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 العامة العجز والفائض في الميزانيةأرقام مالحظات عامة على : *مرزا خضير د. علي
 

والمعاد نشره على موقع  المنشور في جريدة المواطنالقيم  علي احمد ابريهيد.  مقال نيعدفأواًل: 
أن إلى  الميزانية العامةحول العجز والفائض في   5/01/2102شبكة اإلقتصاديين العراقيين في 

 باالعتباروقد يكون من المناسب أخذها حول األرقام المتداولة.  ,عتقاديافي  ,جوهرية قضية أثير
)ليس فقط الميزانية االقتصادية الكثير من االختالفات واستمرار الجدل في كثير من القضايا  ألن

على مصادر  االتفاقإلى عدم صغير أو كبير بجزء يعود وإنما يبدو كل شيء آخر في العراق!( 
 ,انتقائي لبشكحيان في كثير من األ, وتعددةانتشار استخدام أرقام من مصادر مو مرجعية للبيانات

 . ومستمرجهة جامعة تنشر األرقام بشكل منهجي متسق أو المقارنة مع  بدون الرجوع
في تقدير النفقات الفعلية واإليرادات  يإن أول خطوة في معرفة فائض أو عجز الميزانية ه ثانيًا:

الذي يفترض أن يكون مسؤواًل عن وزارة المالية, وهي الجانب ولكن المشكلة هي أن الفعلية. 
التقارير رد في يفي هذا المجال. من ناحية اخرى  عليه يمكن االعتماد ماال توفر  هذه العملية,

نسبيًا  تفصيلي جدولالرابعة والقرض التحوطي لصندوق النقد الدولي  مادةمشاورات الل السنوية
ولكن يبدو أن األرقام تعد على عجل في كل تقرير سنوي ودائما  ة.الميزاني عن نفقات وإيرادات

جهات لنفسها بشكل يقلل من فائدتها. أما تقارير االسابقة تغير في التقارير الالحقة للسنوات ما 
 النفطإنتاج فهي تتعلق بصندوق تطوير العراق والتحقق من الدولية األخرى االستشارية 

لعجز أو الفائض في مناسبة لتقود إلى معرفة ولوج بمسائل دون ال وتصديره والعوائد منه
 الميزانية.

في  ييوفره البنك المركزمتاح فيما  )ولكن المختصر( حسب علمي فإن الكشف الوحيد الجامع :ثالثًا
نشراته السنوية من خالل جدول بالنفقات واإليرادات الفعلية ومقدار الفائض أو العجز وبشكل 

 ولكن. والفائض مجموع النفقات ومجموع اإليراداتويبين هذا الجدول . 2112سلسلة تبدأ بسنة 
و الفائض السنوي أو الفائض سنة ه لنهاية كلمن غير الواضح فيما إذا كان الفائض المبين 

 ادناه. 2و 0أنظر الجدولين   ؟المتجمع
 الميزانية العامة وفائض ألرقام فعلية لإليرادات تقديرهرض كاتب المقال لجدول يبين فيه عي رابعًا:

فائض متجمع يبين في نهاية الجدول ومن ثم  2100إلى  2112)ولكن ليس النفقات( للفترة 
بعد  ادناه. (0), أنظر الجزء األيسر من جدول 2100في نهاية ترليون دينار  47حوالي مقداره 

عدم وضوح  )بسبب عدم يقينية أوذلك في ضوء افتراضات تعتمد على تخمينات غير يقينية 
 2100يصل إلى نتيجة أن الفائض المتجمع الفعلي في نهاية األرقام المتوفرة من مصادر مختلفة( 
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ما واألدنى  ترليون دينار 24وإنما رقم يتراوح بين مدى حده األعلى  دينار ترليون 47ليس 
 . يقارب نصف هذا الرقم

وفي ضوء مالحظاتنا حول ضرورة التفاعل مع مصادر البيانات في العراق فلقد كان من  خامسًا:
في المقال مع تقديرات البنك الواردين  هوجدولالمحبذ أن يقوم كاتب المقال بمقارنة تقديراته 

المركزي المشار أليها ويبين اتفاقه أو اختالفه مع هذه التقديرات. بهذه الطريقة يمكن أن نخضع 
قام المنشورة من مختلف الجهات/المصادر إلى تمحيص وتدقيق وتساؤل قد ينتج عنه أتفاق األر

قيامنا  عندولكن الكاتب ال يقوم بذلك صراحة. وبين المهتمين بالشؤون االقتصادية. معقول 
للنفقات واإليرادات  مع تقديرات البنك المركزي مقال الكاتبمقارنة األرقام الواردة في جدول ب

 تقديرات البنك المركزي وتقديرات الكاتببين  نالحظ تطابق في جميع األرقام والفائضة الفعلي
 :( فيما يلي0)الجدول  كما يتضح من. 2100و 2112م النفقات لسنتي اعدا أرقلجميع السنوات 

 ( إيرادات ونفقات الميزانية العامة, ترليون دينار1جدول )
   المركزيأرقام البنك  علي أرقام د. أحمد ابريهي

 الفائض
 إليراداتا :النفقات

 الفائض ناقصا  
 اإليرادات النفقات الفائض اإليرادات

  

0.16 1.98 2.15 0.16 1.98 2.15 2003 

0.87 32.12 32.98 0.87 32.12 32.98 2004 

14.13 26.38 40.50 14.13 26.38 40.50 2005 

10.25 38.81 49.06 10.25 38.81 49.06 2006 

15.57 39.03 54.60 15.57 39.03 54.60 2007 

13.34 67.28 80.61 20.85 59.40 80.25 2008 

0.48 54.66 55.14 2.64 52.57 55.21 2009 

0.05 70.13 70.18 0.04 70.13 70.18 2010 

18.88 81.06 99.94 30.36 69.64 100.00 2011 

 المجموع 484.93 390.06 94.87 485.159 411.44 73.719

 المصادر:

 , البنك المركزي العراقي.2100, 2112, 2114البنك المركزي: النشرات السنوية 

المواطن جريدة , "فائض وعجز الموازنة والنظام المالي في العراق"( 2102) علي ابريهيد. أاحمد 
22/2/2102. 

كفرق بين اإليرادات  أرقام النفقات احتسبناالوارد في المقال ولكننا  الجدول لنفقات فيل عمود يرد لم مالحظة:
 .( اعاله0في الجهة اليسرى من الجدول ) والفائض

في تقدير أرقام النفقات  االختالفهذا  بذكركاتب المقال  أن يقوممن المناسب لقد كان 
والطلب من البنك المركزي التدقيق في األمر ليتسنى لنا معرفة األرقام الحقيقية لهاتين السنتين 

 . لهاتين السنتين للنفقات
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( أدناه لعدد من 2في جدول ) لنقارن اآلن بين التخصيصات واألرقام الفعلية للميزانية :اسادًس
  .السنوات

 األرقام الفعلية والتخصيصات في الميزانية العامة( 2جدول )
 ترليون دينار

نسبة 

, الموازنة\الفعلية

% 

 فعلية )الموازنة( تخصيصات

 

 اإليرادات النفقات
أو العجز 

الفائض 

 السنوي

 اإليرادات النفقات

أو العجز 

الفائض 

سنوي أم 
 ؟متجمع

 اإليرادات النفقات

75 130 -9.7 51.7 42.1 15.6 39.0 54.6 2007 

95 158 -11.9 62.6 50.8 20.8 59.4 80.3 2008 

76 110 -18.8 69.2 50.4 2.6 52.6 55.2 2009 

83 114 -22.9 84.7 61.7 0.0 70.1 70.2 2010 

72 124 -15.8 96.7 80.9 30.4 69.6 100.0 2011 

 العراقي. لبنك المركزي, ا1122النشرة السنوية  األرقام الفعلية: در:االمص
 1122-1112قوانين الميزانية  التخصيصات:

أن الموازنات  , في هذا الجدول,للنفقات واإليرادات الفعليةفي ضوء األرقام يالحظ 
عجز وجود  ينتج عن ذلكيرادات بحيث إلتقدير افي تبالغ في تخصيص النفقات وتبخس العامة 

 لجميع السنوات المبينة. فعلي مستمرائض فتحقق ولكن  مستمر للتخصيصات
وهو: هل أن الفائض المبين في  االستجابة لهطلب من البنك المركزي بقى هناك تساؤل ُيتي :ًابعسا

عن  في نشرته السنويةينشرة البنك المركزي  يشمالن ما انأعاله, والذ( 2)و( 0الجدولين )
متجمع في نهاية كل فائض هو فائض سنوي أم  ,ةللميزانيوالفائض يرادات الفعلية إلالنفقات وا

هو الفائض السنوي لتلك  2100يون دينار في نهاية لتر 2107هل أن  ,على سبيل المثال سنة.
 ؟2100حتى نهاية  2112المتجمع منذ سنة  الفائضالسنة فقط أم أنه 

 

*د. علي خضير مرزا عمل سابقًا في وزارة النفط وفي وزارة التخطيط العراقية وكمستشار اقتصادي 
 ليبيا نموي لالمم المتحدة فياول مع البرنامج الت

  2102تشرين الثاني/اوكتوبر  5االقتصاديين العراقيين شبكة 


