد الى الباحث اعداد من :المصدر



   ۲۰۲۰حسب التصنیف االقتصادي للموازنة الجاریة واالستثماریة  لغایة  كانون االول لسنھ باإلیرادات تقریر ) ۲(جدول 

 الموازنة االجمالیة الموازنة االستثماریة الموازنة الجاریة االیرادات 

 ٥٤,٤٤۸,٥۱۳,۷٦٦,۹٥۲ ۰ ٥٤,٤٤۸,٥۱۳,۷٦٦,۹٥۲ االیرادات النفطیة والثروات المعدنیة  

 ۳,۳۱٦,۰٥۳,۲۸۸,٥٥۲ ٤۸,٦۹۱,۱٥۱ ۳,۳۱٦,۰۰٤,٥۹۷,٤۰۱ الضرائب على الدخول والثروات 

 ۱,٤۰۲,۱۳٦,٤۷۹,۹۹٤ ۰ ۱,٤۰۲,۱۳٦,٤۷۹,۹۹٤ الضرائب السلعیة ورسوم االنتاج 

 ۸۰۱,٥۹۰,۳٤۸,٦٥۱ ۳,۰۰۳,۰۸۹,٦۱۹ ۷۹۸,٥۸۷,۲٥۹,۰۳۲ الرسوم 

 ۱,۷۷۱,۹٤۷,۷۳۸,٥٦٤ ۰ ۱,۷۷۱,۹٤۷,۷۳۸,٥٦٤ حصة الموازنة من ارباح القطاع العام 

 ۳۲,۰٥٤,۰۰٤,۹٥۹ ۰ ۳۲,۰٥٤,۰۰٤,۹٥۹ االیرادات الرأسمالیة 

 ٥۰٤,٤۷۹,٥۲٦,۷٥۹ ۹۹۸,٥٦٤,۷٦۷- ٥۰٥,٤۷۸,۰۹۱,٥۲٦ االیرادات التحویلیة 

 ۹۲۲,۹۱٤,۲۱۷,٥۹۱ ۲۱,۹۸۳,۳٤۹,۲۹۷ ۹۰۰,۹۳۰,۸٦۸,۲۹٥ ایرادات اخرى 

 ٦۳,۱۹۹,٦۸۹,۳۷۲,۰۲۲ ۲٤,۰۳٦,٥٦٥,۳۰۰ ٦۳,۱۷٥,٦٥۲,۸۰٦,۷۲۲ المجموع العام



 ۲۰۲۰تقریر بالمصروفات حسب التصنیف االقتصادي للموازنة الجاریة  لغایة  كانون االول  لسنھ ) ۳(جدول 

 الموازنة الجاریة اسماء الفصول

 ٤۰,۰۳۷,۲۹۷,۱۹۹,۷۳۲ تعویضات الموظفین
 ۳۱۳,٦٥۷,٦٥۸,٥۱۷ المستلزمات الخدمیة  
 ٤,۱۰٤,۹۷٦,۷٥٦,٤۹۳ المستلزمات السلعیة 

 ۲۲٦,٥۲۱,۷٤۹,٥٤٤ صیانة الموجودات  
 ۱٦۱,۱۲٥,۲٦۸,۳۷۱ النفقات الرأسمالیة  
 ۱۱,۲۹٤,٤٦۷,۳٤۱,٤۲۳ المنح واالعانات وخدمة الدین  
 ۱۰,۹۸۷,٤٦٤,٥۱۷ االلتزامات والمساھمات  
 ۲۹٦,٦۳۲,٦۳٤,٤۲۸ البرامج الخاصة  
 ۱٦,٤۲۷,۸۷۱,٤٦۸,۳۷۹ الرعایة االجتماعیة  

 ۷۲,۸۷۳,٥۳۷,٥٤۱,٤۰٤ المجموع العام                 

  ۲۰۲۰االستثماریة  لغایة  كانون االول لسنھ بالمصروفات حسب القطاعات للموازنة تقریر ) ٤(جدول  
 الموازنة االستثماریة   اسماء القطاعات

 ۷۹,٤۳٥,٤۷۰,۳۰۳ القطاع الزراعي 
 ۸۳۱,۷۲۰,۰۸٦,٤۹۲ القطاع الصناعي 
 ۷٥۱,۱۰۰,٦٦۳,۸۹۸ النقل واالتصاالتقطاع  

 ۱,۳۳۱,۳٦٤,۹۰٥,۰٥٦ وخدماتمباني 
 ۲۱٥,۲۸٤,۲٤٦,۷۹۰ والتعلیمالتربیة 

 ۳,۲۰۸,۹۰٥,۳۷۲,٥۳۹ المجموع العام                   



 ۲۰۲۰تریلیون بینما الفعلیة لعام  ۱۰۱بلغت  ۲۰۲۱ان اجمالي حجم االیرادات في موازنة . ۱
 برغم ان اسعار النفط وكمیاتھ لم تتغیر بشكل كبیر % ۳۷تریلیون اي زیادة بمقدار  ٦۳بلغت 

بلغت  ۲۰۲۰تریلیون بینما الفعلیة لعام  ۱۲۹بلغت  ۲۰۲۱في موازنة النفقات ان اجمالي حجم . ۲
عام استثنائي نتیجة جائحة كورونا  ۲۰۲۰عام برغم ان % ٤٤تریلیون اي زیادة بمقدار  ۷۳

 .وتعطیل اغلب النشاطات االقتصادیة السیما في القطاع الخاص
تریلون دینار في النفقات الفعلیة لعام  ۱۱نالحظ ان اجمالي المنح واالعانات وخدمة الدین تبلغ . ۳

من االنفاق الكلي وبالرغم من ذلك % ۳٦ترلیون تقریباً  ۱٦وتمثل مع الرعایة االجتماعیة   ۲۰۲۰
 ازدادت نسبة الفقر بشكل كبیر في العراق

تریلیون مقارنة بحجم االنفاق  ۳نالحظ حجم االنفاق االستثمار المنخفض جداً اذ بلغ فقط . ٤
 .الجاري

 ۲۰۲۱اما ما یخص بعض نصوص قانون الموازنة العامة 
تریلیون  ۸۱نة اذ تم تقدیره حجم االیرادات النفطیة المقدرة اعلى من السعر المعلن والكمیة المعل -۱

 .تریلیون ۷۷بینما یبلغ تقریباً 
 .العامة ترلیون للنافقات  ۱۰دینار مقابل الدوالر وھو ما یضیف  ۱٤٥۰تم اعتماد سعر صرف  -۲
من كردستان وھي كمیة ) ۲٥۰(برمیل بالیوم كمعدل تصدیر  ۳۲٥۰۰۰۰تم اعتماد كمیة انتاج  -۳

 .اقل بكثیر من االنتاج الفعلي لكردستان

 اھم المالحظات التي من الجداول السابقة



 تریلون ۹بلغت ) ب)(۱( اوالَ ) ۲(حجم فوائد الدین الداخلي والخارجي بحسب المادة  -٤
تریلیون من خالل  ۲۸ثانیاً سیتم تغطیة العجز البالغ ) ۲(بحسب قانون الموازنة المادة  -٥

اسعار النفط او  القروض الداخلیة والخارجیة فضالً عن الفوائض المالیة في حال ارتفاع
 زیادة كمیة االنتاج

نفقات البرامج الخاصة بلغت ) ج)(۱( اوالَ ) ۲(قانون الموازنة المادة بحسب  -٦
ملیار دینار ولم یتم توضیحھا طبیعتھا بشكل مباشر وعلیھ تلتزم  ۲٦۱تریلون و۱

 .وزارة المالیة بتوضیح ذلك
  -الف ۸۰۰لم یتم ادراج ایرادات النفط الخام المجھز للمصافي المقدر بحوالي  -۷

وال ایرادات الغاز المنتج في المحافظات واالقلیم المشار الیھ في المادة . ملیون برمیل
 في قانون الموازنة ٥اوالً  ۲
الف برمیل من النفط الخام لسد مستحقات مالیة  ۲۱۰تم منح اقلیم كردستان  -۸

 ثانیاً أ من القانون) ۱۱(خارج سلطة الحكومة المركزیة حسب المادة 
ورود مشاریع وقرارات لجھات محدده او بعض المحافظات او بعض الجھات  -۹

الحكومیة او الخاصة وبما یعارض مبدأ العدالة في قانون الموازنة العامة من حیث 
 .  الشمولیة والعمومیة 

 



 اسئلة عدة طرح لنا یتیح ،٢٠٢١ االتحادیة الموازنة قانون في الواردة باألرقام التأمل ان

   توسعیة؟ أم انكماشیة هي هل :٢٠٢١ موازنة طبیعة هي ما منها

 واقعیة؟ ٢٠٢١ عام موازنة هل .. العراقي االقتصاد تواجهه التي التحدیات ظل في :الثاني السؤال

 ؟االجتماعیة العدالة لتحقیق ٢٠٢١ موازنة تسعى هل :الثالث السؤال

  االتحادیة؟ والموازنة النفط اسعار تقلبات بین العالقة ماهي :الرابع السؤال

 النفطیة؟ غیر االیرادات زیادة الموازنة تحاول هل الخامس السؤال

 ؟البطالة من التقلیل على ٢٠٢١ موازنة ستساعد هل :السادس السؤال

  الطابع لتغییر فعلي توجه وجود على ٢٠٢١ لموازنة الفعلیة االرقام تدلل هل :السابع السؤال
 بتنویعه؟ العراقي لالقتصاد  الریعي

 المحدود الدخل ذوي وتساعد الغالء مكافحة تكفل ٢٠٢١ موازنة أن هل :الثامن السؤال
 ؟أوضاعهم تحسین على خصوصا والمتقاعدین

 ولمن؟ منحازة ام محایدة هي هل :٢٠٢١ موازنة في العجز مواجه اجراءات :التاسع السؤال

 

 ً  ۲۰۲۱طبیعة الموازنة االتحادیة لعام : ثالثا



 العامةواإلیرادات بین االحتیاطیات االجنبیة العالقة : رابعاَ 
جھة العالقة بین كل من اإلیرادات العامة والنفقات العامة والدین العام الداخلي من ) ۱(یوضح الشكل 
كما .  ۲۰۲۰الى تشرین االول  ۲۰۰٦االجنبیة من جھة اخرى للمدة من كانون الثاني واالحتیاطیات 

ان االرتفاع او االنخفاض في احتیاطیات العملة االجنبیة یعتمد على الفجوة بین اإلیرادات الشكل ویتبین 
واتجاه الدین العام الداخلي فكلما ا زدت اإلیرادات عن النفقات وانخفض الدین العام والنفقات العامة العامة 

بأن وجود فجوة ایجابیة بین ) ۱( یتبین من الشكل . االجنبیة والعكس صحیحارتفعت االحتیاطیات الداخلي 
قد ساھمت في تراكم إجمالي ( العامة لصالح االیرادات العامةوالنفقات  كل من االیرادات العامة 

ترلیون دینار في )  ۹٤.٦( إلى لتصل   (M4-2006M1 2014من االحتیاطیات االجنبیة وارتفاعھا 
صرف النافذة لذلك الشھر حسب سعر ملیار دوالر ) ۸۱.۱۲(  مایعادلاي  ۲۰۱٤من عام  آیارشھر 

العامة للفترة من عن النفقات دینار للدوالر الواحد، اال ان انخفاض اإلیرادات العامة )  ۱۱٦٦( والبالغ 
(  وصلت إلى االجنبیة حتى قد سبب انخفاض االحتیاطیات  ۲۰۱۷الى شھر آب  ۲۰۱٤شھر حزیران 

سعر دوالر حسب ملیار )  ٤٤.۸( ما یعادل اي  ۲۰۱٦ترلیون دینار في شھر تشرین الثاني )  ٥۲.۹٥۷
 .  دینار للدوالر الواحد)  ۱۱۸۲( صرف النافذة لذلك الشھر والبالغ 

الوثیقة بین الدین العام الداخلي واالحتیاطیات االجنبیة إذ ان العالقة العكسیة ) ۱( من الشكل ویتبین 
بینما یحدث العكس عند انخفاضھ وعلى امتداد السلسة االحتیاطیات االجنبیة یؤدي الى انخفاض ارتفاعھ 
ازمة في االقتصاد الع ا رقي ناتجة عن االزمة الصحیة بوادر  ۲۰۲۰وقد بدأت في مطلع عام . الزمنیة

 .واالقتصادیة المزدوجة التي ضربت العالم اجمع
ھذه األزمة قد تكون مشابھة لالزمة االقتصادیة االمنیة التي ھزت االقتصاد الع ا رقي في النصف وان 

االقتصادیة مستمرة، وھذا یجعل االزمة الحالیة اكثر شدة على التزال اثارھا والتي  ۲۰۱٤الثاني لعام 
 .دین عام جدید والتوجھ المستقبلي لزیادتھواقرار الدین العام للمدة السابقة العراقي، وذلك لتراكم االقتصاد 





 سعر الصرف الرسمي  والموازي للدینار مقابل الدوالر) ۲(الشكل 
 سعر الصرف : خامساً 



 حجم المبیعات في نافذة بیع العملة بعد تغیر سعر الصرف) ۳(الشكل 





 ً  الدین العام: سادسا

 السنة 
تریلیون (الدین الداخلي 
 )دینار

تریلیون (الدین الداخلي  السنة 
 )دینار

۲۰۰٤ ۷.۰٦۸ ۲۰۱۳ ٥.۱٤۸ 

۲۰۰٥ ۹.۲۸۰ ۲۰۱٤ ۱۰.۳٦۳ 

۲۰۰٦ ۹.۷٤٥ ۲۰۱٥ ۳۲.۲۱۳ 

۲۰۰۷ ۷.۸۹٤ ۲۰۱٤ ٦۷.۳۱۸ 

۲۰۰۸ ٥.۸۳۲ ۲۰۱۷ ٤۷.٦۷۸ 

۲۰۰۹ ٦.٤۸٤ ۲۰۱۸ ٤۱.۸۲۲ 

۲۰۱۰ ٦.٤۰٦ ۲۰۱۹ ۳٥.٥۹۱ 

 ٤٤.۰۰۰ ۲۰۲۰ ٦شھر  ۹۷۰.٥ ۲۰۱۱

۲۰۱۲ ٤.۳۲۲ 

 ۲۰۲۰-۲۰۰٤حجم الدین الداخلي للمدة ) ٥(الجدول 







 ۲۰۲۰اجمالي الدین العام لغایة شھر اب 

 ) ال تغیر(ملیار دوالر  ۲۷: الدین الخارجي 
 +  ۲۰۱۹تریلیون  ۳۸: الدین الداخلي 

 ) + ۲۰۲۰اذار(ترلیون  ۲
 ) ۲۰۲۰اب (تریلیون  ۱٥
 ملیار دوالر ٤٥= تریلون اي  ٥٥= 
 ملیار دوالر مجموع الدین العام تقریباً عدا الضمانات السیادیة  ۷۲

 من الناتج المحلي االجمالي% ۲۹وتشكل 
 ملیار دوالر ۱٥.۸: الضمانات السیادیة 

 ملیار دوالر ٤۱) = ۱۹۹۰(الدیون الخارجیة المعلقة 
 من الناتج المحلي االجمالي% ٤۷وتشكل  ۱۲۸.۸= مجموع الدیون 



 جائحة وانتشار النفط عوائد تقلبات عن الناجمة الحالیة الظروف اطار في�.
 العام االنفاق كفاءة بمبدأ انكماشیة سیاسة تطبیق الحكومة من تستلزم ،كورونا

 االصالح عملیات في والشروع ٢٠٢١ موازنة قانون في یحدث لم ما وهو
 .واالرتكازیة التحتیة البنى من بدأ االقتصادیة التنمیةو 

 الدخل معدالت رفع الى تسعى تنمویة استراتیجیة الى تستند مالیة سیاسة اعتماد�.
 بخلق البطالة على والقضاء االقتصاد، فروع في النشاط بعث واعادة القومي،

 المعیشة، مستویات ورفع للمواطنین، الشرائیة القدرة من الرفع بهدف عمل فرص
 .وظائفها أداء على الدولة قدرة في الحیویة وبعث

  له ستكون ، مخطط عجز وهو ،٢٠٢١ لعام االتحادیة الموازنة عجز عالج ان�.
   .والخارجي الداخلي االقتراض خالل من تم اذ تكلفة

 ً  ۲۰۲۱اھم االستنتاجات من تحلیل قانون الموازنة العامة : سابعا
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