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  العراقاالستعداد االئتماني مع لتنفيذ اتفاق المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة األولى 

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة األولى لتنفيذ اتفاق االستعداد االئتماني المعقود مع العراق لمدة 
ثالث سنوات، وهو االتفاق الذي يهدف إلى مساعدة العراق في تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي واستعادة توازن المالية العامة 

وكان  تأكيدات التمويل في ظل اتفاق االستعداد االئتماني.مراجعة متوسط. وفي هذا السياق، استكمل المجلس أيضا على المدى ال
 5.34صة (حوالي امليار وحدة حقوق سحب خ 3.831االتفاق البالغة قيمته على  2016المجلس التنفيذي قد وافق في يوليو 

 455، يجوز للعراق صرف هذه الموافقة وبمقتضى ).16/321(راجع البيان الصحفي رقم ) في تاريخ الموافقة مليار دوالر أمريكي

   مليون دوالر أمريكي).  617.8مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 

بالحد األقصى االلتزام استكمال المراجعة األولى، وافق المجلس التنفيذي أيضا على طلب العراق إعفاءه من إعالن عدم  في إطارو 
انطباق شرط إعفاء العراق من  وطلب تعديل معايير األداء. كذلك وافق المجلس على طلبالمستمر للمتأخرات الخارجية الجديدة، 

إلجمالي االحتياطيات الدولية والحد األقصى لصافي األصول الحد األدنى لمعايير األداء األربعة المتعلقة بأهداف نهاية سبتمبر 
والحد األقصى لرصيد المتأخرات القائمة المستحقة لشركات النفط الدولية والحد األقصى  المحلية لدى البنك المركزي العراقي

   تعديل مراحل تنفيذ االتفاق. باإلضافة إلى طلب ، لرصيد إجمالي الدين العام

العراقي الذي يدعمه اتفاق االستعداد االئتماني إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات  االقتصادي ويهدف برنامج اإلصالح
في حدود يمكن  العاجلة، والوصول باإلنفاق إلى مستوى يتناسب مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وضمان استمرارية الدين

تحملها. ويتضمن البرنامج أيضا إجراءات لحماية الفقراء، وتعزيز إدارة المالية العامة، ودعم استقرار القطاع المالي، وكبح الفساد. 
 وسيحتاج العراق إلى دعم المجتمع الدولي لتنفيذ هذه السياسات. 

نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي هيرو فوروساوا، ميتسو السيد صدر البيان التالي عن وعقب قرار المجلس التنفيذي، 
  بالنيابة: 

متمثلة في الصراع المسلح مع  –سياسات اقتصادية مالئمة للتعامل مع الصدمات التي تواجه العراق العراقية تطبق السلطات "
السلطات عملية تصحيح  جريالمالية العامة، تُ أسعار النفط. وفي مجال تنظيم "داعش" واألزمة اإلنسانية المترتبة عليه وانهيار 

بالنسبة للقطاع الخارجي، مالي كبيرة يتم معظمها من خالل خفض اإلنفاق الرأسمالي غير الكفء مع حماية اإلنفاق االجتماعي. و 
م األداء بالتباين في قد اتسو  يتيح ركيزة أساسية لالقتصاد. األمر الذيبالدوالر األمريكي، دينار العراقي بط الواصل السلطات ر ت
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ظل اتفاق االستعداد االئتماني، غير أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن اإلجراءات التصحيحية الكافية إلبقاء البرنامج على مساره 
 وسيكون من الضروري مراعاة التنفيذ الحازم، مع توافر الدعم الدولي القوي.   المقرر.

اتفاق االستعداد االئتماني.  ما ورد في متسقين مع 2017ومشروع موازنة  2016في برنامج المالية العامة المعدل وقد جاء "
 - وينبغي أن يتم بالتدريج تحسين عناصر التصحيح المالي، عن طريق زيادة اإليرادات غير النفطية وتخفيض اإلنفاق الجاري

وٕاصالح قطاع الكهرباء، والدعم، والمؤسسات المملوكة للدولة، إلفساح المجال  -ومعاشات التقاعد األجور  مدفوعاتبما في ذلك 
 . ما يدعم تحقيق النموبأمام إنفاق استثماري أكبر ولكنه أكثر فعالية وكفاءة 

ها، كما بعد التحقق من سدادهاإدارة المالية العامة. فينبغي إعادة تقييم المتأخرات و تحقيق تحسن كبير في  لمهمسيكون من او "
 تعزيز إدارة النقدية والتزامات اإلنفاق لمنع تراكم متأخرات جديدة. ينبغي 

استقرار القطاع المالي تعزيز اإلطار القانوني للبنك المركزي العراقي، وٕاعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، تشمل إجراءات دعم و "
 ءات لمنع غسل األموال، ومكافحة اإلرهاب، وتعزيز قانون مكافحة الفساد. تطبيق إجراكذلك ينبغي وٕالغاء قيود الصرف. 

من الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان أن يضع كال  مع حكومة إقليم كردستان العراقاتفاق اقتسام الموازنة تنفيذ "ومن شأن 
 لمواجهة الصدمات التي تواجه االقتصاد العراقي."في وضع أفضل 
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  العراق 
ل األولى ة المراجع ة ئتمانياال ستعداد االاتفاق ي  ال  مدت  سنوا ال

ل ماناومراجعة  فا م التمويل و د ا معايير األدا التقيد   
فا و  ار م ل ا ا ل تنفيذ وتعديل  األدا وتعديل معايير ان مرا

   االتفاق

ايا    الرئيسيةالق

الحاد  الهبوطو  "داعش"مزدوجة من جراء هجمات تنظيم  التكيف في مواجهة صدمةعلى العراق  يعمل السياق:
ووقوعهم  السكاننزوح ماليين من خالل االقتصاد في إلحاق الضرر بالصراع وتسبب في أسعار النفط العالمية. 

كبير انخفاض حدوث إلى  أسعار النفطتراجع  وقد أدى. والموجوداتالتحتية  البنيةتدمير و  تحت وطأة الفقر
. يمكن االستمرار في تحملهافي إيرادات الموازنة، وبالتالي إلى دفع عجز المالية العامة إلى مستويات ال 

حصول أوضاع المالية العامة وال ضبطالالزمة لجراءات اإلمزيج من من خالل ألزمة لمواجهة ا السلطات وتتحرك
بيئة في رئيسية الربط ركيزة اسمية م ويوفر نظا سعر الصرف.بنظام ربط  االتزامه مواصلةمع تمويل، على 

إلى إضعاف القدرات على مستوى  تنظيم "داعش" الحرب ضدفضي تُ بينما عدم اليقين  تكتنفها درجة كبيرة من
   .السياسات

ي  مواجهة هذه الصدمة  في مساعدةحصول على من أجل ال :اتفاق االستعداد االئتمانيل المراجعة األولى 
 تموز/في يوليو ئتماني وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوقاالستعداد لالاتفاق  عقد السلطات طلبت المزدوجة،

). العراق عضوية من حصة %230حقوق سحب خاصة ( وحدةمليون  3831ويتيح الحصول على  2016
فيما يبدو  أيلول/معيارين من معايير األداء في نهاية سبتمبراستيفاء غير المدققة إلى  األولية وتشير البيانات

ن لتقييم  أحد معايير مراقبة معايير األداء األخرى. ولم يتيسر مدى استيفاء وال توجد بيانات متاحة حتى ا
 حزيران/في نهاية يونيوالمقررة أحد معايير األداء ستوفى يُ . ولم أيلول/نهاية سبتمبر على النحو المقرر فياألداء 
القواعد المعيارية الهيكلية، ولكن . وتأخر استكمال بعض المستمر ألداءار كذلك أحد معاييُيستوفى . ولم 2016

ولكن تم التوصل إلى تفاهم  ت نتائج أداء البرنامج مختلطةتقدم في كل منها. وبالتالي، كان يجري حاليا إحراز
  .الصحيحبشأن اإلجراءات التصحيحية الكافية لوضع البرنامج مرة أخرى على المسار 

ر: ا اق والم فاق الحالية  ما تشير إليه في ظل ا افتراض على ، و بدرجة طفيفةمن ارتفاع أسعار النفط ا
 القضاء على 2020بحلول عام  في البرنامج، يمكن ةأوضاع المالية العامة المقرر لعملية ضبط السلطات تنفيذ 
إلى الدين العام نسبة تحقيق استقرار ، و 2015في  % من إجمالي الناتج المحلي12 الذي بل الموازنةعجز 

. 2021عام  بحلول، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات مجددا 2018عام  بحلولإجمالي الناتج المحلي 
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 الحرب في واالنتكاسات ،سعار النفطاستمرار هبوط أ نتيجةتنشأ أساسا و المخاطر مرتفعة للغاية، ال تزال لكن و 
  .اإلدارية القدراتضعف و  السياسيةالتوترات و "داعش" تنظيم ضد 

:  الرئيسية التوصيا   لى مستو السياسا

x  من أجل مجلس النواب على  2017وعرض موازنة عام  2016تنفيذ برنامج المالية العامة المعدل لعام
  توازن المالية العامة في األجل المتوسط. الستعادةتهيئة األوضاع المواتية 

x .حماية اإلنفاق االجتماعي 

x  جديدةالحيلولة دون تراكم متأخرات بالفعل و  تتراكمتكثيف الجهود لتحديد المتأخرات التي . 

x  الجهاز المصرفي تهيمن علىالمملوكة للدولة التي المصارف  حساباتعمليات تدقيق استكمال . 
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  19  ___________________________________  على استقرار القطاع الماليللحفاظ  مراقبة المخاطر المالية -دال
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ياني  كل ال   ال
فاق  -1   8  _________________________________________  2021-2013االقتصادية، خر التطورات وا

  

  

  

  اعتمد التقرير
سي   اص 

 يتالي كرامارينكوو 

، 2016سبتمبر/أيلول  10إلى  ب/أغسطس 25 من العاصمة األردنية عمان خالل الفترةقدت المناقشات في عُ 
من  الصندوق خبراءممثلو وتألف  .2016 تشرين األول/أكتوبر 10-6 من وفي واشنطن العاصمة خالل الفترة

الوسطى)، باإلضافة ، وأمجد حجازي (جميعهم من إدارة الشرق األوسط وسيا وريتو بازو(رئيسا)،  كريستيان جوز
، ومروة )إدارة االستراتيجيات والسياسات والمراجعة(كريستيان نير و  ،)إدارة شؤون المالية العامةسابا فيهر ( إلى

مايا الشويري (مستشار أول، مكتب  ةإلى البعث توانضم .)عمان ومقرها ،للعراق المقيم النسعة (ممثل الصندوق
   .يسيسيليا بينيدا وغريغوري باسيل المدير التنفيذي). وساهم في إعداد التقرير كل من

تويا                       ة                                                  الم الصف
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ا و ا المد ي المالية العامة ومي اد  مة    لفية: العراق يواج 

1-  ". ي "دا جما تن سعار النف و يار  تصاد م جرا ان اال رر جسي  ق  وعلى الرغم من ارتفاع أسعار  ل
فقد ظلت األسعار عند نحو ثلث المستوى الذي  1،اتفاق االستعداد االئتمانيعقد منذ الموافقة على  ارتفاعا طفيفا النفط العراقي

يفرض ضغوطا على موارد البالد مع تنظيم "داعش" الجاري وال يزال الصراع المسلح ). 1  (الجدول 2013وصلت إليه في عام 
  داخليا.  موجات جديدة من النازحينتدفق ويؤدي إلى 

 لفية -ل

قق القوا   -2 ي استعاد األرات ية تقدما  ي "داالعرا ر تن عة ت سي القوات العراقية  تاستعاد فقد ."ي الوا
، وبدأوا بعدها عملية عسكرية كبرى الستعادة السيطرة على مدينة الموصل، وهي الفلوجةو  الرمادي تيمدينالسيطرة على  وحلفاؤها

 ثاني أكبر المدن في العراق.

جما   -3 دي ال ع  ت ا وم المتو نت اجةالتي  ياد ال لى  ير الستعاد الموصل  داللى  ي الفتر األ  مسا
وعدد األشخا الذين نسمة مليون  3.3عدد النازحين داخليا إلى  ارتفاعتنظيم "داعش" إلى  الحرب ضد تفقد أد .نسانيةا 

 السياسات (مذكرةألف الج سوري  225 ك% من السكان)، بما في ذل26(نسمة ماليين  10إلى إنسانية يحتاجون إلى مساعدة 
  ).3الفقرة  —والمالية  االقتصادية

ير مستقر  -4 ع السياسي  ال الو ، استقال وزير الداخلية في اتفاق االستعداد االئتماني عقد فمنذ الموافقة على. وال ي
المالية. ولمواجهة وزير وزير الدفاع و من ثقته مجلس النواب شخ وسحب  300أعقاب هجمة إرهابية أودت بحياة أكثر من 

على  اتفاق االستعداد االئتماني، إلغاء الزيادة الضريبية عقد عدم االستقرار السياسي، قرر رئيس الوزراء، في أعقاب الموافقة على
جراء أقرها التي كان مجلس الوزراء قد  المدنيين نكبار الموظفي اتفاق االستعداد االئتماني  عقد الموافقة على طلب سابق علىك

  . )14 (الفقرة

سن  -5 د ت ي  و ا  . الع لي كردستا كومة  داد و ي  ادية  كومة االت وتتعاون الحكومتان تعاونا وثيقا في ال
 إقليم وحكومة االتحادية الحكومة، اتفقت 2016 ب/). ففي أغسطس2 السيطرة على الموصل (الفقرة ستعادةال شن هجوم
بتركيا بكميات قدرها  كردستان إقليميربط الذي نابيب األعلى أن تستأنف شركة نفط الشمال تصدير النفط من خالل خط  كردستان

مليون برميل  0.095حتى نهاية العام. وعقب هذا القرار، تم تصدير  يم إيرادات التصدير بالتساويسمليون برميل يوميا وتق 0.15
اتفاقية اقتسام الموازنة طرائق تنفيذ . وال تزال الحكومتان تناقشان تغيير أيلول/يوميا من النفط من خالل خط األنابيب في سبتمبر

 حكومةل الحكومة االتحادية إلى و ح اإلقليم وأن تُ  من المستخرجإيرادات النفط  كردستان إقليم حكومةل بموجبها و ح المفترض أن تُ 
 2014والتي ُنفذت لمدة شهرين في عام  2،غير السيادي في الموازنة االتحادية اإلنفاق% من بند 17 يعادل ما كردستان إقليم

أسعار النفط المتوقعة، ستؤدي مستوى ). ووفقا ل5 الفقرة  ،والمالية االقتصادية السياسات مذكرة( 2015وخمسة أشهر في عام 

                                                      
 االئتماني لالستعداد اتفاق عقد وطلب صندوقال خبراء يتابعه الذي للبرنامج والثانية األولى المراجعتانالعراق:  عن 16/225التقرير القطري رقم راجع  1

  الصندوق وبيان المدير التنفيذي الممثل للعراق.بيان صحفي وتقرير خبراء  -سنوات ثالث مدته
والرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع والمحكمة  مجلس النوابقصد باإلنفاق غير السيادي مجموع اإلنفاق ناقصا مصروفات يُ  2

  من لجان الحكومة االتحادية وخدمة الدين. والعديداالتحادية 
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تريليون دينار  0.7ما مقداره  كردستان إقليم حكومةتحويل من الحكومة االتحادية إلى الصافي بلو اتفاقية اقتسام الموازنة إلى 
  ).3 (الجدول 2017مليار دوالر) في عام  1.2تريليون دينار عراقي ( 1.5و 2016مليار دوالر) في عام  0.6عراقي (

تصادية -ا ورا اال  ر الت

عا  -6 ع تو لي  ر ة االسمي جمالي النات الم ا % 2.8نس ة  2014ي  نس ا 13.6و ي   %2015 
النشاط في مجال البناء بما يتماشى مع تطور االستثمار  مستوىرفع توقعات ناتجا عن  ثلثا هذا االرتفاعوكان ). 2-1 ن(الجدوال

ض إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، الذي يفسره احتالل تنظيم "داعش" منذ منتصف عام ف خ ، ومُ 2015العام في عام 
 2014، الذي لم ُيسجل إال لشهرين في عام كردستان إقليم حكومةل ينفطالنتاج لاإلدماج الكامل  منالتوازن  وينشأ 2014.3

  ).5اتفاقية اقتسام الموازنة (الفقرة  تنفيذ في الحسابات القومية، بما يتماشى مع 2015في عام  أشهر 5و

ا   -7 ل النص األول م  نتا2016و د م  ويا  قيقي الكلي  لي ال جمالي النات الم ي  كا نمو   نف
ي التقل نتيجة  ير النف لي  جمالي النات الم ي واصل  ي  ر وي  " واستمرار  مع ال ي "دا ا تن و

% 1% في حين تقل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 29وزاد إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة  العامة. ةالمالي
، أنتج 2016ب/إلى أغسطس كانون الثاني/يناير من . وفي الفترة2016األول من عام  النصفعلى أساس سنوي مقارن في 

رت ). وصد 2016مليون برميل يوميا في عام  4.2 إنتاج للبرنامجوفقا  المقررمليون برميل يوميا (كان من  4.478العراق 
كان من المقرر ( 2016 ب/إلى أغسطس كانون الثاني/يناير من مليون برميل يوميا خالل الفترة 3.246الحكومة االتحادية 

 متوسط السعركان را للبرميل (دوال 32.9سعر قدره )، بمتوسط 2016مليون برميل يوميا في عام  3.05تصدير وفقا للبرنامج 
كان مليون برميل يوميا ( 0.461رت حكومة إقليم كردستان ) وصد 2016دوالرا للبرميل في عام  34.5 الوارد في البرنامج هو

دوالرا للبرميل. وتحققت مكاسب إضافية  29.6مليون برميل يوميا)، بمتوسط سعر قدره  0.55تصدير من المقرر وفقا للبرنامج 
، أيلول/). وفي سبتمبر5نتيجة استئناف شركة نفط الشمال التصدير عن طريق كردستان (الفقرة سبتمبر/أيلول لتصدير منذ من ا
% على أساس سنوي مقارن، ولكن من المرجح أن يكون قد تم تقديره بأقل من قيمته 1.2مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة  ارتفع

% من السكان قبل أن 20، والتي كان يسكنها نحو تنظيم "داعش" عة تحت سيطرةالواقألن تغطية المؤشر ال تشمل المناطق 
  يحتلها تنظيم "داعش".

ا   -8 ل النص األول م  ي 2016و ير م المقرر  ك ل  نة  رنام كا تنفيذ الموا ي  ال ا  نتيجة الصعو
ئة لي تع وفي حين أن إيرادات الصادرات . )4والجدول  11الفقرة  ،والمالية االقتصادية السياسات مذكرةو  ،3(الجدول  التمويل الم

كانت تسير على الطريق الصحيح، فقد  لحواالت الخزينةالضريبية غير النفطية وخصم البنك المركزي العراقي  واإليراداتالنفطية 
. فلم البرنامجفي  مما ورد بكثير ز أقلالتمويل المحلي للعجمستويات كانت األرباح الموزعة من شركات النفط المملوكة للدولة و 

لنق ) نتيجة للبرنامجوفقا دينار عراقي تريليون  1.35مليار دينار عراقي (مقابل  13ل شركات النفط المملوكة للدولة إال و ح تُ 
 5.0 مقابل%) 8فائدة سنوية نسبتها تدر تريليون دينار عراقي من السندات ( 0.6تعبئة أكثر من النقدية ولم تستطع السلطات 

دفع األجور ومعاشات التقاعد والسلع والخدمات وخدمة ل. ونتيجة لذلك، أعطت الحكومة األولوية للبرنامجتريلون دينار عراقي وفقا 
ن إجمالي % م17.6% من إجمالي الناتج المحلي (السنوي)) والعجز األولي غير النفطي (5.7وكان عجز المالية العامة (الدين. 

% من 26.9% من إجمالي الناتج المحلي و10.9( في البرنامج مما جاءالناتج المحلي غير النفطي (السنوي))، أقل بكثير 

                                                      
نظيم "داعش" في زيادة تكاليف النقل نظرا ألنه أغلق أقصر طرق التجارة، مما دعا الوكالة اإلحصائية إلى رفع تقديرها لمخفض إجمالي تسبب احتالل ت 3

  %14.3% إلى 6.5من  2015الناتج المحلي غير النفطي في 
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من ضبط العبء الثقيل  تحمل النفقات االستثمارية من الواضح أن وبينما). على الترتيب إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
 لتدني نظرا النمو على سلبيال ويضُعف تأثيرهالتمويل.  نق بسببه ال مفر منفاألمثل، الحل  ليس هوأوضاع المالية العامة 

 يعدها التي" العام اإلنفاق مراجعة" تقارير خر وفقا العامة المالية اإلدارة نظام في الشديد القصور أوجه بسبب اإلنفاق جودة
    4.الدولي البنك

                                                      
 Expenditure Review, Toward More Efficient World Bank Group, Republic of Iraq: Publicبعنوان مجموعة البنك الدولي تقرير  4

Spending for Better Service Delivery, 2014.   
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  وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.Bloombergالمصادر: السلطات العراقية ومؤسسة 

نتاج الكبير من  2016من المتوقع أن يتعافى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في  نظرا ل
فاق  وسيتراجعالنفط الناجم عن االستثمارات النفطية في الفترة السابقة،  على امتداد 

 االستثمار النفطي في ظل عملية ضبط أوضاع المالية العامة. أن يتجمدالتوقعات بعد 

الخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصية
خدمات التمويل والتأمين والعقارات واألعمال
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
النقل والتخزين واالتصاالت
البناء
الكهرباء والمياه
الصناعات التحويلية
الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك
نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

النفطي نمو إجمالي الناتج المحلي غير –طلب عقد اتفاق االستعداد االئتماني 

مساهمة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في النمو الكلي
مساهمة إجمالي الناتج المحلي النفطي في النمو الكلي
نمو إجمالي الناتج المحلي

نمو إجمالي الناتج المحلي –االئتماني طلب عقد اتفاق االستعداد 
)التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين، المتوسط

  

  إيرادات الصادرات (مليار دوالر أمريكي)                             
  العراقي (دوالر أمريكي للبرميل، المقياس األيمن)أسعار صادرات النفط 

أسعار  -طلب عقد اتفاق االستعداد االئتماني 
  النفط العراقي (المقياس األيمن) صادرات

  
 

الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)
الحساب المالي (% من إجمالي الناتج المحلي)
)الرصيد الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي
رصيد االحتياطيات (مليار دوالر أمريكي، المقياس األيمن)

 –اتفاق االستعداد االئتماني  عقد طلب
 (المقياس األيمن)رصيد االحتياطيات 

النفقات الرأسمالية (تريليون دينار عراقي)
النفقات الجارية (تريليون دينار عراقي)
اإليرادات غير النفطية (تريليون دينار عراقي)
اإليرادات النفطية (تريليون دينار عراقي)

عراقي)الرصيد الكلي (تريليون دينار 
رصيد المالية العامة األولي غير النفطي المعدل (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، المقياس األيمن)

رصيد المالية العامة األولي غير النفطي المعدل (المقياس األيمن) -طلب عقد اتفاق االستعداد االئتماني 
  

الدين المحلي (تريليون دينار عراقي)
األجنبي (تريليون دينار عراقي)الدين 

نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي (%، المقياس األيمن)
نسبة الدين  -طلب عقد اتفاق االستعداد االئتماني 

 إلى إجمالي الناتج المحلي (المقياس األيمن)

حجم مبيعات البنك المركزي العراقي في المزادات 
  (مليار دوالر أمريكي، المقياس األيمن)

طويل األجل طاالرتبا، %)الفرق (بين السعر السوقي والرسمي
االرتباط قصير األجل
تاريخ انعقاد اجتماع المجلس لمناقشة عقد اتفاق االستعداد االئتماني
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، نتيجة 2016بوتيرة أبطأ في ولكن يواصل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي التراجع 
 الصراع. انحسارضبط أوضاع المالية العامة والحرب، قبل أن يتعافى تدريجيا مع 

انخفضت أسعار وصادرات النفط انخفاضا حادا ولكن من المتوقع أن تتعافى 
وبالتالي ضعف ميزان المدفوعات مما أدى إلى تراجع احتياطيات النقد األجنبي،  تدريجيا، بالتزامن مع أسعار النفط

قع أن ينتعش بالتزامن مع أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة.ولكنه من المتو 

أوضاع المالية العامة كرد فعل بدأت السلطات تنفذ عملية كبيرة لضبط 
 النخفاض اإليرادات النفطية.

تهدف عملية ضبط أوضاع المالية العامة إلى تحقيق استمرارية القدرة 
 على تحمل الدين.

مبيعات البنك المركزي العراقي من النقد األجنبي في  انخفاضساهم 
ارتباطا سالبا بأسعار النفط. وأصبحت عالقة  ترتبط 2028العائدات على سندات  .2016اتساع الفرق بين السعر الموازي والسعر الرسمي في 

 االرتباط أقل تأثرا بتحركات أسعار النفط منذ إطالق اتفاق االستعداد االئتماني.
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ا   -9 و ا المد ل مي ير  اج يسجل و ي الرسميةالت تمويل  اك يا النقد األجن تيا ل م  معدل س م ا
ى  رنامالمتو ار ال  إجمالي احتياطيات ). وانخفض1 الجدول ،والمالية االقتصادية السياسات مذكرة، و 8-6 من (الجداول ي 

يار دوالر لم 47.6أشهر من واردات السلع والخدمات) إلى  9.5( 2015نهاية عام مليار دوالر في  53.7من النقد األجنبي 
  ).البرنامجحسب مليار دوالر  39.3( 2016يونيو/حزيران أشهر من السلع والخدمات) في نهاية  7.4(

ة   -10 نس ا الواسع  معنا ول ستة 2.8وتقلص النقود  ي  ا %  يعكس انخفاض أصول النقد مما  2016ر م 
   ).8-7النفطي (الجدوالن  روالخاصة وضعف النشاط االقتصادي غيالرسمية األجنبي 

ي السوق   -11 ي سعر الصر  اد الفرق  ية الرسمية و ر3 موالسوق الموا ي ديسم لى  2015 كانو األول/% 
و  بغرض مبيعاته من النقد األجنبي في السوق الرسمية  ضنظرا ألن البنك المركزي العراقي خف 2016 يار/مايو منذ% 9ن

  ).1 الشكل البيانيحماية االحتياطيات (

الدوالر   -12 ية المقومة  لى السندا العرا ف العائد  لوان قا التي ي ا  اجل است ي 12م  2028ي   %
ر و  2015 كانو األول/ديسم ر10لى ن م ي نو اني/%  ري ال ة أسعار النفط. وكان العائد أقل كمع حر  تزامنا 2016 ت

  ).1 اتفاق االستعداد االئتماني (الشكل البياني تنفيذبدء لتحركات أسعار النفط بعد  بصفة مؤقتةحساسية 

ا  -13 س ياد  وت لى ل اجة  نسانية (الفقرال د ا لى وكاال 3 المسا دا  تقدي مسا ة  ا المان د الج ) تع
.األم  د المتحدة في واشنطن، بتقديم  الوالياتالمانحة، في اجتماع لها نظمته  البلدان، تعهدت 2016 تموز/يوليو 21وفي  المت
مليار دوالر لمساعدة العراق في أربعة مجاالت ذات أولوية: المساعدة اإلنسانية، وٕازالة األلغام، وتحقيق االستقرار الفوري،  2.1

ف تساعد هذه األموال وكاالت األمم المتحدة المتخصصة في تمويل أنشطتها في هذه المجاالت في . وسو األطول أجالوالتعافي 
  العراق في السنوات القادمة.

ي  -جي  اتفاق االستعداد االئتمانيل األدا 

تلدا   نتائكان  -14 رنام م رنام  ةال ع ال ية لو ية الكا ي ا التص جرا لى تفا  ا ولك ت التوصل 
ي ريق الص لى ال ر   ونظرا إلجراء. )21-16 من اتوالفقر  2-1 نوالمالية، الجدوال االقتصادية السياسات (مذكرة مر 

هي معايير سبتمبر/أيلول نهاية المقررة لمعايير األداء  أصبحت، فقد أيلول/في نهاية سبتمبرالمقرر المراجعة بعد تاريخ االختبار 
  االستعداد االئتماني: اتفاقفي ظل  للمراجعة األولى  المرجعيةاألداء 

x  الحد األدنى إلجمالي على أساس البيانات األولية غير المدققةسبتمبر/أيلول نهاية ل داءاألمعياري استيفاء يبدو أنه تم :
 مع ذلك،للبنك المركزي العراقي.  صافي الموجودات المحليةلاالحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي العراقي والحد األقصى 

ن،   إلى حين المذكورينمعياري األداء  شرط انطباق اإلعفاء منتطلب السلطات بما أن البيانات المدققة غير متاحة حتى ا
 معيار األداء بشأن وال يجري حاليا تقييم. أيلول/نهاية سبتمبرل المقررين خرينياري األداء اعمو التدقيق  خالل التحقق من

 استيفاء لن يتم(راجع المناقشة أدناه)، وال يوجد دليل واضح على أنه سبتمبر/أيلول نهاية ل المقررالرصيد األولي غير النفطي 
خرين معياري األداء الكميين   .أيلول/نهاية سبتمبرفي ا

x  2إلى  تموز/يوليومن أول خالل الفترة الخارجية الجديدة  الحد األقصى المستمر لمتأخرات المدفوعاتمعيار يتم استيفاء لم 
التي مليون فرنك سويسري  0.4مدفوعات خدمة الدين إلى إيطاليا البالغة  من سداد لعدم التمكن 2016 تشرين الثاني/نوفمبر
تشرين /نوفمبر 2المبل المتأخر في وسداد المشكلة  هذه ألسباب فنية. وبالنظر إلى تسوية حزيران/يونيو 30في مستحقة كانت 
 .المذكوربمعيار األداء  التقيداإلعفاء من إعالن عدم ، تطلب الحكومة الثاني



 العراق

     صندوق النقد الدولي10      

x  حزيران/خمسة في نهاية يونيوالداء األمعايير من ثالثة استيفاء وتم: 

تيفاء تم  ½ ىدى اجمالي االحتياطيات الدولية لإلالحد األدنى معيار اس افي ل لبنك المركزي العراقي، والحد األقص ص

 5جمالي الدين العام.إلالمركزي العراقي، والحد األقصى  للبنك المحلية الموجودات

تكمل مسحا تستطع أن لحكومة المركزية ألن السلطات لم لاألولي غير النفطي للرصيد األدنى  الحد مراقبةيتيسر  ولم ½

ية  ھا ية في ن تأخرات المحل تالي ليونيو/حزيران لجميع الم بال ياس  تتمكن من مو قاتق ي النف على  ةغير النفطي ةاألول

بالنظر إلى ما سبق، و 2016.6 حزيران/يونيو 19مذكرة التفاھم الفنية في الذي تقتضيه االستحقاق على النحو  سساأ

ح اآلن  غوط على ه يمكن التغلبأنب األولي الخبراء رأيمدى تفاؤل اتض اتال التي تعاني منھا الض س المعنية  مؤس

اءات و ةباإلحص ياس ادية الس راع والناجمة عن االقتص عفالدائر  الص  لتكف موثوقة بيانات توفير القدرة على وض

ير التوقعات وبالفعل،  .معيار األداءتحديد  على األمر الذي ينعكس امج،نالبر مراقبة تمرارتش ھذه  الحالية إلى اس

غوط، مما يعني أنه ال يمكن تقييم معيار األداء بدرجة الدقة  تكمال ألغراض واالكتمال المطلوبة الض المراجعة اس

تقبل. و عمليات المراجعةاألولى في ظل االتفاق أو  يد األولي  بالتالي، تقترح الحكومة تغييرفي المس تعريف الرص

حتى ). 8 الفنية، الفقرة التفاھمعلى أساس نقدي بدال من أساس االستحقاق (مذكرة  فقاتالنقياس غير النفطي من أجل 

عف يالتغي وإن كان لطات بمنطاق ر المقترح يض لة التغطية، تلتزم الس وح المتأخرات المحلية إجراء واص مس

دارھا  ب أكثرفي وإص تقبل.  وقت مناس اع الفرق بين تبين من خاللھا ذا وإفي المس اس األعلى  تالنفقااتس نقدي الس

 وعلى أساس االستحقاق، فستتخذ تدابير تصحيحية.

)، %2شركات النفط الدولية بھامش طفيف (لالمتأخرات القائمة المستحقة لرصيد الحد األقصى معيار استيفاء لم يتم  ½

غوط اإلنفاق العالية الناتجة عن  بب ض دبس ) ونقص 3-2النازحين داخليا (الفقرتان وتنظيم "داعش"  الحرب ض

أجري ). وتُ 8  التمويل المحلي (الفقرة ات بش ركات النفط الدولية  نالحكومة مناقش دق ھذه المتأخرات مع ش مع ص

  7إلى الصفر بنھاية العام. لھذه الشركات بخفض متأخراتھا وتتعھد نواياھا

x اتاالستثمار ة المتعلقة بالمحلية القائم. فقد كان رصيد المتأخرات حزيران/من الهدفين اإلرشاديين في نهاية يونيو واحد تحقق 
 يار/جري في مايوتصحيح األخطاء في المسح األولي الذي أُ  نتيجة) %40(أقل من حده األقصى بهامش كبير  ةغير النفطي

. )8 (الفقرة النقدية نق) بسبب %8دون حده األدنى بهامش كبير (يونيو/حزيران . وظل اإلنفاق االجتماعي في نهاية 2016
 بنهاية العام.في موعده تنفيذ هذا اإلنفاق ب الحكومة تلتزمو 

x  فبعد الموافقة على اتفاق االستعداد االئتماني عقد للموافقة على الالزمة المسبقة اإلجراءات مسار أحدعكست الحكومة .
عقد إجراء مسبقا ل تمثلالتي كانت  الخدمة المدنية فيالزيادة الضريبية على أعلى شريحتين  رئيس الوزراء أوقف، البرنامج

تريليون دينار عراقي  0.3بمقدار  اتفاق االستعداد االئتماني. وخفض هذا اإلجراء العكسي اإليرادات الضريبية غير النفطية
، رفع مجلس الوزراء الرسوم 2016 تشرين األول/أكتوبر 18. وفي 2016% من إجمالي الناتج المحلي) في عام 0.1(

                                                      
 وبالتالي. )26(الفقرة  2003التي ترجع إلى ما قبل  الموروثة المتعلقة بالمتأخرات ال يمكن تدقيق ذلك الجزء من الدين الخارجي نظرا لعدم اكتمال الوثائق 5

البيانات  استخدام أيضا وُيقترح. مدققة غير باستخدام بيانات معيار األداء المذكور لتقييمالفنية  التفاهم مذكرة في العام ي الدينإجمال تعريف تغيير ُيقترح
  ).32(الفقرة قاعدة معيارية هيكلية جديدة  اعتبارهاو  كافية بشأنها معلومات تتوافر ال األخرى التي الموروثة والمتأخرات المتأخرات مع استبعاد المدققة

أنه لم يتسنى مراقبة معيار األداء المذكور على  ق. ويرى خبراء الصندو 8، مذكرة التفاهم الفنية، الفقرة بشأن العراق  16/225التقرير القطري رقمراجع  6
   توجد حاجة إلى طلب اإلعفاء من إعالن عدم التقيد به.هذا النحو وبالتالي ال

لب اإلعفاء من بالنظر إلى أن معايير األداء المقررة لنهاية سبتمبر/أيلول أصبحت هي معايير األداء المرجعية لهذه المراجعة، ال تحتاج السلطات إلى ط 7
  يونيو/حزيران.إعالن عدم التقيد بمعيار األداء المذكور المقرر لنهاية 
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الكحوليات والسيارات وأجهزة تكييف الهواء والتلفزيونات والمنتجات الصناعية) لتعويض نصف خسائر الجمركية (على التب و 
 (إجراء مسبق للمراجعة األولى). 2016اإليرادات على األقل في عام 

x للمراجعة األولى: ة المقررةمن القواعد المعيارية الهيكلية الست ةوتم استيفاء ثالث 

" لعام دليل إحصاءات مالية الحكومية"العرض الوارد في المالية العامة بما يتماشى مع بيانات ول إبال اإعداد جدتم  ½
، والموافقة على مشروع قانون اإلدارة المالية عمال بتوصيات البنك الدولي الصادر عن صندوق النقد الدولي 2014

لية  ، واعتماد الئحة داخليةالنقد الدولي وصندوق مم المتحدة بشأن  قرارم بلتزاتكفل االإلنشاء  مجلس األمن التابع ل
 .اإلرهاب وتمويل اإلرهاب

توفىالتي لم  ةوالقواعد المعيارية الهيكلية الثالث ½ ر — ُتس ف أجور الخدمة  حص المتأخرات المحلية، وتدقيق كش
ات التقاعد  ف معاش تغرق وقت —المدنية، وتدقيق كش لطات تأجيلها اتس ورا وتقترح الس إلى  أطول مما كان متص

ة  مراجعةال ة المتعلق ة الهيكلي اري اعدة المعي ة (للق اني أخراتالث ر المت ة بحص اعدتين المراجعة ) و المحلي ة (للق الث الث
وف األجعدم اكتمال . وعلى الرغم من ، على التواليالمعياريتين المتعلقتين بعمليات التدقيق) ور عمليات تدقيق كش

ات التقاعد،  ا  13130فقد حددت بالفعل نحو ومعاش خص ات تقاعد من ش لون على أجور أو معاش الذين يحص
روع. متعددة كل غير مش لون على منافع متعددة متراكمة بش ير إجراء عملية، أي الذين يحص تدقيق  ومن أجل تيس

وف أجور الخد ر على موظفي الحكومةمة المدنيةكش ريكتمل . ولم المركزية ، ُيقترح أن تقتص المتأخرات  حص
وف تنش الحكومة وحدة في مكتب  عددا كبيرا من وحدات اإلنفاق كانالمحلية ألن  تحت أعباء عمل ثقيلة. وس

 اإلنفاقفي إطار اتفاق االستعداد االئتماني بصفة عامة والمتابعة مع وحدات  االلتزامات مراقبةرئيس الوزراء لتعزيز 

رالتي لم ترد على  ة. حص فة خاص ر، فقد حدد بالفعل متأخرات عدم اكتمال وعلى الرغم من  المتأخرات بص الحص
درها ة 6.1 ق اي اتج المحلي في نه الي الن ا ، 2016يونيو/حزيران % من إجم داره ادة مق % من إجمالي 1.7أي بزي

لت المتأخرات الخارجية  مقارنة بتلكالناتج المحلي  ركات النفط الدولية إلى اه تجالمحددة في بداية البرنامج. ووص ش
  .حزيران/% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية يونيو2.1

لية -دال اق المستق   ا

لى  -15 قة  اق منذ الموا سن ا ل نتاس ارتفا  اتفاق االستعداد االئتماني قد ت . يةالنف وسعار المستق
   ):8-1 من والجداول 1 الن (جدول

x مليون برميل  3.8ومليون برميل يوميا  4.5% على التوالي لتصل إلى 5% و6إنتاج وصادرات النفط بمقدار توقعات  ُرفعت
 ).7  (الفقرة 2016أشهر من عام  ثمانيةوما بعده، في ضوء التطورات في أول  2016يوميا في عام 

x  دوالر خالل الفترة  2.7-1.7و 2016احد في عام بمقدار دوالر و  8اقيالنفط العر  تصدير أسعارالتوقعات بشأن  ُرفعتكذلك
 لصندوق.ل "فاق االقتصاد العالميأحدث تقارير "، بما يتماشى مع 2017-2021

                                                      
 إقليم دوالرات للبرميل وأسعار نفط حكومة 7 بنحوأقل  البصرة نفط حقول من العراقي النفط أسعار كانت، 2016خالل أول ثمانية أشهر من عام  8

 هذهتستمر  أن ويفترض). دبي نفطو  تكساس وغرب برنت خام أسعار متوسط( الفوريالنفط  سعر متوسط ندوالرات للبرميل ع 10أقل بنحو  كردستان
  .2021 حتى نهاية عام الفروق
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x ضبط أوضاع المالية العامة في ظل  عملية أن يؤدي تنفيذ من المتوقعإنتاج وصادرات النفط،  وفي ظل رفع التوقعات بشأن
هو بوتيرة أسرع قليال مما المالية العامة وانخفاض عجز الحساب الجاري  عجز القضاء علىاتفاق االستعداد االئتماني إلى 

 االستعداد االئتماني. في طلب عقد اتفاقمتوقع 

x ن وباإلضافة إلى ذلك سنوات ارتفاع المسار في اليعني  2015و 2014إجمالي الناتج المحلي االسمي لعامي رفع توقعات ، ف
 ).6 القادمة (الفقرة

x  اتفاق االستعداد  عقد تلك الواردة في طلبالمحلي الحقيقي عموما قريبة من نمو إجمالي الناتج بشأن توقعات الوال تزال
نتاج النفط وانخفاض النمو بعد ذلك. وال يزال من  2016% في عام 10من  بما يقرباالئتماني، وال يزال النمو  مدفوعا ب

، نظرا ألن وضع إنتاج النفط على مسار متزايد سيتطلب إنفاقا على 2016المتوقع أن يستقر إنتاج النفط على مستوى عام 
، 2017سعار النفط. وفي عام المتوقع ألمستوى ال في ضوءبكثير مما يمكن أن تتحمله السلطات أعلى  ةالنفطي اتاالستثمار 

لعدم اتفاق االستعداد االئتماني، نظرا  عقد طلبفي من المتوقع أن يزيد النمو غير النفطي بأسرع مما كان متوقعا إلى حد ما 
  ع األول من عام بالر خالل إال  2016في نهاية عام  البرنامجمن التمويل الخارجي المقرر أصال في  توافر جزء

x 2017  الذي كان اتجاهه  مستوى ومن المتوقع أن يعود النمو غير النفطي تدريجيا إلى نصف 9).31و 21و 20(الفقرات
  تنظيم "داعش". الحرب ضدعلى المدى المتوسط، مع إحراز تقدم في  2014قبل عام سائدا 

x وتعديل فاق القطاع النفطي زيادة قوة  بفضل وُيتوقع تحسن مسارات مجموع الدين العام واحتياطيات النقد األجنبي الرسمية
% من إجمالي الناتج المحلي في عام 63 ذروة نسبتهاأن يصل الدين العام إلى  ومن المتوقعبيانات إجمالي الناتج المحلي. 

                                                      
 غير األولية إلى النفقات الحقيقي النفطي غير المحلي الناتجإجمالي  نمو نسبةب الذي ُيقاس ،ة العامةالمالي مضاعفمتوسط  كان ،2013 عام منذ 9

  .تحفظا أكثر مضاعف على النفطي غير المحلي الناتجإجمالي  نمو يعتمد ،2017 عام فيو ). 1 الجدول( 0.59 يبل ،ةالحقيقي ةالنفطي

تار  -1 جدول الن تصادية م را ا   2021-2013العراق: م

  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020  2021  

  /1 تقديرات      

تقديرات 
 معدلة

 البرنامج
1/ 

ج البرنام
 /1 البرنامج المعدل

ج البرنام
 /1توقعات  المعدل

توقعات 
 /1توقعات  معدلة

توقعات 
 /1توقعات  معدلة

توقعات 
 /1توقعات  معدلة

توقعات 
 معدلة

 , , , , , , , , , , , , , ,- , , نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%)

 , , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- ,- , الي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (%)إجم

 , , , , , , , , , , , , , , , , اية الفترة، على أساس سنوي مقارن)التضخم (نه

 , , , , , , , , , , , , , , , , إنتاج النفط (مليون برميل يوميا)

 , , , , , , , , , , , , , , , , صادرات النفط (مليون برميل يوميا)

 , , , , , , , , , , , , , , , , أسعار تصدير النفط العراقي (بالدوالر األمريكي للبرميل)

 , ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- رصيد المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي)

رصيد المالية العامة األولي غير النفطي (% من 
 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)

النفطي المعدل (% رصيد المالية العامة األولي غير 
 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- /2من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) 

النفقات األولية غير النفطية المعدلة (النمو الحقيقي 
 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- , /2السنوي، %) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , مجموع دين الحكومة (% من إجمالي الناتج المحلي) 

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , إجمالي االحتياطيات الدولية (مليار دوالر أمريكي) 

إجمالي االحتياطيات الدولية (بأشهر الواردات من السلع 
 , , , , , , , , , , , , , , , , والخدمات) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , /4 الفجوة التمويلية (مليار دوالر أمريكي)

تأثير التغير في سعر النفط بمقدار دوالر أمريكي واحد 
 , , , , , , , , , , /3 , , , , , , )األمريكية الدوالرات بملياراتعلى الفجوة التمويلية (

  المصادر: السلطات العراقية، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

تعديل مسار الفجوة التمويلية لتعكس التمويل  مع، سنوات ثالث مدته االئتماني لالستعداد اتفاق عقد وطلب الصندوق خبراء يتابعه الذي للبرنامج والثانية األولى المراجعتان: بعنوانالصادر عن صندوق النقد الدولي عن العراق  16/225التقرير القطري رقم  /1
 غير المحدد وحسب، عند صدور الموافقة على عقد اتفاق االستعداد االئتماني البالغة مدته ثالث سنوات.

  أشهر، على الترتيب. 5قد اقتصرت التحويالت الفعلية خالل هذين العامين على شهرين وو ، 2015و 2014لتعكس تقديرات عام كامل لتحويالت الحكومة االتحادية إلى حكومة إقليم كردستان في عامي  معدلة /2

  ثار نصف عام. /3

 يقتصر على التمويل غير المحدد. /4



 العراق

      13صندوق النقد الدولي

% في 53اتفاق االستعداد االئتماني) وينخفض إلى  عقد في طلب 2018% من إجمالي الناتج المحلي في عام 85( 2018
أن يصل إجمالي االحتياطيات الدولية إلى أدنى ومن المتوقع اتفاق االستعداد االئتماني).  عقد في طلب %75( 2021عام 

 5.1مليار دوالر ( 31.5 مقابل، 2020في عام  من واردات السلع والخدمات) أشهر 5.2مليار دوالر ( 35.5مستوياته عند 
بوجه عام اتفاق االستعداد االئتماني، وهو ما سيكون مع ذلك كافيا  عقد في طلب أشهر من واردات السلع والخدمات)

 ).12 (الجدول

اق  -16 ال ا عة  وال ت يةلساسا ا ورا السل ر الت ا تنظيم  أوضاع الحرب ضدانتكاسة ؤدي تفمن ناحية، قد . م
ن والموارد ف النمو اضعإأو تفاقم الوضع األمني في جنوب البالد إلى و/"داعش"  استمرار العامة وميزان المدفوعات. كذلك ف

زيادة التمويل النقدي غير يقتضي سوف عن المستوى المتوقع إنتاج النفط  في أو لالتمويحدوث نق في تراجع أسعار النفط أو 
ن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى األجنبي الرسمية. ومن ناحية أخرى، النقد المباشر وزيادة معدالت السحب من احتياطيات  ف

  ).1 الن جدولللبرميل، دوالر واحد  مقدارهاسنويا لكل زيادة مليار دوالر  1.4بمقدار (زيادة اإليرادات النفطية 

   

تصادية السياسا مة لمعالجة اال    األ

لتصحيح أوضاع المالية  لكي تضع األساس الالزم 2017و 2016عامة في عامي المالية السياسة إلى تشديد السلطات  ستتجه
مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزامها بنظام ربط سعر الصرف وحماية اإلنفاق االجتماعي، أي العامة على المدى المتوسط، 

خطوات  السلطات أيضا وستتخذوالالجئين.  ياداخل النازحينتحويالت إلى والالغذاء والزراعة دعم اإلنفاق على الصحة والتعليم و 
  .وتطورهالقطاع المالي وتحقيق استقرار دارة المالية العامة اإلتعزيز ل

ارجية -ل و ال   دار ال

ل  -17 ا ت مة السل الدوالر األمريكي ملت ي  ا ر الدينار العرا لى ن فا  السياسات االقتصادية والمالية،  مذكرة( ال
 لقدرات في مجال السياساتا وضعففي بيئة تتسم بدرجة كبيرة من عدم اليقين الربط ركيزة اسمية أساسية ويوفر هذا ). 23 الفقرة

) 11 الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية (الفقرة سعرنتيجة الصراع مع تنظيم "داعش". ولتحليل استمرار الفرق بين 
مساعدة فنية من إدارة األسواق النقدية والرأسمالية في صندوق الحصول على ورفع توصيات لخفضه، طلب البنك المركزي العراقي 

  النقد الدولي.

اوتقو  -18 لى  التدري السل ية  ا ع القيود ال ا الصر و سعر ر سعار الصر  سةمار مال (مذكرة السياسات تعدد 
الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق  المادة في عليها المنصو االلتزامات ). وهذا التحرك نحو قبول24االقتصادية والمالية، الفقرة 

سبوعية على األحدود الالبنك المركزي العراقي جعل وكخطوة أولى،  .لمجتمع المستثمرين إيجابية إشارة سيرسل النقد الدولي
أي مباشرة أن البنك المركزي العراقي سيلبي  فأعلنإرشادية،  حدودا األسبوعية مشتريات النقد في عطاءات العمالت األجنبية

، أو أن البنوك يمكن أن تحصل على نقد أجنبي يتجاوز الحدود األسبوعية الموضوعةاحتياجات موثقة وبحسن نية تتجاوز الحدود 
 توضيحية فيذيةتن لوائح العراقي المركزي البنك سيصدرلتلبية طلب العمالء وفقا لتقديم المستندات المناسبة. وكخطوة ثانية، 

 ،قاعدة معيارية هيكلية( الصرف والتي ُتنش قيدا على ستثمارالا عائدات تحويل على المفروضة إللغاء الحدودوتعليمات شاملة 
  ).2الجدول مذكرة السياسات االقتصادية والمالية، و 

جلملية تنفيذ  -ا ا المالية العامة م  و قيق   لى  استمرارية ت ا الديالقدر  مل    ت
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جل ال  -19 تصاد الكلي فا م  كومة تنفيذ ستواصل لى استقرار اال ير  مليةال ا ك المالية العامة  ألو
قق اتساق نفاق  ت فا  معا ية مسار ان يرادا النف  ، وجدول27-25ات السياسات االقتصادية والمالية، الفقر  (مذكرةا

(معيار أداء،  الرصيد األولي غير النفطي المعدلفي إضافي إجراء خفض كبير ) 1(ذلك  قتضييسو ). 5-3 ، والجداول2 الن
 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خالل الفترة9بما يعادل حوالي ) 1، الجدول مذكرة السياسات االقتصادية والماليةو 

التمويل  وٕان كانت تشملالمحلي  على المدى القصير، معظمها من التمويل زيادة كبيرة في التمويلتحقيق ) 2و( ،2016-2019
وتساعد جهود ضبط أوضاع المالية العامة  المتوسط. المدىعلى الدين القدرة على تحمل استمرارية ، تتوافق مع أيضاالخارجي 

 مستوى مع االتساق إلى أقرب مستوىعلى الوصول بالرصيد األولي غير النفطي إلى النقدية في الوقت الحالي استجابة لنق 
وللحد قدر اإلمكان من تأثير ضبط أوضاع المالية العامة على  10وفق فرضية الدخل الدائم. لالستمرار القابل العام اإلنفاق

ن ، أي اإلنفاق على الصحة والتعليم، والتحويالت الالزمة لدعم شبكة األمااالجتماعيالسكان، تعتزم الحكومة حماية اإلنفاق 
  ).2الجدول  ،هدف إرشادي ،مذكرة السياسات االقتصادية والماليةومساعدة النازحين داخليا والالجئين ( ةاالجتماعي

ا   -20 ي  عت 2016و رنام المالية العامة الذي و ير م  ك ددا  ر ت ك رنامجا للمالية العامة  كومة   ستنفذ ال
ارجي  لي وال س نق التمويل الم قد اتفاق االستعداد االئتماني  ل  تان السياسات االقتصادية والمالية، الفقر (مذكرة و 

 زيادة فيتتوقع وأشارت مراجعة لتنفيذ الموازنة إلى أن الحكومة يمكن أن ). 5-3 من والجداول 2 وجدول الن 29-30
قة على عقد اتفاق مليار دوالر) مقابل تلك التي كانت متوقعة وقت المواف 1.7( تريليون دينار عراقي 2.0رها اقدماإليرادات 
). ولسوء الحظ، سُتحصل 15  وهو ما يرجع في معظمه إلى رفع التوقعات بشأن اإليرادات النفطية (الفقرة يمانتئاالاالستعداد 

مليار دوالر) وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى عدم القدرة على  7.8تريليون دينار عراقي ( 9.3الحكومة أيضا تمويال أقل بمقدار 
تريليونات دينار عراقي  5مليار دوالر) من خالل إصدار السندات المحلية مقابل  0.5تريليون دينار عراقي ( 0.6تعبئة أكثر من 

)، وأيضا بسبب تأخر التمويل الخارجي الذي كان مقررا لعام 8مليار دوالر) التي كانت مقررة أصال في البرنامج (الفقرة  4.2(
، ةمة سندات مضمونة من الحكومة األمريكيمليار دوالر لتمويل المشروعات، ومليار دوالر قي 1.4( 2017حتى عام  2016

مليار دوالر هي قيمة التمويل من صندوق  0.6والتخطيط إلصدار سندات يوروبوند بقيمة مليار دوالر بعد السندات السابقة، و
ن وزير المالية بالنيابة سيخفض مجموع اإلنفاق بنسبة 31 النقد الدولي، الفقرة دينار عراقي تريليون  7.2% أو 8). وبالتالي، ف

 5.4مقارنة بالمستوى المقرر في البرنامج وقت الموافقة على عقد اتفاق االستعداد االئتماني، وسيخص منه  2016في عام 
نفاق االستثماري و نفاق الجاري، ثم يخطر الوزارات المعنية بهذا القرار (إجراء  1.8تريليون دينار عراقي ل تريلون دينار عراقي ل

ستسمح هذه التخفيضات بزيادة كبيرة في اإلنفاق خالل نصف السنة الثاني برغم ذلك ). و 2  عة األولى، الجدولمسبق للمراج
). وبناء 8 السنة األول) نظرا النخفاض مستوى تنفيذ الموازنة خالل النصف األول من السنة (الفقرة ف% مقارنة بنص42(+

ى للعجز األولى غير النفطي وٕاجراء تغيرات في إجمالي االحتياطيات عليه، تطلب السلطات تخفيض التوقعات بشأن الحد األقص
الدولية للبنك المركزي العراقي، وصافي الموجودات المحلية للبنك المركزي العراقي، وٕاجمالي الدين العام لنهاية ديسمبر/كانون 

  ).1 (معايير األداء المعدلة المقترحة، الجدول 2016األول 

  

                                                      
أي —"الذي يمكن االستمرار في تحملهوفقا لفرضية الدخل الدائم، وفي ظل المسار الحالي ألسعار النفط، يبل مستوى العجز األولي غير النفطي " 10

 —عاما  35بعد   العامة النفقات من ثابت مستوى تمويل في المالية عائداتها استخدام يمكن الطويل كافية على المدى مدخرات تراكمالمستوى الذي يتيح 
  .2015نقطة مئوية مقارنة بمستوى  17% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مما يستلزم إجراء تصحيح يبل مجموعه 30
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ية  -العراق   2جدول الن  كومة المرك ا المالية العامة لل سا  2021-2013موج 
 خالف ذلك)(تريليون دينار عراقي، ما لم ُيذكر 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 /1تقديرات     
تقديرات 
 معدلة

النصف 
  األول
 

البرنامج  /1البرنامج
 المعدل

البرنامج  /1البرنامج 
 المعدل

 

 /1توقعات 
توقعات 
 /1توقعات  معدلة

توقعات 
 /1توقعات  معدلة

توقعات 
 /1توقعات  معدلة

توقعات 
 معدلة

         (ب)-(ج) (ج)  (أ)-(ب) (ب) (أ) تقديرات      

                    اإليرادات والمنح

                    اإليرادات النفطية

                     إيرادات صادرات النفط الخام

         صفر   - صفر  صفر صفر صفر    تحويالت من الشركات العامة المرتبطة بالنفط

                    اإليرادات غير النفطية

            -        النفقات

            -        النفقات الجارية

         صفر   صفر        األجور

         صفر   صفر        معاشات التقاعد

            صفر        السلع والخدمات

            -        التحويالت

            صفر        مدفوعات الفائدة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر   صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر   تعويضات الحرب (المدفوعات التي ُتسدد للكويت)

            -        النفقات االستثمارية

            -        المرتبطة بالنفط

            -        غير المرتبطة بالنفط

  -  - - - - -  - -  - - - - - - - الرصيد (شامال المنح) 

 -        -   -          التمويل

 - - - -  -      - -       التمويل الخارجي

         -   -        التمويل المحلي

 صفر صفر صفر صفر     صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر فجوة التمويل 

                                       بنود للتذكرة:

            -        /2النفقات األولية غير النفطية 

            -   صفر     التحويالت إلى حكومة إقليم كردستان

            -        /3النفقات األولية غير النفطية المعدلة

 - - - - - - - -   - - - - - - - -  /3 النفقات األولية غير النفطية المعدلة (النمو السنوي الحقيقي، %)

 - - - - - - - - - - -  - - - - - - - /4رصيد المالية العامة األولي غير النفطي 

 - - - - - - - - - - -  - - - - - - - /3رصيد المالية العامة األولي غير النفطي المعدل

رصيد المالية العامة األولي غير النفطي المعدل (% من إجمالي 
 - - - - - - - - - - -  - - - - - - - /3الناتج المحلي غير النفطي) 

            -        الدين العام (% من إجمالي الناتج المحلي)

         -   صفر        إجمالي االحتياطيات الدولية (بمليارات الدوالرات األمريكية)

  المصادر: السلطات العراقية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
على عقد اتفاق الموافقة صدور عند تعديل مسار الفجوة التمويلية لتعكس التمويل غير المحدد وحسب،  مع، سنوات ثالث مدته االئتماني لالستعداد اتفاق عقد وطلب الصندوق خبراء يتابعه الذي للبرنامج والثانية األولى المراجعتان: بعنوان الصادر عن صندوق النقد الدوليعن العراق  16/225التقرير القطري رقم  /1

 ثالث سنوات. البالغة مدتهاالستعداد االئتماني 
 بالنفط وتعويضات الحرب التي ُتسدد للكويت.ُيستبعد من مجموع النفقات كل من مدفوعات الفائدة، واإلنفاق المرتبط  /2
    أشهر، على الترتيب. 5. وقد اقتصرت التحويالت الفعلية خالل هذين العامين على شهرين و2015و 2014معدلة لتعكس تقديرات عام كامل لتحويالت الحكومة االتحادية إلى حكومة إقليم كردستان في  /3
 األولية غير النفطية. نفقاتوالالفرق بين اإليرادات غير النفطية /4

 العراق

      15صندوق النقد الدولي
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ا تتس و   -21 نة  ا 2017موا ت ر لى  التي  ا  ا مجلس النواالسل فيفة ن درجة  ر توسعا  رنام   ك
عذي كا المالية العامة ال ل امتو ا  اتفاق االستعداد االئتماني قد و  ارجي م  ع التمويل ال جيل   2016س ت

ا  لى مد الفتر 2017لى  ل  2017-2016. و ية سياسية المالية العامة ست مع اتفاق االستعداد االئتماني متما
استقرار نسبة رصيد  تحققوف وس). 5-3 من والجداول 2 وجدول الن سات االقتصادية والمالية،مذكرة السياإجراء مسبق، و (

مجموع يصل . و تقريبا 2015 المالية العامة األولي غير النفطي إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي عند نفس مستوى عام
 بعض التمويللتأخر نظرا  %6اتفاق االستعداد االئتماني بنسبة  عقد طلبعند  البرنامج في وردما مأعلى  النفقات إلى مستوى

  كما يلي: 2017موازنة عام  مشروع ). والتدابير الرئيسية في20 (الفقرة 2017عام حتى  2016المقرر أصال لعام  الخارجي

x  مليون برميل يوميا من حكومة إقليم كردستان،  0.55مليون برميل يوميا، منها  3.75من المتوقع أن تبل  النفطيةالصادرات
 تدوالرا للبرميل. وٕاذا انخفض 42، بسعر ب/إلى أغسطس كانون الثاني/مع التطورات خالل الفترة من يناير بما يتماشى

مع  المناقشته التي يتعين خفضهااإلنفاق بنود ، ستحدد الحكومة 2017في موازنة عام المعتمد ر النفط دون المستوى اسعأ
 ق االستعداد االئتماني.المراجعة الثانية التفافي موعد إجراء خبراء الصندوق 

x ر التدابير يأثت% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نتيجة 1.0بنسبة  زيادتهامن المقرر  اإليرادات الضريبية غير النفطية
الثابتة على األجور  ةبي)، وزيادة الضر 14 السنة (الفقرة امتداد على 2016 تشرين األول/الضريبية المتخذة في أكتوبر

جهود الصراع والنازحين داخليا، وزيادة العديد من الرسوم أو الضرائب األخرى دعم ل %4.8% إلى 3.0من  ومعاشات التقاعد
 (الرسوم على تذاكر الطيران، والضرائب على الدخل من اإليجار، واستخدام األراضي الزراعية)، والجهود اإلدارية.

x  تنفيذ من خالل  2016ببرنامج المالية العامة المعدل في عام  % بالقيمة االسمية مقارنة1بنسبة  ضف خ ستُ فاتورة األجور
خطة التناق الطبيعي للعمالة التي تنطوي على االستعاضة عن كل ستة موظفين متقاعدين من الخدمة المدنية بموظف 

 واحد.

x   ،200611موظفي القطاع العام الذين تقاعدوا قبل عام لالتي ال تمثل إال المعاشات المدفوعة مدفوعات معاشات التقاعد 
خرين،  غير القائمة على مساهمات، ،والمعاشات بالقيمة االسمية عند مستوى برنامج سُتجمد لضحايا الحرب والضحايا ا

وٕانفاذ القواعد القائمة التي  2006اعدين قبل عام من خالل التناق الطبيعي للمتق 2016المالية العامة المعدل في عام 
 المساهمة لفترة أدنى حد بدون تقاعدية معاشات على الحصول أو، متعددةاستحقاقات و تحول دون تحصيل معاشات تقاعدية 

 . القانوني التقاعد سن دون أو

x  عام لببرنامج المالية العامة المعدل  مقارنة % بالقيمة االسمية17بنسبة  والخدماتالسلع مخصصات ومن المقرر زيادة
 قار تحاالبصرة للحد من غاز ة كمن شر وزارة النفط من الغاز ، وبصفة خاصة من أجل إتاحة المجال لزيادة مشتريات 2016

 ).25الغاز وخفض تكاليف إنتاج الكهرباء (الفقرة 

x  2016عام لببرنامج المالية العامة المعدل  % بالقيمة االسمية مقارنة19بنسبة لتحويالت ا مخصصاتومن المقرر زيادة ،
 ).3 لمساعدة النازحين داخليا في أعقاب تحرير األراضي التي يحتلها تنظيم "داعش" (الفقرةالالزمة للتدابير تحسبا 

x  مقارنة السمية ا مثال قيمتهاأثالثة ما يقرب من إلى  ةغير النفطي ةاالستثماري النفقاتمخصصات ومن المقرر زيادة
تأجيل االستثمار إلى ربع هذه الزيادة ويرجع  2016عام لفي برنامج المالية العامة المعدل  شديد االنخفاض بمستواها

                                                      
قاعد القائم على المساهمات والذي أنشى ويجري من صندوق معاشات الت 2006ُتدفع معاشات التقاعد للعاملين في القطاع العام الذين تقاعدوا منذ عام  11

  إصالحه بمساعدة من البنك الدولي.
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 ونظرا ألن 2017إلى عام  2016في برنامج عام  التي كانت في األصل مقررةو للمشروعات  ُتمنح الممول بقروض
للمشروعات ذات األولوية  سيتعين تخصيصه، 2016لمنفقة قبل عام د والمبال اهذا المبل أقل بكثير من احتياجات البال

 التي بدأت بالفعل.

x  ببرنامج المالية العامة المعدل  % بالقيمة االسمية مقارنة9بنسبة النفقات االستثمارية النفطية مخصصات دة زياومن المقرر
 .2016في عام 

x  تريليون دينار عراقي،  1.3بقيمة  المتعلقة باإلنفاق غير النفطي سداد المتأخرات ن يخويشتمل مشروع الموازنة على
الحكومة موازنة تكميلية  وستقدم). 27 في انتظار نتائج عملية تدقيق هذه المتأخرات التي يجريها ديوان الرقابة المالية (الفقرة

  .2017إذا قررت دفع مبل أكبر من هذه المتأخرات في عام  2017في عام 

لى الر   -22 و و ل ا المالية العامة  م   كومةست امي  تواج ال ي  نة  ي الموا يرا  ا ك  2016ج
ساسا م  2017و ي الرسمية  التمويلسيت تمويل  يا النقد األجن تيا ر وما يرت  م س م ا ا ير الم النقدي 

قرو م    ). 33و 30 تانوالمالية، الفقر السياسات االقتصادية (مذكرة  الدولي المجتمعوكذل 

x  تريليون  19.0( مصرفي محليمن خالل تمويل تريليون دينار عراقي)  16.7، سيتم تمويل معظم العجز (2016ففي عام
 من خالل نافذة الخصم لدى البنك المركزي العراقيتريليون دينار عراقي)  12.6(الجزء األكبر منه تمويل ُيعاد دينار عراقي)، 

في إطار اتفاق  النقد الدولي البنوك. وسيأتي التمويل الخارجي للعجز من قروض من صندوقفي السيولة  لنقنظرا 
 كانون األول/سيتم صرفه في ديسمبر سياسات التنميةوالبنك الدولي في إطار قرض  ،مليار دوالر) 1.3االستعداد االئتماني (

المساعدة  مجموعة تدابيرمن كندا والمملكة المتحدة كجزء من  ةمليون دوالر مضمون 458مليار دوالر)، منه  1.46( 2016
وقرض لدعم الموازنة  ،)3 ، وجدول الن31 الماضي (الفقرة يار/المالية الدولية التي أعلنت عنها مجموعة السبعة في مايو

من الحكومة للمشروعات بقروض ى التمويل الخارجي أيضا ط ). وسُيغ مليون دوالر 237الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (من 
مليون دوالر)،  55)، والبنك الدولي (مليون دوالر 236الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (مليار دوالر)، و  1.288األمريكية (
 مليون دوالر). 33وٕايطاليا (

x  تريليون دينار عراقي)،  9.1تريليون دينار عراقي) من خالل تمويل خارجي ( 15.9معظم العجز ( سُيمول، 2017وفي عام
والبنك الدولي في إطار  ،مليار دوالر) 1.7في إطار اتفاق االستعداد االئتماني ( النقد الدولي بما في ذلك قروض من صندوق

مليار دوالر)، وسندات مضمونة من الحكومة  1.0( 2017 كانون األول/سيتم صرفه في ديسمبر سياسات التنميةقرض 
سندات )، وٕاصدار 20 ، الفقرة2016في الربع األخير من عام إصدارها مليار دوالر، كان مقررا في األصل  1.0األمريكية (
الوكالة ازنة من وقرض لدعم المو )، 20 مة األمريكية، الفقرةكو مليار دوالر بعد السندات المضمونة من الح 1.0( اليوروبوند

مليون دوالر)، ومنحة لدعم الموازنة من  450من فرنسا ( للموازنة، وقرض )مليون دوالر 200اليابانية للتعاون الدولي (
 الواليات المتحدةمن للمشروعات ى التمويل الخارجي أيضا بقروض ط وسُيغ  مليون دوالر). 100المفوضية األوروبية (

مليون دوالر)، والبنك  190( امليون دوالر)، وألماني 350مليون دوالر)، واليابان ( 833ين (والص مليار دوالر)، 1.477(
مليون  100مليون دوالر)، والمملكة المتحدة ( 134( امليون دوالر)، وٕايطالي 150مليون دوالر)، والسويد ( 140الدولي (
خالل تريليون دينار عراقي) من  6.8التمويل المحلي (مليون دوالر). وسيأتي معظم  50( والبنك اإلسالمي للتنميةدوالر)، 
يشكل . وسيسهم التمويل المحلي، الذي خالل نافذة الخصم لدى البنك المركزي العراقي من مصرفي محلي ُيعاد تمويلهتمويل 

كبير من احتياطيات النقد األجنبي لتمويل واردات الحكومة. وٕاذا  مقدار سحبفي ، % منه80التمويل النقدي غير المباشر 
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كانت إيرادات صادرات النفط أكبر من تلك المقررة في البرنامج، تلتزم الحكومة بتخفيض التمويل النقدي غير المباشر لعجز 
  ).17الموازنة عن طريق البنك المركزي العراقي (مذكرة التفاهم الفنية، الفقرة 

د  -23 رناموست ي ال ل م تل المقرر  ية  يرادا النف ذا كان ا وار  ير ال كومة تدا مذكرة السياسات ( د ال
المراجعة وقت إجراء مع خبراء الصندوق  المناقشته التي سيتم خفضهااإلنفاق  بنود وستحدد ).34ة االقتصادية والمالية، الفقر 

  .الثانية التفاق االستعداد االئتماني

كومة  وستسعى  -24 نفاق لى التو ال ي تمويل ا را  لى المت تماد  ا  اال عد  2016ي  (مذكرة وما 
). ويتضمن البرنامج فرض حد أقصى صفري للمتأخرات الخارجية الجديدة 1والجدول  35السياسات االقتصادية والمالية، الفقرة 

)، وفرض حدود (معيار أداء 2016عام  مع نهايةة تجاه شركات النفط الدولية (معيار أداء)، والسداد التدريجي للمتأخرات القائم
شركة غاز لوللتخل من المتأخرات المتراكمة قصوى لرصيد المتأخرات المحلية من االستثمار غير النفطي (هدف إرشادي). 

 ).9 المستحقة (مذكرة التفاهم الفنية، الفقرةالمتأخرات رصيد بشأن  معيار األداءالبصرة، تقترح الحكومة إضافة هذه المتأخرات إلى 
—إنتاج النفط كل من لضمان بقاءوالغاز في قطاع النفط  المناسبفي الوقت  مالئمةتنفيذ استثمارات دعم وسوف يساعد ذلك في 

 ويمكن توسيعقع. على المسار المتو الغاز احتراق القضاء على  واستثمارات—الذي يمول الجزء األكبر من الواردات واإلنفاق العام
لتصبح معيارا  الشروطتعزيز تلك  ويمكنالمفروضة على المتأخرات المحلية ليشمل جميع المصروفات،  الشروطنطاق تطبيق 

داء    الحكومة على مراقبة المتأخرات المحلية بدقة ومنع تراكمها.تعزيز قدرة  أمكنإذا ل

ل الفتر  -25 ا  2019-2017 م و ص تصمي وتنفيذ  كومة  ا ستقو ال عد يرادا  مقوما  ي ا لى جان
كا  ر مواصلة  روالنفقا  ي  السي ير النف لىلى الرصيد األولي  فا  مل الدي  وال لى ت استمرارية القدر 

تجري الحكومة عملية تشخيصية تشمل قوانين الضرائب ). وسوف 37-36(مذكرة السياسات االقتصادية والمالية، الفقرتان 
 وخفض فاتورة بهدف زيادة اإليرادات الضريبية غير النفطيةبمساعدة فنية من الصندوق والجمارك واإلدارتين الضريبية والجمركية 

للقيام اشات التقاعد األجور ومعالمستفيدين من عمليات تدقيق كشوف واستكمال األجور عن طريق التناق الطبيعي للعمالة 
نظام معاشات التقاعد وٕاصالح  ،)14 (الفقرةواستبعادهم األجور والمعاشات للمستفيدين غير الشرعيين من أوال بتحديد المدفوعات 

تي تحكم التنظيمية الواللوائح جميع القوانين وحصر  ،في ضوء المناقشات والتنسيق مع البنك الدوليالقائم على المساهمات العام 
المراجعات القادمة وقت إجراء بهدف مناقشة التغيرات التشريعية  غير القائمة على مساهماتومعاشات التقاعد  العامأجور القطاع 

ليات تحصيل  إلى مستوى أعلى منزيادة األسعار التدرج في ٕاصالح قطاع الكهرباء من خالل للبرنامج و  التكلفة، وتحسين 
 إنتاج أثناءالغاز الذي يحترق حاليا وخفض التكاليف عن طريق استخدام إيرادات مبيعات الكهرباء، والحد من خسائر التوزيع، 

  .حماية اإلنفاق االجتماعي معمؤسسة  176ٕاصالح المؤسسات غير المالية المملوكة للدولة وعددها و  ،النفط

الة   -26 ي  يو مل  تص لى مواصلة ت ادرا  ل العراق  ع  ي و الموصى  يتو لى الن ا المالية العامة  و
ي األجل المتوس إنتاج وأسعار النفط بشأن إجمالي الناتج المحلي في الماضي و  رفع التوقعات بشأنفقد أدى  12.ا الدي 

اتفاق االستعداد  عقد ية القدرة على تحمل الدين مقارنة بما كان في طلبتحسن كبير في استمرار حدوث ) إلى 15 (الفقرة يةالمستقبل
% من إجمالي الناتج 85( 2018% في عام 63 مستوى ذروة االئتماني، حيث سيصل مجموع الدين العام في هذه الحالة إلى 

 2021% من إجمالي الناتج المحلي في عام 53اتفاق االستعداد االئتماني) وينخفض إلى  عقد طلب وفق 2018المحلي في 
القدرة على االستمرار في تحمل أعباء  أن غيراتفاق االستعداد االئتماني). عقد طلب وفق % من إجمالي الناتج المحلي 75(

امة وارتفاع مستوى الدين الخارجي واالحتياجات تنفيذ خطط تصحيح أوضاع المالية الع يفرضهاتواجه مخاطر ال تزال الدين 
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نشأ من قيام المصارف ي اإلجماليةاالحتياجات التمويلية ثلث  ألنهذه المخاطر إلى حد ما  وتتراجع حدةالتمويلية اإلجمالية. 
االحتياجات غير  مخاطريحد من مما  ،التي ستحصل على ائتمان من البنك المركزيو الدين قصير األجل  المملوكة للدولة بتمديد

هيكلتها وفق شروط موروثة ال يزال يتعين إعادة يتكون من متأخرات تقريبا ، إلى جانب أن ثلثي الدين الخارجي المرتبطة بالتمديد
ن  مليار  41 يتضمن 2015مليار دوالر في نهاية عام  66بل  على العراق الذيالدين الخارجي رصيد نادي باريس. وبالفعل ف

في ظل نظام  كانت قد تراكمت قائمة لدائنين غير أعضاء في نادي باريسفي صورة متأخرات خارجية  لتقديراتحسب ادوالر 
من المتأخرات مقبوال من منظور سياسة صندوق النقد الدولي بشأن القدر . ويمكن اعتبار هذا 2003صدام حسين قبل عام 

أن (أي  تمثل الدائنين تمثيال كافيان اتفاقية نادي باريس المشار إليها نظرا أل الرسميين المتأخرات المستحقة للدائنين الثنائيين
في إطار  نمن الدائنين الثنائيين الرسمييالالزمة نادي باريس قدموا الجزء األكبر من مساهمات التمويل في  الدائنين األعضاء

نادي  في عضاءاألتلك االتفاقية)، وتبذل السلطات منذ ذلك الحين أقصى جهود ممكنة للتوصل إلى اتفاقيات مع الدائنين غير 
جري بالفعل مفاوضات في الوقت الحالي بشأن تخفيف أعباء الديون وتُ  13باريس وفق شروط مماثلة لشروط اتفاقية نادي باريس.

 الحالية للدين القيمة صافي من %80 نسبته بتخفيض أي باريس، نادي أعضاء الة الدائنين منفي ح المطبقة الشروط بنفس
  ).27القتصادية والمالية، الفقرة (مذكرة السياسات ا

ي  -جي    دار المالية العامةاتع

جل   -27 ا المالية العامة م  ي ان ق تع ير ست ة م التدا كومة مجمو لى المد ال ع  القصيرالرئيسية  وت
ق ي و ال ا  مو ر  ك ا  التالية،  الستة أشهر فخالل 14).39-38(مذكرة السياسات االقتصادية والمالية، الفقرتان  ص

الرقابة المالية.  ديوانجانب من وتدقيقها ) 14  رصيد المتأخرات (الفقرةالستكمال عملية حصر السلطات اهتماما خاصا ستولي 
ديوان الرقابة المالية، فقد جانب من تدقيقها المحلية قبل  المتأخراتجزءا صغيرا من تسدد الرغم من أن الحكومة بدأت حتى على 

انتظار نتائج عملية التدقيق التي يجريها ديوان الرقابة المالية كشرط للتحقق من  تشرين األول/أكتوبر 18قرر مجلس الوزراء في 
مشتريات القمح ومتأخرات وزارة التخطيط  اددهي تحتال ةغير النفطي اتاالستثمار  مدفوعات متأخرات ة أداءومواصل البيانات سالمة

، ومذكرة السياسات االقتصادية والمالية ،التي تحددها وزارة التجارة (إجراء مسبق للمراجعة األولىنظام التوزيع العام وبطاقات 
 ).21مع قدرة التمويل الحكومية (الفقرة  نحو يتسق على كذلكهذه المتأخرات  وسُتسدد). 2الجدول 

ا المالي -دال لى استقرار الق فا  ر المالية لل ا ة الم   مرا

ذ  -28 ا  تت ير السل ي لتدا ا المصر ي استقرار الق تصاد المقد  واالئتماتع (مذكرة السياسات االقتصادية ل
أكبر الخاصة ب 2014لعام  كشوف الماليةتدقيقا للن و ن دوليو مدققجري المتوقع أن يُ ومن ). 44و 42-40والمالية، الفقرات 

. وبناء على نتائج عمليات التدقيق 2017 شباط/وهما مصرف الرشيد ومصرف الرافدين في فبراير ةمصرفين مملوكين للدول
عداد ك المركزي العراقي المذكورة، سوف تعد وزارة المالية خطة إلعادة هيكلة هذين المصرفين. ويقوم البن تنظيمية تهدف تغيرات ب

ضمان من الحكومة، ناء على وب صندوق النقد الدولي.من إلى تعزيز المعايير االحترازية والرقابة المصرفية، وذلك بمساعدة فنية 
 6بمبل القتصاد عن طريق توفير خطوط ائتمان للبنوك لممنوح لأطلق البنك المركزي العراقي أيضا مبادرات لدعم االئتمان ا

                                                      
تبذل بالفعل أقصى جهود  ال تزال بغرض تحديد ما إذا كانت السلطات كل عملية مراجعة للبرنامج عندالنظر في هذا التقييم الصندوق  سيعيد خبراء 13

  ممكنة لسداد هذه المتأخرات.
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قراض المشتق إلى الشركات صغيرة ومتوسطة 3مليارات دوالر، أو  5تريليونات دينار عراقي ( % من إجمالي الناتج المحلي) ل
ن  مشروعاتالحجم والمشروعات الزراعية أو  خطوط االئتمان % من 9البنية التحتية. وصرف البنك المركزي العراقي حتى ا

في تنفيذ ما دُ % من إجمالي الناتج المحلي). وقبل المضي قُ 0.3مليون دوالر، أو  441، أي دينار عراقيتريلون  0.5(المذكورة 
وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بتحليل المخاطر التي ُيحتمل أن تفرضها خطوط االئتمان المذكورة المبادرات، ستقوم هذه 

  ية العامة، وسيناقشان مع خبراء الصندوق أثناء عملية المراجعة الثانية ما إذا كانا سيواصالن تنفيذها.على المال

ائية الذي   -29 مانا الو لى تقيي ال نا  كومة تع 2015ي جرا الصندوق و ار  ي الو الرا ال ا
ن لالقانوني  ي ل ي العرا لى وجود المرك ةلين  ا  راجعوسي). 43(مذكرة السياسات االقتصادية والمالية، الفقرة  ةمستقل ر

من البنك في اللجنة مسؤولين تنفيذيين  في البنك إلدراج أحكام تحظر تمثيلداخلية للجنة التدقيق الالئحة المجلس إدارة البنك 
 2017 ذار/مارس مع نهايةسيوافق مجلس الوزراء و ). 2مذكرة السياسات االقتصادية والمالية، الجدول و  (قاعدة معيارية هيكلية

إطار الرقابة الداخلية (قاعدة وتقوية لتعزيز حوكمة البنك  مجلس النواب عرضها علىيقانون البنك المركزي و  فيعلى تعديالت 
الخارجي للبنك المركزي العراقي تدقيق المدقق  وسيواصل). 2مذكرة السياسات االقتصادية والمالية، الجدول و  معيارية هيكلية

  .المراجعةالبيانات النقدية للبرنامج في تواريخ 

كومة  ستنفذكذل   -30 ا ال ا لص ر سل األموال وتمويل ا ة  ار مكا ي  (مذكرة السياسات االقتصادية تع
قرارات لتزام بتكفل االلية إلنشاء الئحة داخلية  األولتشرين /وكخطوة أولى، اعتمدت الحكومة في أكتوبر). 45والمالية، الفقرة 

مم المتحدة بشأن اإلرهاب وتمويل اإلرهاب  جراءات المالية المعنية  6 والتوصيةمجلس األمن التابع ل الصادرة عن فرقة العمل ل
   ).14الفقرة (بغسل األموال وتمويل اإلرهاب 

  
  

رنام تنفيذ قائر  ر ال ا   والم

اية   -31 تى ن الكامل  رنام ممول  ال ولك  2017ال جو ال ت ا  ي التمويلنا  مليار  6.1دوالر ( مليار 7.1در
ل  ي  ي قد دوالر  تخفيض الزيادات في فجوات التمويل أساسا من  عنبوت .2019-2018اتفاق االستعداد االئتماني) 
بجهات  تتصلالسلطات  ت). وقد بدأ3(جدول الن  2018دوالر في عام مساهمة البنك الدولي بمقدار مليار التوقعات بشأن 

  ويل كاف.مجيدة بالحصول على تاحتماالت ، وهناك 2019-2018حة لسد فجوة التمويل المتبقية في نما
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جرا تعديل   -32 ا  ل السل مليا مراجعةوت جرا  ول م  رنام  للت لى نص سنوية لتيسير تنفيذ ال ع سنوية  ر
و  ي  ةوتعديل العديد م معايير األدا  وتؤدي ). 2-1والجدوالن  46(مذكرة السياسات االقتصادية والمالية، الفقرة  التجر

 المتكررة، عمليات المراجعة إجراء إلى صعوبة مدققة، بيانات إعداد إلى والحاجة درجة حداثتها ذلك في بما البيانات،متطلبات 
أمام  الوقت من مزيدا المقترح سيتيح التعديل وبالتالي،). األردن في( في الخارج ي ضوء الحاجة إلى إجراء المراجعةف خاصة

عمليات  بين بعثات إيفاد هذا، يقترح الخبراء مواصلة ومع .البرنامج لمراقبةالالزمة  البيانات وٕاعداد اإلصالحات لتنفيذ لسلطاتا
اتفاق االستعداد  عقد الواردة في طلب نفس المتغيراتوسُتستخدم . المدققة غير البيانات أساس على التقدم ومتابعة المراجعة

 ونهاية ذار/مارس نهاية في وكهدف إرشادييونيو/حزيران  ونهاية كانون األول/ديسمبر نهاية االئتماني كمعايير أداء في
. التعديل عامالتمُ  من قليل عدد وٕاضافة ،ات أربعة من معايير األداءتعريف على التعديالت بعض إدخال مع ،أيلول/سبتمبر

جو التمويل  - 3جدول الن  ما المالية لسد     2019-2016العراق: المسا
 (بمليارات الدوالرات األمريكية)

  
2016 2017 

 :المجموع 2019 2018

 طريقة المساهمة 2016-2019

 /1البرنامج  

البرنامج 
 /1البرنامج المعدل

البرنامج 
 /1توقعات  المعدل

توقعات 
 /1توقعات  معدلة

توقعات 
 /1البرنامج معدلة

البرنامج 
   المعدل

   , , , , , , , , , , فجوة التمويل األولية

   , , , , ,- ,- , , , , التمويل المحدد
صندوق النقد 

 ئتماني مدته ثالث سنواتاالستعداد لالاتفاق  , , , , , , , , , , الدولي
 قروض داعمة لسياسة التنمية أو ضمانات قائمة على السياسات. , , , , , , , , , , البنك الدولي

- . . ,  الكويت . -  واحد.إرجاء سداد تعويضات الحرب لعام  , , ,  .

 , , , , , , , , , , الواليات المتحدة
ضمان كامل من الحكومة األمريكية للسندات األوروبية (يوروبوند) الصادرة عن 

 حكومة العراق.

 , , , , , , , , , , ألمانيا

، أو خالل الفترة 2017مليون يورو إن أمكن خالل  500صرف قرض بقيمة 
، بغرض تنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء، مع ضمان 2017-2020

 الحكومة األلمانية الئتمانات التصدير. 

 , , , , , , , , , , اليابان

الداعمة لسياسة التنمية قروض داعمة لسياسة التنمية بالتزامن مع القروض 
إن أمكن، أو خالل  2018و 2017 عامي المقدمة من البنك الدولي خالل

 .2019-2017الفترة 

 مليون دوالر 450تصل إلى للموازنة من وكالة التنمية الفرنسية قروض  , , , , , , , , , , فرنسا

 , , , , , , , , /2 , , المملكة المتحدة

بفضل مساهمة المملكة المتحدة بضمان  من البنك الدوليمتاح إقراض إضافي 
 إسترلينيمليون جنيه  300قيمته بالدوالر األمريكي تعادل 

 , , , , , , , , , , إيطاليا

 100، تتضمن مليون دوالر 402صرف قروض موجهة لمشروعات بقيمة 
متعلق مليون دوالر في صورة تمويل مشترك ألحد مشروعات البنك الدولي وال

 مليون دوالر. 33، وصرف منحة لمشروع بقيمة بسد الموصل

  
 كندا

, , 2/ , , , , , , , , 

بالدوالر األمريكي بفضل مساهمة كندا بضمان من البنك الدولي  إضافي إقراض
خر بقيمة ، و 2016في عام مليون دوالر كندي  160قيمته تعادل  دعم مالي 

 .2019-2017مليون دوالر كندي خالل الفترة  38

 بمشروعات لتحقيق أهداف التنمية واالستقرار. منح مرتبطة  , , , , , , , , , , االتحاد األوروبي

 فجوة التمويل المتبقية
, , , , , , , , , , 

  

  .األوروبيةة المصادر: السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي وخبراء البنك الدولي والسلطات الكويتية وسلطات بلدان مجموعة السبعة والمفوضي
 .سنوات ثالث مدته االئتماني لالستعداد اتفاق عقد وطلب الصندوق خبراء يتابعه الذي للبرنامج والثانية األولى المراجعتان: الصادر عن صندوق النقد الدولي بعنوانعن العراق  16/225التقرير القطري رقم  /1

 اتفاقيات الضمانات.أي من عقد تقديرات خبراء الصندوق لم يتم االنتهاء من  /2
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). 14 (الفقرة االستحقاق أساس على وليس نقديأساس  على النفقات لقياس النفطي غير األولي الرصيد تعريف تغيير قترحيُ و 
 العراقي المركزي لبنكل المحلية الموجودات وصافي الدولية االحتياطياتإجمالي  معايير األداء بشأنبااللتزام  تقييم أيضا قترحيُ و 
كقواعد المذكورة األداء عن معايير مدققة خارجيا  بيانات إعداداشتراط و  مدققةال غير رقاماأل أساس على العام الدينٕاجمالي و 

تعجيل  وسيؤدي ذلك إلى. نو الخارجي يحددها المدققون البيانات في اختالفات يإجراء تصحيح فوري أل وقعتيُ و  هيكلية، معيارية
 عمليات استكمال السلطات كون علىسيو . ةغل ب المُ  البيانات لجودةمستقلة  مراقبة ومواصلة إجراء لبياناتالسلطات ل إبال وتيرة

تعريف صافي  تغيير أيضا المقترح ومن. تحددها عمليات التدقيق قبل االنتهاء من المراجعة األرقام في مشكالت أي وحل التدقيق
(مذكرة السياسات االقتصادية والمالية،  العراقي المركزي لبنكل خارجيال مدققال الذي ُيجريه تدقيقال لتيسير الموجودات المحلية

ضاف سيُ  الموازنة، عجز في تمويل األجنبي النقد احتياطيات على االعتماد من للحد). و 7ومذكرة التفاهم الفنية، الفقرة  16الفقرة 
جمالي االحتياطيات الدولية و معيار األداء المتعلق ى لإمعامل تعديل   إيرادات بحيث يتم ادخار صافي الموجودات المحليةب

(مذكرة السياسات االقتصادية والمالية،  في البرنامج المتوقعةتلك  في حالة تجاوزهاإيرادات الصادرات النفطية  من تتدفق إضافية
معامل تعديل لمعيار األداء المتعلق بالرصيد األولي  إضافة أيضا ويقترح). 19و 17 ومذكرة التفاهم الفنية، الفقرتان 30الفقرة 

مراجعة عملية ، نظرا ألنه ليس تحت السيطرة الكاملة للسلطات. وستواصل كل اتتمويل المشروعغير النفطي للنفقات الممولة من 
(مذكرة السياسات االقتصادية والمالية،  برنامجال لنجاح أساسية تعتبر التي المجاالت في هيكلية قواعد معيارية وضع لبرنامجل

 كل إطار في المتاحة المبالستزيد و  سنوية نصف ربع سنوية إلى وتيرة المشتريات من الصندوق منستتحول و ). 2 الجدول
   ).9 الجدول( البرنامج إطار في المتاحة الموارد مجموعلن يتغير و  مراجعة

ال الو   -33 ر ي ا ديالتي  الجسيمة اتفاق االستعداد االئتماني يواج العديد م الم قق  ت ا  ت  تفالى  يمكن
ديا ال قبال  على اإلكون يقد  ،)4-2(الفقرات  ةبو الصع بال السياسيو  األمني الوضع ضوء فيو  15.السياسالى مستو ت
 األراضي تحرير نباج ٕالىو  ،)5 (الفقرة العراقية والسلطاتبين حكومة إقليم كردستان  يةاالتفاقُتستأنف وقد ال . امحدود إلصالحا

 الحالي البرنامج حدتها ال يخفف عامةالة ماليكبيرة على ال ذلك مخاطر يشكل قدف ،تنظيم "داعش" سيطرة تحت حاليا الواقعة
 في الضعفمواطن  للتعامل مع  عمليات التدقيق الخارجي تستمر وسوف. لمواجهتها إضافي تمويل إلى حاجة هناك كونوست
ن ،اإليجابي الجانب وعلى. )32 (الفقرة امجنالبر  تتيح مراقبة موثوقة بيانات توفير دوالر واحد بمقدار  النفط أسعار في زيادة أي ف

 الحد منلبرنامج من أجل وفقا لادخارها وسيتم  ،)1 الن جدولمليار دوالر ( 1.4ستزيد اإليرادات النفطية السنوية بمقدار 
 صعيد على االستجابة هذه في النظر يعاد وسوف). 32 ات الوقائية (الفقرةاالحتياطي بناء وٕاعادة المباشر غير النقدي التمويل
  .البرنامج افتراضات عن النفط أسعار ارتفاع استمرار حالة في الالحقة المراجعات خالل السياسة

ع وم   -34 لى المتو ادرا  ل العراق  ا ي و لصندوق لاالئتمان القائم  يصل مجموعوسوف صندوق. لل سداد المد
% من الدين العام 7% من صادرات السلع والخدمات و10% من إجمالي االحتياطيات الرسمية و16 مستوى ذروة يبل إلى

  ).11الخارجي (الجدول 

الصندوق را تقيي
ا   -35 ا السل عت ية للتعامل مع تتس السياسا التي و ديد الصدما العرا "  –ال ي "دا و جما تن و

ئمة.  -سعار النف  ا م اإليرادات من خالل مزيج من  الحاد في هبوطالوفي مجال المالية العامة، تعالج السلطات مشكلة ن
  .30، الفقرة بشأن العراق 16/225التقرير القطري رقم راجع  15
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مع حماية اإلنفاق  التي تفتقر إلى الكفاءة لنفقات الرأسماليةاتصحيح أوضاع المالية العامة، يتمثل معظمها في تخفيض  تدابير
، مما يمثل السلطات تطبيق نظام الربط بالدوالر األمريكي بصورة مالئمة. وفي المجال الخارجي، تواصل ، والتمويلاالجتماعي

  ركيزة مهمة لالقتصاد.

ار اتفاق االستعداد االئتماني   نتائوكان  -36 ي  ة األدا  تل لى م اذ  تفا ولك ت التوصل  ا ات جرا
ي لى المسار الص رنام  اد ال ية  ية كا ي  المسبقة اإلجراءات أحد تنفيذ الوزراء رئيس أوقففقد ولسوء الحظ، . تص

 ،حزيران/يونيو نهاية في معايير األداء الخمسة من ثالثة السلطات واستوفت. اتفاق االستعداد االئتماني عقد على للموافقة الالزمة
 أن تقيس هايمكن ال السلطات أن التجربةوضحت أ ،خر واحد لمعيار أداء وبالنسبة ،صغير ولم تستوف معيار أداء واحد بهامش

 بهامش الجديدة الخارجية المتأخرات بشأن مستمرالداء األكذلك لم تستوف السلطات معيار  .االستحقاق أساس على النفقات جميع
وتقترح تعديل تعريف معيار األداء المتعلق  بمعيار األداء المستمر التقيد من إعالن عدماإلعفاء  السلطات وتطلب. صغير

 فيو . المستقبل في المطلوبة المعلومات تقديم علىبالرصيد األولي غير النفطي بحيث تتماشى متطلبات المعلومات مع قدرتها 
 المتعلقةمعايير األداء  مستوى في تغييراتإجراء  أيضا تطلب السلطات ،2016 عام في المعدل ة العامةالمالي برنامج ضوء

 الموجودات وصافي العراقي، المركزي البنك لدى الدولية االحتياطياتٕاجمالي و  المركزية، للحكومةبالرصيد األولي غير النفطي 
 طلبوت. الطلبات هذه ويؤيد الخبراء. 2016 كانون األول/ديسمبر نهاية فيالعام  الدين ٕاجماليو  العراقي، المركزي لبنكل المحلية
 لتقييم المطلوبة نظرا ألن المعلوماتسبتمبر/أيلول  نهايةأداء محددة ل معايير أربعة شرط انطباق من اإلعفاء أيضا السلطات
 دليل يوجد وال فرة،امتو  غير البيانات هذه أنب السلطات ما أفادت به على وبناء. بعد فرةامتو  غير) يث يلزمح ،المدققة( المعايير
ن الخبراء  األداء، معايير استيفاء يتم لن أنه على واضح  توافر عدم من الرغم على بنجاح،سينفذ  البرنامجأن مطمئنون إلى ف

 حققتو  ،ىاألول للمراجعة ة المقررةالهيكلية الست المعايير من ةثالث السلطاتوقد استوفت . أيضا الطلب هذا يؤيدونو  المعلومات،
   .المعايير المتبقيةالستيفاء  الوقت من مزيد إلى تحتاج هاولكن جيدا تقدما

رو 2016 ا ي المعدل المالية العامة رنام ويتسق  -37 ي وم نة   .اتفاق االستعداد االئتماني مع 2017 ا الموا
 طلب وقتالذي كان مقررا ة العامة المالي برنامج منبكثير  تشددا أكثرالعامة  لماليةل برنامجا الحكومة ستنفذ ،2016 عام فيو 

 عامةالة ماليا للبرنامج ستنفذ الحكومة ،2017 عام فيو . والخارجي المحلي التمويل نق بسبب االستعداد االئتمانياتفاق عقد 
إال خالل الربع  2016نظرا لعدم توافر جزء من التمويل الخارجي المقرر أصال في البرنامج في نهاية عام  ما حد إلى أوسع

 النفقات لمزيد من المجال إفساح أجل من الجارية، النفقات أن تحتوي السلطات على الوقت، وبمرور. 2017األول من عام 
 األراضي تحرير ستعقب التي المتزايدة اإلنسانية االحتياجات ضوء في االجتماعي اإلنفاقويتعين حماية  .للنمو المعززة ةاالستثماري

  .التي يحتلها تنظيم "داعش"

ة  -38 تا لة  ذ المر ي  روري  ر ير التمويل م در وم ال ا ن م الم ي  ال را لالمرك دودية ان لى لقدر م
ن . لى األسواق الرسمالية الوصول التمويلية  االحتياجاتورغم أن تمويل الموازنة على هذا النحو ليس هو الحل المثالي، ف

أكبر للمالية العامة. وينبغي أن يتوقف عملية تصحيح وصعوبة تنفيذ  للتمويل لعدم وجود بديل الضخمة تجعله أمرا حتميا نظرا
تتضح الشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والبنية التحتية، حتى  لكي تمولتمويل المصارف  عنالبنك المركزي العراقي 

   .تمانيالمراجعة الثانية التفاق االستعداد االئعند إجراء معالجتها تتم العامة و على المالية المخاطر المحتملة 

نفاق  ويتعي  -39 سي جود ا جل ت امل م  ص  دار المالية العامة  راا ا ومن أجل . ومنع تراك المت
جميع بيانات وٕابال اإلدارة المالية،  قانونها الجديد بشأنتحقيق هذا الهدف، من الضروري أن تتخذ السلطات خطوات لتنفيذ 
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المالية العامة والدين، ومراقبة االلتزامات، وٕانشاء حساب الخزانة الواحد، ووضع نظام متكامل لمعلومات اإلدارة المالية، وٕاصالح 
 السنوات مدى على المتراكمة المحلية المتأخرات جميع لتحديد منتظمة امسوح أن تجري المالية وزارة علىو إدارة االستثمار العام. 

وعلى . للحكومة التمويلية القدرة مع بما يتماشى صحتها، من المالية الرقابة ديوانأن يتحقق  بعد إال تسديدهاعدم و  الماضية،
 ةيالنفطاإليرادات  تأمين أجل من المحدد الوقت في البصرة غاز شركةو  الدولية النفط شركاتإلى  تسدد المدفوعاتأن  السلطات

  .الهواء وتلوث الكهرباء إنتاج تكلفة قللي أن يمكن الذياألمر  الغاز، احتراق من والحد

لى الصر   -40 ا القيود  ي وال ي العرا ن المرك ار القانوني لل ي ا و تع ذ ن وا المت ال ي  كذل يجدر التر
. ا ر سل األموال وتمويل ا ة  ير مكا اندماج النظام المالي المحلي في االقتصاد  تحسينلى عذلك  يساعدوسوف  وتنفيذ تدا

  العالمي. 

ي.  ويتعي  -41 ا المصر لى الج يم  يكلة المصار المملوكة للدولة التي ت تصميم وتنفيذ خطط  ويتعيناد 
  إلعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين المملوكين للدولة عقب تدقيق كشوفهما المالية وفق المعايير الدولية.

ي تنفيذ  -42 ية  وين نةاتفا ادية و  تقاس الموا كومة االت . ي ال لي كردستا ق ائومن شأن االتفاق على طر كومة 
قدرة الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان على مواجهة هجمات تنظيم "داعش" أن يزيد مالئمة لتنفيذ اتفاقية تقاسم الموازنة 

  وصدمة أسعار النفط. 

اتفاق االستعداد االئتماني  الوال ت   -43 ر المقترنة  ا صدمات جديدة خافضة حدوث من  أساسا مخاطروتنشأ ال. اليةالم
ومواطن اليقين السياسي،  متنظيم "داعش"، وأوجه عد الحرب ضدفي  واالنتكاساتواحتمال نق التمويل الخارجي، ألسعار النفط، 

البرنامج وفي تصميم وتنفيذ تدابير بغرض التي تتيح مراقبة إبال البيانات ضعف في تزال هناك مواطن . وال اإلداري الضعف
سيجري تعديل تعاريف معايير ، البيانات عدم الدقة في إبالمخاطر المتأخرات. وللحد من تراكم منع و الجارية النفقات خفض 

 ، إلى جانب طلبالستة داءاألالبيانات الخاصة بثالثة من معايير إلبال بمدققين خارجيين  األداء وستواصل السلطات االستعانة
ارتفاع ، قد يؤدي وعلى جانب التطورات اإليجابيةالمالية العامة.  عملية إعداد تقاريرالمساعدة الفنية بغرض تعزيز  الحصول على

  الخارجي.الحساب و العامة  في البرنامج إلى الحد من اختالالت الماليةالوارد  إيرادات تصدير النفط عن المستوى

را   -44 مانا التمويل وتعديل معايير  لي األولى  ةالمراجع تماويوصي ال اتفاق االستعداد االئتماني ومراجعة 
ل تنفيذ االتفاقذا الصلة األدا والتعدي  األداء في إطار اتفاق االستعداد االئتماني خبراء الصندوق أن  يرىو  .مرا

السياسات الموضحة في مذكرة السياسات االقتصادية والمالية كفيلة بتلبية االحتياجات الملحة في ميزان المدفوعات والموازنة و 
   استمرارية القدرة على تحمل أعباء الدين. على الحفاظوبتنظيم "داعش" وانهيار أسعار النفط،  الصراع معوالناجمة عن 
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تار  -1الجدول  تصادية ومالية م را ا 2021-2013العراق: م
 )مليون وحدة حقوق سحب خاصة 1663.8 :الحصة(

 )2014مليون نسمة  34.3السكان: (

 )2014% 23الفقر:  معدل(

  )الرئيسية: النفط الخام الصادرات(
2013 2014 1/2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

/1تقديرات

تقديرات 
/1البرنامج ةمعدل

البرنامج 
/1البرنامج المعدل

البرنامج 
/1توقعات المعدل

 توقعات

/1توقعات ةمعدل

 توقعات

/1توقعات ةمعدل

 توقعات

/1توقعات ةمعدل

 توقعات

 ةمعدل

 النمو االقتصادي واألسعار

 , , , , , , , , , , , , , ,- , , إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %) 

 , , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- ,- , إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (التغير %) 

 , , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- ,- , ُمخفض إجمالي الناتج المحلي (التغير %) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (دوالر أمريكي) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , إجمالي الناتج المحلي (تريليون دينار عراقي) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (تريليون دينار عراقي) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , إجمالي الناتج المحلي (بمليارات الدوالرات األمريكية) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , إنتاج النفط (مليون برميل يوميا) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , صادرات النفط (مليون برميل يوميا) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , أسعار تصدير النفط العراقي (دوالر أمريكي للبرميل) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , تضخم أسعار المستهلكين (التغير % نهاية الفترة) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , تضخم أسعار المستهلكين (التغير % المتوسط) 

 (% من إجمالي الناتج المحلي)

 الحسابات القومية 

 , , , , , , , , , , , , , , , , إجمالي االستثمار المحلي   

 , , , , , , , , , , , , , , , , منه: العام   

 , , , , , , , , , , , , , , , , إجمالي االستهالك المحلي 

 , , , , , , , , , , , , , , , , منه: العام    

 , , , , , , , , , , , , , , , , إجمالي المدخرات القومية 

 , , , , , , , , , , ,- ,- , , , , منه: العام   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , االستثمار –رصيد االدخار  

 (% من إجمالي، ما لم يذكر خالف ذلك الناتج المحلي)

 الموارد العامة

 , , , , , , , , , , , , , , , , اإليرادات الحكومية والمنح   

 , , , , , , , , , , , , , , , ,اإليرادات الحكومية النفطية  

 , , , , , , , , , , , , , , , ,اإليرادات الحكومية غير النفطية  

 , , , , , , , , , , , , , , , , :منهاالنفقات،  

 , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات الجارية 
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 , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات الرأسمالية 

 , ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- رصيد المالية العامة الكلي (شامال المنح) 

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- رصيد المالية العامة األولي غير النفطي (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) 

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- /2 رصيد المالية العامة األولي غير النفطي المعدل (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , /2النفقات األولية غير النفطية المعدلة (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)  

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- , /2النفقات األولية غير النفطية المعدلة (النمو السنوي الحقيقي، %)  

 بنود للتذكرة:

 , , , , , , , , , , , , , , , , /3مجموع الدين الحكومي (% من إجمالي الناتج المحلي) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , /3مجموع الدين الحكومي (بمليارات الدوالرات األمريكية) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , الدين الحكومي الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , الدين الحكومي الخارجي (بمليارات الدوالرات األمريكية) 

 (% من إجمالي، ما لم يذكر خالف ذلك الناتج المحلي)

 المؤشرات النقدية

 , , , , , , , , ,- , , ,- ,- ,- ,- , نمو االحتياطي النقدي 

 , , , , , , , , , , , , ,- ,- , , نمو النقود بمعناها الواسع 

 … … … … … … … … … … ... … , , , , سعر الفائدة األساسي (نهاية الفترة) 

 (% من إجمالي، ما لم يذكر خالف ذلك الناتج المحلي)

 القطاع الخارجي

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , الحساب الجاري   

 , , , , , , , , ,- , ,- ,- ,- ,- , , الميزان التجاري 

 , , , , , , , , , , , , , , , , صادرات السلع 

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- واردات السلع 

 , , ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,-الرصيد الخارجي الكلي  

 , , , , , , , , , , , , , , , ,/4إجمالي االحتياطيات (بمليارات الدوالرات األمريكية) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , بعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات 

 … … … … … … … … … … … … , , , , سعر الصرف (دينار لكل دوالر أمريكي متوسط الفترة) 

/5سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير % نهاية الفترة)

, , , , … … … … … … … … … … … … 

/6(بمليارات الدوالرات األمريكية) الفجوة التمويلية

, , , , , ,  , , ,  , , , , , 

على عقد الموافقة صدور  عندتعديل مسار الفجوة التمويلية لتعكس التمويل غير المحدد وحسب،  معسنوات،  ثالث مدته االئتماني لالستعداد اتفاق عقد وطلب الصندوق خبراء يتابعه الذي للبرنامج والثانية األولى المراجعتان: در عن صندوق النقد الدولي بعنوانالصاعن العراق  16/225التقرير القطري رقم   /1
 اتفاق االستعداد االئتماني البالغة مدته ثالث سنوات.

  أشهر، على الترتيب. 5الفعلية خالل هذين العامين على شهرين و . وقد اقتصرت التحويالت2015و 2014التعديل يعكس تقديرات عام كامل لتحويالت الحكومة االتحادية إلى حكومة إقليم كردستان في  /2

  يشمل المتأخرات. /3

  ، للتغطية.3، الحاشية 8راجع الجدول  /4

  .الصرف األرقام الموجبة تعني ارتفاع سعر /5

   .التمويل غير المحدد يقتصر على /6
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ا القومية  -2الجدول  سا  2021-2013العراق: ال
(%) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

/1تقديرات

تقديرات 
/1تقديرات معدلة

تقديرات 
/1البرنامج معدلة

البرنامج 
/1البرنامج المعدل

البرنامج 
/1توقعات المعدل

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
/1توقعات معدلة

التوقعات 
 المعدلة

 معدالت النمو السنوي، باألسعار الثابتة % من إجمالي الناتج المحلي

 , , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- ,- ,- , الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

 , , , , , , , , , , , , , , , , , التعدين والنفط الخام والمحاجر

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفط الخام   

 , , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- ,- ,- , أنشطة تعدينية أخرى   

 , , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- ,- ,- , الصناعة التحويلية

 , , , , , , , , , , , , ,- ,- , , , الكهرباء والمياه

 , , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- ,- ,- , البناء

 , , , , , , , , , , , , ,- ,- , , , النقل والتخزين واالتصاالت

 , , , , , , , ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- , تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

 , , , , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- , خدمات التمويل والتأمين والعقارات واألعمال

 , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,خدمات التمويل والتأمين   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , العقارات   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , ,- , ,- ,- ,- ,- ,- , واالجتماعية والشخصية المجتمعيةالخدمات 

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , , , , , , ,- ,- , مقدمو الخدمات الحكومية   

 ,- , ,- , ,- , ,- ,- , ,- ,- ,- ,- ,- , , , الخدمات الشخصية   

 , , , , , , , , , , , , , ,- , ,- , إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة

 , , , , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- , ناقصا: الرسوم المحتسبة على الخدمات المصرفية

 , , , , , , , , , , , , , ,- , ,- , إجمالي الناتج المحلي بالتكلفة الثابتة لعوامل اإلنتاج

 , , , , , , , , , , , , , , , , , زائدا: الضرائب غير المباشرة

 , , , , , , , , , , , , , ,- , ,- , الي الناتج المحليإجم

 , , , , , , , , , , , , , , , , , إجمالي الناتج المحلي النفطي   

 , , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- ,- ,- , إجمالي الناتج المحلي غير النفطي   
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  :بنود للتذكرة

 , , , , , , , , , , , , , 185.1 , , , (تريليون دينار عراقي) إجمالي الناتج المحلي

 , , , , , , , , , , , , , 61.6 , , , إجمالي الناتج المحلي النفطي   

 , , , , , , , , , , , , , 123.4 , , , إجمالي الناتج المحلي غير النفطي   

  .النقد الدولي صادر: السلطات العراقية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوقالم

على عقد اتفاق الموافقة صدور عند تعديل مسار الفجوة التمويلية لتعكس التمويل غير المحدد وحسب،  مع، سنوات ثالث مدته االئتماني لالستعداد اتفاق عقد وطلب الصندوق خبراء يتابعه الذي للبرنامج والثانية األولى المراجعتان: الصادر عن صندوق النقد الدولي بعنوانعن العراق  16/225التقرير القطري رقم  /1
  االستعداد االئتماني البالغة مدته ثالث سنوات.
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ية  -3جدول ال كومة المرك ا المالية العامة لل سا  2021-2013العراق: 

خالف ذلك)ذكر ما لم يُ  ،(تريليون دينار عراقي

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

/1تقديرات

تقديرات 
  معدلة

النصف 
/1البرنامج  األول

البرنامج 
/1البرنامج  المعدل

البرنامج 
/1توقعات  المعدل

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
 معدلة

 , , , , , , , , , , , , , , , , , اإليرادات والمنح

 , , , , , , , , , , , , , , , , , اإليرادات   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفطية  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , إيرادات تصدير النفط الخام    

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,  بالنفط المرتبطة العامة الشركات من تحويالت 

 , , , , , , , , , , , , , , , , , غير النفطية  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , اإليرادات الضريبية    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , اإليرادات غير الضريبية    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , المنح   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات الجارية   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الرواتب ومعاشات التقاعد  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الرواتب    

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,  رواتب (الدفاع/الداخلية)

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,/3رواتب (أخرى)

 , , , , , , , , , , , , , , , , , معاشات التقاعد 

 , , , , , , , , , , , , , , , , , السلع والخدمات  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , التحويالت  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , شبكة األمان االجتماعية (بما في ذلك نظام التوزيع العام)    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , /2التحويالت إلى المؤسسات المملوكة للدولة     

 , , , , , , , , , , , , , , , , , تحويالت أخرى 

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,مدفوعات الفائدة   

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,/3 تعويضات الحرب  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات االستثمارية   

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,النفقات االستثمارية غير المرتبطة بالنفط    



العراق

    صندوق النقد الدولي30      

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,  وجهة لمشروعاتمالممولة بقروض 

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,  أخرى

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات االستثمارية المرتبطة بالنفط  

 ,  ,  ,  ,  ,  , ,  شركات النفط الدولية

 ,  ,  ,  ,  ,  , ,  شركات النفط الوطنية

 , ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- المنح) شامالالرصيد (

 , ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- الرصيد (ما عدا المنح)

 , , , , , , , , , , , , , , , ,- ,- التفاوت اإلحصائي

 ,- , ,- , , , , , , , , , , , , , , التمويل

 ,- ,- ,- ,- , ,- , , , , ,- , ,- , , , , التمويل الخارجي   

 , , , , , , . , , , , , , , , , , قروض دعم الموازنة  

 , , , , , , , , . , , , , , , , , المؤسسات المالية الدولية    

 , , , , , , . , . , , , , , , , , ثنائي 

 , , , , , , , , , , , , , , , , , سندات يوروبوند    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , تمويل المشروعاتلقروض   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- استهالك الديون  

 , , , , , , , , , , , , , , , ,- , األصول في الخارج  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الحيازات من حقوق السحب الخاصة  

- , , , ,- ,- ,- ,- ,- , , حسابات مستحقة الدفع   . , , , , , , 

 , , , , , , , , , , ,- ,- , , , متأخرات  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , التمويل المحلي   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , التمويل المصرفي     

 , , , , , , , , , , , , , , , , , البنك المركزي العراقي    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , القروض   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الودائع   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , المصارف التجارية    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , القروض   

 , , , , , , , , , , , , الودائع   

 , , , , , , , . , . , , , , , , , التمويل غير المصرفي  

 , , , , , , , , , , ,- ,- , ,- ,- حسابات مستحقة الدفع  



العراق

     31صندوق النقد الدولي

 , , , , ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , , , , متأخرات  

 , , , , , , , , , , , ,/4فجوة التمويل   

 بنود للتذكرة:

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات المرتبطة باألمن (معدات ورواتب الجيش والشرطة)   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , إيرادات تصدير النفط من حكومة إقليم كردستان   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , التحويالت إلى حكومة إقليم كردستان   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات األولية غير النفطية   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , /5النفقات األولية غير النفطية المعدلة    

النفقات األولية غير النفطية المعدلة (النمو السنوي الحقيقي، %)    
5/, -, -, -, -, -, -, -, , -, -, -, -, -, -, -, -, 

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ، على أساس االستحقاقرصيد المالية العامة األولي غير النفطي   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- /5رصيد المالية العامة األولي غير النفطي المعدل    

 ,-  ,-  ,-  ,-  ,-  ,-  ,- ,-  ,- ,- /6، على األساس النقديالنفطيي غير رصيد المالية العامة األول   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , إجمالي الدين العام    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , متوسط سعر تصدير النفط العراقي (دوالر أمريكي/برميل)   

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,  حجم الصادرات النفطية

 , , , , , , , , , , , , , , , , , مجموع تمويل البنك المركزي العراقي لعجز الموازنة   

  المصادر: السلطات العراقية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

على الموافقة صدور عند تعديل مسار الفجوة التمويلية لتعكس التمويل غير المحدد وحسب،  مع، سنوات ثالث مدته االئتماني لالستعداد اتفاق عقد وطلب الصندوق خبراء يتابعه الذي للبرنامج والثانية األولى المراجعتان: الدولي بعنواندر عن صندوق النقد الصا عن العراق 16/225التقرير القطري رقم  /1
 ثالث سنوات.عقد اتفاق االستعداد االئتماني البالغة مدته 

  ، تشمل التحويالت الخارجة عن الموازنة الممولة من مصرف الرافدين إلى المؤسسات المملوكة للدولة.2014-2013بالنسبة للفترة  /2

مم المتحدة رقم 5محسوبة على أساس  /3   لدولة الكويت.لتمويل تعويضات الحرب التي ُتسدد  1483% من صادرات النفط وفقا لقرار مجلس األمن التابع ل

  .يشمل التمويل غير المحدديقتصر على  /4

   أشهر، على الترتيب. 5. وقد اقتصرت التحويالت الفعلية خالل هذين العامين على شهرين و2015و 2014التعديل يعكس تقديرات عام كامل لتحويالت الحكومة االتحادية إلى حكومة إقليم كردستان في  /5

  .على أساس االستحقاق عن طريق: (أ) طرح اإلنفاق الممول بمتأخرات متراكمة خالل تلك الفترة و(ب) إضافة سداد المتأخرات خالل نفس الفترة الذي ُيقاسرصيد المالية العامة األولي غير النفطي على األساس النقدي يعدل الرصيد األولي غير النفطي  /6



العراق

    صندوق النقد الدولي32      

ا:  العراق -4 الجدول كومة العامة المالية سا ية لل  2021-2013 المرك
  )% من إجمالي الناتج المحلي(

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

/1تقديرات

تقديرات 
  معدلة

النصف 
/1البرنامج  األول

البرنامج 
/1البرنامج  المعدل

البرنامج 
/1توقعات  المعدل

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
 معدلة

 , , , , , , , , , , , , , , , , , اإليرادات والمنح

 , , , , , , , , , , , , , , , , , اإليرادات   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفطية  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , غير النفطية  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , المنح   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات الجارية   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الرواتب ومعاشات التقاعد  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الرواتب    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , معاشات التقاعد 

 , , , , , , , , , , , , , , , , , السلع والخدمات  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , التحويالت  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , شبكة األمان االجتماعية     

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,/2التحويالت إلى المؤسسات المملوكة للدولة     

 , , , , , , , , , , , , , , , , , تحويالت أخرى 

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,مدفوعات الفائدة   

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,/3 تعويضات الحرب   

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,النفقات االستثمارية    

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,النفقات االستثمارية غير المرتبطة بالنفط   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات االستثمارية المرتبطة بالنفط  

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  شركات النفط الدولية

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  شركات النفط الوطنية

 , ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- المنح) شامالالرصيد (

 , ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- المنح)الرصيد (ما عدا 



العراق

     33صندوق النقد الدولي

 , , , , , , , , , , , , , , , ,- ,-  التفاوت اإلحصائي

 ,- , ,- , , , , , , , , , , , , , , التمويل

 ,- ,- ,- ,- , ,- , , , , ,- , ,- , , , , التمويل الخارجي   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , قروض دعم الموازنة  

 , , , , , , . , , , , , , , , , , المؤسسات المالية الدولية    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , ثنائية 

 , , , , , , , , , , , , , , , , , سندات يوروبوند    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , تمويل المشروعاتلقروض   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- استهالك الديون  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , في الخارج  الموجودات  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الحيازات من حقوق السحب الخاصة  

 , , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- ,- , , حسابات مستحقة الدفع  

 , , , , , , , , , , ,- ,- , , , , , متأخرات  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , التمويل المحلي   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , التمويل المصرفي     

 , , , , , , , , , , , , , , , , , البنك المركزي العراقي    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , القروض   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الودائع   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , المصارف التجارية    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , القروض   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الودائع   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , التمويل غير المصرفي  

 , , , , , , , , , , , , , ,- ,- , , حسابات مستحقة الدفع  

 , , , , ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , , , , متأخرات  

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,/4: فجوة التمويل   

 بنود للتذكرة:

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات المرتبطة باألمن (معدات ورواتب الجيش والشرطة)   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , (% من إجمالي الناتج المحلي) النفقات الجارية   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , (% من إجمالي الناتج المحلي) النفقات األولية غير النفطية   



العراق

    صندوق النقد الدولي34      

(% من إجمالي الناتج  النفقات األولية غير النفطية المعدلة   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , /5 المحلي)

، على أساس االستحقاق رصيد المالية العامة األولي غير النفطي   
 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- (% من إجمالي الناتج المحلي)

(% من إجمالي  رصيد المالية العامة األولي غير النفطي المعدل   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,-/5 الناتج المحلي)

، على األساس النقدي ي غير النفطيرصيد المالية العامة األول   
 ,-   ,-   ,-   ,-   ,-   ,-   ,- ,- ,- ,- /6الناتج المحلي)(% من إجمالي 

 , , , , , , , , , , , , , , , , , العام (% من إجمالي الناتج المحلي)إجمالي الدين    

(% من  العراقي لعجز الموازنة مجموع تمويل البنك المركزي   

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,  إجمالي الناتج المحلي)

  المصادر: السلطات العراقية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
الموافقة على صدور  عندسنوات، مع تعديل مسار الفجوة التمويلية لتعكس التمويل غير المحدد وحسب،  ثالث مدته االئتماني لالستعداد اتفاق عقد وطلب الصندوق خبراء يتابعه الذي للبرنامج والثانية األولى المراجعتان:  الصادر عن صندوق النقد الدولي بعنوانعن العراق  16/225التقرير القطري رقم  /1

  االئتماني البالغة مدته ثالث سنوات.عقد اتفاق االستعداد 

  ، تشمل التحويالت الخارجة عن الموازنة الممولة من مصرف الرافدين إلى المؤسسات المملوكة للدولة.2014-2013بالنسبة للفترة  /2

مم المتحدة رقم 5محسوبة على أساس  /3   تعويضات الحرب التي ُتسدد لدولة الكويت.لتمويل  1483% من صادرات النفط وفقا لقرار مجلس األمن التابع ل

  .التمويل غير المحدديقتصر على  /4

   أشهر، على الترتيب. 5. وقد اقتصرت التحويالت الفعلية خالل هذين العامين على شهرين و2015و 2014التعديل يعكس تقديرات عام كامل لتحويالت الحكومة االتحادية إلى حكومة إقليم كردستان في  /5

  .على أساس االستحقاق عن طريق: (أ) طرح اإلنفاق الممول بمتأخرات متراكمة خالل تلك الفترة و(ب) إضافة سداد المتأخرات خالل نفس الفترةالذي ُيقاس رصيد المالية العامة األولي غير النفطي على األساس النقدي يعدل الرصيد األولي غير النفطي  /6



العراق

     35صندوق النقد الدولي

ا:  العراق -5 الجدول كومة العامة المالية سا ية لل   2021-2013 المرك
)غير النفطي % من إجمالي الناتج المحلي(

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

/1تقديرات

تقديرات 
  معدلة

النصف 
  األول

1البرنامج

/

البرنامج 
  المعدل

1البرنامج

/

البرنامج 
/1توقعات  المعدل

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
 معدلة

 , , , , , , , , , , , , , , , , , اإليرادات والمنح

 , , , , , , , , , , , , , , , , , اإليرادات   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفطية  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , غير النفطية  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات الجارية   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الرواتب ومعاشات التقاعد  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الرواتب    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , معاشات التقاعد 

 , , , , , , , , , , , , , , , , , السلع والخدمات  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , التحويالت  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , شبكة األمان االجتماعية     

 , , , , , , , , , , , , , , , , , /2التحويالت إلى المؤسسات المملوكة للدولة     

 , , , , , , , , , , , , , , , , , تحويالت أخرى 

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,مدفوعات الفائدة   

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,/3 تعويضات الحرب   

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,النفقات االستثمارية    

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,النفقات االستثمارية غير المرتبطة بالنفط   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات االستثمارية المرتبطة بالنفط  

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  شركات النفط الدولية

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  شركات النفط الوطنية

 , ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- المنح) شامالالرصيد (

 , ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- الرصيد (ما عدا المنح)

 , , , , , , , , , , , , , , , ,- ,- التفاوت اإلحصائي



العراق

    صندوق النقد الدولي36      

 ,- , ,- , , , , , , , , , , , , , , التمويل 

 ,- ,- ,- ,- , ,- , , , , ,- , ,- , , , , التمويل الخارجي   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , قروض دعم الموازنة  

 , , , , , , . , , , , , , , , , , المؤسسات المالية الدولية    

 , , , , , , , , . , , , , , , , , ثنائي 

 , , , , , , , , , , , , , , , , , سندات يوروبوند    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , تمويل المشروعاتلقروض   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- استهالك الديون  

 , , , , , , , , , , , , , , , ,- , في الخارج موجودات ال  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الحيازات من حقوق السحب الخاصة  

. , , , ,- ,- ,- ,- ,- , , حسابات مستحقة الدفع   - , , , , , , 

 , , , , , , , , , , ,- ,- , , , , , متأخرات  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , التمويل المحلي   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , التمويل المصرفي     

 , , , , , , , , , , , , , , , , , البنك المركزي العراقي    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , القروض   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الودائع   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , المصارف التجارية    

 , , , , , , , , , , , , , , , , , القروض   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , الودائع   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , التمويل غير المصرفي  

 , , , , , , , , , , , , , ,- ,- , , حسابات مستحقة الدفع  

 , , , , ,- , ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , , , , متأخرات  

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,/4: فجوة التمويل   

 بنود للتذكرة:

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفقات المرتبطة باألمن (معدات ورواتب الجيش والشرطة)   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) النفقات الجارية   

 غير (% من إجمالي الناتج المحلي النفقات األولية غير النفطية   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , )النفطي

(% من إجمالي الناتج  النفقات األولية غير النفطية المعدلة   

 , , , , , , , , , , , , , , , , , /5 )النفطي غير المحلي

، على أساس االستحقاق رصيد المالية العامة األولي غير النفطي   
 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- )النفطي غير (% من إجمالي الناتج المحلي
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(% من إجمالي  رصيد المالية العامة األولي غير النفطي المعدل   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,-/5 )النفطي غير الناتج المحلي

، على األساس النقدي رصيد المالية العامة األولي غير النفطي   
 ,-  ,-  ,-  ,-  ,-  ,-  ,- ,-  ,- ,- /6)النفطي غير من إجمالي الناتج المحلي(% 

 , , , , , , , , , , , , , , , , , (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)إجمالي الدين العام    

(% من  مجموع تمويل البنك المركزي العراقي لعجز الموازنة   

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,  )غير النفطي إجمالي الناتج المحلي

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,  إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (تريليون دينار عراقي)

  المصادر: السلطات العراقية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

الموافقة صدور عند تعديل مسار الفجوة التمويلية لتعكس التمويل غير المحدد وحسب،  مع، سنوات ثالث مدته االئتماني لالستعداد اتفاق عقد وطلب الصندوق خبراء يتابعه الذي للبرنامج والثانية األولى المراجعتان: الصادر عن صندوق النقد الدولي بعنوانعن العراق  16/225التقرير القطري رقم  /1
 على عقد اتفاق االستعداد االئتماني البالغة مدته ثالث سنوات.

  الخارجة عن الموازنة الممولة من مصرف الرافدين إلى المؤسسات المملوكة للدولة.، تشمل التحويالت 2014-2013بالنسبة للفترة  /2

مم المتحدة رقم 5محسوبة على أساس  /3   لتمويل تعويضات الحرب التي ُتسدد لدولة الكويت. 1483% من صادرات النفط وفقا لقرار مجلس األمن التابع ل

  .التمويل غير المحدديقتصر على  /4

   أشهر، على الترتيب. 5. وقد اقتصرت التحويالت الفعلية خالل هذين العامين على شهرين و2015و 2014ديل يعكس تقديرات عام كامل لتحويالت الحكومة االتحادية إلى حكومة إقليم كردستان في التع /5

  .على أساس االستحقاق عن طريق: (أ) طرح اإلنفاق الممول بمتأخرات متراكمة خالل تلك الفترة و(ب) إضافة سداد المتأخرات خالل نفس الفترةالذي ُيقاس رصيد المالية العامة األولي غير النفطي على األساس النقدي يعدل الرصيد األولي غير النفطي  /6
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ا: العراق - 6 الجدول ا مي و  2021-2013 المد
)ذلك غير خالف ُيذكر لم ما األمريكية الدوالرات بمليارات(

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

/1تقديرات

تقديرات 
/1البرنامج معدلة

البرنامج 
/1البرنامج المعدل

البرنامج 
/1توقعات المعدل

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
 معدلة

 الميزان التجاري

 , , , , , , , , ,- , ,- ,- ,- ,- , , (% من إجمالي الناتج المحلي)     

, , -, -, -, -, , -, , , , , , , , , 

 , , , , , , , , , , , , , , , , الصادرات

 , , , , , , , , , , , , , , , , النفط الخام   

 , , , , , , , , , , , , , , , , صادرات أخرى   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- الواردات

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- واردات القطاع الخا   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- واردات الحكومة   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- الخدمات، على أساس صاف

 , , , , , , , , , , , , , , , , المقبوضات   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- المدفوعات   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- الدخل، على أساس صاف

 , , , , , , ,- ,- , , , , , , ,- ,- التحويالت، على أساس صاف

 , , , , , , , , , , , , , , , , خاصة، على أساس صاف   

 , , , , , , ,- ,- , , , , , ,- ,- ,- رسمية، على أساس صاف   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , الحساب الجاري

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , (% من إجمالي الناتج المحلي)     

 , , , , , , , , , , , , , , , , الحساب الرأسمالي
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 , , , , , , , , , , , , , , ,- , الحساب المالي

 , , , , , , , , , , ,- ,- , , , ,/2االستثمار المباشر واستثمارات الحافظة (صاف)   

 ,- ,- ,- ,- , , , , , , , , , , ,- ,- أخرى رأسمالية، صاف   

 ,- ,- ,- ,- , ,- , , , , , , ,- ,- ,- , رسمية، صاف     

 , , , , , , , , , , , , ,- , ,- ,-موجودات ال    

 ,- ,- ,- ,- , ,- , , , , , , , ,- , ,الخصوم     

 , , , , , , , , , , , , , , , ,4/المبال المنصرفة   

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- استهالك الديون   

 , , , , , , , , , , , , , , ,- ,- خاصة، صاف  

 , , , , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- السهو والخطأ

 , , ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- الرصيد الكلي

 , , ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- (% من إجمالي الناتج المحلي)     

 ,- ,- , , , , , , , , , , , , , ,التمويل 

 , , , , , , , , , , , , ,- ,- , , /4)-صندوق تنمية العراق (زيادة    

 ,- ,- , , , , , , , , , , , , , ,- )-إجمالي االحتياطيات الدولية (زيادة    

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , ,- ,- ,- , ,- ,- )سداد مدفوعاتائتمان من صندوق النقد الدولي (   

 , , , , , , , , , , ,- ,- , , التغير في المتأخرات (سالب = انخفاض)    

 , , , , , , , , , , ,- ,- ,- ,- , …التغير في المبال مستحقة الدفع (سالب = انخفاض)    

 , , , , , , , , , , , , , , , … /5)-(زيادة  فجوة التمويل   

 بنود للتذكرة:

 , , , , , , , , , , , , , , , , /6إجمالي االحتياطيات الدولية (نهاية الفترة)

 , , , , , , , , , , , , , , , ,السلع والخدمات)    من وارداتال(بعدد أشهر      

 , , , , , , , , , , , , , , , , إجمالي الناتج المحلي

 , , , , , , , , , , , , , , , , إجمالي الناتج المحلي غير النفطيمنه:      

على عقد الموافقة صدور  عندتعديل مسار الفجوة التمويلية لتعكس التمويل غير المحدد وحسب،  مع، سنوات ثالث مدته االئتماني لالستعداد اتفاق عقد وطلب الصندوق خبراء يتابعه الذي للبرنامج والثانية األولى المراجعتان: الصادر عن صندوق النقد الدولي بعنوانعن العراق  16/225التقرير القطري رقم   /1
 اتفاق االستعداد االئتماني البالغة مدته ثالث سنوات.

 .2018-2016عمليات الطرح المزمعة لسندات اليوروبوند في الفترة  تشمل /2

 .2019-2016خالل الفترة  األخرى المانحةوالجهات  من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ُيحتمل صرفهاالمبال  تشمل /3

.  2014 ياريعكس تحويل أرصدة صندوق تنمية العراق من بنك االحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى البنك المركزي العراقي في مايو/ /4
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 2021-2013 النقدي المس: العراق -7 الجدول
)ذلك خالف ُيذكر لم ما العراقية، الدينارات بمليارات(

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

/1تقديرات

تقديرات 
  معدلة

يونيو/حزيران   
/1البرنامج  (تقديرات)

البرنامج 
/1البرنامج  المعدل

البرنامج 
/1توقعات  المعدل

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
/1توقعات معدلة

توقعات 
 معدلة

                  األجنبيةالموجودات صافي 

                  البنك المركزي العراقيمنها: لدى  

                - - صافي الموجودات المحلية

                - - المطالبات المحلية 

              - - - - صافي المطالبات على الحكومة العامة 

                  المطالبات على الحكومة العامة 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - الخصوم المستحقة للحكومة العامة ناقصا:   

                  المطالبات على القطاعات األخرى 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - بنود أخرى على أساس صاف 

                  النقود بمعناها الواسع

                 العملة خارج المصارف  

                  الودائع القابلة للتحويل 

                  ودائع أخرى  

 بنود للتذكرة:

 , , , , , , , , , , , , ,- ,- ,- , , النقود بمعناها الواسع (النمو %) 

 , , , , , , , , , , , , , , , , , النقود بمعناها الواسع (% من إجمالي الناتج المحلي) 

الناتج المحلي غير   سرعة تداول النقود بمعناها الواسع (بناء على إجمالي
 , , , , , , , , , , , , , , , , , النفطي)

 , , , , , , , , , , , , , , , , , (النمو %)االئتمان المقدم لالقتصاد  

 , , , , , , , , , , , , , , , , , االئتمان المقدم لالقتصاد (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)

 العراقية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.المصادر: السلطات 

على الموافقة صدور عند تعديل مسار الفجوة التمويلية لتعكس التمويل غير المحدد وحسب،  مع، سنوات ثالث مدته االئتماني لالستعداد اتفاق عقد وطلب الصندوق خبراء يتابعه الذي للبرنامج والثانية األولى المراجعتان: بعنوان الصادر عن صندوق النقد الدوليعن العراق  16/225التقرير القطري رقم  /1
  عقد اتفاق االستعداد االئتماني البالغة مدته ثالث سنوات.

  .يشمل التمويل غير المحدديقتصر على  /5

  ، للتغطية.3، الحاشية 8الجدول راجع  /6



العراق

    صندوق النقد الدولي42      

ي  - 8الجدول  ن المرك انية العمومية لل 2021-2013العراق: المي
(بمليارات الدينارات العراقية، ما لم ُيذكر خالف ذلك)

              
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

/1تقديرات

تقديرات 
 معدلة

يونيو 
 (تقديرات)

سبتمبر 
/1البرنامج  (تقديرات)

البرنامج 
/1البرنامج    المعدل

البرنامج 
/1توقعات    المعدل

توقعات 
/1توقعات    معدلة

توقعات 
/1توقعات    معدلة

 توقعات معدلة
/1توقعات 

توقعات 
 معدلة

 37.984 37.651 37.474 37.497 39.625 42.161 40.588 46.753 41.101 47.645 46.416 50.694 52.675 53.208 60.350 63.332 74.647 88.544 صافي الموجودات األجنبية

 42.810 37.662 42.301 37.507 44.451 42.172 45.414 46.763 45.928 47.656 51.243 50.705 56.774 56.565 63.733 63.343 79.273 92.314 الموجودات األجنبية

 42.444 37.302 41.934 37.147 44.085 41.812 45.048 46.403 45.562 47.296 50.876 50.345 56.410 56.199 63.374 62.983 77.720 90.742الموجودات االحتياطية الرسمية 

 5.754 5.754 5.328 5.328 4.933 4.933 4.568 4.568 4.229 4.229 3.916 3.916 4.514 4.508 3.626 3.626 4.038 1.902 الذهب

 35.431 31.548 35.347 31.820 37.892 36.879 39.221 41.836 40.073 43.067 45.701 46.429 51.388 51.169 59.357 59.357 72.545 86.723 أخرى

الحيازات من حقوق السحب الخاصة 
 1.260 0 1.260 0 1.260 0 1.260 0 1.260 0 1.260 0 508 521 391 0 1.136 2.117 ومركز االحتياطي في الصندوق

 366 360 366 360 366 360 366 360 366 360 366 360 364 366 360 360 1.553 1.572 موجودات أجنبية أخرى

 4.826- 10- 4.826- 10- 4.826- 10- 4.826- 10- 4.826- 10- 4.826- 10- 4.099- 3.357- 3.384- 10- 4.626- 3.771- الخصوم األجنبية

 37.271 42.304 33.864 34.949 28.008 25.188 22.710 15.970 17.962 9.777 12.763 5.180 8.143 7.012 2.438- 5.445- 10.311- 15.265- صافي الموجودات المحلية

 30.894 36.327 28.997 33.827 27.100 31.327 25.203 27.332 23.305 23.705 17.810 17.310 13.661 11.762 2.921 3.031 600 864 الموجودات المحلية

 30.800 36.232 28.902 33.732 27.005 31.232 25.108 27.237 23.210 23.610 17.715 17.215 13.552 11.673 2.826 2.937 513 751 صافي المطالبات على الحكومة العامة

 2.729 2.266 2.729 2.266 2.729 2.266 2.729 2.266 2.729 2.266 2.729 2.266 2.356 2.356 2.356 2.466 2.456 2.756 القروض المقدمة للحكومة المركزية

 31.937 37.828 30.039 35.328 28.142 32.828 26.245 28.833 24.347 25.206 18.847 18.811 14.179 13.225 6.225 6.225 31 0 الحيازات من حواالت الخزينة المخصومة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مطالبات أخرى

 1.066- 1.066- 1.066- 1.066- 1.066- 1.066- 1.066- 1.066- 1.066- 1.066- 1.066- 1.066- 547- 1.435- 1.522- 1.522- 1.107- 1.895- ودائع بالعملة المحلية

 2.800- 2.796- 2.800- 2.796- 2.800- 2.796- 2.800- 2.796- 2.800- 2.796- 2.796- 2.796- 2.435- 2.473- 4.232- 4.232- 867- 109- ودائع بالعملة األجنبية

 4.664 7.981 3.155 3.125 804- 4.135- 4.204- 9.358- 7.055- 11.924- 6.759- 10.126- 7.423- 6.264- 6.455- 6.455- 6.567- 10.797- 2/أدوات السياسة النقدية

 1.712 2.004- 1.712 2.004- 1.712 2.004- 1.712 2.004- 1.712 2.004- 1.712 2.004- 1.905 1.514 1.088 2.004- 4.343- 5.331- بنود أخرى صافية 

 75.255 79.955 71.338 72.445 67.633 67.349 63.298 62.723 59.063 57.422 59.179 55.874 60.818 60.220 57.888 57.888 66.231 73.259 االحتياطي النقدي

 54.008 54.215 51.179 48.034 48.187 43.840 45.007 40.398 41.414 36.004 42.548 35.593 44.577 43.143 38.585 38.585 39.884 40.630 العملة المتداولة  

 21.247 25.740 20.159 24.411 19.446 23.510 18.291 22.325 17.649 21.418 16.631 20.281 16.241 17.078 19.302 19.302 26.347 32.629 االحتياطيات المصرفية  

 ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...  ...  ...   ... ...   22 20 خصوم سائلة أخرى

 بنود للتذكرة

 5.5 10.4 5.5 7.6 6.8 7.4 7.2 9.2 0.2- 2.8 2.2 3.5-/4 4/3.4 4.0 12.6- 12.6- 9.6- 12.6 االحتياطي النقدي (النمو السنوي، %)

 5.5 12.9 6.2 9.6 7.1 8.5 8.7 12.2 2.7- 1.2 10.3 7.8-/4 4/10.9 9.1 3.3- 3.3- 3.1 14.4 العملة المتداولة (النمو السنوي، %)

إجمالي موجودات النقد األجنبي (مليون دوالر 
 35.909 31.612 35.478 31.481 37.297 35.434 38.112 39.325 38.546 40.081 43.043 42.665 47.805 47.626 53.707 53.375 66.655 77.823 3/أمريكي)

 المصادر: السلطات العراقية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

  اتفاق االستعداد االئتماني البالغة مدته ثالث سنوات.صدور الموافقة على عقد سنوات، مع تعديل مسار الفجوة التمويلية لتعكس التمويل غير المحدد وحسب، عند  ثالث مدته االئتماني لالستعداد اتفاق عقد وطلب الصندوق خبراء يتابعه الذي للبرنامج والثانية األولى : المراجعتانالصادر عن صندوق النقد الدولي بعنوانعن العراق  16/225التقرير القطري رقم  /1

  ، والودائع بالعملة المحلية، وحواالت البنك المركزي العراقي.األمريكي تمثل أساسا التسهيالت الدائمة لليلة واحدة بالدينار العراقي، وودائع المصارف التجارية بالدوالر /2

 بيانات وُأبلغتالتعريف حسب تعليمات البنك المركزي العراقي. ، ُتستبعد حقوق السحب الخاصة ومركز االحتياطي في الصندوق من 2015وابتداء من الربع الثالث من عام  .2014يار من إيرادات النفط) في مايو/ العراق التي تم نقلها من بنك االحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى حساب بالدوالر لدى البنك المركزي العراقي (أرصدة بالدوالر متأتيةيعكس أرصدة صندوق تنمية  2014بدءا من  /3

  مؤقتا وهذه المسألة قيد المراجعة. 2016حقوق السحب الخاصة ومركز االحتياطي وجميع المعامالت مع الصندوق في الميزانية العمومية في يونيو/حزيران 

  الترتيب.، على 2015مقارنة بنهاية يونيو/حزيران ونهاية سبتمبر/أيلول  /4
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موج اتفاق االستعداد  -9الجدول  را  مليا ال مني المقتر لعمليا المراجعة و العراق: الجدول ال
2019-2016االئتماني 

را ملية ال ة االئتما 1/يمة  تا رو تاري   ال

بماليين وحدات 
حقوق السحب 

 الخاصة

% من 
 حصة

 العضوية

الدوالرات بماليين 
 األمريكية

 موافقة المجلس التنفيذي على اتفاق االستعداد االئتماني. أو في تاريخ الحق 2016 حزيران/يونيو 29في  , , ,

لنهاية يير األداء المقررة االلتزام بمعايير األداء المستمرة ومعا  أو في تاريخ الحق 2016 أيلول/سبتمبر 15في  , , ,
  ، واستكمال المراجعة األولى بموجب االتفاق.2016 حزيران/يونيو

االلتزام بمعايير األداء المستمرة ومعايير األداء المقررة لنهاية  أو في تاريخ الحق 2017 نيسان/إبريل 15في  , , ,
، واستكمال المراجعة الثانية بموجب 2016 كانون األول/ديسمبر
 االتفاق.

أو في تاريخ  2017 تشرين األول/أكتوبر 15في   , , ,
 الحق

االلتزام بمعايير األداء المستمرة ومعايير األداء المقررة لنهاية 
 ، واستكمال المراجعة الثالثة بموجب االتفاق.2017 حزيران/يونيو

االلتزام بمعايير األداء المستمرة ومعايير األداء المقررة لنهاية  أو في تاريخ الحق 2018 نيسان/إبريل 15في  , , ,
، واستكمال المراجعة الرابعة بموجب 2017 كانون األول/ديسمبر
 االتفاق.

أو في تاريخ  2018 تشرين األول/أكتوبر 15في   , , ,
 الحق

االلتزام بمعايير األداء المستمرة ومعايير األداء المقررة لنهاية 
 ، واستكمال المراجعة الخامسة بموجب االتفاق.2018 حزيران/يونيو

االلتزام بمعايير األداء المستمرة ومعايير األداء المقررة لنهاية  أو في تاريخ الحق 2019 نيسان/إبريل 15في  , , ,
، واستكمال المراجعة السادسة بموجب 2018 األول كانون/ديسمبر
 االتفاق.

ل اتفاق  , , , ي  ة  ال المتا   مجمو الم

 االستعداد االئتماني

  المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

 .الصادر عن صندوق النقد الدولي  16/225التقرير القطري رقم من  10عملية مشتريات: راجع الجدول  13مراجعة ربع سنوية وعملية  12طلب اتفاق االستعداد االئتماني اشتمل على  /1
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را االئتما م صندوق النقد الدولي  - 10الجدول  2021-2015العراق: م
 )، ما لم ُيذكر خالف ذلكةوحدات حقوق السحب الخاصبماليين (

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 صفر صفر      المبال المنصرفة من االئتمان الممنوح من الصندوق (اتفاق االستعداد االئتماني وأداة التمويل السريع)

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 2009اتفاق االستعداد االئتماني،    

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر في الصندوق (القديمة) العضوية % من حصة  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر  2015أداة التمويل السريع،    

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر  في الصندوق (القديمة) العضوية % من حصة     

 صفر صفر     صفر 2016اتفاق االستعداد االئتماني،    

 صفر صفر     صفر في الصندوق (الحالية) العضوية % من حصة     

        االلتزامات (اتفاق االستعداد االئتماني وأداة التمويل السريع)

 صفر صفر صفر صفر صفر   (المجموع) 2009اتفاق االستعداد االئتماني،    

 صفر صفر صفر صفر صفر   /1المبال المسددة في إطار اتفاق االستعداد االئتماني      

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر  مجموع الرسوم والفائدة  

        (المجموع) 2015أداة التمويل السريع،    

 صفر    صفر صفر صفر /1المبال المسددة في إطار أداة التمويل السريع      

        مجموع الرسوم والفائدة  

       صفر (المجموع) 2016اتفاق االستعداد االئتماني،    

    صفر صفر صفر صفر /1المبال المسددة في إطار اتفاق االستعداد االئتماني      

       صفر مجموع الرسوم والفائدة  

      صفر في الصندوق (الحالية) العضوية % من حصة  

 مجموع االلتزامات كنسبة مئوية من:

    صفر صفر صفر  السلع والخدمات من صادراتال   

    صفر صفر صفر  الدين العام الخارجي   

     صفر صفر  إجمالي االحتياطيات   

   صفر صفر صفر صفر صفر إجمالي الناتج المحلي   

        في الصندوق (القديمة) العضوية حصة  

       في الصندوق (الحالية) العضوية حصة  

        االئتمان القائم الممنوح من الصندوق (اتفاق االستعداد االئتماني وأداة التمويل السريع)

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر  2009اتفاق االستعداد االئتماني،    

 صفر صفر      2015أداة التمويل السريع،    

       2016اتفاق االستعداد االئتماني،    

 مجموع االئتمان القائم الممنوح من الصندوق كنسبة مئوية من:   

        السلع والخدماتمن صادرات ال  

        الدين العام الخارجي  

        إجمالي االحتياطيات  

        إجمالي الناتج المحلي  

        في الصندوق (القديمة)العضوية حصة   

       في الصندوق (الحالية)العضوية حصة   

  المصادر: تقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

 التزامات خدمة الدين.اتفاق االستعداد االئتماني وأداة التمويل السريع وفق جدول يموجب مدفوعات التسدد  /1



العراق

     45صندوق النقد الدولي

تياجا والمصادر التمويلية  - 11الجدول  2019-2016العراق: مجمو اال
 (بمليارات الدوالرات األمريكية)

2016201720182019

 ,- ,- ,- ,-مجموع االحتياجات التمويلية -1

 , , , ,مجموع التمويل المتاح -2

 , , , ,محلي

 , , , , حواالت خزينة وسندات

 , , , ,منها مشتريات البنك المركزي العراقي 

 ,- ,- ,- ,/1 خرتمويل  

 , , , ,-خارجي 

 , , , ,  قروض  للموازنة

 , , , ,  المالية الدولية تالمؤسسا

 , , , , النقد الدولي (اتفاق االستعداد االئتماني) صندوق

 صفر صفر , ,  البنك الدولي

 صفر , , ,  مجموعة السبعة (كندا واليابان والمملكة المتحدة)

 صفر صفر , , ثنائي

 صفر صفر صفر ,الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

 صفر صفر , صفر  فرنسا

 صفر صفر , صفرمن الحكومة األمريكية) ضمان يوروبوند (بضمان وبدونسندات 

 , , , ,/2 لمشروعاتقروض ل

 صفر صفر , ,الواليات المتحدة

 , , , , أخرى

 ,- ,- ,- ,-/3 خرتمويل 

 , , صفر صفرفجوة التمويل -3

 :ةللتذكر بنود 
 إجمالي االحتياطيات الدولية 

 , , , ,بمليارات الدوالرات األمريكية

 , , , ,بعدد أشهر الواردات

    سعر الصرف، متوسط

 المصادر: تقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

 واستهالك الديون والمتأخرات. يشمل القروض من المصارف التجارية وسحب الودائع /1 

 .)3 (جدول الن وغيرهما وألمانيا إيطاليا من للمشروعات القروضيشمل  /2 

 .والحسابات مستحقة الدفع والمتأخراتاستهالك الديون يشمل  /3 
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يا  - 12الجدول  تيا را كفاية اال 2019-2013العراق: م

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

/1البرنامج  تقديرات معدلة  /1تقديرات

البرنامج 
/1البرنامج  المعدل

البرنامج 
 توقعات معدلة توقعات توقعات معدلة توقعات  المعدل

 , , , , , , , , , , , ,/2 ةاالحتياطيات بمليارات الدوالرات األمريكي

 , , , , , , , , , , , , االحتياطيات بعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات

             التي ُتستحقاالحتياطيات كنسبة مئوية من خدمة الدين الخارجي 

 , , , , , , , , , , , , االحتياطيات كنسبة مئوية من االحتياطي النقدي

 , , , , , , , , , , , , االحتياطيات كنسبة مئوية من النقود بمعناها الواسع

             /4 /3االحتياطيات كنسبة مئوية من مقياس صندوق النقد الدولي  لكفاية االحتياطيات 

لكفاية  المعززاالحتياطيات كنسبة مئوية من مقياس صندوق النقد الدولي 
           … … /5االحتياطيات 

  المصادر: السلطات العراقية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

الموافقة صدور عند تعديل مسار الفجوة التمويلية لتعكس التمويل غير المحدد وحسب،  مع، سنوات ثالث مدته االئتماني لالستعداد اتفاق عقد وطلب الصندوق خبراء يتابعه الذي للبرنامج والثانية األولى: المراجعتان الصادر عن صندوق النقد الدولي بعنوانعن العراق  16/225التقرير القطري رقم  /1
  على عقد اتفاق االستعداد االئتماني البالغة مدته ثالث سنوات.

   .النفطية اإليرادات من المتأتية األمريكي بالدوالر الحساب أرصدة يشمل ،2014 من اعتبارا /2

 .األخرى الخصوم ورصيد األجل قصير والدين الواسع بمعناها والنقود التصدير إليرادات المرجح الحاصل هو االحتياطيات كفاية ومقياس. كافية تعتبر االحتياطيات كفاية مقياس من% 150-100 حدود في االحتياطيات /3

 .الالحقة السنوات في سيما ال البيانات، دقة عدم إلى ذلك يؤدي وقد. الالحقة السنوات في للعراق الدولي االستثمار وضع عن بيانات توافر لعدم نظرا 2012 عام في مستواه عند ثابت األخرى الخصوم رصيد /4

 .المتوقع المستوى عن النفط أسعار تراجع احتمال لمراعاة إضافيا حدا المعزز المقياس هذا ويتضمن. كافية تعتبر المعزز االحتياطيات كفاية مقياس من% 150-100 حدود في االحتياطيات /5

العراق
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ق  ارجي -األولالمر مل الدي العا وال لى ت ليل استمرارية القدر   ت

فاق الدين في  اتفاق االستعداد االئتماني في  عقد على الموافقةمنذ  االسيناريو األساسي للمراجعة األولى تحسنا كبير ظل تحسنت 
وتعديالت وما بعده،  2016المالية العامة في تحسن سعر النفط وفاق توقعات . ويرتبط ذلك في معظمه ب2016 تموز/يوليو

فاق المالية العامة إلى جانب االمحلي الناتج الإجمالي تنطوي على ارتفاع البيانات التي   جع إقبالتراسمي. وأدى تحسن 
مجموع الدين  أن يصلوُيتوقع وعلى المدى المتوسط.  2016لدين المحلي إلى الحد من االقتراض الجديد في على ا المستثمرين

قبل أن يبدأ في االتجاه نحو الهبوط،  2018في  )%85(كان من قبل % 63 في ذروته إلىكنسبة من إجمالي الناتج المحلي 
% من إجمالي الناتج المحلي هذا 38. وُيتوقع ارتفاع الدين الخارجي إلى 2021المحلي في  % من إجمالي الناتج53ليصل إلى 

وأن يتراجع إلى  2018من إجمالي الناتج المحلي في %) 49من قبل  ت(كان% 40العام، وأن يصل إلى مستوى ذروة تبل 
% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية فترة التنبؤ. وسيظل العراق قادرا على االستمرار في تحمل ديونه في األجل المتوسط 31

ن استمرارية القدرة على تحمل الدين تواجه مخاطر  شريطة تنفيذ عملية تصحيح أوضاع المالية العامة الموصى بها. ومع ذلك، ف
(على الرغم  لمالية العامة، وارتفاع مستوى الدين الخارجي، وٕاجمالي االحتياجات التمويليةيفرضها تنفيذ خطط تصحيح أوضاع ا

والتأثر بالصدمات الكلية. وتتراجع المخاطر  % من قبل)29مقابل % من إجمالي الناتج المحلي 16من أنها انخفضت إلى 
 لمصارف المملوكة للدولة بتمديد الدين قصير األجل بينماثلث إجمالي االحتياجات التمويلية ينشأ من قيام ا نحو بدرجة طفيفة ألن

  % من الدين الخارجي يتكون من متأخرات موروثة ال يزال يتعين إعادة هيكلتها على أساس شروط نادي باريس.60 حوالي

ف مسار -1 ل السيناريو األساسي متوس األجل الدي  ان و ي  ة مئوية  22ن لي نق جمالي النات الم م 
لى قة  ي يوليو قد منذ الموا سنتيجة  2016 تمو/اتفاق االستعداد االئتماني  جمالي النات  وج الت ي كل م 

 . لي ومسارا الدي ن إلى ذروة نسبتها الم إجمالي  من% 85( المحلي الناتج % من إجمالي63ويصل مجموع الدين العام ا
 2021 في المحلي الناتجإجمالي  من %53 لىوينخفض إ) السابق على تحمل الدينتحليل استمرارية القدرة  في المحلي الناتج

إجمالي  إلى الدين نسبةفي  التحسن وهذا). السابق تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين في المحلي الناتجإجمالي  من% 75(
 االسمي، االنخفاض في مسار الدينإلى % 60بنسبة يرجع  المحلي الناتجإجمالي  من %22 الذي تبل نسبته المحلي الناتج

 2015 عام في بداية رصيد الدين مستوى وُخفض. االسمي المحلي الناتجإجمالي  مسار في االرتفاعترجع النسبة المتبقية إلى و 
تخفيض بسبب  الالحقةالسنوات %) بسبب إلغاء العد المزدوج. وتحسن مسار الدين االسمي في 2مليار دوالر، أو  2.4(بمقدار 
 تعديل بسبب) االسمية القيمةب %36 بنسبة( 2016 عام في كبير بشكلالموازنة  عجز وُخفضت توقعاتعجز الموازنة. توقعات 
 في البرنامج الوارد بالقدر محلي تمويلتعبئة  على القدرة عدم عن الناجم العام اإلنفاق من والحد بالزيادة،اإليرادات النفطية  توقعات
 السنوات الالحقةفي  ةالموازن عجز وُخفضت توقعات. 2017 عام إلى 2016 عام من المانحة الجهات من التمويل وتأجيل
ن،  السنوات الالحقةو  2016% في عام 6إنتاج النفط بنسبة ُرفع اإليرادات النفطية:  رفع توقعاتبسبب  في ضوء النتائج حتى ا

، بما يتماشى مع أحدث اتفترة التوقع امتداد دوالر للبرميل في المتوسط على 2.2أسعار النفط بما يقرب من  وُرفعت توقعات
زيادة  بسبب 2015 عام في %14 بنسبة االسمي المحلي الناتج إجماليوارتفع . "فاق االقتصاد العالمي"افتراضات تقرير 
 السنوات الالحقة في أيضا وارتفع النفطي، غير المحلي الناتج مخفض إجماليو  كردستان، في النفط وٕانتاج البناء التوقعات بشأن
.يلنفطا المحلي الناتج إجمالي زيادة التوقعات بشأن مع بما يتماشى

ع وم -2 رنام تر ل الدي يرتفع  المتو لى  ال ي ذروت  ا  134ويصل  ي  مريكي   2019مليار دوالر 
لى  ف  مريكي مليار  131وين ا دوالر  ا 2021ي  ور رصيد المالية العامة. اتسا وستكون هناك حاجة إلى  مع ت
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 عجزتمويل و  ،2018و 2017و 2016 في الكبير ة العامةالمالي عجز لتمويل محلي امعظمه ةجديد قروضالحصول على 
% من إجمالي 61(أمريكي مليار دوالر  134 تعادل ذروةمجموع رصيد الدين إلى  بلووسيؤدي ذلك إلى . 2019 في أصغر
خفض رصيد  في الالحقة السنوات في كبيرةال وتسديد المبالالعامة  المالية فوائضوسوف تسهم . 2019 عام في) المحلي الناتج

 احتياجاتمن  أيضا ذلك يقللو . 2021 عام بحلول) المحلي الناتجمن إجمالي  %53(أمريكي مليار دوالر  131الدين إلى 
 من %16( المتوسط المدى على يةحتياجات التمويلاالومتوسط . المتوسط المدى علىالكلية من التمويل بشكل كبير  العراق

 البال المستوى الحدي للمخاطر العالية يتجاوز قليال) من قبل المحلي الناتج % من إجمالي29مقابل  المحلي، الناتجإجمالي 
 حواالت من امعظمه في تكونت األجل قصيرة الديون إلى أن المخاطر تخفيف كذلك يرجع. المحلي الناتجإجمالي  من 15%

  .التمديد عدم مخاطر من يحد مما المركزي، البنك خصم لدىوتُ  للدولة المملوكة المصارففي حيازة  خزانة

. و -3 لى المد المتوس لي  و الدي الم ول تكوي الديو ن ع  يت وُيتوقع ارتفاع الدين المحلي من م المتو
مع تلبية معظم االحتياجات  2016% من إجمالي الناتج المحلي في 24إلى  2015% من إجمالي الناتج المحلي في 18

مصرفي الرشيد  فيالتمويلية هذا العام عن طريق قروض مصرفية والتمويل النقدي غير المباشر من خالل عمليات اإلقراض 
 سيتحقق، الجديدالتمويل الخارجي  سيتجاوز ، وخاصة المتأخرات الخارجية،2016في  تسديد المدفوعاتألن نظرا و والرافدين. 
ذلك يشمل و ). من إجمالي الناتج المحلي %38مليار دوالر أمريكي ( 66عند حوالي الدين الخارجي  رصيدمستوى استقرار 

ويتعين تسوية المتأخرات وال تزال قيد التفاوض.  2003مليار دوالر تراكمت في ظل حكومة ما قبل عام  41بل تمتأخرات خارجية 
حيث اُتفق على تخفيض صافي القيمة الحاضرة للدين بنسبة  2004الخارجية بالشروط التي حددها اجتماع نادي باريس عام 

قدرة على تحمل الدين، لن ُتسوى هذه المتأخرات أثناء فترة التوقعات. وحسب الفرضيات المتحفظة في تحليل استمرارية ال%. 80
نسبة الدين إلى  ستنخفض، أمريكي مليار دوالر 41% من المبل األصلي البال 20وٕاذا انخفضت المتأخرات الخارجية إلى 

قبل أن تنخفض إلى  2018% في عام 47وتصل في ذروتها إلى  2016% في عام 43% إلى 61إجمالي الناتج المحلي من 
 % في نهاية أفق التنبؤات.40نحو 

تصادية الكلية الرئيسية أل ةوسيالقي ال كانو  -4 يرا اال المت ير ا التن  لدا  ك ال الة العراق مقارنة  ي 
. ر فاق أسعار النفط، والصراع وأجه الضعف في البيانات. وكانت  األ والسبب وراء ذلك هو أجواء عدم اليقين المحيطة ب

اكتمال وجود مخاطر من عدم ذلك يؤكد و التنبؤات بشأن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والرصيد األولي في الغالب شديدة التفاؤل. 
االرتفاع في مستويات  استمرارمة المقررة في ظل البرنامج، األمر الذي سيؤدي إلى تصحيح أوضاع المالية العا تنفيذ عملية

 الدين. 

5-  . الصدما ر  ة للت ر تياجات التمويلية  ة ديو العراق وا لى  نس و  مل ال لى ت ارا القدر  ت ير ا وت
أو حدوث صدمة في أسعار الفائدة الرصيد األولي فمجموع دين العراق ُمعرض بصفة خاصة لصدمة في النمو ولكن تفاقم وضع 

 سيؤدي كذلك إلى حدوث ارتفاع كبير في الديون واالحتياجات التمويلية على المدى المتوسط.

x  :إذا انخفضت معدالت إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المتوقعة بمقدار انحراف معياري واحد (مما يعني صدمة النمو
% من إجمالي 76)، ستصل نسبة الدين إلى ذروة تبل 2018و 2017نقاط مئوية في  4ار انخفاض النمو الحقيقي بمقد

 . 2021% في 64قبل أن تنخفض تدريجيا إلى  2018الناتج المحلي في 
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x :نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في  4الرصيد األولي بمقدار  تدهوريفترض هذا السيناريو  صدمة الرصيد األولي
% 59إلى تنخفض ثم  2018% في 70 تبلة ذرو  نسبة الدين إلى وصول. وستؤدي زيادة العجز إلى 2018و 2017

 .اتبنهاية فترة التنبؤ 

x :قيقية سعار الفائد ال  نسبة الدين إلى وصول إلى الحقيقية نقاط مئوية في أسعار الفائدة 10زيادة مقدارها  تؤدي صدمة 
  2021.1% في 59إلى خفض نتثم  2019و 2018% من إجمالي الناتج المحلي في 64 تبلذروة 

x :قيقي سيجعل مجموع الدين  2017في % 30انخفاض سعر الصرف الحقيقي مرة واحدة بنسبة  صدمة سعر الصر ال
  .2021% في 61إلى  نخفضيثم  2018% من إجمالي الناتج المحلي في 73تبل العام يصل إلى ذروة 

x   :ة . 2018% من إجمالي الناتج المحلي في 90 تبلذروة  الدين إلى وصولإلى  مجتمعة هذه الصدمات ؤديتصدمة مرك
 .ات% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية األفق الزمني للتنبؤ 84وسوف يتراجع الدين إلى 

ة و  -6 لى  نس ارجي  مل الدي ال لى ت ليل استمرارية القدر  ار ت ي  و  مل ال لى ت ارا القدر  ت ير ا ت
 . الصدما ر كذل  ي العراق تت ارجي  وبينما مسار الدين الخارجي في العراق لن يرتفع إال بصورة هامشية كرد فعل الدي ال

ن وقوع صدمة في الحساب الجاري وانخفاض سعر الصرف الحقيقي في مواجهة صدمة في أسعار الفائدة أو صدم ة في النمو، ف
 إلى ارتفاع كبير في الدين الخارجي.  انسيؤدي

x  : الفائد ة  ير المرت سا الجاري  يؤدي ارتفاع الحساب الجاري ما عدا مدفوعات الفائدة بمقدار نصف صدمة ال
% من إجمالي 49 يبلذروة مستوى  الدين الخارجي إلى وصولفصاعدا إلى  2017انحراف معياري كل عام بدءا من 

 . 2021% في 47قبل أن ينخفض إلى  2019الناتج المحلي في 

x :قيقي الدين  وصولإلى  2017% في 30الحقيقي مرة واحدة بنسبة  يؤدي انخفاض سعر الصرف صدمة سعر الصر ال
 . 2021% بحلول عام 38إلى  ثم ينخفض 2018% من إجمالي الناتج المحلي في 50 تبلذروة  الخارجي إلى

x :ة إن حدوث صدمة مقدارها ربع انحراف معياري في أسعار الفائدة الحقيقية ومعدل النمو والحساب الجاري من  صدمة مرك
% بنهاية فترة التوقعات.  41و 2019% في 45شأنه أن يرفع نسبة الدين الخارجي إلى 

إلى مخفضات إجمالي الناتج المحلي وليس إلى تضخم  توليد صدمات أسعار الفائدةمن خالل منهجية تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين تستند  1
. ونظرا ألن هذه المنهجية المعتادة تولد صدمة كبيرة للغاية في حالة العراق، جرى العمل على تهيئة الصدمة بحيث تسبب ارتفاعا ينمؤشر أسعار المستهلك

  % في سعر الفائدة الحقيقي.   10أكثر اعتداال يبل 
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 ϲϧΎϴΒϟ ϞϜθϟ1- ΤΗ :ϕήόϟ ϞϤΤΗ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ ΔϳέήϤΘγ ϞϴϠ ϦϳΩ ωΎτϘϟϡΎόϟ— ήρΎΨϤϟ ϢϴϴϘΗ  
ΔϳέήΣ ΔτϳήΧ  

صدمة نمو إجمالي   1مستوى الدين/
  الناتج المحلي الحقيقي

صدمة الرصيد 
  األولي

صدمة أسعار الفائدة 
  الحقيقية

صدمة سعر 
  الصرف

صدمة االلتزامات 
  االحتمالية

إجمالي صدمة نمو   2إجمالي االحتياجات التمويلية/
  الناتج المحلي الحقيقي

صدمة الرصيد 
  األولي

صدمة أسعار الفائدة 
  الحقيقية

صدمة سعر 
  الصرف

صدمة االلتزامات 
  االحتمالية

 االحتياجات  تصورات السوق  3خصائ الدين/

  ةالخارجي يةالتمويل

التغير في نسبة 
  الدين قصير األجل

الدين العام في حيازة 
  غير مقيمين

الدين بالعمالت 
  األجنبية

ϲϤγϻ ϡΎόϟ ϦϳΪϟ ϲϟΎϤΟϹ ΔϳΆΒϨΘϟ ΕΎϓΎΜϜϟ έϮτΗ  
  (% من إجمالي الناتج المحلي)

                

  المصدر: خبراء صندوق النقد الدولي.
في ظل الصدمة المحددة ولكن  ذا المقياسه أو السيناريو األساسي، وباللون األصفر إذا تم تجاوز المحددة% في ظل الصدمة 70لعبء الدين البال  المقياس المرجعيُتظلل الخانة باللون األخضر في حالة عدم تجاوز  /1

  تحمل الضغوط ليس ذا صلة. القدرة على ليس في السيناريو األساسي، وباللون األحمر إذا تم تجاوزه في السيناريو األساسي، وباللون األبيض إذا كان اختبار 
% في ظل الصدمة المحددة أو السيناريو األساسي، وباللون األصفر إذا تم تجاوزه في ظل الصدمة المحددة 15إلجمالي االحتياجات التمويلية البال  المقياس المرجعيألخضر في حالة عدم تجاوز ُتظلل الخانة باللون ا /2

  تحمل الضغوط ليس ذا صلة.القدرة على ساسي، وباللون األبيض إذا كان اختبار ولكن ليس في السيناريو األساسي، وباللون األحمر إذا تم تجاوز المعيار في السيناريو األ
، وباللون األصفر إذا األعلى لتقييم المخاطر المقياس المرجعياألدنى لتقييم المخاطر، وباللون األحمر إذا كانت القيمة الُقطرية تتجاوز  المقياس المرجعيُتظلل الخانة باللون األخضر إذا كانت القيمة الُقطرية أقل من  /3

  األدنى واألعلى لتقييم المخاطر. وفي حالة عدم توافر البيانات أو كان المؤشر غير ذي صلة، تُترك الخانة باللون األبيض.  المقياس المرجعيكانت القيمة الُقطرية تقع بين 
  األعلى لتقييم المخاطر هما: والمقياس المرجعياألدنى  والمقياس المرجعي

% للدين العام في 45و 15% للتغير في نسبة الدين قصير األجل و1% و0.5% من إجمالي الناتج المحلي لالحتياجات التمويلية الخارجية و15% و5نقطة أساس لفروق أسعار الفائدة على السندات و 600و 200
  % لنسبة الدين المقوم بعملة أجنبية. 60% و20حيازة غير مقيمين و

. 2016 أكتوبر/تشرين األول 20حتى  2016 يوليو/تموز 22اق الصاعدة العالمي (نقطة أساس)، متوسط الثالثة أشهر األخيرة، مؤشر سندات األسو  /4
الدين الخارجي قصير األجل في نهاية الفترة السابقة.  ومجموعالدين الخارجي متوسط وطويل األجل،  مجموعُتعرف االحتياجات التمويلية الخارجية بأنها مجموع عجز الحساب الجاري، واستهالك  /5

صائ الدي ي  ع    موا ال
)2015المعيارية لتقييم المخاطر، في  (مؤشرات مقابل القواعد

نذار المبكر    العراق      نذار المبكر       الحد األدنى ل  الحد األعلى ل

: عا لى الصدما التي تتجاو التو  القيود 
 ال قيد على صدمة معدل النمو

 الفائدة أسعارال قيد على صدمة 
 لرصيد األولي (% من إجمالي الناتج المحلي)في اتمثل أقصى صدمة موجبة  2

 ال قيد على صدمة سعر الصرف

 90-75المئين       75-25المئين     25-10المئين     المئينات:    السيناريو األساسي

ل   يع المتما ل)   التو ير المتما يع المقيد (   التو

لى السندا رق سعر الفائد 
 4(بنقاط األساس)/

ساس ة   نق

ارجية تياجا التمويلية ال  اال

 5(% من إجمالي الناتج المحلي)/

ي الدي العا  ير السنوي  الت
 صير األجل

 (% من المجموع)
 

ير مقيمي يا  ي   الدي العا 

(% من المجموع)

ية العم األجن  الدي العا 

 )(% من المجموع
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ياني  كل ال مل الدي العا -2ال لى ت ليل استمرارية القدر  ا األساسية —العراق: ت ترا عية اال   مد وا
لدا ة ال ل كا ا مقا   سجل التن

قيقي لي ال جمالي النات الم   نمو 
  توقع) -(%، فعلي 

  2.28-  :  2013-2005خطأ التنبؤ للعراق، وسيط 
%2 قدرها:         مئينيةبمرتبة 

  الرصيد األولي
  توقع) -(% من إجمالي الناتج المحلي، فعلي 

  1.74-    :  2013-2005خطأ التنبؤ للعراق، وسيط 
%20 قدرها:         مئينيةبمرتبة 

( ف   الت (م
  توقع) -(%، فعلي 

  1.25   :  2013-2005خطأ التنبؤ للعراق، وسيط 
%51   قدرها:         مئينيةبمرتبة 

  المصدر: خبراء صندوق النقد الدولي.
  التوزيع االنتشاري يتضمن كافة البلدان، وتشير المرتبة المئينية إلى كافة البلدان.  /1
فاق االقتصاد العالمي للعام السابق.  /2   التوقعات الواردة  في عدد الربيع من تقرير 
.ال ينطبق على  /3   العراق، ألنه ال يستوفي معيار فجوة الناتج الموجبة أو معيار نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخا
  ر الرأسي.% من إجمالي الناتج المحلي. نسبة العينة على المحو 60لالقتصادات المتقدمة واالقتصادات الصاعدة التي تزيد ديونها عن  2011حتى  1990المشاهدات السنوية من  تغطي البيانات /4

 
ائم
تش
م

   
   

   
 

  
ئل
تفا
  /1توزيع أخطاء التنبؤ: م

)75-25المدى بين الربيعات (
الوسيط

التن للعراق 

 2/السنة  2/السنة 2/السنة

ع ا المالية العامة المتو و ي  عية تص ليل   تقيي مد وا 3/الكساد -االنتعا دورا ت

ي  ي الرصيد األولي يمتد تص عاد متوس  سنوا لمستو الرصيد األولي                 سنوا  قيقي    المعدل الست لي ال جمالي النات الم   نمو 
عاد العوامل الدورية   (%)          العوامل الدورية                 المعدل الست
العراق    (% من إجمالي الناتج المحلي)                 (% من إجمالي الناتج المحلي)

تصحيح للرصيد األولي المعدل الستبعاد العوامل 
% من 3الدورية  لثالث سنوات بأكثر من 

 إجمالي الناتج المحلي في الُربيع األعلى تقريبا

لى  ق  العراقال ين  

متوسط ثالث سنوات لمستوى الرصيد األولي 
% 3.5المعدل الستبعاد العوامل الدورية أكثر من 

من إجمالي الناتج المحلي في الُربيع األعلى تقريبا

4التوزيع /

العراق
له مرتبة 

 %1مئينية 

كثر أقل
أ

 

كثر أقل
أ

 

4التوزيع /

العراق
له مرتبة مئينية 

67% 

  /1توزيع أخطاء التنبؤ: 

)75-25المدى بين الربيعات (
الوسيط
 التن للعراق

  /1توزيع أخطاء التنبؤ: 

)75-25المدى بين الربيعات (
الوسيط
 التن للعراق
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العراق

مل الدي العا -1الجدول  لى ت ليل استمرارية القدر    السيناريو األساسي —العراق: ت
  ذلك) خالف(% من إجمالي الناتج المحلي ما لم ُيذكر 

تصاد والسوق  را الدي واال 1/م

ي  توقعات  فعلية ع  ري  20 س الو ر/ت كتو
  2016األول

  فروق أسعار الفائدة على السندات السيادية  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2005-2013/22014

, 92.0  االسميالعام إجمالي الدين   ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   742  3/(بنقاط األساس)فروق أسعار الفائدة على السندات  

,  0.0  قطاع العاملل يةحتياجات التمويلالاإجمالي   ,   ,  ,  ,  ,  ,  , 745  (بنقاط األساس) خمس سنواتمبادالت مخاطر االئتمان ل   

, 2.9 0.1 6.3  نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%)  ,  ,  ,  ,  ,   ةالمحلي  ةاألجنبي  التصنيفات   

2.6-  14.2  إجمالي الناتج المحلي، %)التضخم (مخفض   -23.4   - ,  ,  ,  ,  ,  , ال يوجد  ال يوجد موديز   

2.5- 21.3  نمو إجمالي الناتج المحلي االسمي (%)  -21.2  - ,  ,  ,  ,  ,  , ند بور    -B-  B  ستنادرد 

, 1.5 0.8 0.8  4/سعر الفائدة الفعلي (%)  ,  ,  ,  ,  ,   ال يوجد  -B  فيتش 

يرا الدي ال ي ت مة    عاالمسا
  توقعات  فعلية

الرصيد األولي   يتراكم  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2005-2013
  المحقق الستقرار

  9/الدين 

 ,- ,- ,- ,- , , , , , 18.1-  التغير في إجمالي دين القطاع العام

 ,- ,- ,- ,- , , , , , 13.9-  التدفقات المحددة المنشئة للدين

  2.2- , ,- ,- , , , , , , 0.8  العجز األولي
 ,  , , , , , ,  , ,  48.2  اإليرادات والمنح األولية (عدا الفائدة)

 , , , , , , , , , 49.0  األولية (عدا الفائدة)النفقات 
 ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , , 14.7-  5/ديناميكية الدين التلقائية

 ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , , 11.1-  6/فروق أسعار الفائدة/النمو 
 ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , , 7.2-  الفائدة الحقيقيمنها: سعر 

 ,-  ,- ,- ,- ,- ,- ,-  ,- ,  3.9-  منها: نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
 …  … … … … ……, , 3.5-  7/انخفاض سعر الصرف 

 ,-  , , , , ,- ,-  , ,  0.0  التدفقات المحددة األخرى المنشئة للدين
التدفقات األخرى (+ تخفيض االحتياجات التمويلية) 

,-  , , , , ,- ,-  , ,  0.0  (سالبة)

 ,  , , , , , ,  , , 0.0  االلتزامات االحتمالية
 ,   , , , , , ,   , ,   0.0  أخرى) (+زيادة)) (مثال، تدفقات دين 2يرجى التحديد (

 ,   , , , , , ,  , ,-  4.2-  8/القيمة الباقية، بما في ذلك التغير في الموجودات 

  المصدر: خبراء صندوق النقد الدولي.

  لحكومة العامة.بأنه ايُعرَّف القطاع العام  /1
  البيانات المتاحة.بناء على  /2
  مؤشر سندات األسواق الصاعدة العالمي (نقطة أساس). /3
  مقسومة على  رصيد الدين (باستثناء الضمانات) في نھاية السنة السابقة. الفوائدأنه مدفوعات بيُعرَّف  /4
= نسبة  a= معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي؛  g= معدل نمو ُمخفِض إجمالي الناتج المحلي؛ Ɏ= سعر الفائدة االسمي الفعلي؛  rلفترة السابقة، حيث في نسبة الدين في اة مضروب (1+g+Ɏ+gɎ)/[r - Ɏ(1+g) - g + ae(1+r)] على أنھا اشتقاقھايتم  /5

  المحلية).العملة ب األمريكي = انخفاض سعر الصرف االسمي (مقيسا بالزيادة في قيمة الدوالر eم بالعمالت األجنبية؛ والدين المقوَّ 
  .g- ھيومساھمة النمو الحقيقي r - Ɏ (1+g)  حيث 5 رقم مساھمة سعر الفائدة الحقيقي من البسط في الحاشية تُشتق /6
 .ae(1+r) حيث 5مساھمة سعر الصرف من البسط في الحاشية  تُشتق /7
  .اتيشمل تغيرات سعر الصرف خالل فترة التوقعوإيرادات الفائدة (إن وجدت). وبالنسبة للتوقعات،  الموجودات  في تغيراتاليشمل  /8
.آخر سنة من سنوات التوقعاتالمنشئة للديون) تظل عند مستوى  المحددة األخرىأن المتغيرات الرئيسية (نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وسعر الفائدة الحقيقي، والتدفقات  فترضت /9

 توقعات

انخفاض سعر الصرف

 تراكمي

نمو إجمالي الناتجسعر الفائدة الحقيقي
العجز األولي المحلي الحقيقي دفقات األخرى المنشئة للديونالت قيمة متبقيةالتغير في إجمالي ديون القطاع العام

ئة للديو قا من   تد
 (% من إجمالي الناتج المحلي) 
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ياني  كل ال مل الدي العا -3ال لى ت ليل استمرارية القدر  ديلة تكوي—العراق: ت ا ال   الدي العا والسيناريو
الدي العا تكوي

قاق           جل االست    س العملة    س 
 (% من  إجمالي الناتج المحلي)     (% من  إجمالي الناتج المحلي)   

يا األساسية الفر
(%)  

ي 2021 2020 2019 2018 2017 2016 السيناريو األساسي  2021 2020 2019 2018 2017 2016 السيناريو التاري
نمو إجمالي الناتج 

 , , , , , ,  المحلي الحقيقي
نمو إجمالي الناتج 

 , , , , , ,  المحلي الحقيقي
 , , , , , ,-  التضخم   , , , , , ,-  التضخم 

 ,- ,- ,- ,- ,- ,-  الرصيد األولي  , , ,- ,- ,- ,-  الرصيد األولي
 , , , , , ,  سعر الفائدة الفعلي  , , , , , ,  سعر الفائدة الفعلي

سيناريو الرصيد األولي 
ا   ال

نمو إجمالي الناتج 
 , , , , , ,  المحلي الحقيقي

 , , , , , ,-  التضخم 
 ,- ,- ,- ,- ,- ,- الرصيد األولي

 , , , , , , سعر الفائدة الفعلي

 المصدر: خبراء صندوق النقد الدولي.

ديلة ا ال   السيناريو

  ابتالرصيد األولي الث  السيناريو التاريخي  السيناريو األساسي     

ا العا         1/جمالي الدي العا االسمي  تياجا التمويلية للق   جمالي اال
 (% من  إجمالي الناتج المحلي)        (% من  إجمالي الناتج المحلي) 

مقوم بالعملة المحلية
مقوم بعملة أجنبية

متوسط وطويل األجل
قصير األجل

 توقعات  توقعات 

 توقعات  توقعات 
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ياني  كل ال مل الدي العا  -4ال لى ت ليل استمرارية القدر  و -العراق: ت مل ال لى ت ارا القدر  ت   ا
و المالية الكلية مل ال لى ت ارا القدر  ت   ا

يا األساسية الفر
(%)  

جمالي  2021 2020 2019 2018 2017 2016  صدمة الرصيد األولي صدمة نمو 
قيقي لي ال  النات الم

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

إجمالي الناتج  نمو
 , , , , , ,  المحلي الحقيقي

نمو إجمالي الناتج  
 , , , ,- ,- ,  المحلي الحقيقي

 , , , , , ,-  التضخم   , , , , , ,-  التضخم 
 , , ,- ,- ,- ,-  الرصيد األولي  , , ,- ,- ,- ,-  الرصيد األولي

 , , , , , ,  سعر الفائدة الفعلي  , , , , , ,  سعر الفائدة الفعلي
صدمة سعر الفائد 

قيقي   ال
صدمة سعر الصر 

قيقي   ال
نمو إجمالي الناتج 

 , , , , , ,  المحلي الحقيقي
نمو إجمالي الناتج 

 , , , , , ,  الحقيقيالمحلي 
 , , , , , ,-  التضخم   , , , , , ,-  التضخم 

 , , ,- ,- ,- ,- الرصيد األولي  , , ,- ,- ,- ,- الرصيد األولي
 , , , , , , سعر الفائدة الفعلي  , , , , , , سعر الفائدة الفعلي

ة   صدمة مرك
نمو إجمالي الناتج
 , , , ,- ,- ,  المحلي الحقيقي

 , , , , , ,-  التضخم 
 , , ,- ,- ,- ,- الرصيد األولي

 , , , , , , سعر الفائدة الفعلي

 المصدر: خبراء صندوق النقد الدولي.

تياجا   جمالي الدي العا االسمي  جمالي الدي العا االسمي ا العاجمالي اال   التمويلية للق

  (% من إجمالي الناتج المحلي)  (% من اإليرادات)  (% من إجمالي الناتج المحلي)

و مل ال لى ت ية للقدر  ا ارا  ت  ا
  صدمة مالية كلية مركبة      السيناريو  األساسي 

ا العا    جمالي الدي العا االسمي      جمالي الدي العا االسمي  تياجا التمويلية للق   جمالي اال

  (% من إجمالي الناتج المحلي)       (% من اإليرادات)     (% من إجمالي الناتج المحلي) 

  السيناريو األساسي  صدمة سعر الفائدة الحقيقي 

 صدمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

  صدمة الرصيد األولي
 صدمة سعر الصرف الحقيقي
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ار  -2الجدول  ارجي العراق:  مل الدي ال لى ت   2021-2011استمرارية القدر 
(% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم ُيذكر خالف ذلك)

عا  علي   تو

سا الجاري 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ال
  الفوائد

قق الستقرار  الم
/  6الدي

ارجي  3.9- , , , , , , , , , , , السيناريو األساسي: الدي ال

 ,- ,- ,- , , , , ,- ,- ,- ,- التغير في الدين الخارجي
 ,- ,- , , , , , ,- ,- ,- ,- )9+8+4التدفقات المحددة المنشئة للدين الخارجي (

 , , , , , , , ,- ,- ,- ,- مدفوعات الفوائد ما عداعجز الحساب الجاري، 
 , , , , , , , ,- ,- ,- ,- العجز في ميزان السلع والخدمات

 , , , , , , , , , , , الصادرات
 , , , , , , , , , , , الواردات

 ,- ,- ,- ,- ,- , ,- ,- ,- ,- ,- صافي التدفقات الرأسمالية الداخلة غير المنشئة للدين (سالب)
 ,- , , , , ,- , , ,- ,- ,- 1/التلقائية لديناديناميكية 

 , , , , , , , , , , , مساهمة سعر الفائدة االسمي
 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- , ,- ,- ,- مساهمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

 ... ... ... ... ... ... , , , ,- ,- 2مساهمة تغيرات األسعار وسعر الصرف/
 ,- ,- ,- ,- ,- ,- , , , , , 3)/3-2األجنبية ( موجودات القيمة المتبقية، شاملة التغير في إجمالي ال

 , , , , , , , , , , , نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات (%)

مليارا الدوالرا ارجية ( تياجا التمويلية ال  , , , , , , , ,- ,- ,- ,- 4)/األمريكية جمالي اال
 , , , , , ,  سنوات10  سنوات10  , ,- ,- ,- ,- % من إجمالي الناتج المحلي

مسيناريو  ية/ يت ا التاري ات ند متوس يرا الرئيسية   ,- , , , , , , 5المت
 االنحراف  المتوسط

ا السيناريو األساسي لي تصادية الكلية الرئيسية التي يستند  يا اال  المعياري  التاريخي الفر

 , , , , , ,  ,   ,  , , , , , نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%)
 , , , , , ,-  ,   ,  ,- ,- , , , ُمخفض إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي ( التغير %)

 , , , , , ,  ,   ,  , , , , , سعر الفائدة الخارجي االسمي (%)
 , , , , , ,-  ,   ,  ,- , ,- , , ، %)األمريكي نمو الصادرات (على أساس القيمة بالدوالر
 , , , , , ,-  ,   ,  ,- , , , , ، %)األمريكي نمو الواردات (على أساس القيمة بالدوالر

 ,- ,- ,- ,- ,- ,-  ,   ,  ,- , , , , مدفوعات الفائدة ما عدارصيد الحساب الجاري، 
 , , , , , ,-  ,   ,  , , , , , صافي التدفقات الرأسمالية الداخلة غير المنشئة للديون

المصادر: صندوق النقد الدولي، بيانات االقتصادي المخت بالعراق، وتقديرات خبراء الصندوق.  
 لناتج المحلي الحقيقي.= معدل نمو إجمالي ا g، األمريكي = التغير في ُمخفض إجمالي الناتج المحلي على أساس القيمة بالدوالرr= سعر الفائدة الفعلي االسمي على الدين الخارجي،  rفي رصيد الدين الخارجي في الفترة السابقة، بحيث  ةمضروب )1+g+r+gr)/[r - g - r(1+g) + ea(1+r)]ُتشتق على أنها  [ /1
e ) والعملة المحليةب األمريكي مقيسا بالزيادة في قيمة الدوالر= ارتفاع سعر الصرف االسمي ،(a =   .نسبة الدين المقوم بالعملة المحلية إلى مجموع الدين الخارجي
تضخم (على أساس ُمخفض إجمالي الناتج المحلي). > صفر) وتزايد ال eمع االرتفاع في قيمة العملة المحلية (  rفي رصيد الدين في الفترة السابقة. وتزيد ة مضروب )1+g+r+gr)/[r(1+g) + ea(1+r)-](ُتعرف مساهمة التغيرات في األسعار وسعر الصرف على أنها [ /2
 بالنسبة للتوقعات، يتضمن السطر تأثير التغيرات في األسعار وسعر الصرف. /3
 ابقة. ُيعرف على أنه عجز الحساب الجاري، مضافا إليه استهالك الدين متوسط وطويل األجل مضافا إليه الدين قصير األجل في نهاية الفترة الس /4
 وائد والتدفقات الداخلة بخالف الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.المتغيرات األساسية تتضمن نمو إجمالي الناتج الحقيقي وسعر الفائدة االسمي ونمو ُمخفض الدوالر وكال من الحساب الجاري بخالف الف /5
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خر سنة من سنوات التو ، ونمو مخفض الدوالر، والتدفقات الداخلة بخالف الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي) تظل عند مستو الفائدة االسميالمتغيرات األساسية (نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وسعر  الرصيد الثابت طويل األجل المحقق الستقرار نسبة الدين بافتراض أن /6 . قعاتى 
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ياني  كل ال دودالعراق:  -5ال ارا ال ت ارجي: ا مل الدي ال لى ت /2 /1 استمرارية القدر 
  (الدين الخارجي % من إجمالي الناتج المحلي) 

ية  ا التاري سعار الفائد             السيناريو األساسي والسيناريو   (%) صدمة 

   وتقديرات خبراء الصندوق.المصادر: صندوق النقد الدولي، بيانات االقتصادي المخت بالعراق، 
األرقام داخل المربعات تمثل متوسط التوقعات للمتغيرات ذات و الصدمات المنفردة هي صدمات دائمة مقدارها نصف انحراف معياري. و تمثل المساحات المظللة بيانات فعلية.  /1

  التاريخي للمتغير على مدى عشر سنوات. . كذلك يتم بيان المتوسط المعروض حالياالصلة في السيناريو األساسي والسيناريو 
  س سنوات مقبلة. بالنسبة للسيناريوهات التاريخية، ُتحسب المتوسطات التاريخية على مدى العشر سنوات، وُتستخدم المعلومات لتوقع ديناميكية الدين لخم /2
  الحساب الجاري.  رصيدالنمو، و  معدلو ُتطبق صدمات دائمة مقدارها ربع انحراف معياري على سعر الفائدة الحقيقي،  /3
  . 2017% في عام 30يحدث انخفاض لمرة واحدة في سعر الصرف الحقيقي مقداره  /4

  األساسي

إجمالي االحتياجات التمويلية 
 في ظل السيناريو األساسي

 (المقياس األيمن)

31

التاريخي
  1.4  األساسي:
  1.7   : الحالي السيناريو
  0.6  التاريخي:

 صدمة سعر الفائدة

31

31

3 

األساسي

األساسي األساسي
 33

47

سا الجاري  الفائد    صدمة النمو   صدمة ال
  (% من إجمالي الناتج المحلي)   (% سنويا)

 صدمة النمو

31
  2.7  األساسي:
  1.0-  : الحالي السيناريو
  5.8  التاريخي:

  3.8-  األساسي:
  6.5-  : الحالي السيناريو
  1.9  التاريخي:

 األساسي

األساسي
 31

38

ة  قيقي   /3صدمة مرك فا سعر الصر ال   /4صدمة ان

انخفاض سعر   مركبةصدمة 
الصرف بنسبة 

30%  

 41

31

  صدمة الحساب الجاري

 31
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رسالة من معالي رئیس الوزراء :١الملحق 

 ٢٠١٦تشرین الثاني /نوفمبر ٢٠ في بغداد

 ن الغارد،یالسیدة كریست
 المدیر العام

 صندوق النقد الدولي
700 19th Street, N.W. 

Washington, DC 20431, USA 

 تحیة طیبة وبعد،

أن هذه اإلنجازات على غیر  .رهابیةاإل" داعش"عصابات قتالنا ضد  المرحلة األخیرة من كما تعلمین سیادتك أن قواتنا الباسلة دخلت
الشدید في أسعار النفط  نتیجة الهبوط أوضاعه فاقمتأن تلم یلبث الذي ، تحققت بتكالیف باهظة تحملها اقتصادناالصعید العسكري 

واستجابة لهذه الصدمة المزدوجة، اتخذت الحكومة إجراءات جریئة ولكنها ضروریة لوضع . ٢٠١٤منذ النصف الثاني من عام 
البالغة مدته ئتماني االستعداد اال اتفاقعقد ورحبت بدعم المجتمع الدولي الذي تضمن مسار قابل لالستمرار  مواردها العامة على

 .بافضافة الدعم الكبیر من الجهات المانحة ملیار دوالر ٥,٣بقیمة مع صندوق النقد الدولي ثالث سنوات 

 اإلرهاب لىع الحربلما بعد  ستمراریة االقتصادیة الدائمةاال تأمین وحریصون على بهذه اإلصالحات االقتصادیة ونحن ملتزمون
خطاب النوایا الموقع من سعادة محافظ البنك المركزي  فياألمر أكثر  ویتضح هذا .یینمستقبل أفضل لجمیع المواطنین العراق تحقیقو 

 .ومذكرة التفاهم الفنیة مذكرة السیاسات االقتصادیة والمالیة العراقي وسعادة وكیل وزارة المالیة، باإلضافة إلى

 .إلى مواصلة التعاون معكم ناتطلععرب عن ن للعراق المستمر على دعمكمالشكر  بخالص مكإلیوٕاذ نتقدم 

 مع خالص التحیة،

 )توقیع( 
 دكتور حیدر العباديال

 جمهوریة العراق وزراء رئیس
 ووزیر المالیة وكالة



ق ا نوايا2 مل  :

2016 تشرين الثاني/نوفمبر 20بغداد في 

 السيدة كريستين الغارد

 مدير عام صندوق النقد الدولي
700 19th Street, N.W. 

Washington, DC 20431, USA

 عزيزتي السيدة الغارد،

"داعش" وصدمة أسعار النفط  يعاني في ظل الهجمات التي يشنها تنظيماالقتصاد العراقي  ال يزالكما تعلمون،  -1
المزدوجة، اتخذت الحكومة خطوات . وللتحرك في مواجهة هذه الصدمة 2014التي أصابت االقتصاد في منتصف عام 

العامة على مسار قابل لالستمرار ورحبت بدعم المجتمع الدولي الذي تضمن اتفاق  مواردهاة لكنها ضرورية نحو وضع يئجر 
مليار دوالر لمدة ثالث سنوات والذي عقدناه مع صندوق النقد الدولي وكذلك الدعم الكبير  5.3ة االستعداد االئتماني بقيم

 من الجهات المانحة. 

قد تم استيفاء  )، يبدو أنه21-16وكما توضح مذكرة السياسات االقتصادية والمالية المرفقة (المذكرة، الفقرات من  -2
داء األل استنادا إلى البيانات األولية غير المدققة واستيفاء ثالثة من معايير اثنين من معايير األداء في نهاية سبتمبر/أيلو 

داء في نهاية األمعايير من اإلعفاء من شرط انطباق أربعة  . وتطلب الحكومة2016في نهاية يونيو/حزيران خمسة ال
لمتأخرات ل المستمر األقصى الصفريسبتمبر/أيلول لم تتوافر أي معلومات بشأنها بعد. ولسوء الحظ، تجاوزت الحكومة الحد 

ألنها لم تتمكن من سداد دفعة خدمة  2016نوفمبر/تشرين الثاني  2إلى خالل الفترة من أول يوليو/تموز  الخارجية الجديدة
حزيران ألسباب فنية. ونتيجة ألن هذه /يونيو 30مليون فرنك سويسري التي كانت مستحقة في  0.4الدين إلى إيطاليا بقيمة 

نوفمبر/تشرين الثاني، تطلب الحكومة  2في أول يوليو/تموز ُسددت يوم  نشأتتأخرات الخارجية الجديدة المؤقتة التي الم
معيار األداء المذكور. وأخيرا، لقد استوفينا الهدف اإلرشادي المقرر لنهاية يونيو/حزيران بعفاء من إعالن عدم االلتزام اإلكذلك 
لكننا لم نستوفي هدف اإلنفاق  القائمة المتعلقة بسداد النفقات االستثمارية غير النفطية رصيد المتأخرات المحليةبشأن 

الحد  هذا) بسبب النق الحاد في النقدية الذي يواجه االقتصاد. ونحن نتعهد بالوصول إلى %8االجتماعي بهامش كبير (
    األدنى مع نهاية العام.   

: إعداد جداول إبال بيانات المالية العامة على نحو يتسق مع الستة هيكليةالمعايير الوقد استوفينا ثالثة من  -3
مشروع  والموافقة على، 2014العرض الوارد في "دليل إحصاءات مالية الحكومة" الصادرة عن صندوق النقد الدولي في 

المتثال لقرار مجلس تكفل الية  نشاءإلقانون اإلدارة المالية وفق توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واعتماد الئحة 
مم المتحدة المتعلق باإلرهاب وتمويل اإلرهاب (قاعدة معيارية هيكلية، مذكرة السياسات االقتصادية ، الماليةو  األمن التابع ل

تدقيق  حصر المتأخرات المحلية، واستكمال—القاعدتين المعياريتين اُألخريينتقدما على صعيد  أحرزنا). كذلك 21الفقرة 
، فنحن نقترح تأجيلهما عليهلكننا في حاجة إلى مزيد من الوقت الستكمالهما. و —فاتورة أجور ومعاشات تقاعد الخدمة المدنية

 موعد المراجعتين الثانية والثالثة.    يحين حتى 



2

ا يصاحبها من االنتقال إلى إجراء مراجعات نصف سنوية وم ، تطلب الحكومة كذلكبفعالية لتيسير تنفيذ البرنامجو  -4
اتساقا مع تشديد برنامج  2016معايير األداء المحددة لنهاية ديسمبر/كانون األول تعديل مراحل االتفاق، وتقترح تغيير 

(مذكرة جديدة التعديل الفي تعريف عدة معايير أداء، وٕاضافة بضع ُمعامالت  ، وٕاجراء تغييرات2016المالية العامة في 
أهدافا إرشادية لجميع المتغيرات التي ُتستخدم كمعايير ). كذلك سيتضمن البرنامج 46الية، الفقرة السياسات االقتصادية والم

أداء في نهاية ربعي السنة األول والثالث، األمر الذي من شأنه أن يضمن مواصلة مراقبة أداء البرنامج على أساس تواتر 
 ار الصحيح. ربع سنوي ويساعد على ضمان استمرار أداء البرنامج على المس

وتطلب شراء الستعداد االئتماني اتفاق ا استكمال المراجعة األولى في ظلوعلى هذه الخلفية، تطلب الحكومة  -5
من حصة عضويتنا). وتتعهد الحكومة بأن تنفذ في  %27.3(مليون وحدة حقوق سحب خاصة  455انية بقيمة الثالشريحة 

السياسات االقتصادية والمالية الموضحة في المذكرة المرفقة بشأن السياسات االقتصادية والمالية  2019-2016الفترة 
يرادات النفطية  ستمرار في يمكن اال إلى مستويات والوصول بالدينللوصول بالنفقات تدريجيا إلى المستوى األدنى الجديد ل

، مع الحفاظ على نظام ربط سعر الصرف، وتعزيز اإلدارة المالية العامة والرقابة المصرفية، ومكافحة غسل األموال تحملها
وستقوم الحكومة بحماية اإلنفاق االجتماعي وتتعهد بأال يصل إلى حد أدنى معين أثناء . والتصدي لتمويل اإلرهاب والفساد

 ئتماني.فترة اتفاق االستعداد اال

وترى الحكومة أن التدابير والسياسات المحددة في المذكرة المرفقة مالئمة لبلو أهداف هذا البرنامج وستتخذ أي  -6
خطوات أخرى يمكن أن تكون ضرورية لبلوغها. وسوف تتشاور الحكومة مع خبراء الصندوق حول اعتماد هذه التدابير قبل 

  لمذكرة المرفقة.إجراء أي تعديل في السياسات الموضحة في ا

وستقدم الحكومة لخبراء الصندوق المعلومات ذات الصلة المشار إليها في مذكرة التفاهم الفنية المرفقة بشأن التقدم  -7
 المحقق في ظل البرنامج.

وتنوي الحكومة إعالن محتوى تقرير خبراء الصندوق، بما في ذلك هذا الخطاب، والمذكرة المرفقة بشأن السياسات  -8
نها تجيز لخبراء الصندوق نشر االقتصاد ية والمالية، ومذكرة التفاهم الفنية، ومرفق المعلومات التابع لهذا التقرير. ومن ثم ف

 . هذه المراجعةموقعه اإللكتروني بمجرد موافقة المجلس التنفيذي على  فيهذه الوثائق 

مع خال التحية،  

/توقيع/ /توقيع/ 
 علي محسن إسماعيل العالق              بي عثمانفاضل ن

محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة   العراق وكيل وزارة المالية في

  المرفقات:
  مذكرة السياسات االقتصادية والمالية.  -1
 مذكرة التفاهم الفنية.  -2
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ق األول  تصادية والمالية –المل   مذكر السياسا اال

ادية والمالية ( ةمذكر  تعرض -1 ات االقتص ياس تجدات ) MEFPالس ادية األ المس فاق 2016 خيرة فياالقتص  ، وا

ادية والمالية للفترة  متوقعةال ات االقتص ياس تعداد االئتماني ارتباطا ب 2019 – 2016والس بين العراق  (SBA)اتفاق االس
 . IMF(1( وصندوق النقد الدولي

ي  ير واألدا  تصادية األ لفية والمستجدا اال ستعداد  لال ية ا ئتمانيتفا :ا

لفية:  -
مى بت تهجمايتعرض العراق لخطر داهم من جراء  -2 ام ("داعش نظيمما ُيس المية في العراق والش . ")الدولة اإلس

اعدة هذا التنظيم ةقوات األمن العراقية تقدما ملحوظا في محارب ققتوقد ح ركائنا الدوليين. و  بمس تردادش  الواقع أنه تم اس

يطر عليهاكبير من المناطق التي  جزء ع  محتمل، فمن غير المع ذلك. و غزوه للبالدداعش في أعقاب تنظيم  س أن تض
 واالقتصاد الوطني. على حياة العراقيينظل تؤثر بل إنها ستفي القريب العاجل،  أوزارها بهذه الحر 

اهجمات تنظيم داعش أدت  قدو  -3  ليونم 3.3حوالي هم بقدُر عددُ يُ الذين  -زيادة عدد النازحين داخلياإلى  أيض

مةن تبمبرفي  س كان تقريبا) يحتاجون إلى ال % من26ماليين عراقي (أو  10ما أن هناك قرابة ك - 2016 أيلول/س س
بلد مضيف لالجئين السوريين أكبر رابع يصبح العراق الج سوري داخل العراق،  ألف 225مساعدات إنسانية. ومع وجود 

اء واألطفال  -قيم معظم الالجئينويُ  في المنطقة. كل النس مال العراق  - منهم% 60الذين تش ا في ش إقليم حيث يقع أيض
صعب الوضع اإلنساني الداخلي ال تفاقم فيتدفق الالجئين إلى العراق  بتسبيو الذي منحهم اإلقامة وحق العمل.  كردستان

  العراقية. الحكومةبالفعل الذي تواجهه 

ي، اعتمدفي إطار و  -4 ياس ادي والس الح االقتص ص ا العراق جدول أعمال الحكومة ل تقوم على ملة خطة ش
ط الحات التي أعلنها رئيس الوزراء في أغس تة خطة على التركز و . 2015 ب/ساإلص ية، هي األمن، س محاور رئيس

يين اختيار كبار المسؤولين اإلداريين وتعو التشريعات، واإلجراءات التنفيذية، و النزاهة والشفافية، و اإلعمار، ٕاعادة االستقرار و و 
كنية. وتهدف  ناعية والزراعية والس اريع الص ين الموازنة وزيادة اإليراداتإلى  الخطةالموظفين، وتفعيل اإلقراض للمش  تحس

قبل  التي بدأت وتشمل الخطوات األولى دينار عراقي سنويا. تريليون 33-20يتراوح بين  ابم الطويلو  على المدى المتوسط
الحات 2016تموز يوليو/ منظمة ال قواعدالوٕادخال تعديالت على ، )التي ال تتطلب تغييرات في القوانين(اإلدارية  اإلص

 إلى تعزيز دور هيئة النزاهة.المعتمدة ضرائب جديدة. كذلك تدعو الخطة وتطبيق لتحويالت، ل

اإلئتماني لمدة ثالث  ، العراق؛ المراجعات األولى والثانية للبرنامج الذي يتابعه خبراء الصندوق وطلب إبرام إتفاق اإلستعداد16/225التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم   1
  سنوات. 

(continued) 
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تان ( -5 ات بين الحكومة الفدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردس تئناف المناقش إتفاقية  من أجل تنفيذ )KRGتم اس
كال الطرفين في  درسفاقية، ي. ومن أجل تيسير تنفيذ هذه اإلت2كردستان والحكومة الفدراليةحكومة إقليم  تقاسم الموازنة بين

وية) مقبوضات ومقاصة ترصيد تان العائدة النفط (تس ، التي تخطط حكومة اإلقليم ألن يتم تدقيقها من لحكومة إقليم كردس
تان مؤهلة 2016تموز يوليو/من  األولشركات التدقيق الدولية في  تكون حكومة إقليم كردس ، مع تحويالت الموازنة التي س

لمعيار األداء حول الرصيد األولي  هناك أداة تعديل ذه األثناء، سيكونفي هوجب إتفاقية تقاسم الموازنة. للحصول عليها بم
تان (مذكرة  ، في حالة لم يتم تنفيذ) للحكومة الفدرالية25الفقرة غير النفطي ( م الموازنة مع حكومة إقليم كردس إتفاقية تقاس
ب ). وعالوة على ذلك، 14الفقرة ، التفاهم الفنية تان ، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المركزية واقليم كرد2016في  س

ادرات تئناف ص تان بتركيا الس مال في كركوك عبر خط األنابيب التي تربط حكومة إقليم كردس ركة نفط الش  النفط من ش

اوي 0.15وبمقدار  م العائدات النفطية بالتس ركة نفط  .حتى نهاية العام مليون برميل يوميا، وبتقاس وفي أيلول قامت ش
نف ذكره.مليون برميل عبر خط األ 0.095الشمال بتصدير    نابيب ا

تصادية  - ورا اال :ر الت

نتيجة  2015بالمائة في  14وبنسبة  2014في بالمائة  2.8 بواقع الناتج المحلي صعودا  إجمالي  تمت مراجعة -6
تان نتاج النفطي في حكومة إقليم كردس جيل الكامل ل هرين في للتس وى لفترة ش جيله س  5ولفترة  2014، الذي لم يتم تس

هر عودا إل 2015في  أش ابقا. والمراجعة ص ابات القومية س مي في لناتج اجمالي افي الحس ا  2015لمحلي اإلس هي أيض
عودا  ييد (من لنمو ناتجة عن المراجعة ص اط في البناء والتش تثمارات العامة  34-الى  62-النش بالمائة) وفقا لتطور اإلس

رتفاع في مكمش الناتج المحلي اإلجمالي2015في    .20143 بسبب إحتالل داعش منذ منتصفغير النفطي،  ، ول

ن.  -7 امج حتى ا ا للبرن درة وفق ة واُلمص ات النفط الُمنتج ت كمي ايروأنتج العراق ارتفع اني/في ين انون الث  -ك
ب طس/ داره 2016 أغس ا مق ل في اليوم ( 4.78، م ل في اليوم  4.2مليون برمي امج مقررمليون برمي في  في البرن

ي اليوم. وصدرت مليون برميل ف 0.965حكومة إقليم كردستان وشركات نفط الوسط والشمال حوالي اأنتجت منه)، 2016
ب  – يناير/كانون ثانيمليون برميل في اليوم خالل  3.246 الحكومة الفدرالية مليون برميل في  3.05( 2016أغسطس/

 في البرنامجدوالر أمريكي مقرر  34.5للبرميل (دوالر أمريكي  32.9، بمتوسط سعر )2016في في البرنامج  مقرراليوم 
تان 2016في  دير ) وقامت حكومة إقليم كردس ط في البرنامج مقرر 0.55مليون برميل في اليوم ( 0.461بتص )، بمتوس

   دوالر أمريكي للبرميل.  29.6سعر بل 

جراء وفقا لھذه اإلتفاقية، يؤول اإليراد المترتب على النفط المستخر في حكومة إقليم كردستان الى الحكومة اإلتحادية وتقوم الحكومة اإلتح  2 ادية ب
نفقات البرلمان،  بالمائة من اإلنفاق غير السيادي في الموازنة الفدرالية (أي إجمالي اإلنفاق ناقصا 17تحويالت الى حكومة إقليم كردستان تعادل 

وضمن  والرئاسة، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والمحكمة الفدرالية، والعديد من ھيئات الحكومة الفدرالية وخدمة الدين).
دينار عراقي والتحويالت ترليون  7.8في مذكرة التفاھم، إيرادات النفط المتوقعة لحكومة إقليم كردستان ھي  والمعروض 2016البرنامج المعدل ل 

  ترليون دينار عراقي.   8.5الى حكومة إقليم كردستان ھي 

غالق أقصر الطرق التجارية، مما جعل جھاز اإلحصاء يرفع تقديراته الخاصة   3 نتج عن إحتالل داعش إرتفاع في تكلفة النقل حيث قاموا ب
  بالمائة. 14.3 الى 6.5من  2015بمكمش إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في 
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بة  إنخفض [النفطيغير  تشير التقديرات األولية الى أن إجمالي الناتج المحلي -8 أساس سنوي  على] بالمائة 1بنس
 . 2016األول من  خالل النصف

تم اال أنه من المرجح أنه على أساس سنوي،  1.2بنسبة  )CPI( مؤشر سعر المستهلكارتفع  أيلول/سبتمبر في -9
كنها يمة بأقل مما ينبغي، ألن تغطية مؤ الق تقدير تثني المناطق المحتلة من داعش، والتي كان يس تهلك تس عر المس ر س ش

 بالمائة من السكان قبل احتاللها من داعش.  20حوالي 

في صندوق  ب الخاصة ووضع اإلحتياطيحيازات حقوق السح(بما فيها  انخفض إجمالي إحتياطي النقد األجنبي -10
لع والخدمات) الى  9.5( 2015في نهاية  مليار دوالر أمريكي 53.7النقد الدولي، من  هر من واردات الس مليار  47.6ش

  . 2016شهر من واردات السلع والخدمات) في نهاية يونيو/حزيران  7.4دوالر أمريكي 

عوبات في  2016كان تنفيذ الموازنة خالل النصف األول من  -11 توفير التمويل أقل بكثير مما كان مقررا نتيجة ص
م المحلي.  ريبة غير النفطية وعملية خص ادرات النفطية، وٕايرادات الض خزينة من البنك  حواالتوفي حين أن إيرادات الص

يرالمركزي العراقي  ن التحويالت من ال تس حيح، ف ار الص اتعلى المس س ) والتمويل SOEsالمملوكة من الدولة ( مؤس
اتقع أن ال. والوافي البرنامج المحلي للعجز كانت أقل بكثير من المقرر س قامت بتحويل المملوكة من الدولة النفطية  مؤس

لطات من توفير المقرر في البرنامج عراقي تريليون دينار 1.35مليار دينار عراقي (مقارنة بمبل  13فقط  ) ولم تتمكن الس
وى  ندات (ترلي 0.6س كل س عرون دينار عراقي في ش نوي بواقع  تُنتج س ترليون دينار  5بالمائة) مقارنة بمبل  8فائدة س
ات وخدمة عراقي  عطاء األولوية لدفع األجور والرواتب والمعاش متوقعة بموجب البرنامج. وبالنتيجة، قامت الحكومة ب

ا بصورة رئيسية من تراكم ، وقبل الموافقة على البرنامج، كان يتم تنفيذهالدين. وتم اإلستمرار في تنفيذ اإلستثمارات النفطية
ركات النفط الدولية ( نوي) بالمائة من (إجمالي الناتج المحلي 5.7). وكان العجز المالي IOCsالمتأخرات الى ش  (الس

نوي)،  17.6والعجز األولي غير النفطي  أقل بكثير مما هو مقرر بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (الس
بالمائة من من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على  26.9لي الناتج المحلي غير النفطي وبالمائة من إجما 10.9(

  .التوالي)

مقررة %8.6نمو ( 2016األولى من  الستة خالل األشهربالمائة  2.8 د بالمفهوم الواسع بحواليو النق زاد عرض -12
تمرت الحكومة باإلقتراض ) 2016في البرنامج في  قتصاد ان، في حين من المصارفحيث اس  كمشأن اإلئتمان المقدم ل

 ). 2016لعام  مقرر في البرنامجبالمائة  0.0بالمائة ( 5.8بواقع 

الواليات المتحدة في واشنطن،  للمانحين نظمتهدت البلدان المانحة خالل إجتماع تعه 2016 يوليو،تموز/ 21في  -13
اعدة العراق في 2.1بتقديم مبل  انيةهي مجاالت أربعة ذات أولوية مليار دوالر أمريكي لمس اعدة إنس ، وٕازالة األلغام، : مس

سيساعد هذا المال وكاالت األمم المتحدة المتخصصة في تمويل أنشطتها وواإلنتعاش طويل األمد.  فوري، وتحقيق إستقرار
   من فجوة التمويل متوسطة المدى. ل ق ، ولن يُ العراق في السنوات القادمةي في هذه المجاالت ف

مية والموازية من  -14 رف الرس عار الص عار بين أس مبر/كانون األول  بالمائة 3زاد فرق األس ط في ديس في المتوس
في  للنقد األجنبيحيث قام البنك المركزي العراقي بتقليل حجم مزاداته  2016 منذ أيار/مايو بالمائة 9لى حوالي ا 2015



  العراق
 

 4صندوق النقد الدولي ... 

مي وق الرس النقد األجنبي التي يبيعها البنك المركزي العراقي في المزاد هذا العام أقل مما  وبقيت المبال اليومية من. الس
ن. ،كانت عليه في العام الماضي     بواقع الثلث حتى ا

ندات  وكان -15 تحق في  ةالدوالر العراقيالعائد على س هر ،بالمائة 9حوالي  2028التي تس رين  خالل ش الثاني تش
  . 2016من  نوفمبر/

ل   - ي  ئتمانياألدا  ستعداد ا  : تفاق ا

 ):1(الجدول  2016) في نهاية يونيو/حزيران PCمعايير أداء ( خمسةمن  ثالثةتم تحقيق   -16

x  يد إجمالي إحتياطيات البنك المركزي العراقي تجاوز الحد األدنى المقرر في البرنامج بمبل مليار  7رص
ب البيانات هيل اإلبال عن هذه المعلومات، تقترح  .المدقق الخارجي المدققة من قبل دوالر بحس لتس

يقاف  تخدام المعلوماتالحكومة تعديل تعريف معيار األداء ب المدققة من قبل المدقق الخارجي لتقييم  اس
ر هيكلي جديد (الجدو  ل األداء لهذا المعيار وتوفير المعلومات المدققة من قبل المدقق الخارجي كمؤش

2 .(  

x  ول المحلية للبنك المركزي العراقيبقي افي األص ترليون دينار  0.4دون الحد األعلى المقرر بمبل  ص
ب البيانات المدققة من قبل مليار دوالر أمريكي) 0.3( عراقي  .للبنك المركزي المدقق الخارجي بحس

يقاف  هيل اإلبال عن هذه المعلومات، تقترح الحكومة تعديل تعريف معيار األداء ب تخدام لتس اس
المدققة من قبل المدقق الخارجي لتقييم األداء لهذا المعيار وتوفير المعلومات المدققة من قبل  المعلومات

ر هيكلي جديد (الجدول  افي الموجو 2المدقق الخارجي كمؤش هيل تدقيق ص دات المحلية، تقترح ). ولتس
ا عن مجموع أجزائه  الحكومة تعريفها بالفرق بين المال االحتياطي افي الموجودات األجنبية، عوض وص

     ).7(مذكرة التفاهم الفنية، فقرة  2016حزيران  19كما هو معرف في مذكرة التفاهم الفنية بتاريخ 

x عراقيتريليون دينار  4.6بمقدار  الُمقرر في البرنامجأعلى من الحد األدنى الرصيد األولي غير النفطي  ظل ،
، بحسب بيانات الصرف النقدي من وزارة المالية والنفقات التي تم تمويلها من )11مليار دوالر (الفقرة  3.9

خالل المتأخرات التي تراكمت قبل بدء البرنامج والموضحة في مسح المتأخرات الجزئي الذي أجرته وزارة المالية 
ولكن وزارة المالية لم تتمكن من حصر كامل النفقات غير النفطية على أساس االستحقاق كما هو ). 19فقرة (ال

ن الحكومة تقترح تعديله في 8(الفقرة  2016حزيران  19مطلوب ضمن مذكرة التفاهم الفنية بتاريخ  ). وعليه، ف
نقدي عوضا عن األساس التراكمي. كما تقترح  مذكرة التفاهم الفنية ليقوم بقياس اإلنفاق غير النفطي على أساس

الل قروض المشاريع بما أنها ال تقع تحت تحكم الحكومة المباشر أضافة معيار تعديل للنفقات المممولة من خ
 ).15(مذكرة التفاهم الفنية الفقرة 

x  مليار 10.4 ،ترليون دينار عراقي 12.3الحد األعلى المقرر في البرنامج بواقع دون  إجمالي الدين العامبقي ،
ب تقديرات وزارة المالية بب بحس ور في تنفيذ اإلنفاق في ، ومدققة جزئيا من قبل المدقق الخارجي، بس القص

ف األول من العام (الفقرة  يد  ). 11النص تثناء رص هذا التقدير يعتمد على بيانات مدققة لجميع البيانات باس
الغة  والتي ال  2003مليار دوالر أمريكي والتي تراكمت تحت حكم حكومة ما قبل  41المتأخرات الخارجية الب

ة، والتي لدى دائرة الدين العام في وزارة المالية معلوات جزئية فقط عنها. وعليه، هيل  تزال تحت المفاوض لتس
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تخدام البيانات المدققة خارجيا لقياس أداء هذا المعيار تعديل  الحكومة تقترح اإلبال يقاف اس تعريف المعيار ب
ر الهيكلي الجديد (الجدول  وتزويد البيانات تقدم البيانات المدققة 2المدققة خارجيا كما هو مقترح في المؤش ). س

تثناء خارجيا للدين العام كله  يدباس ر المتأخرات الخارجية والمتأخرات األخرى كم رص ا هو مقترح في المؤش
   ).  2الهيكلي الجديد (الجدول 

x على الدين القائم المعاد جدولته واإلقتراض الجديد دون الحد األعلى المقرر في  بقيت المتأخرات الخارجية الجديدة
امج بواقع  ة حزيران  مليون دوالر أمريكي 188البرن اي دة إزاء 2016في نه دي أخرات الج ان تراكم المت ، حيث ك

ري) 442798، وٕايطاليا (مليار دوالر أمريكي) 2.112ركات النفط العالمية (ش ويس أقل مما كان مقررا  فرنك س
توفى في الفترة  أمريكي. مليار دوالر )2.3في البرنامج ( تمر هذا لم يس  2 –تموز  1إال أن معيار األداء المس

رين الثاني عندما وتحققت هذه المتأخرات ألنه بالرغم من قيام بدفع متأخراتها إلى إيطاليا.  الحكومة قامت تش
حزيران وقيام البنك المركزي بالدفع، إال  30مديرية الدين العام في وزارة المالية اإليعاز للبنك المركزي بالدفع في 

ديد الدفعة وقيام مديري وء تس بب عدم دقة المعلومات. في ض ة الدين العام التأكد من أن الدفعة تم ارجاعها بس
استثناءا لعدم الوفاء بذاك المعيار المستمر في  المعلومات من السلطات االيطالية لتفادي التكرار، تطلب الحكومة

    الفترة المذكورة.

x يد المتأخرات ال ركات النفط العالمية كان رص مما كان مقررا  )دوالر أمريكيمليار  3.679أعلى بقليل (قائمة لش
مليار دوالر أمريكي). وتتوقع الحكومة أال تتمكن من تقلي رصيد المتأخرات القائمة لشركات  3.6في البرنامج (

بتمبر/أيلول، اال أنها تلتزم  مليار دوالر أمريكي بحلول  1.8على مبل  بقصرهالنفط العالمية الى الصفر بنهاية س
مبالوعلى  ،ذلك الوقت فر بنهاية ديس يد ر/كانون األول. ص باب التي تمنع الحكومة من تقلي رص واألس

قين: أوال، الحكومة تواجه رعة المقررة في البرنامج هي ذات ش ركات النفط العالمية بالس  المتأخرات القائم لش
غوط د داعش والزيادة الناتجة عن ذلك في أعداد النازحين داخليا  اإلنفاق نتيجة متمثلة في زيادةا ض القتال ض

    .)11(الفقرة  ) وثانيا، تمكنت الحكومة من توفير تمويل محلي أقل بكثير مما كان مقررا في البرنامج3(الفقرة 

 

  :2016في ضوء البيانات األولية غير المدققة، يبدو أن معياري أداء تم استيفاؤها في أيلول  -17

مليار دوالر، بناءا على  12.9المبرمج ب رصيد االحتياطي الكلي لدى البنك المركزي كان فوق الحد األدنى  -
 البيانات األولية غير المدققة من قبل المدقق الخارجي للبنك المركزي.

تريليون دينار عراقي  11صافي الموجودات المحلية للبنك المركزي بقيت تحت السقف المبرمج بمقدار  -
 بل المدقق الخارجي للبنك المركزي.مليار دوالر) بناءا على البيانات األولية غير المدققة من ق 9.3(

ولكن في ضوء عدم توفر أي بيانات مدققة لھذه المعايير حتى تاريخه، وفي ضوء عدم وجود معلومات حول  -
ال يمكن قياس معيار  .2016المعايير األخرى، تطلب الحكومة استثاءا للمعايير الخمسة في نھاية أيلول 

)، وليس ھنا ما يدل أنه سيتم 16في نھاية أيلول/سبتمبر (الفقرة األداء حول الميزان األولي غير النفطي 
 عدم استيفاء معياري األداء الكميين االخرين بنھاية أيلول/سبتمبر.

 
لم يتم استيفاء معيار األداء المستمر حول المتأخرات الجديدة على الدين القائم المعاد جدولته أو االقتراض الجديد  -18

ددت الحكومة متأخراتها إليطاليا.  2 –تموز  1خالل الفترة  رين ثاني، عندما س وتحققت هذه المتأخرات ألنه بالرغم من تش
حزيران وقيام البنك المركزي بالدفع، إال أن  30قيام مديرية الدين العام في وزارة المالية اإليعاز للبنك المركزي بالدفع في 
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وء بب عدم دقة المعلومات. في ض ديد الدفعة وقيام مديرية الدين العام التأكد من المعلومات من  الدفعة تم ارجاعها بس تس
 السلطات االيطالية لتفادي التكرار، تطلب الحكومة استثناءا لعدم الوفاء بذاك المعيار المستمر في الفترة المذكورة.

  ):1في نهاية حزيران/يونيو (الجدول  واحد من أصل اثنين هدف إرشاديتم تحقيق  -19

x بموجب الحد األدنى المقرر في البرنامج  )عراقي دينارتريليون  6.854إلجتماعي (كان اإلنفاق ا
بمواكبة تنفيذ ھذا اإلنفاق  الحكومة تلتزم .)11(الفقرة  ترليون دينار عراقي بسبب القيود النقدية 7.434

 بحلول نھاية العام. 
x  تريليون دينار عراقي،  4.491القائمة على اإلستثمار غير النفطي المحلية كان رصيد المتأخرات

تريليون دينار عراقي) ألن وزارة التخطيط قامت بتصحيح األخطاء  7.5وھو دون السقف المبرمج (
تخفيض ھذا الھدف  . وعليه، تطلب الحكومة42016أيار  11 التي حددتھا في حصرھا السابق في

  ).1الداللي (الجدول 
  

 
بقال اتجراءاإلألغت الحكومة أحد  -20 تعداد اإلئتمانيللموافقة على إتفاق اإل ةمس ، وافق 2016حزيران  7. وفي س

تعداد اإلئتماني وفي  ادية والمالية لطلب إتفاق اإلس ات اإلقتص ياس قام  2016حزيران،  17مجلس الوزراء على مذكرة الس
مل نائب وزير المالية رائب بتنفيد قرار مجلس الوزراء بش ادر تعليمات للهيئة العامة للض ص كافة الرواتب واألجور  ب

سكريين من الدرجة الثانية فأعلى بما في ذلك الراتب األساسي، والدفعات اإلضافية والعالوات للموظفين الحكوميين غير الع
ريبي لكافة  ات للزوجة واألطفال)، في الوعاء الض ص تثناء المخص ات أخرى (باس ص افي وأي مخص وأجور العمل اإلض

ريبة  عين لض بق اوهذا كان إجراءالدخل، الموظفين الخاض تعداد اإلئتماني للمجلس التنفيذي  امس لتقديم طلب إتفاق اإلس
ندوق النقد الدولي.  تعداد االئتمانيلص ندوق على اتفاق االس وقف تنفيذ هذا  رئيس الوزراء قرر، وخلفا لموافقة مجلس الص

افي الراتب لموظفي الحكومة يؤدي الى تخفيض ص بح أقل من  القرار، حيث أن تنفيذه س في الدرجة الثانية، بحيث يص
افي الراتب لموظفي الحكومة في الدرجة الثالثة. ريبي بواقع ٕالغاء هذاو  ص يخفض من العائد الض بق س  0.3ا اإلجراء المس

السياسة الضريبية التالية لتحقق ما ال يقل عن  بتبني قامت الحكومةتشرين أول  18في . و 2016تريليون دينار عراقي في 
  :ليعوض ذاك التخيض (شرط مسبق للمراجعة األولى) 2016تريليون دينار عراقي في  0.15

مليار دينار عراقي خالل  42% (بمردود مقدر ب25% الى 20زيادة الرسم الجمركي على المكيفات من  -
 ).2016كانون أول  –الفترة تشرين ثاني 

 مليار دينار عراقي). 19% (بمردود مقدر ب35% الى 30لرسم الجمركي على أجھزة التلفاز من زيادة ا -
مليار دينار  19% (بمردود مقدر ب25% الى 15زيادة الرسم الجمركي على مركبات نقل الركاب من  -

 عراقي).
 عراقي).مليار دينار  13% (بمردود مقدر ب75% الى 25زيادة الرسم الجمركي على السجائر من  -
مليار دينار  4% (بمردود مقدر ب100% الى 80زيادة الرسم الجمركي على المشروبات الكحولية من  -

 عراقي).
 مليار دينار عراقي). 3% (بمردود مقدر ب25% الى 20زيادة الرسم الجمركي على العصائر من  -
 مليار دينار عراقي). 50خفض اإلعفاءات الجمركية ( -

 

                                                   
 تقرير الصندوق القطري رقم 225/16، مذكرة السياسات االقتصادية والمالية، الفقرة 25. 4



  العراق
 

      7صندوق النقد الدولي

 :)2(الجدول  يستعداد اإلئتمانيكلية للمراجعة األولى التفاق اإلمن ستة مقاييس معيارية ه ثالثة الحكومةحققت  -21

x  مبر/كانون أول  العامة فيتقارير المالية قامت وزارة المالية بتجميع جداول ذار 2015نهاية ديس ، ونهاية مارس/
 . 2014إحصاءات مالية الحكومة لصندوق النقد الدولي للعام وفقا لدليل  2016ونهاية حزيران/يونيو  2016

x  وفقا لمالحظات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصو  مسودة قانون اإلدارة الماليةوافق وزير المالية على
ودة األخيرة المقدمة لمجلس الشورى، كما هو محدد في  ياسات اإلقتصادية والمال 25الفقرة المس ية من مذكرة الس

)MEFP 2016، يونيوحزيران/ 19) المؤرخة في.       

x ) في ضوء محدودية الوقت منذ الموافقة على إتفاقية اإلستعداد اإلئتماني، بدأ ديوان الرقابة الماليةBSA جراء ) ب
 3، والذين يصل عددھم إلى الذين يتقاضون رواتبا من الدولة أجور الموظفينقائمة ولكنه لم يكمله، على  تدقيق

را، أي األشخا الذين يتقاضون والذين يتقاضون أج الفضائيين)( الوھميينموظفين من أجل تحديد ال ماليين منتفع،
لثماني وزارات (الدفاع، والكھرباء، والمالية، قائمة األجور  بمقارنةأجورا دون تبرير قانوني أو تنظيمي. و

نقل، والشباب والرياضة)، وأمانة بغداد، والبنك المركزي، والشؤون الخارجية، والداخلية، والعلوم والتكنلوجبا، وال
مليون) مع مستفيدي التقاعد وشبكة الحماية االجتماعية  3نصف موظفي الخدمة المدنية (تقريبا  والتي تمثل

ذوي العمالة من " 13130وجود حوالي  بالفعل ديوان الرقابة المالية أظھر والقروض الميسرة للعاطلين عن العمل،
من أحد  يتلقون أجرا بصورة غير قانونية أجر أو"، أي موظفو الخدمة المدنية الذين يتقاضون أكثر من زدوجةالم

لغاء عملي الحكومةقوم توس. ھذه المصادر الغير قانونية وتبين مبل الوفر المتأتي خالل المراجعة الثانية دفع ال اتب
وحصر التدقيق بموظفي  للبرنامج الثالثة كلية الى المراجعةيقترح تأجيل ھذه القاعدة المعيارية الھي للبرنامج. 

 /). ومن أجل استكمال ھذه القاعدة المعيارية، سيقوم ديوان الرقابة المالية بما يلي2(الجدول  الحكومة المركزية
في وحدات إنفاق تمثل النصف اآلخر من الخدمة  "العمالة المزدوجة) إستكمال البحث عن "i: (2017بنھاية آب 
المملوكة من الدولة يظھر  مؤسساتلكل موظف خدمة مدنية أو موظف في البالنسبة ) التحقق من أنه iiالمدنية؛ (

أو التنظيمي لوجوده على قائمة  تقديم التبرير القانونيخير يمكن للوحدات اإلنفاق، على قائمة الرواتب إسمه 
   .اإلنفاق وحدات أجور

   
x لقائمة المعاشاتتمكن ديوان الرقابة المالية من إكمال تدقيق لم ي، في ضوء الوقت المحدود منذ الموافقة على البرنامج 

متقاعدين ، من أجل تحديد الستفيدم 1.776.028البال عددھم حوالي  المتقاعدين، التقاعدية لموظفي الحكومة
، أي األشخا الذين يتقاضون معاشات تقاعدية بدون مبرر قانوني أو الذين يتقاضون معاشات تقاعدية الوھميين
 30000، قام مجلس التقاعد بحملة لتنقيح قوائم منتسبيه، مما نتج عنه إزالة ما ال يقل عن 2015في  تنظيمي

). إلتمام 2جعة الثالثة للبرنامج (الجدول منتسب غير قانوني. تقترح الحكومة تأجيل ھذا المعيار الھيكلي إلى المرا
بما يلي: التأكد بأن يستطيع كل متقاعد من موظفي الخدمة  2017ھذا المعيار، سيقوم ديوان الرقابة بنھاية آب 

المدنية أو موظفي شركات التمويل الذاتي يظھر في سجالت الدولة للمتقاعدين إظھار الحجة القانونية الالزمة لشمله 
  دي التقاعد.ضمن مستفي

 
x  متثال بقررات مجلس األمن ذات  الئحة داخلية، اعتمد مجلس الوزراء 2016تشرين األول  9في لوضع آلية ل

جراءات العمللفرقة  6، وفقا للتوصية اإلرھاب وتمويل اإلرھابالمتعلقة ب الصلة  غسل بمكافحة المعنية المالية ل
 ).FATF( األموال

 
x  90، أي الدفعات المستحقة الدفع منذ أكثر من مسح لكافة المتأخرات المحليةلم تتمكن وزارة المالية من استكمال 

) اإلنفاق الجاري (الرواتب، والمعاشات، والسلع والخدمات i، بما في ذلك: (2016يوما، في نھاية حزيران/يونيو 
قامت وزارة المالية بالحصول على ردود من بعض وليس  وزارة المالية؛الذي تديره والمشتريات الرأسمالية)، 

ستقوم الحكومة . والكثير من وحدات اإلنفاق لم تقم باإلجابة بسبب ضغوط العمل وحدات اإلنفاق (أنظر أدناه)، كافة
لتعزيز متابعة االلتزامات تحت اتفاق االستعداد االئتماني والمتابعة مع  بتشكيل وحدة في مكتب رئيس الوزراء
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وتقترح الحكومة تأجيل ھذه القاعدة المعيارية الھيكلية للمراجعة الثانية للبرنامج (الجدول وحدات التي لم تستجب. ال
 تراكمت على وزارة النفط والمتعلقة ). وسيتم توسيع نطاق القاعدة المعيارية الھيكلية لتشمل كافة المتأخرات التي2
قامت وزارة المالية ، 2016بنھاية حزيران . ووشركة غاز البصرةالدفعات المستحقة لشركات النفط العالمية ب

بالمائة من إجمالي  6.1مليار دوالر أمريكي، أو 10.6تريليون دينار عراقي ( 12.5 متأخرات بقيمةوجود بتحديد 
) عند % من الناتج المحلي اإلجمالي6.3مليار دوالر، أو  11تريليون دينار عراقي ( 13مقارنة ب الناتج المحلي)

 : الموافقة على البرنامج
 

o 4.491 ) اإلستثمار غير النفطي من قبل وزارة مليار دوالر أمريكي) على  3.8تريليون دينار عراقي
 التخطيط؛

o 4.607 ) مليار  3.679مليار دوالر أمريكي) من قبل وزارة النفط، منھا  3.904تريليون دينار عراقي
أمريكي على  مليون دوالر 225و) 19دوالر على اإلستثمار النفطي من شركات النفط العالمية (الفقرة 

 ؛) 37مشتريات الغاز من شركة غاز البصرة (الفقرة 
o 2.280 ) مليار دوالر أمريكي) من وزارة التجارة على مشتريات القمح؛  1.929تريليون دينار عراقي

 البطاقة التموينية،و
o 1.114 ) مليار دوالر) من وزارة الكھرباء على شراء الكھرباء.  0.944تريليون دينار عراقي 

  
تصادية والمالية للسنوا    2019-2016السياسا اال

لتصحيح أوضاع المالية بدأت الحكومة بتنفيذ برنامج  بعد أن تضررت من إنخفاض أسعار النفط وهجوم داعش، -22
ت اظ على اس ة من أجل الحف ام ارجيالع اظ على المركز الخ ة الحف اني دين وٕامك ل ال درة على تحم ة الق . ونتج عن مراري

ع ، 2016دوالر أمريكي في  46الى  2013دوالر أمريكي للبرميل في  103ر النفط العراقي من ااإلنخفاض الحاد في أس
ة من إرت اع حاد في عجز الموازن اتج المحلي في  6ف الي الن ة من إجم ائ الم اتج  12الى  2013ب الي الن ة من إجم ائ الم ب

بالمائة من إجمالي  55الى  2013في  بالمائة من إجمالي الناتج المحلي 31، وفي الدين العام من 2015المحلي في 
بب ذلك في2015الناتج المحلي في  اب الجاري . كما تس بالمائة من  1ميزان المدفوعات من فائض بل ل تدهور في الحس

، تم تمويله جزئيا بتخفيض 2015من إجمالي الناتج المحلي في بالمائة  6الى عجز بل  2013إجمالي الناتج المحلي في 
مية من  هر من  11مليار دوالر أمريكي ( 78إجمالي اإلحتياطيات من النقد األجنبي الرس لع والخدمات) في وار ش دات الس

لع والخدمات) في  10مليار دوالر أمريكي ( 54الى  2013 هر من الواردات من الس تمر هذا اإلنخفاض 2015أش . واس
عار النفط في  ط 2016في أس عار النفط العراقي الى متوس ل أس ويبدو   5دوالر أمريكي للبرميل. 35.5، مع توقع أن تص

دمة الخارجية هي ذات ير حاليا الى ،طبيعة دائمة أن هذه الص تقبلية تش واق النفط المس عار في أس تعافي  حيث أن األس
عار النفط العراقي دوالر أمريكي للبرميل في  48( 2021دوالر أمريكي للبرميل في أفق عام  50لحوالي  تدريجي في أس

في طلب إتفاق اإلستعداد اإلئتماني). وبالتالي، بدأت الحكومة بتنفيذ برنامج لتصحيح أوضاع المالية العامة الحتواء الزيادة 
تويات إجمالي الدين العام واإلنخفاض في إجمالي اإلحتياطيات من النقد األجن تدامتهابي لمس . وبموجب هذا يمكن اس

مليار  5.4مليار دوالر أمريكي، منها  11.9البرنامج الذي تلقت الحكومة من أجل تنفيذه التزاما بتوفير دعم مالي بقيمة 

                                                   
متوسط  APSPدوالر للبرميل أقل من متوسط أسعار النفط الفورية (  7، كانت أسعار النفط العراقي من حقول النفط في البصرة حوالي 2016في   5

دوالر أمريكي  10بمبل أقل بأسعار النفط الفورية، متوسط أسعار النفط لبرنت ووست تكساس ودبي). و بيعت أسعار النفط في حكومة إقليم كردستان 
  .  في إطار اإلقتصاد الكلي المقدم في مذكرة السياسات اإلقتصادية والمالية 2021في المتوسط. ويفترض أن تستمر ھذه الفوارق عبر 

(continued) 



  العراق
 

      9صندوق النقد الدولي

ل إجمالي الدين العام الى ندوق النقد الدولي، ينبغي أن يص تعداد اإلئتماني مع ص وته ذر  دوالر أمريكي بموجب إتفاق اإلس
تعداد اإلئتماني) في  من إجمالي الناتج المحلي في طلب %85بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ( 63 عند إتفاق اإلس

اتج المحلي ( 53وٕانخفاض الى  2018 الي الن ة من إجم ائ الم اتج المحلي 75ب الي الن ة من إجم ائ الم اق  ب في طلب إتف
تعداد اإلئتماني مية يكون أدنى حد إل أن ينبغي ، كما) 6اإلس مليار دوالر  35.5 هوجمالي إحتياطيات النقد األجنبي الرس

لع والخدمات) في  5.2(أمريكي  هر من الواردات من الس لع  5.1مليار،  31.5($ 2020أش هر من الواردات من الس أش
أشهر األولي من السنة (الفقرة  في ضوء انتاج النفط المحقق خالل الثماني .إتفاق اإلستعداد اإلئتماني) والخدمات في طلب

تان، بواقع  )،7 مل حكومة إقليم كردس مليون برميل  4.5الى  2016بالمائة في  20ويتوقع أن ينمو إنتاج النفط، وذلك يش
تعداد اإلئتماني) 4.2( في اليوم ة القادمة، حيث لن تتمكن  تحت إتفاق اإلس نوات الخمس توى للس وأن يبقى على هذا المس

تثمارات النزيادة الحكومة من تمويل  ينكمش إجمالي اإلنتاج المحلي قد . و النفط إنتاجفطية المطلوبة للعمل على زيادة اإلس
% 3بوينهض  لية العامة،نظرا للحرب مع داعش والتصحيح الجاري ألوضاع الما 2016بالمائة في  5غير النفطي بواقع 

وءاإلنفاق الممول من المانحين والذي تم تأجيله من  2017في   النمو غير النفطي يتعافى ثمو  ،2017إلى  2016في ض
ف  ل الى نص ي المحتلة من داعش.  2014ما قبل نموه المعتاد تدريجيا ليص مع إحراز الحكومة تقدم في تحرير األراض

اع المالية العامة التقليل تدريجيا من عجز المالية  حيح الجاري ألوض عار النفط والتص أن الزيادة التدريجية في أس ومن ش
فر في  2015الناتج المحلي في  بالمائة إلجمالي 12العامة من  اب2020لحوالي الص الجاري لميزان  ، والعجز في الحس

اتج المحلي في  6المدفوعات من  الي الن ة من إجم ائ الم ة في  2الى أقل من  2015ب ائ الم اك فجوة . 2021ب ويبقى هن
تعداد اإلئتماني) مليار 6.1( 2019-2018مليار في  7.1 واقعتمويل ب من إتفاق اإلس ، وقد بدأت الحكومة بالبحث ض

  عن تمويل لها.   

 
يسياسة النقد  -د   األجن

رف المربوط ب -23 عر الص مية هذا النظام ركيزة اوفر ويالدوالر األمريكي. الحكومة ملتزمة بالحفاظ على نظام س س
تتسم بدرجة كبيرة من عدم اليقين ناهيك عما أدى إليه الصراع مع داعش من إضعاف للقدرات في مجال في بيئة  أساسية

ات.  ياس طس/في الس )، بدون أثر 14مبل المزادات اليومية (الفقرة زيادة ب البنك المركزي العراقي قام ،2016، ب أغس
ن.  بين أسعار الصرف الرسمية والموازية كبير على الفرق مبيعات البنك المركزي تقوم المخاوف من أن ولمواجهة حتى ا

طة غير قانونية،  بتمويلالعراقي من النقد األجنبي  يل أموال ألنش يعمل البنك المركزي العراقي على عمليات إرهابية أو غس
اعدة فنية من الخزينة األمريكية ومجلس اإلحتياطي الفدرالي عزيزت ي النقد األجنبي بمس تعانة بو  ،إجراءاته لتخص اإلس

في صندوق  يةالمالرأسو  يةسواق النقدن دائرة األم وقام البنك المركزي العراقي كذلك بطلب مساعدة فنية. بمدققين خارجيين
باب زيادة الال مي في مزادات النقد األجنبي للبنك المركزي  فرقنقد الدولي لتحليل أس عر الرس رف بين الس عر الص في س

       .ولتقديم التوصيات من أجل تقليل الفرق في األسعار ،2015العراقي والسوق الموازي منذ نهاية 

                                                   
) مراجعة أجمالي الدين العام 1ان المراجعة بالتخفيض لنسب الدين الى إجمالي الناتج المحلي مقارنة بطلب إتفاق اإلستعداد اإلئتماني تنبع من:   6

جمالي االسمي ) تعديل الناتج المحلي اإل2نتيجة إزالة تكرار احتساب أحد الديون، و  2015مليار دوالر) في نھاية  1الخارجي انخفاضا بمقدار 
مليون برميل يوميا وتعديل أسعار النفط صعودا بواقع  0.2) تعديل انتا النفط بمقدار 3)، و 6المشروح أعاله (الفقرة  2015-2014صعودا في 

  دوالر أمريكي في المدى المتوسط مقارنة بطلب إتفاق اإلستعداد.  2.5
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عار الصرف تدريجيا بهدف القضاء على و  -24 ات تعدد أس تقوم الحكومة برفع القيود الباقية على الصرف وممارس س
رف عر الص وهات س ي. تش يس من  الثامنةالتزامات المادة هذا التحرك نحو قبول كون وس ندوق النقد الدولي اتفاقية تأس ص

ملتزم بالحفاظ على نظام الصرف المتحرر من القيود ومن ممارسات إشارة إيجابية إلى مجتمع االستثمار بأن العراق بمثابة 
رف للمعامالت الدولية ال عار الص بيل لمنا أعمال مجاريةتعدد أس كانون  16في  كخطوة أولى،ات. و ؤ ، مما يمهد الس

راء ب قام البنك المركزي 2016الثاني  بوعية المقررة لش حدود مزادات العملة األجنبية إلى النقد في تحويل الحدود األس
لمبل لعمالئه سيكون بمقدوره الحصول على انقدا إضافيا لتغطية نفقات السفر المشروعة إرشادية، أي أن أي بنك يتطلب 

دار تعليمات  عند تقديم الوثائق المالئمة.المطلوب الذي يتجاوز هذه الحدود  ص يقوم البنك المركزي ب وكخطوة ثانية، س
رف (الجدول  للتخل كل قيدا على الص تثمار والتي تش يات 2من القيود على تحويل عائدات االس ي مع توص )، بالتماش

  بعثة الصندوق لالستشارة الفنية.

  
  سياسة المالية العامة  -

تمرارية الدين في حدود يمكن تحملها، تلتزم الحكومة  -25 اد الكلي واس تقرار االقتص لة جهودها للحفاظ على اس بمواص
توى  وال باإلنفاق إلى مس اع المالية العامة وص بط أوض ) 1. ويتطلب ذلك (2019-2016المتاحة في الفترة  المواردلض

يد خفض كبير في إجراء  من  بالمائة 9) بما يعادل حوالي 1(معيار أداء، الجدول  7المعدل األولي غير النفطيالرص
الي  اتج المحلي غير النفطي إجم ادة كبيرة 2 و (2019-2016 فترةخالل الالن دى ) تحقيق زي ل على الم في التموي

ير،  مل القص ا، التمويل الخارجي على أن يكون معظمها من التمويل المحلي وٕان كانت تش على أن تتوافق مع و أيض
 . )22(الفقرة  استمرارية الدين في حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط

بط ال -26 كان، تقوم الحكومة بحماية اإلنفاق االجتماعي،وللحد من أثر الض حة  مالي على الس أي اإلنفاق على الص
 ).1 ، الجدولإرشاديوالنازحين داخليا والالجئين (هدف والتعليم والتحويالت التي تدعم شبكة األمان االجتماعي 

تواصل الحكومة النقاش مع دائني -27 تمرارية الدين في حدود يمكن تحملها، س العراق غير األعضاء في  ولتعزيز اس
تراكمت في كانت قد مليار دوالر أمريكي  41 قيمةبعلى العراق قائمة الذين ال تزال لديهم متأخرات خارجية  نادي باريس

ين قبل عام  دام حس يد الدين الخارجي  2003عهد ص كل الجزء األكبر من رص مليار دوالر في  66الذي بل الكلي وتش
في عباء الدين بنفس الشروط المطبقة دائنين للحصول على تخفيف ألالمفاوضات مع هؤالء ال وستستمر. 2015نهاية عام 

بته حالة الدائنين من  وستبحث الحكومة مع  من صافي القيمة الحالية للدين. %80أعضاء نادي باريس، أي بتخفيض نس
تحقات المتبقية  اء في نادي باريس نادي باريس إمكانية طلب إعادة جدولة المس افي للدائنين األعض دون التأثير على ص

  القيمة الحالية. 

يولة لحد منلو  -28 داد 2017في عام  نق الس خر لموعد س لطات مع الحكومة الكويتية على تأجيل  ، اتفقت الس
ل إلى  تحقة للكويت والتي تص ات الحرب المتأخرة المس ر عراقي أو تريليون دينا 5.4مليار دوالر أمريكي ( 4.6تعويض

                                                   
 ويعرف الرصيد األولي غير النفطي بالفارق بين االيرادات غير النفطية والنفقات االولية غير النفطية (اي باستثناء الفوائد).7
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ات في المئة 3.4 أجيل من المجلس الحاكم وطلبت . 2018عام ج المحلي غير النفطي) لمن إجمالي الن الحكومة هذا الت
 .2016نوفمبر/تشرين الثاني  2-1القادمة المقرر عقدها في  تهلجنة تعويضات األمم المتحدة في جلسل 

  

ي   2016 رنام المالية العامة 

أن تنفيذ معظم اإلنفاق باستثناء األجور والمعاشات  2016أظهرت مراجعة تنفيذ الموازنة في نهاية حزيران/يونيو   -29
ركات النفط العالمية كان متدنيا للغاية (الفقرة  تثمار النفطي من ش تقوم بجمع إيرادات أقل من 11واإلس )، وأن الحكومة س

على المسار تسير أن إيرادات الصادرات النفطية كانت والواقع أنه في حين المفترض في طلب إتفاق اإلستعداد اإلئتماني. 
ن األهداف الخاصة بمصدري 11الصحيح (الفقرة  يرادات)،  ف خرين ل هي بعيدة المنال: بحلول نهاية السنة  التمويلأو  ن 

مليار دوالر أمريكي) بحلول نهاية  0.4(ترليون دينار عراقي  0.5الى ستصل التحويالت من شركات عامة متعلقة بالنفط 
نة بدال من  تعداد اإلئتماني، نظرا الر أمريكي) مليار دوال 2.5ترليون دينار عراقي ( 3الس ة في طلب إتفاق اإلس مفترض

ركات ندات المحليةللقيود النقدية التي تواجهها هذه الش دار الس د   وٕاص وى بحش  0.5مليار دينار عراقي ( 0.6لم ينجح س
ن مقارنة بمبل ملي تهدف في طلب إتفاق  مليار دوالر أمريكي) 4.2تريليون دينار عراقي ( 5ار دوالر أمريكي) حتى ا مس

تعداد اإلئتماني.  ندات بقيمة مليار دوالر أمريكي، مضمونة اإلس وباإلضافة إلى ذلك، فقد قررت الحكومة تأخير إصدار س
د  ألنه من غير 2017ار اليوروبوند بقيمة مليار دوالر أمريكي إلى عام من حكومة الواليات المتحدة األمريكية، وٕاص

ندات في عام  مان لتلك الس در الحكومة األمريكية الض ا (2016المرجح أن ُتص مليون  450، وقرض الموازنة من فرنس
ن دفعة الصرف الثالثة من اتفاقية االستعداد اإلئتما2017دوالر) سيأتي في بداية  بصفة  ةني، الُمدرجة أو المقرر . وأخيرا، ف

رف في عام  640أولية في البرنامج، هي بمبل  وف ُتص ، 2016كانون األول بدال من  2017مليون دوالر أمريكي، س
وء  تعداد االئتمانياعادة جدولة وذلك على ض تعداد اإلئتماني لو . )46المقترح (الفقرة  طلب اتفاق االس كي يبقى إتفاق اإلس

حيح ولتفادي مراكمة متأخرات جديدة،  ار الص لع قرار بالوكالة باتخاذ وزير المالية قام على المس لزيادة مخص الس
ات التحويالت بمبل 0.4والخدمات بمبل ( ص تثمارات  تريليونين، 2) تريليون دينار عراقي، ولخفض مخص غير واالس

اريعغير ا ،ةالنفطي تثمار  ،تريليون دينار عراقي) 1.7(بواقع  لممولة بقروض المش ركات النفط الوطنيةواالس بواقع  من ش
تعداد اإلئتماني تفاق االابالمبال المتفق عليها في طلب كل ذلك مقارنة ، ب2016في عام ) تريليون دينار عراقي 2.8( س

بقوتبلي وحدات اإلنفاق المعنية بهذا القرار  لحد األعلى تخفيض اوبالنتيجة، تطلب الحكومة للمراجعة األولى).  (إجراء مس
مبر/كانون األول   المعدلمعيار األداء تريليون دينار عراقي ( )61.9(الى  2016للعجز األولي غير النفطي لنهاية ديس

اس نقديالمقترح  تعداد لطلب إفي برنامج المالية العامة تريليون دينار عراقي  65.2)، مقارنة بمبل على أس تفاق اإلس
اف، اإلئتماني على االحتياطي االجنبي الكلي  2016إلى التعديالت في ثالثة معايير اخرى في نهاية كانون األول  ةباإلض

    . )1الدين العام الكلي (الجدول لدى البنك المركزي، وصافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي، و 

ار عراقي)،  61.9العامة األولي غير النفطي (من أجل تمويل عجز المالية  -30  2.3ودفعات الفوائد (تريليون دين
تثمار النفطي ( على األقل تريليون دينار عراقي  11.5تريليون دينار عراقي، منها  12.6تريليون دينار عراقي) وٕانفاق اإلس

ركات النفط العالمية التي تمثل  )مليار دوالر أمريكي 9.8( تلجأ الحكومة الى إيرادات بالمائة من  95لش إنتاج النفط)، س
  :تريليون دينار عراقي) 18تمويل (التريليون دينار عراقي)، و  58النفط (
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x  تريليون دينار  12.6تمويل معظمها (إعادة سيتم و  خزينة، حواالتمن خالل إصدار  التمويل المحليسيتم تغطية
ى عراقي م للبنك المركزي العراقي، خالل من) كحد أقص ارف تجارية، على نافذة الخص ندات  مص دار س وٕاص

ارف ( تريليون 0.6وطنية للجمهور العام ( تريليون  6دينار عراقي) وخفض الودائع الحكومية في قطاع المص
ار عراقي).  امج، تلتزم الحكومة دين النفطي  اإليراد بحفظفي حال كان اإليراد النفطي أعلى من المقرر في البرن

ر لعجز  ،الفائض الذي تم جمعه فوق المبل المقرر في البرنامج من أجل تخفيض التمويل النقدي غير المباش
 ). 19الفقرة التفاهم الفنية،  مذكرةالموازنة من قبل البنك المركزي العراقي (أداة تعديل جديدة مقترحة في 

x  يتم تغطية ندوق النقد الدولي بموجب  التمويل الخارجيس تعداد اإلئتماني (ابقروض من ص مليار  1.3تفاق اإلس
ات التنميةدوالر أمريكي) ياس مبر/كانون أول  ،، ومن البنك الدولي بموجب قرض س رفه في ديس يتم ص الذي س

كجزء من  ،والمملكة المتحدةكندا، بضمانة مليون دوالر أمريكي  458منه )، دوالر أمريكي مليار 1.46( 2016
ي (الفقرة  هر أيار / مايو الماض بع في ش ، )20ُحزمة المعونات المالية الدولية التي أعلنت عنها مجموعة الس

وسيتم أيضا تغطية  ).مليون دوالر أمريكي JICA ،237وقرض دعم الموازنة من وكالة التعاون الدولي اليابانية (
اريع من حكومة الواليات التمويل الخارجي  مليار دوالر أمريكي)، ووكالة التعاون  1.288المتحدة (بقروض مش
ة ( اني اب دولي الي دولي ( 326ال ا ( 55مليون دوالر أمريكي)، والبنك ال مليون  33مليون دوالر أمريكي)، وٕايطالي

  وستوازن هذه التدفقات بشكل اجمالي دفعات سداد الدين وسداد المتأخرات الخارجية.دوالر أمريكي). 

ي رنام   2017المالية العامة 

تريليون دينار عراقي  69.1العجز األولي غير النفطي بحيث ال يتجاوز  احتواءب 2017تلتزم الحكومة في عام  -31
اس نقدي  18وفي . )29(الفقرة  2016 برنامج المالية العامة المعدل لعامتريليون دينار عراقي في  61.9، مقابل على أس

رين أول وافق  روع الموازنة على  مجلس الوزراءتش ، البرلمانعلى  وتم تعميمها 2017التعديالت التي يتم إدخالها على مش
اد لجعلها متوافقة مع اإلطار تعداد االئتمانيالذي تمت الموافقة عليه في المراجعة األولى الالكلي  ياالقتص  تفاق االس

 التالية: التدابير خالل تنفيذمن برنامج المالية العامة هذا ق وسيتحق  ).2(إجراء مسبق، الجدول 

x  من إجمالي الناتج المحلي غير  بالمائة 6.8تريليون دينار عراقي ( )10.5(ال تقل عن  إيرادات غير نفطيةتحصيل
برنامج المالية الناتج المحلي غير النفطي) في  إجمالي منبالمائة  5.8تريليون دينار عراقي ( )8( مقابل ،)النفطي
 :ةالتالي بفضل التدابير، 2016عام ل عدلالعام الم

o  بما فيها  بالمائة على كافة األجور والمعاشات والمنافع، 4.8إلى  3دعم المجهود الحربي من  إشتراكاتجمع زيادة
سيتم استخدامها لتمويل نفقات أخرى في تريليون دينار عراقي و  1.2مما سيولد  موظفي شركات التمويل الذاتي،

 . الموازنة

o  على كل تذكرة طيران للسفر إلى خارج البالد، ا أمريكي ا دوالر  21دينار عراقي ( 25.000موحد مقداره تطبيق رسم ( 

o  بالمائة 12الى  10زيادة معدل الضريبة المفروض على دخل العقارات من. 
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x اق األولي غير النفطي احتواء ار عراقي (أي ) 78.4( في حدود اإلنف ة 52.5تريليون دين ائ الم الي من ب اتج  إجم الن
ل ،المحلي غير النفطي) اب ار عراقي (أي  )67.9( مق ة  48.9تريليون دين ائ الم الي من ب اتج المحلي غير إجم الن

يتم تحقيق  )29(الفقرة  2016المعدل لعام  برنامج المالية العامةالنفطي) في   التدابيرمن خالل  هذا االحتواءوس
  :التالية

o  تبدل : التناق الطبيعي للعمالة تريليون دينار عراقي، من خالل )0.3(بمقدار  األجورفاتورة خفض ولن تس
تة موظفين يتقاعدون،  وى موظف واحد من كل س اإلجمالي لموظفي الخدمة الرقم  وبالتالي تحددالحكومة س

األجهزة العسكرية واألمنية، بتخفيض  من 900.000حوالي منهم  ،2.905.226 بواقع العسكري المدنية والجهاز
وأخيرا سوف ُتشجُع الحكومة الموظفين على أخذ إجازات  بالمائة 2 ما يقارب موظف أو 50.000سنوي بحوالي 

  .براتب جزئي، وبتقاعد مبكر

o ات  مدفوعات تجميد توى المحدد تريليون دينار عراقي،  10.3بمقدار  التي تدفعها وزارة المالية التقاعدمعاش المس
من  تجاوز هذا المستوى كحد أقصى في المدى المتوسطيتم كي ال، 2016في برنامج المالية العامة المعدل لعام 

ات متعددة أو و  ،8خالل التناق الطبيعي ول على معاش من خالل إنفاذ القواعد القائمة التي تحول دون الحص
  .، أو الوصول الى السن القانوني للتقاعددفع اإلشتراكاتل فترة الدنياالاإليفاء بالحصول على معاشات دون 

o ع حد أعلى ل لع والخدمات وض تريليون دينار عراقي ) 6.3مبل (مقارنة بتريليون دينار عراقي،  )7.3مقداره (لس
من هذا المجموع الُمخص ائتمانا مقداره ( 2016المحدد في برنامج المالية العامة لعام  ) تريليون 1.2ويتض

 ).37دينا عراقي لوزارة النفط، لشراء الغاز من شركة غاز البصرة (الفقرة 

o ع حد أعلى ) تريليون دينار 11.2مقارنة بمبل ( تريليون دينار عراقي، )13.3( بمبل مقداره تحويالتلل وض
 2016وُيتوقع لجميع التحويالت أن تزداد مقارنة بعام  2016لعام ل المعد المحدد في برنامج المالية العامة عراقي

ردين أو المهجرين) داخل العراق في أعقاب تحرير المدن العراقية من قبضة داعش، ما  اعدة النازحين (المش لمس
ركات الحكومية المملوكة للدولة،  ها إلى مبل (عدا التحويالت إلى الش يتم تخفيض ) تريليون دينار 1.9والتي س

 . 2016) تريليون دينار عراقي في برنامج المالية العامة المعدل لعام 2.2، مقارنة بمبل (عراقي

o ُيمول من  تريليون دينار عراقي )4.3منه (تريليون دينار عراقي،  11.7الى  اإلنفاق الرأسمالي غير النفطي زيادة
تريليون دينار عراقي ممول من قبل قروض  2.4منهم ( دينار عراقي ) تريليون4مبل (ب رنةمقا، المشاريعقروض 

اريع)  نظرا ألن هذا المبل أقل بكثير من احتياجات  و 2016في برنامج المالية العامة المعدل لعام  المحددالمش
تخصيصه على سبيل األولوية لمشاريع ، فسوف تقتضي الحاجة 2016العراق ومن المبال التي ُأنفقت قبل عام 

 . فعال بتنفيذها تم البدء 

 :2017مشروع الموازنة لعام  اضسيتضمن أي -32

                                                   
تشمل دفعات التقاعد التي تدفعھا وزارة المالية فقط التقاعد المدفوع لموظفي الخدمة المدنية ومؤسسات التمويل الذاتي الذين احيلوا الى التقاعد  8

بحسب قرارات البرلمان. كاتالمعاشات التقاعدية غير القائمة على إشترا و 2006قبل   
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o  تريليون دينار عراقي مقابل المستوى  1.2، أو بمبل دينار عراقي تريليون 13.8زيادة إنفاق اإلستثمار النفطي الى
ركات مليار دوالر أمريكي على األقل  9.8، منه مبل 2016المحدد في برنامج المالية العامة المعدل لعام  لش

 . النفط الدولية

o  اقي.تريليون دينار عر  11.6 بمبل مقدارهوضع حد أعلى للتحويالت الى حكومة إقليم كردستان  

o  نفاق غير النفطي 2017تريليون دينار عراقي في موازنة  1.3إدراج مخص بمبل ، تحسبا لتسديد المتأخرات ل
 ) و38ديوان الرقابة المالية (الفقرة  الذي سيقوم بهلنتائج التدقيق الخا بهذه المتأخرات 

o  ع داره في تريليون عراقي  )0.5بمقدار (حد أعلى وض ص مانات التي تقدمها الدولة، ُتفوُض الحكومة ب للض
2017 . 

ائدة تريليون دينار عراقي 69.1تمويل عجز المالية العامة األولي غير النفطي ول -33 تريليون  2.9، ومدفوعات الف
تثماري النفطيواإلنفاق اال ،دينار عراقي يكون على الحكومة  ،تريليون دينار عراقي 13.8س تعانة بس يرادات النفط االس

 تريليون دينار عراقي: 9.1تريليون دينار عراقي والتمويل الخارجي  6.8التمويل المحلي و تريليون دينار عراقي  68.6

x  يتم تغطية دار  التمويل المحليس ارفتقوم  تريليون دينار عراقي، )5.5(بقيمة واالت خزينة حمن خالل إص  المص

عادة تمويل   .) تريليون دينار عراقي0.4، وباستعمال ودائع الحكومة (نافذة الخصم في البنك المركزي من هاالتجارية ب

x يتم تغطية تعداد االئتماني التمويل الخارجي  س ندوق النقد الدولي وذلك بموجب اتفاق االس من خالل قروض من ص
رف في  من خاللمليار دوالر أمريكي، والبنك الدولي  )1.7( ات التنمية ُيص ياس مبر/قرض لدعم س كانون األول ديس

ندات الو  )،أمريكي مليار دوالربقيمة ( 2017 ، مليار دوالر أمريكيبقيمة ( المضمونة من الواليات المتحدة األمريكيةس
دارها تم التخطيط  فة أولية خالل الربع األخير من عام إلص ندات اليوروبوند (بقيمة مليار  ،)2016بص دار س وٕاص

مونة من الواليات المتحدة األمريكية)، وقرض  في أعقابدوالر أمريكي،  ندات المض دار الس  دعم الموازنة منإص

ا بقيمة  ،)أمريكي مليون دوالر 200بمبل () JICAالوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( وقرض دعم الموازنة من فرنس
ية األوروبية بقيمة دعم ومنحة  أمريكي، مليون دوالر 450 كذلك . مليون دوالر أمريكي) 100(الموازنة من المفوض
اريعالتمويل الخارجي من خالل قروض  تم تغطيةيس  دوالر مليار )1.477( األمريكية الواليات المتحدة من المش

ين (و  ،أمريكي  مليون )190وألمانيا (، أمريكي دوالر مليون) 350() مليون دوالر أمريكي، ومن اليابان 833من الص

ويد (، أمريكي دوالر مليون )140البنك الدولي (و ، دوالر ا) مليون دوالر أمريكي، 150والس  مليون )134( وٕايطالي

دة (، أمريكي دوالر ة المتح ة ()، دوالر أمريكي دوالر مليون 100والمملك المي للتنمي ك اإلس  دوالر مليون 50والبن

 ). أمريكي

توى المحدد في موازنة في  -34 عار النفط دون المس تقوم الحكومة بتحديد اإلنفاق في 2017حالة انخفاض أس ، س
بة المراجعة الثانية التفاق  2017موازنة  ندوق النقد الدولي بمناس ة مع موظفي ص ه، لغرض المناقش من أجل تخفيض

 .  )47(الفقرة  اإلستعداد اإلئتماني
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فري لإلى مراكمة المتأخرات لتمويل العجز، إنما تلتزم ب ولن تلجأ الحكومة -35 ى ص لمتأخرات الخارجية حد أقص
تمر، الجدول دائنيها الخارجيين تجاه  الجديدة يد المتأخرات القائمة تجاه لتخل التدريجي من او  )،1(معيار أداء مس رص

ركات روالقيام ب )16 الفقرة( 2016نهاية  مع الدوليةالنفط  ش من عدم منتظم لل حص مراكمة متأخرات المحلية بما يض
   ).الثانية، النقطة 38سداد القائم منها بعد تدقيق الحسابات على النحو المالئم (الفقرة متأخرات جديدة و 

يرادا  -و لى جان ا ا  ص   ا

  لدعم اإليرادات، ستقوم الحكومة بتنفيذ اإلجراءات التالية:  -36

x  اب الالحق  البيانات الماليةتدقيق ندوق تنمية العراق والحس وذلك للتحقق  ،العراقيلبنك المركزي دى ال 300/600لص
وزارة ستستمر و . ذلك الحساب فياستخدام الموارد المودعة  النفط إلى الخزينة العامة ومراقبة إيراداتمن وصول جميع 

ابالمالية في تدقيق جميع  يد حس اب ها بالعملة األجنبية لدى البنك المركزي المعامالت التي تحرك رص (حس

تقارير التدقيق على موقعها كما ستنشر كل ستة أشهر، تقوم بالتدقيق شركة تدقيق دولية ، وذلك بواسطة )600/300
 . )2(قاعدة معيارية هيكلية، الجدول  خالل ستة أشهر من نهاية كل فترة تدقيق نصف سنويةالخارجي لكتروني اإل

x  مل إجراء ية تش خيص ر عملية تش تقوم  ائب والجماركقوانين الض ريبية. وس يع القاعدة الض يطها وتوس وزارة بهدف تبس
هر المالية باط، بحلول نهاية ش عداد 2017من عام  فبراير/ش ريبية تكفل زيادة اإليرادات ، ب ة الض ياس تدابير للس

ريبية والجمركية ب اعدة فنية من الض ندوق والبنك الدولي. مس تالص ة وس ياس تحداث تدابير للس عمل الحكومة على اس
 خالل فترة إتفاق اإلستعداد اإلئتماني 2017هدف زيادة اإليرادات الضريبية غير النفطية في مشروع موازنة الضريبية ب

 .)31(الفقرة 

x  بمساعدة فنية توسيع القاعدة الضريبية هما و بهدف تحديث كيةة والجمر يالضريبعملية تشخيصية تشمل اإلدارتين إجراء
). UNCTADوالتنمية ( المتحدة للتجارةصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الجمارك العالمية ومؤتمر األمم من 

باط / فبراير نهاية  معو  تق2017ش تراتيجية لتعزيز ترح، س ريبية والجمركية  وزارة المالية اس اعدة فنية باإلدارة الض مس
استراتيجية لتطبيق نظام  2016 كانون األول / ديسمبرنهاية  مع الجماركهيئة  ترحوستقمن الصندوق والبنك الدولي. 

 ) في عملها.(UNCTAD ASYCUDAمعلومات أسيكودا 

نفاق  - ا ا   ص

   ستتخذ الحكومة اإلجراءات التالية لتخفيض اإلنفاق:  -37

x  باإلضافة إلى تلك المنفذة في موازنة  التالية تدابيرمن خالل مزيج من ال معاشات التقاعدتطور األجور و السيطرة على
 :)32-31(الفقرتين  2017

o  كمال قيام ديوان الرقابة المالية لقيام ل المدنية،ُأجور العاملين بأجر والمتقاعدين من موظفي الخدمة عمليات تدقيق ب
 .)21الفقرة لغائها (ب، ثم غير القانونيةلعمالة مدفوعات لالأوال بتحديد 
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o  تنفيذ تعديالت قانونية للسيطرة على تطور أجور موظفي الحكومة وشركات التمويل الذاتي، باإلضافة إلى المعاشات
للشهداء، والفصل السياسي، والصحفيين، الغير مبنية على المساهمات والتي تدخل ضمن الموازنة (كتلك المعاشات 

نين واألنظمة التي تحكم هذه المعاشات واألجور (معيار والمحاميين، وغيرها)، وكخطوة أولى سيتم حصر جميع القوا
 ).47(الفقرة هيكلي مقترح للمراجعة الثانية)، والتعديالت القانونية ستتم مناقشتها خالل المراجعة الثالثة

o  االذي معاشات التقاعد العام نظام منقحة ل معلمات (معايير) اعتمادب 2017كانون األول ديسمبر/القيام مع نهاية
 .9البنك الدولي اقترحه

x التالية:  تدابيرخالل مزيج من ال إصالح قطاع الكهرباء من  

o  إيرادا إضافيا مكن أن يولد ي، والذي 2015في الكهرباء الكهرباء التصاعدية الذي وضعته وزارة  فاتتنفيذ جدول تعر
وسيتم  .الناتج المحلي غير النفطي) إجمالي من %1.6ترليون دينار عراقي ( 2.1 لقطاع الكهرباء بما يقرب من

 اتوتسديد القروض المصرفية لشرك وازنةستثمار الخارج عن الملتمويل اال 2016في  اإليرادات اإلضافيةاستخدام 

اط ساعة و  كيلو 1500االستهالك دون  فئةالمطبقة على ولن تؤدي زيادة التعرفة إلى زيادة التعرفة ، 10الكهرباء
  األكثر فقرا شرائحلحماية ال شهريا

o ل احتراق الغاز عن طريق استخدامه في إنتاج الكهرباء، وهو ما يرى البنك الدولي أنه يمكن أن يولد وفورات تقلي
الناتج المحلي غير إجمالي من  % 1.1مليار دوالر، أو  1.2ترليون دينار عراقي ( 1.4سنوية للخزينة قدرها 

مع نهاية وزارة النفط  ستدفعلتحقيق هذه الغاية،  2017:11دوالر بدءا من مليار  0.5 مقدمة قدرهابتكلفة  النفطي)
ب /  مليون دوالر أمريكي 350البالغة ( 2016لعام غير الُمسددة متأخراتها جميع  سبتمبر/أيلول في نهاية 

                                                   
تريليون أن يحقق وفورات تراكمية تتجاوز  التاليةالبارامترية إلدخال التعديالت  9/2014 معاشات التقاعدتعديل قانون من شأن لبنك الدولي، طبقا ل 9

الحد األدنى  زيادة) 2% (1.5% الى 2.5) تخفيض معدل التراكم من 1(: 2028تريليون دينار عراقي حتى  31، و2018حتى واحد دينار عراقي 
) تغيير الراتب األساسي الحتساب المعاش التقاعدي من السنوات الثالثة األخيرة 3سنة الستحقاق المعاش التقاعدي ( 20سنة الى  15للخدمة من 

على معاشات التقاعد بالنسبة للورثة الباقين على قيد الحياة بحيث تقتصر على قليل الحاالت المؤهلة للحصول ) ت4الى السنوات السبع األخيرة و(
 ,World Bank, Iraq – Emergency Fiscal Stabilization من تقرير البنك الدولي 24 ، صفحة52(الفقرة  األزواج واألبوين واألطفال

Energy Sustainability, and State-Owned Enterprise Transparency Development Policy Financing, December 
2015.(  

نتاج الكهرباء إكلفة تتريليون دينار عراقي، بينما بلغت  0.82 المحصلة، وبلغت اإليرادات تيراواط 42استهالك الكهرباء مجموع ، كان 2015في  10
بينها وبين الفجوة  ي وتقليعراقتريليون دينار  3.25إلى  هذه الزيادة في التعرفة الى زيادة المبيعاتتريليون دينار عراقي. ويمكن أن تؤدي  4.5
. في حال جباية المبل كامال من المستخدمين وبقاء كلفة النفط المدعوم من قبل وزارة النفط على حاله تريليون دينار عراقي 1.25اإلنتاج إلى  تكلفة
 0.137من  التي تتحملهادة في التعرفة الى زيادة تكلفة فاتورة الكهرباء . وستؤدي هذه الزياتيراواط 4.5، استهلكت الحكومة المركزية 2015وفي 
. 2016دينار عراقي في موازنة تريليون  0.360، مقارنة بمبل 2016دينار عراقي في تريليون  0.675الى  2015ر دينار عراقي في تريليون

تيراواط) بمتوسط  11.6( 2015ضرب الكمية التي استهلكتها الحكومة في هي حصيلة  2016مليار في  2.043والفاتورة المتوقعة للحكومة والبالغة 
ي برنامج المالية العامة فستهالك الكهرباء ألغراض ااالئتمان بالتالي، تمت زيادة و للتيراواط.  176.09للحكومة والبالغة  2016التعرفة الجديدة لعام 

  ). 29و 31(الفقرة  2017مشروع موازنة  وفي 2016لعام  عدلالم

غاز شركة غاز البصرة هو أرخ مصدر للطاقة إلنتاج الكهرباء  .62، الفقرة 28، الصفحة 2015تقرير البنك الدولي، ديسمبر/كانون األول  11
  في العراق هو تقريبا أرخ (بمرتين) من الغاز المستورد من إيران وأرخ (بأربع مرات) من الوقود.

(continued) 
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شركة المبل التقديري المتبقي عن مشتريات الغاز من و  ،أغسطس)، وذلك مع حلول نهاية تشرين األول / أكتوبر
ر ادصإ من ايوم 45خالل فترة التعاقد التي تصل الى  مليون دوالر أمريكي 300قيمته و  2016غاز البصرة في 

ستثمار الرأسماليبت دوالر أمريكيمليون  150 دفع مبلكما ست، الفواتير بنهاية  فويض من وزير المالية ل
، وتخصي شركة غاز البصرةالخافض الحتراق الغاز في ستثماري من أجل تمويل المشروع اال سبتمبر/أيلول

نفاق الرأسمالي في  مشروع موازنة  200حوالي مليار دوالر لشراء الغاز من شركة غاز البصرة و مليون دوالر ل
وسيع نطاق معيار األداء ومن أجل وضع حد لتراكم المتأخرات لشركة غاز البصرة، سيتم ت. )31(الفقرة  2017

لرصيد المتأخرات تجاه شركات النفط العالمية لتشمل المتأخرات لشركة غاز البصرة بدءا من ديسمبر/كانون أول 
   ). 9(مذكرة التفاهم الفنية، الفقرة  2016

o في نهاية حزيران/يونيو التي تم تحديدها المتأخرات لمحدد وستقوم وزارة الكهرباء بدفع دفع فواتير الطاقة في الوقت ا
  . 2016في  )21مليون دوالر (الفقرة  944، أي 2016

x  على وضع قاعدة بيانات تقوم على قياس جتماعية وزارة العمل والشؤون االعمل ت 12:التحويالت اإلجتماعيةإصالح
سيكون  البيانات المذكورة،عند استكمال قاعدة و ) بمساعدة من البنك الدولي. PMT(السعة المالية من خالل متغير بديل 

بناء لحصول على التحويالت النقدية أهلية استخدامها لتحديد اجتماعية قاعدة بيانات يتم لدى وزارة العمل والشؤون اال
توجيه ما تقدمه نظام التوزيع العام) ل أيبرامج أخرى (في . ويمكن استخدام نفس قاعدة البيانات احةعلى الموازنة المت

سر الفقيرة بناء على  (نقدية أو عينية)من مساعدات  قياس السعة المالية من خالل متغير درجة رخائها التي يحددها ل
  بديل.

x المالية المملوكة للدولة في العراق مجموعة كبيرة من الكيانات  غيرالمؤسسات تضم  :إصالح المؤسسات المملوكة للدولة
مؤسسة مملوكة للدولة يعمل فيها ما يزيد  176واألجهزة الوزارية. وتوجد في العراق  دوائرال/مديرياتالعامة، بما فيها ال

كثير من هذه المؤسسات المملوكة للدولة % عمالة زائدة. و 50% إلى 30منهم ما يقدر بنحو ألف موظف،  550على 
تشكل عبئا و احية الهيكلية من النمسببة للخسائر فهي  لذلكال يقوم توفيره للوظائف العامة على أساس منطقي كاف. 

قتصاد ُتحملها هذه المؤسسات لال توجد معلومات عن نطاق وحجم التكاليف التي غير أنه الكبيرا على الموارد العامة. 
أهم اإلحصاءات المالية واالقتصادية عداد التقارير عن ف إ، نتيجة لضعوالقطاع المالي والمالية العامة في العراق

بدأت الحكومة، بمساعدة من البنك الدولي، في إنشاء قاعدة بيانات لرصد قد ة المملوكة. و لمؤسسات غير الماليل
المخاطر التي تشكلها المؤسسات غير المالية المملوكة للدولة على المالية العامة. وبناء على هذه المعلومات، ستضع 

د إجراء المراجعات المستقبلية في ظل "اتفاق الحكومة تدابير إلعادة هيكلة المؤسسات غير المالية المملوكة للدولة عن
    االستعداد االئتماني." 

دار المالية العامة  - ا ا  ص

                                                   
% من 1.4ليون دينار عراقي (يتر  1.8 صل إلىوفورات سنوية ت حققيبطاقات تموينية أدق استهدافا للمستحقين يمكن أن الى نظام االنتقال  12

  . العراق: قضايا مختارة.15/236ري لصندوق النقد الدولي رقم ط القُ التقرير " في دعم الغذاء والكهرباءراجع "  ).إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
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 ستقوم الحكومة بتنفيذ اإلجراءات التالية:  االنضباط المالي، من أجل تعزيز  -38

x  حصاءات مالية الحكومة (إعداد التقارير المعنية بتحسينGFS(:  الصادرة عن بناء على توصيات المساعدة الفنية
اإليرادات والنفقات  ها(بما في جداول تقارير المالية العامة خبراء الصندوقوزارة المالية ل أرسلتصندوق النقد الدولي، 

ل ، وفقا لدلي2016حزيران يونيو/ونهاية  2016ذار مارس/، ونهاية 2015كانون األول ديسمبر/والتمويل) في نهاية 
هيكلية للمراجعة  معيارية، قاعدة GFSM 2014( 2014عام في صندوق الالصادر عن إحصائيات مالية الحكومة 

مالية الحكومة  ءاتوفقا لدليل إحصاعلى أساس ربع سنوي هذه الجداول بنشر الوزارة ). وتقوم 2األولى، الجدول 
اعتبارا من بداية اإللكتروني الخارجي موقع الوزارة على  ، وذلكربع عام واحدبفاصل زمني مدته  2014لعام الصادر 

 . 2017كانون الثاني يناير/

x :مسح المتأخرات المحلية وتدقيقها وسدادها 

o  ة وتفصيلية عملية تسجيل ومتابعة منتظمتراكم المتأخرات من خالل في مسوح ربع سنوية تطورات سترصد الحكومة
، أي المدفوعات 2017بنهاية شباط  مسحا لكل المتأخرات المحليةستستكمل . و القائمة غير المدفوعةلاللتزامات 

) 1، بما في ذلك (على األقل 2016 أيلول/سبتمبر التي تغطي فترة تستمر حتىيوما،  90المستحقة منذ أكثر من 

) 2 و (شتريات رأسمالية)(رواتب ومعاشات تقاعدية وسلع وخدمات ومالذي تديره وزارة المالية اإلنفاق الجاري 

وستقدم وزارة المالية  .)مرتبطة بهاوأي عقوبات  اريع(المشالتي تديرها وزارة التخطيط االستثمارات غير النفطية 
هيكلية للمراجعة األولى، معيارية ة هذه المتأخرات للوزارات ذات الصلة. (قاعدكل تقريرا موحدا يستفيض في شرح 

، حددت الحكومة وجود متأخرات بمبل 2016 حزيرانفي نهاية ). 2ل الجدو و  21الفقرة  للمراجعة الثانية،مؤجلة 
 ).21رة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، الفق 6.1مليار دوالر، أو  10.6تريليون دينار عراقي ( 12.5

o لسداد المتأخرات بانتظام عقب انتهاء ديوان الرقابة المالية ، ستعد الحكومة خططا على أساس كل من هذه المسوح
أيلول /  27وفي  .قدرة الحكومة على التمويلوفقا لمن عملية تدقيق مستقلة للمتأخرات ووضع جدول زمني للسداد 

ت على المتأخراجميع أن يقوم ديوان الرقابة المالية بالتحقق من ُيطالب ب ا مجلس الوزراء قرار  سبتمبر، اعتمد 
ن وزارة التخطيط ةغير النفطي اتاإلستثمار  وبالنسبة . قبل البدء بدفع أي من هذه المتأخرات ،التي حددتها حتى ا

إلى المتأخرات الخاصة بشراء القمح والسلع األخرى الخاصة بالبطاقة التموينية، التي حددتها وزارة التجارة، اعتمد 
خر مكانية البدء بتسديد المتأخرات، ولكن  تشرين أول 17بتاريخ  مجلس الوزراء قرارا  ديوان الرقابة سيقوم يقضي ب

وسيقوم  .)المالية بالتحقق من صحة المتأخرات قبل تسديدها. (وهذان القراران ُيشكالن إجراء ُمسبقا للمراجعة األولى
كمال ديوان الرقابة المالية  نهاية كانون األول / بحلول ارات غير النفطية، على االستثمتدقيق هذه المتأخرات ب

نتائج هذا التدقيق، أدرجت الحكومة  في ضوءو  .)(مقياس معياري هيكلي مقترح للمراجعة الثانية 2016 ديسمبر
وسوف ُتعد  .)32(الفقرة المتأخرات لتسديد هذه  2017تريليون دينار عراقي في موازنة  1.3بمبل  مخصصا 

. 2017في عام  موازنة تكميلية  األخرى التي تم إلى المتأخرات وبالنسبة  إذا ثبتت عدم كفاية هذا المخص
ن، أي المتأخرات لوزارة النفط  اء تجاه شركات النفط العالمية ومتأخرات وزارة الكهرباء المتعلقة بشر تحديدها حتى ا
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من ديوان الرقابة المالية ألنه تم إثبات  سمحت الحكومة بتسديدها بدون تدقيق مسبق )،35و 21الكهرباء (الفقرتان 
 . ، بطريقة تفي بالغرضمن قبل هذه الوزارات المعنيةاستالم السلع والخدمات 

o  وزارة  أجرتهوفقا للمسح الذي غير النفطي، المتعلقة باالستثمار تراكم المتأخرات ل بحد أقصىستتقيد الحكومة
في سياق ليشمل كافة المتأخرات  هذا الهدف اإلرشاديسيتم توسيع نطاق و  ).2(هدف إرشادي، الجدول  التخطيط

ز هذا الهدف . وسيتم تعزيثانيةالمراجعة ال في سياقضوء نتائج مسح المتأخرات  علىلمراجعات المستقبلية، ا
داء فيما يتصل بالتراكم اإلرشادي ليصبح معيا صبح الحكومة قادرة على بمجرد أن تالصفري للمتأخرات را ل

     مراقبتها بدقة ومنع تراكمها. 

x  (أو "حساب الخزينة الموحد") نتقال الى حساب الخزانة الواحداتخاذ خطوات لال )TSA( وكخطوة أولى، قامت وزارة .
الوحدات وزارة المالية وكافة التي تسيطر عليها المالية والبنك المركزي العراقي بوضع قائمة بكافة الحسابات المصرفية 

 بنوكالمملوكة للدولة وال بنوكالأو البنك المركزي العراقي الحسابية الرئيسية الفرعية للحكومة االتحادية، سواء في 

 :التالية التدابيربتنفيذ وستقوم وزارة المالية في المستقبل  .2015كانون األول ديسمبر/في نهاية  ،التجارية

o  وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، ومصرفي الرشيد والرافدين والمصرف لتتضمن ممثلين تشكيل مجموعة عمل
بما يتيح في البالد، ووضع خطة لتحديث األنظمة  سدادللوقوف على مدى جاهزية أنظمة الدفع وال العراقي للتجارة
 . 2016 األولكانون ديسمبر/نهاية  معالواحد  الخزانةتشغيل حساب 

o  ذار ، في 2017وضع استراتيجية وتصميم خطة عمل لتطوير حساب الخزانة الواحد بالتدريج مع نهاية مارس/
  ة.البنية التحتية إلدارة تكنولوجيا المعلومات المصرفية والمالية القائمة والمخططضوء حالة 

o ) إنشاء وحدة إلدارة التدفق النقديCMU حتياجات من شأنها تحديد اال للتدفق النقدي نبؤاتوضع تفي ) وتفويضها
بمساعدة فنية  )2016 كانون أول /ديسمبرنهاية مع كأحد مسؤولياتها الرئيسية ( وازنةسنة المالنقدية على مدار 

. وينبغي أن تشمل توقعات التدفق النقدي تفاصيل عن كافة المقبوضات والمدفوعات الى من صندوق النقد الدولي
عمليات التمويل. وستقوم وحدة إدارة الوحدات الحسابية بومن حسابات الحكومة المركزية وينبغي استخدامها إلعالم 

 تنبؤات و 2017 ذار/مارسهاية نمع شهر  12لفترة متحركة مدتها إليرادات النقدية ا تنبؤاتالتدفق النقدي بوضع 

. 2017 يونيو/حزيراننهاية الوحدات الحسابية األوسع مع شهر بناء على  12لفترة متحركة مدتها إلنفاق النقدي ا

وضع خطط نقدية لكي تتمكن من بناء قدرات وحدة إدارة التدفق النقدي تعمل الحكومة على س، 2017وعلى مدار 
  في ذلك تحليل السيناريوهات. داخل سنة الموازنة، بمادقيقة 

o  تمويل الموازنة اإلشراف على  )1(: للقيام بما يلي 2016كانون األول ديسمبر/ ية مع نهايةدارة النقدإلتشكيل لجنة
 الخزانةالتدفقات الخارجة من والداخلة الى حساب  بصورة منظمة وجيدة التوقيت، وهو ما يشمل مراقبة كل

المالي الكلي  موقفال مراقبة )2( ٕانفاقهاللخزينة، وكافة عمليات تحصيل اإليرادات و الواحد/الحسابات الرئيسية 
ضمان تنسيق وتبادل  )3(اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب فعيل وت ،قتصادي الكلي والنقديواال

التي يرأسها جنة الل ضمالسياسات. وستبشأن مناقشات التيسير  )4(األطراف المعنية الرئيسية المعلومات بين 
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الوحدات الحسابية دائرة إدارة الدين، ودائرة الموازنة، والخزينة، ووزارة النفط، و لأكبر مسؤول في وزارة المالية ممثلين 
 ، والبنك المركزي العراقي. (وحدات اإلنفاق الكبيرة) الكبرى

o بدءا باستخدام عمليات الواحد،  الخزانة كافة العمليات النقدية المتعلقة بالحكومة في حساب دخالالقيام تدريجيا ب
الرشيد والرافدين،  ي، في ضوء نتائج عمليات تدقيق البيانات المالية لمصرف2018-2017صفرية الرصيد في الفترة 

  بنك توجد فيه حسابات للحكومة. أي لدى السيولة حالة ) و 41(الفقرة  ة إعادة هيكلتهماوبالتزامن مع تنفيذ استراتيجي

x  ات المساعدة الفنية المقدمة من صندوق النقد وفقا لتوصيمراقبة االلتزامات من أجل تنفيذ الموازنة وتنفيذ نظام لتصميم
 ولتجنب ظهور متأخرات جديدة يجب أن يكون التركيز الفوري على ما يلي: :الدولي

o  الوحدات الحسابيةتنفيذ الموازنة بناء على مدخالت من شهري عن إعداد تقرير 

o وحدة حسابية لكلالنقدية قنين السيولة ت 

o جيل اال ين تس دور قرارات من وزير المالية ووزير التخطيط ت :لتزاماتتحس ابية ص تطلب من كل الوحدات الحس
جيل  تثمارية وزارة وقيام كافة االلتزامات القائمة تس دار تقرير عن كل االلتزامات المتكررة واالس ص المالية ب

 )2الجدول  قاعدتان معياريتان هيكليتان،( بالتنسيق مع وزارة التخطيطحسب المشروع) مصنفة (

o  لتزام يتجاوز المخصصات الربع سنويةاحظر أي 

o ية المطلوبة إل ميم النماذج القياس اعدة الفنية  من تقرير 3وفقا للملحق عداد دليل لنظام مراقبة االلتزامات تص المس
 )2016ديسمبر/كانون األول نهاية مع ( 2015كانون األول ديسمبر/إدارة شؤون المالية العامة في الذ أصدرته 

13  

o  مارس/ذارنهاية مع اللتزامات (وضع تعريف واضح لعلى النظام الجديد، بما في ذلك  الوحدات الحسابيةتدريب 

2017( 

o  2017 مارس/ذارنهاية مع ( قائمةبتسجيل كل االلتزامات ال حسابيةوحدات الالإلزام جميع( 

o  بالتنسيق مع وزارة التخطيط،صدار تقرير بكل االلتزامات المتكررة واالستثمارية (لكل مشروع)بوزارة المالية قيام ، 

 2016كانون األول ديسمبر/نهاية  حسب الوضع في

o  ميم وظيفة نهاية مع  )IFMIS( المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية نظامالااللتزامات في مراقبة التأكد من تص
 2017 مارس/ذار

                                                   
ندوق النقد الدولي، تعزيز  13 ؤون المالية العامة في ص روع إدارة ش وزان فلين مش عراويو  قانون اإلدارة المالية العامة وتنفيذ الموازنة، س  جاك ش

، وأرون شريواستوا، الصادر في ديسمبر/كانون األول   .2015ويانيس بالتايس، وتوفيق رحمة ا
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o  ة ار وظيف ةاختب ا للخطط  مراقب ة (وفق الي امل لمعلومات اإلدارة الم ة للنظام المتك االلتزامات في المواقع التجريبي
 . 2018نهاية عام مع ) هذا النظامل تجريبيةال

x  اإلدارة المالية (تصميم وتنفيذ نظام متكامل لمعلوماتIFMIS.بمساعدة من البنك الدولي ( 

o  ،تفصل المتطلبات الوظيفية األساسية  2016 يوليو/تموز خاللوزارة المالية خارطة طريق  اعتمدتكخطوة أولى
ابات، وتتبع النفقات  اس متعدد المثل: دليل الحس نواتعلى أس نة  س أخرى، وٕادارة إلى وترحيل الموارد من س

 يةوترتيبات إدارة النقدالسلف 

o  ،ركة لتطوير نظام  تتخذكخطوة ثانية رتو ، IFMISوزارة المالية الخطوات الالزمة للتعاقد مع ش وثائق  قد نش
ية النهائية ال وف على موقعها االلكتروني، و عطاءات القياس ركة التي يقع عليها االختيار وق تُ س ع العقد مع الش

 2017شباط فبراير/نهاية مع  IFMIS لتطوير نظام

o نظام  وكخطوة ثالثة، تقوم وزارة المالية بتطويرIFMIS  2018تشرين الثاني نوفمبر/نهاية مع واختباره وقبوله 

o في المواقع التجريبية بما فيها وزارة وة أخيرة، تقوم وزارة المالية بتعميم نظام معلومات اإلدارة المالية بالتدريج وكخط
نهاية مع المالية ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية ووزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة ومحافظتي بغداد وبابل 

 . 2020حزيران يونيو/

x  إدارة االستثمار العام (تنفيذ اإلصالح المطلوب فيPIMفي  صادرال 445رقم ، وفقا للمرسوم ) بمساعدة البنك الدولي
 :ستثمارات العامةالحول إدارة ا 2015 األولتشرين أكتوبر/ 18

o  نيسان إبريل/تصميم الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية إلدارة االستثمار العام في وزارة التخطيط االتحادية (بحلول
 )2016كانون األول ديسمبر/(بنهاية  وضع هذا الهيكل موضع التنفيذ الكامل) و 2016

o ماليين  10االستثمار العامة (القائمة والجديدة ذات التكلفة التي ال تقل عن  اريعلحافظة مشمفصل  حصرالقيام ب
ر على  ر الحص توى الوزارات والمحافظات ونش ، مع لكتروني لوزارة التخطيطالموقع اإلدوالر) على كل من مس

 )2016 ديسمبر/كانون األولنهاية مع كفاءة اإلنفاق (دراسة جدوى من خالل تحليل التكاليف والمنافع و إجراء 

o ة في ا د القدرات المطلوب اجات لتحدي تثمار العام في وزارة إجراء تقييم لالحتي ة لنظام إدارة االس لوحدة المركزي
مبر/كانون األول نهاية مع ( IFMISنظام التخطيط االتحادية وفي محافظتي بغداد وبابل حيث يتم تجريب  ديس

2016( 

o  تثمار العام وفقا اتدريب يات للوحدة المركزية إلدارة االس مع التركيز تقييم احتياجات القدرات التي يخرج بها لتوص
 ). 2017 مع نهايةاإلطار المنطقي وتقييم المشروع المتكامل (في البداية على الجوانب األساسية في منهج 

x 2016نهاية  قبل 2015موازنة برلمان تقريره المعني بتنفيذ للديوان الرقابة المالية  دميق :تدقيق تنفيذ الموازنة.  
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x يتم تعزيز :الدينإدارة  تعزيز اعدة فنية منب دائرة الدين العامالقدرات في  س ، وهي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مس
، 2015واحدة من أكبر الجهات التي تقدم قروضا ثنائية وبشروط ميسرة للعراق. وبدءا من شهر أكتوبر/تشرين األول 

يلي ذلك الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وسينتمون إلى ُعقدت حلقة تطبيقية بدعم من خبراء في إدارة الدين العام 
ل لس القدرات في دائرة الدين العام. وقد  عزيزة من الندوات والتدريب العملي لتمجموعة من برامج التدريب تتألف من س

عى دائرة الدين  تس ات مالية دولية. وكخطوة أولى، س س ُتعقد بعض الدورات التدريبية بالتعاون مع بلدان مجاورة ومؤس
اعدة لت تقوم إدالديون. عزيز النظم التي تعتمد عليها في قيد العام إلى الحصول على مس جراء مسح س ارة الدين العام ب

   ). 2، الجدول الثانيةلكافة الضمانات الصادرة عن الحكومة (مقياس معياري جديد للمراجعة 

ة الفساد  - ا مكا  جرا

  تتخذ الحكومة اإلجراءات التالية لمكافحة الفساد: -39

x  طس  11نفذت الحكومة العراقية، في ، (UNDP)، مذكرة تفاهم مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2016ب / ُأغس
اعدات للحكومة العراقية في المجاالت التالية : أوال، ُيقدُم هذا البرنامج الموظفين يقوم هذا البرنامج بموجبها بتقديم المس

تمل على  لدعم الحكومة العراقية في التحقيق في ة فيما يتعلق بالمعامالت المالية التي تش اد، وبخاص حاالت الفس
ول  أن كيفية إعادة هذه األص ورة بش ا على تقديم المش اعدات أيض تمل المس تحويل األموال إلى خارج العراق. وتش

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنماقتفاء أثرها(الموجودات) المالية حالما يتم  ن . وثانيا، س أن س اعدات بش ائي المس
الجهات المشاركة في التحقيق في حاالت الفساد، مثل ديوان الرقابة المالية، والمفتشين  التشريعات / القوانين، لمختلف

ورة خ اعداتالعامين والهيئة الوطنية للنزاهة. وبص ن الهدف من هذه المس ة، ف ، هو جعل مختلف هذه الجهات اص
ن أكثر متانة. وثالث اعدة في بناء القدرات. ورابعا، ف وف يقدم الموظفين للمس ن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي س  ا، ف

اد والعالقات العامة.  ائل تتعلق بالفس أن مس اعدات إلى العراق بش وف يقدم المس وقد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي س
ل اعدات ،موظفو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وص رين األول أكتوبر  ،الذين يقدمون المس هر تش إلى العراق في ش
2016.  

x  ،ورى يعتمدبعد مراجعة مجلس الش ودة تعديالت قانون  س المنش لهيئة النزاهة من أجل  2011مجلس الوزراء مس
ق مع اتفاقية األمم المتح تقالليتها، ومنحها صالحيات تتس رافها واس اءلتها وٕاش اد تعزيز حوكمتها ومس دة لمكافحة الفس

UNCAC  اه يناير/كانون الثاني 2(قاعدة معيارية هيكلية، الجدول )، ويحيل التعديالت إلى البرلمان في موعد أقص
ودة التعديالت الع. 2017 تتضمن مس ية لوضع إطار قانوني يتضمن الوضوح وس اس أن صالحيات ناصر األس بش

الحيات المالهيئة، أي  اءلة،  لها لتحقيقها خولةأهدافها ووظائفها والص راف وهيكل للمس وح الحوكمة واإلش ووض
من فصل للواضحة وشفافة وٕاجراءات واالستقاللية التشغيلية والمالية، ومعايير األهلية للتعيين في الهيئة، ووضع قواعد 

من العمل، وحماية إدارتها وموظفيها. كذلك  ودة التعديالت تتض ام المتطلبات الالزمة إلقامةمس قرار نظام ش ل ل
هذا بالموجودات (في العراق وخارجه) من جانب كبار المسؤولين العموميين وأعضاء أسرهم وشركائهم، واشتراط نشر 

 اإلقرار. 
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x  يقوم مجلس الوزراء اد، س تعديالت القانون الجنائي لتجريم باعتماد ووفقا لمتطلبات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس
اد  عمالكافة أ روع والرشيها اإلثراء ا فبمالفس ير العدالةغير المش هذه وٕاحالة ، وة في القطاع الخا وعرقلة س

 .  2016ديسمبر/كانون األول في موعد أقصاه الى البرلمان التعديالت 

x يقوم مجلس الوزراء اد، س اريع قوانين تقوم هيئة  باعتماد ووفقا لمتطلبات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس عدة مش
اد، و  ريعي لمكافحة الفس تكمالها حاليا لتقوية اإلطار التش اريع ٕاحالة النزاهة على اس في موعد الى البرلمان هذه المش

اه  باط أقص اريع. وتتعلق م2017فبراير/ش الح  ش ارب المص تاحة المعلومات وتض ترداد الالقوانين ب موجودات واس
 .وحماية الشهود والمبلغين عن التجاوزات

ة ا  -ي ا يةالر   لمصر

مبر/كانون األول  31في   -40 بعة بنكا، منها  56كان عدد البنوك العاملة في العراق  2015ديس للدولة  مملوكةس
تهيمن بنوك إسالمية. و  5فرعا أجنبيا منها  17بنوك إسالمية، و 6خاصا منها  بنكا 32وتضم بنكا إسالميا واحدا، 

الي و  بنوكال اع الم ة على القط ا الحكومي ديه من  %90إذ أن حوالي موجودات والقروض، األكبر من الالجزء ل
الحكومية، وهي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف  بنوكثالثة من هذه الل ترجعالمصرفي  موجودات الجهاز
   .العراقي للتجارة

ة المراكز وتتصف  -41 اش يد ومصرف الرافدين بالهش به المالية عقبالمالية لمصرف الرش نوات من العمليات ش . س

رفين، قامت وزارة المالية بتعيين مدققين دوليين ل  بياناتهماأحدث  مراجعةوكخطوة أولى نحو إعادة هيكلة هذين المص

ي رفين ومع البنك الدولي. وس رفع المالية وفقا للمعايير الدولية، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية إلعادة هيكلة هذين المص
باط / فبراير  نهايةمع المدققون تقاريرهم لوزارة المالية  ب / نهاية مع . وكخطوة ثانية، تقوم وزارة المالية 2017ش

طس رفين بالتعاون مع اللجنة التنفيذية إلعادة هيكلة  .2017 أغس لة إلعادة هيكلة هذين المص بتقديم خطة مفص
  المشار إليها أعاله. نتائج عمليات التدقيق المصرفين ومع البنك الدولي في ضوء

يشمل هو ما تنفيذ إجراءات إصالحية لتعزيز استقرار القطاع المصرفي في العراق، و في البنك المركزي سيستمر و  -42
  على سبيل المثال ال الحصر:

x  اعدة الفنية اعدة مركز المس العمل على مراجعة وتقييم اإلجراءات االحترازية المطبقة لدى البنك المركزي بمس
 ، والبنك الدوليالتابع لصندوق النقد الدولي (METAC)اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط 

x رفية بما في اعدة فنية من ذلك الرقابة المتعلقة ب تعزيز الرقابة المص يل األموال وتمويل اإلرهاب بمس مكافحة غس
 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

x نهاية مع صندوق النقد الدولي (بمساعدة فنية من وضع تفاصيلها ونشر مؤشرات االستقرار المالي والتي سيتم  إعداد
 ) 2016كانون األول ديسمبر/

x  ال الحد األدنى لرأس المال اإلإعمال ار عراقي ( 250لزامي لدى البنوك والب ار دين مليون دوالر)، وهو  214ملي
 من رأس المال تم استيفاؤه في جميع البنوك الخاصة باستثناء بنك واحدمستوى 
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x ارية لم تش نيف الالتعاقد مع جهة اس اعدة البنك المركزي في تص نيف بالفعل . وقد تم بنوكس ل  17تص بنكا، فحص
  "ضعيف" ستة منها على مرتبة، و "مقبول" منها على مرتبة، وثمانية "ُمرض"ثالثة منها على مرتبة 

x  نسبة كفاية"و "السيولة"تحسين القواعد االحترازية التي تحكم التعاقد مع جهة استشارية لمساعدة البنك المركزي في 
 "رأس المال

x  تتيح للبنوك فرصة المشاركة  البنك المركزيمرخصة من إعداد نظام لتأمين الودائع ين على إنشاء مؤسسة عامة
 في رأسمالها 

x  مقترضيهم حول  بنوكلتبادل المعلومات بين الالسجل االئتماني التعاقد مع شركة خاصة لتزويد البنك المركزي بنظام
 والمحتملينالحاليين المشتركين 

x إصدار قانون مصرفي للمؤسسات المالية التي تقدم الخدمات اإلسالمية 

x قواعد والمؤسسات المالية غير المصرفية في حالة عدم التزامها بالقوانين وال بنوكفرض عقوبات مالية وٕادارية على ال
 النافذة التنظيمية

x  لي استخدام نظام رقم الحساب المصرفي الدو في البدء(IBAN) .في العراق 

على الحكومة  عمل، ست2015كانون األول ديسمبر/في أجراه الصندوق تقييم الضمانات الوقائية الذي وبناء على  -43
تقل لبنك المركزي العراقي دى اتعزيز اإلطار القانوني ل راف مس يعتمد مجلس  .هعلى عملياتلين على وجود إش وس

من مسؤولين تنفيذيين تحظر تمثيل للجنة التدقيق  الئحة داخلية جديدة 2016ديسمبر/كانون األول إدارة البنك بنهاية 
يوافق مجلس الوزراء مع و  ).2، الجدول قاعدة معيارية هيكليةالبنك في اللجنة ( على  2017 ذار/مارسنهاية س

ها علىقانون البنك المركزي و  فيتعديالت  يا إطار الرقابة الداخلية وتقوية  البرلمان لتعزيز حوكمة البنك عرض تمش
وعلى وجه التحديد،  ).2صندوق (قاعدة معيارية هيكلية، الجدول أجراه المع توصيات تقييم الضمانات الوقائية الذي 

من ما يلي: ( وتعيينه في ) تحديد معايير اختيار المدقق الخارجي 1ينبغي تعديل قانون البنك المركزي بحيث يتض
وفها المالية) (الوقت المناسب  نة المالية التي يتعين تدقيق كش ) تحويل صالحية تعيين المدقق 2(أي قبل نهاية الس

نوات ( فترات) الن على تعيين المدقق الخارجي ل3الخارجي من وزارة المالية إلى البنك المركزي ( ) 4متعددة الس

صالحياتها وتشكيلها وتمثيلها في مجلس إنشاء لجنة للتدقيق وتحديد  )5المدققة ( ةالن على نشر الكشوف المالي
كيل مجلس إدارة البنك المركزي لتتألف األغلبية من غير التنفيذيين (6إدارة البنك المركزي ( ) دعم 7) تغيير تش

تقاللية رئيس المدققين الداخليين ( المقرض األخير. ) اشتراط استخدام أسعار فائدة يحددها السوق في عمليات 8اس
  وينبغي تطوير التعديالت المقترحة بالتشاور مع صندوق النقد الدولي. 

رين ثاني 25وافق رئيس الوزراء بتاريخ  -44 هيالت ائتمانية بتقديمالبنك المركزي قيام  2016تش للمصارف  بقيمة  تس
تريليون دينار  5و، تريليون) 1( الشركات الصغيرة والمتوسطةقوم بتمويل لت وبضمان سيادي دينار عراقي نتريليو  6

 0.5مليار دينار عراقي للشركات الصغيرة والمتوسطة و 21.2عراقي لتمويل الزراعة والبنية التحتية، وقد تم صرف 

حتى االن. وقبل المضي قدما بهذه المبادرات، ستقوم وزارة المالية والبنك  تلريليون دينار عراقي للزراعة والبنية التحتية
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هيالت االئتمانية.المركزي بت كلها هذا التس تقوم  حليل المخاطر المالية المحتملة التي تش وء هذا التحليل، س في ض
  ). 47(الفقرة تستمر بتنفيذ هذا التسهيالت س إذاحول ما  في المراجعة الثانية الحكومة بالتحاور مع الصندوق

ا  - ر سل األموال وتمويل ا ة  ير مكا   تدا

ذلك في تحسين اندماج  سيساهمو تنفذ الحكومة إصالحات لتعزيز إطار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.   -45
حجم القطاع  قليالنظام المالي المحلي في االقتصاد العالمي، وتخفيض تكاليف المعامالت، وتحسين الحوكمة، وت

  التهديدات اإلرهابية التي تشكلها.  "داعش"، والحد منالذي تحصل عليه تمويل الغير الرسمي، وتعطيل 

x ،رين األول  9 في كخطوة أولى لية تكفل اال إعتمدت 2016تش اء  قرارات مجلس األمن لتزام بالحكومة الئحة إلنش
أن اإلرهاب وتمويل اإلرهاب  مم المتحدة بش يةالتابع ل جراءات المالية  6 وفقا للتوص ادرة عن فرقة العمل ل الص

ذلك، يعتمد البنك المركزي وباإلضافة إلى ). 2، الجدول قاعدة معيارية هيكليةالمعنية بغسل األموال وتمويل اإلرهاب (
ة تفرض قواعد تنظيمية  2016 كانون األولنهاية مع  ل األموال على الكيانات المرخص تدابير وقائية لمكافحة غس
يا  2015يل اإلرهاب من أجل تطبيق قانون وتمو  جراءات تمش مع التوصيات ذات الصلة الصادرة عن فرقة العمل ل

 .المالية المعنية بغسل األموال وتمويل اإلرهاب

x  ،يعمل وكخطوة ثانية تعزيز امتثال هذه الكيانات لاللتزامات المتعلقة قدراته الرقابية ل على تطويرالبنك المركزي س
دد، يعتمد البنك كافحة غبم ل األموال وتمويل اإلرهاب. وفي هذا الص إجراءات  2017نهاية يناير/كانون الثاني مع س
ان قائم على المخاطرال ميدانيالتفتيش لل أدوات للرقابة المكتبية على الكيانات  2017، كما يعتمد مع نهاية إبريل/نيس

خبرة لتغطية قضايا مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على الذوي من خمسة مراقبين يخص البنك و . المرخصة
مانعمليات الفح الميداني و النحو الواجب أثناء  يعين ، 2017يناير/كانون الثاني مع نهاية و  فعالية التنفيذ. ض

  يتمتعون بالخبرة الالزمة.مراقبين إضافيين  البنك خمسة

x  يق مع مجلس مكافحة تخبارات ويعمل البنك المركزي بالتنس ل األموال وتمويل اإلرهاب على تزويد وحدة االس غس
مان  رية والفنية الالزمة لض ل األموال) بكافة الموارد المالية والبش غيال المالية (مكتب مكافحة غس غيل الوحدة تش تش

ل األموال موازنة مالئمة مع البنك  يوفروسكامال وتنفيذها لوظائفها على نحو فعال.  اية نهلمكتب مكافحة غس
مبر/كانون األول  ذار مكتب الافة إلى ذلك، يعين . وباإلض2016ديس ة محللين ماليين  2017مع نهاية مارس/ خمس

افيين  ب على الهيئات  14من ذوي الخبرةإض بوهة وتوزيعها في الوقت المناس لتولي تحليل تقارير المعامالت المش
نفاذ القانون. وسيعين  ذار مع خبرة الذوي من ين إضافيين مكتب خمسة محللين ماليالالمعنية ب   .  2018نهاية مارس/

x  األموال، تطبيقا لشروط قواعد تنظيمية شاملة لتنظيم عمل ناقلي  2016مع نهاية ديسمبر/كانون األول تعتمد الحكومة
جراءات تمشيا و وتمويل اإلرهاب قانون مكافحة غسل األموال  من 35و 34المادتين  المالية مع توصية فرقة العمل ل

ل األموال وتمويل اإلرهاب. و  مان فعالية تنفيذ هذه تتخذ اإلدارة الجمركية التدابير المالئمة حينئذ المعنية بغس لض

                                                   
  ، كان يعمل في وحدة االستخبارات المالية سبعة محليين.  2016 أيارفي مايو/  14
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د العمليات العابرة للحدود التي يتم من خاللها النقل المادي للعملة  واألدوات المالية القابلة للتداول القواعد بغية رص
ادرة لحامله تبها والص ل األموال أو ب التي ُيش ليةفي ارتباطها بجرائم تمويل اإلرهاب أو غس م ، أو التي جرائم أص اتس

 اإلفصاح عنها ببيانات زائفة. 

ت رنام ومرا   رائق ال

من إجراء مراجعات ربع سنوية إلى  الصندوق التحولاقتراح خراء  الحكومة تساندتنفيذ البرنامج، فعالية لتسهيل  -46
متطلبات البيانات بما فيها ضرورة  سنوية استنادا إلى األداء في منتصف العام وفي نهاية العام.مراجعات نصف إجراء 

الاللتزام بالجدول الزمني والحاجة لتدقيق البيانات، تجعله من الصعب مراجعة سير البرنامج بشكل متواتر وباألخ 
الحكومة على اقتراح خبراء الصندوق  ق، توافوعليهفي ضوء الحاجة للقيام بالمراجعة خارج الموقع (في األردن). 

االنتقال الى مراجعات نصف سنوية واعادة صياغة االتفاق بما يتفق بذلك لتخفيف العبء على الحكومة في اعداد 
وتستمر المراجعات نصف السنوية في تطبيق معايير األداء على  البيانات وللسماح للوقت الكافي لتنفيذ االصالحات. 

، ورصيد صافي الموجودات المحلية للبنك المركزي، الكلي ولي غير النفطي، ورصيد الدين العامالرصيد األ
المتأخرات المستحقة لشركات  رصيد، و متأخرات خارجية جديدة تراكمحتياطيات الرسمية بالعمالت األجنبية، وعدم واال

نفاق  ينإرشادي ينهدفتحقيق و  ،الدوليةالنفط  قائمة المتعلقة المتأخرات المحلية ال رصيدو  ،جتماعياالفي المجال ل
المتغيرات في نهاية هذه وسيكون للبرنامج أيضا أهداف تأشيرية على جميع ). 1، (الجدول غير النفطيباالستثمار 

)، تقترح الحكومة تعديل 29(الفقرة  2016في ضوء البرنامج المالي المعدل لالربعين األول والثالث من كل عام. 
المحلية لدى البنك المركزي، والدين العام  وصافي الموجوداتت معايير األداء للميزان االولي غير النفطي، مستويا

الميزان االولي  . وفي ضوء التجربة، تقترح الحكومة ايضا تعديل تعريف معيار أداء2016الكلي بنهاية كانون االول 
ية لدى البنك المركزي، واالحتياطي االجنبي الكلي وٕاضافة المحل وصافي الموجوداتغير النفطي والدين العام الكلي، 

المحلية لدى البنك المركزي،  وصافي الموجوداتبعض المعدالت على معيار االداء للميزان االولي غير النفطي، 
في مجاالت ضرورية  قواعد معيارية هيكليةكل مراجعة للبرنامج بضع ستحدد و ). 16واالحتياطي االجنبي الكلي (الفقرة 

 الثانية فيالمراجعة  حدوثمن المتوقع ). و الثالثةللمراجعة األولى و لمراجعة ل قائمة 2(ويتضمن الجدول رقم  هلنجاح

   .أو بعد هذا التاريخ 2017 تشرين اول/اوكتوبرهذا التاريخ، والمراجعة الثالثة في  بعدأو  ،2017 نيسان/ابريل 15

في حال كانت احترازية ، ستقوم السلطات وموظفو صندوق النقد الدولي بتحديد إجراءات وفي سياق المراجعة الثانية -47
التشريعية بمناقشة التعديالت و  ،)34(الفقرة  2017ج في موازنة في البرنامالُمقررة تلك إيرادات صادرات النفط أقل من 

(الشركات  وموظفي شركات التمويل الذاتيللموظفين الحكوميين غير المساهمة للحد من نمو رواتب ومعاشات التقاعد 
)، وتحديد وتيرة تسديد المتأخرات التي حددتها وزارة التخطيط في ضوء نتائج 37(الفقرة  الحكومية المملوكة للدولة)

من )، ومناقشة كفاءة التمويل المباشر 38تدقيق المتأخرات من قبل ديوان الرقابة المالية والقدرة المالية للحكومة (الفقرة 
   .)44البنك المركزي(الفقرة 
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معايير األدا /2
34,91042,66543,04341,05140,88239,88138,53239,00836,56040,08138,546ُمستوفى39,29840,54647,626إجمالي االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي العراقي

(الحد األدنى الرصيد في نهاية الفترة، بماليين الدوالرات األمريكية) / 3

17,2007,18411,0519,30313,04011,02815,96112,43818,53411,78116,250ُمستوفى13,12211,65011,275صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي العراقي
(الحد األقصى الرصيد في نهاية الفترة) / 3

     (69,131)  (63,980)     (51,602)  (47,985)     (34,716)  (31,990)     (17,095)  (15,995)     (61,944)  (65,156)…  (49,145)…      (29,066)  (32,918)الرصيد األولي غير النفطي للحكومة المركزية (الحد األدنى) /4 /5

143,584 142,208ُمستوفى 121,367     133,631 137,483إجمالي الدين العام (المحلي واألجنبي)  130,639     147,708  135,571     152,942  140,364     162,213  143,891     167,278  147,809     
(الحد األقصى الرصيد في نهاية الفترة) / 6

المتأخرات الخارجية الجديدة على الدين القائم/المعاد جدولته واالقتراض الجديد (بماليين 
الدوالرات األمريكية الحد األقصى) /7

0000000000غير ُمستوفى       00.5ُمستوفى    23002,112

رصيد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية (بماليين الدوالرات األمريكية الحد 

األقصى)

00000000000غير ُمستوفى    36003,679

ادي ر د ا ال
      17,973   18,228      13,480   12,619        8,986     7,434        4,493     4,355      18,228   18,228   12,619غير ُمستوفى    6,854    7,434اإلنفاق االجتماعي (حد أدنى) / 4 / 8

رصيد المتأخرات المحلية القائمة على االستثمارات غير النفطية (حد أقصى) / 9
75004,491    

ُمستوفى
7,500     7,500     4,491        7,500     4,491        7,500     4,491        7,500     4,491        7,500     4,491        

بنود للتذكرة:

      11,606     9,828        8,702     7,367        5,798     4,908        2,898     2,452        8,480     9,828     6,841       -    3,852تحويالت الحكومة المركزية إلى حكومة إقليم كردستان /4

        9,123   10,739        3,677     7,484        2,776     1,134        1,924        390       (1,653)     4,422    (4,152)   (1,453)            -   (1,655)مجموع التمويل األجنبي والمساهمات الدولية لسد الفجوة التمويلية

        4,043        835        1,940       (527)        1,039      (628)        1,392       (314)       (4,875)    (1,375)    (5,660)   (1,453)   (1,655)    التمويل الخارجي /4 /10
10 / 4 /

        5,080     9,904        1,738     8,011        1,737     1,761           532        704        3,222     5,797     1,508       -       -    المساهمات الدولية لسد الفجوة التمويلية 

         43.2      40.3         42.6      40.3         41.7     40.3        40.4      40.3         45.3    39.9      37.5      37.1     35.7سعر تصدير النفط العراقي (دوالر أمريكي/برميل، متوسط ربع السنة)
      67,950   62,535      50,325   46,772      32,949   31,010      16,130   15,420      57,557   53,617   36,041  19,351   20,851 إيرادات الصادرات النفطية /4

       4,254       828       3,000       414       1,746       -      1,746      -      2,398   4,073      443       185      -النفقات الممولة من قروض المشاريع /4

المصادر: السلطات العراقية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

1/ ترد التعاريف في مذكرة التفاهم الفنية المرفقة. 

داء. 2/   تاريخ اختبار معايير األداء في نهاية يونيو ونهاية ديسمبر وكل المتغيرات في تواريخ االختبارات األخرى هي أهداف إرشادية، باستثناء سبتمبر 2016 عندما تكون معايير ل

3/   البيانات في نهاية يونيو 2016 خضعت للتدقيق الكامل.

4/  تراكميا من 1 يناير/كانون الثاني .

5/   بالنسبة لبيانات نهاية يونيو ونهاية سبتمبر 2016، لم يكن في اإلمكان تقدير معايير األداء حسبما كان مقررا.  وبالتالي، بدءا من ديسمبر 2016 سيتم تقدير معايير األداء على األساس النقدي وليس على أساس االستحقاق.  

6/   البيانات في نهاية يونيو 2016 خضعت للتدقيق الجزئي فقط.

7/   بصفة مستمرة.  الهدف في الفترة من 19-30 يونيو هو 3600 مليون دوالر ثم صفر اعتبارا من 1 يوليو 2016.

8/  لالطالع على مزيد من التفاصيل، راجع الجدول 3 .

9/  سوف يتسع نطاق هذا الهدف اإلرشادي من يونيو 2017 إلى ديسمبر 2017 ليشمل المتأخرات على اإلنفاق الحالي غير النفطي في ضوء نتائج مسح المتأخرات المحلية المقرر إجراؤه في نهاية فبراير 2017  (الجدول 2).  

وسوف يتم تحديث األرقام لعام 2017 في ضوء الجدول الزمني للتسديد المتفق عليه في ضوء عملية التدقيق التي سيجريها ديوان الرقابة المالية للتحقق من صحة المتأخرات في المسح، والمقررة كذلك في نهاية فبراير 2017.

10/  لالطالع على مزيد من التفاصيل، راجع جدول الن رقم  3 في تقرير خبراء الصندوق والجدول 4 في مذكرة السياسات االقتصادية والمالية

गऍखई/ङग࣯ࣇधऍଌࣴ/ऩࣰࣴऩࣴ

णऍगࣣ࣮ऍ :1 थऩक࣮ऍ: ࣯ࣣࣇगऴऍ ढऍकࣱࣿऍऩ इऍकࣿऍ गࣴࣴࣕࣇझऋ ࣵࣨ ࣶࣴकࣇऍ गࣩࣇऍ कऍकࣣࣺࣔऍ णࣺࣹ࣯ࣇࣰࣵ 2017-2016 /1
(तड࣮ख ढࣻ ଌ࣭खࣴ द࣮ ࣯ࣇ ࣶࣸࣴ࣫ऍଌࣣ࣮ऍ ऐऍगࣰࣇ ࣴक࣮ऍ ऐऍगࣴࣇ ि࣯)

20162017

धऍଌࣴ/ऩࣰࣴऩࣴथऩिࣴउ/ଌ࣯ࣔ थऩࣿऍ धऩࣰ࣭ࣇ/ଌ࣯ࣔࣴक थऩࣿऍ धऩࣰ࣭ࣇ/ଌ࣯ࣔࣴक थऩिࣴउ/ଌ࣯ࣔ
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Measures
Scheduled review by which 

the measure will be 
completed

Macroeconomic justification Status

Proposed prior actions ࣶग࣯࣮࣬ऍ ࣶ࣯࣮࣬ࣔऍ ऐऍइऍगࣺऍ

Implementation of tax policy measures yielding at least ID 0.15 trillion in 2016. 1st review Increase non-oil tax revenue. ُمستوفى 2016 ࣵࣨ थ࣫ࣿऍ ࣷि ࣵ࣫ऍଌ गࣰࣴࣇक धऩࣴिࣴଌ 0.15 णࣴ࣬ ࣰࣳࣕ ध࣯ ࣵࣴଌ࣡ इऍଌऍ णࣴझ

Decision by the Acting Minister of Finance to increase the allocation for goods and 
services by ID 0.4 trillion, and reduce the allocations for transfers by ID 2 trillion, non-
oil investment not financed by project loans by ID 1.7 trillion, and oil investment by 
national oil companies by ID 2.8 trillion in 2016, all compared to the amounts agreed 
in the SBA request, and communication of that decision to the concerned spending 
units. 

1st review Prevent the accumulation of 
arrears.

ُمستوفى  2 ऐࣻࣴऩ࣮ऍ छࣴࣖ जࣩࣴऩ गࣰࣴࣇक धऩࣴिࣴଌ 0.4 ऐ࣯ࣇक࣮ऍऩ ࣤि࣮ऍ छࣴࣖ ࣤࣨଌ ࣶ࣮࣭ࣇऩ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ ଌࣴघऩ ध࣯ गऍଌ࣫
 ࣵझࣰࣩ࣮ऍ गࣺ࣯ࣔࣇऍऩ ࣸधऩࣴिࣴଌ 1.7 ࣤࣴग࣮࣯ࣕࣇऍ जऩଌ࣫ ध࣯ थऩ࣯࣯࣮ऍ ଌࣴࣥ ࣵझࣰࣩ࣮ऍ ଌࣴࣥ गࣺ࣯ࣔࣇऍऩ ࣸगࣰࣴࣇक धऩࣴिࣴଌ
 कऍकࣣࣺࣔऍ णࣩࣇऍ ऎिझ ࣵࣨ ࣔࣇࣔࣇऍ ࣳࣴि णࣩऍ ࣯ࣇ ࣰࣶग࣯࣬ࣇ त࣮ख थ࣭ऩ .2016 ࣵࣨ धऩࣴिࣴଌ 2.8 ࣶࣴि࣯࣮ऍ ऐ࣭ࣇଌࣕि࣮

.ऐऍଌࣦ࣮ࣴऍ तिख णࣰࣺࣩࣇऍ ऐऍकऩ ठࣻऍऩ ࣰࣺࣹ࣯ࣸࣵࣇऍ

Approval by the Council of Ministers and introduction to Parliament of a 2017 draft 
budget in line with the macroeconomic framework agreed on the occasion of the 
first review of the Stand-By Arrangement.

1st review Preserve macroeconomic 
stability.

ُمستوفى  ࣵࣨ ࣳࣴि णࣩ࣯࣮ऍ ࣵि࣭࣮ऍ कࣺ࣫ࣖࣇऍ गࣇझऍ ࣯ࣤ ऎࣔ2017 ࣯ࣇ ࣰࣴࣇ ࣰࣶघऍऩ࣯ एकऩ࣯ࣔ ࣷि इऍगघऩ࣮ऍ ङि࣯ ࣶ࣬ࣨऍऩ࣯
.ध࣮࣯ࣇଌि࣮ ࣲ࣯ࣴࣇक࣬ऩ ࣰࣺࣹ࣯ࣸࣵࣇऍ कऍकࣣࣺࣔऍ णࣺࣩࣇ ࣮ࣷऩࣺऍ ࣶࣣऍଌ࣯࣮ऍ

Adoption by the Council of Ministers of a decision to require verification by the 
Board of Supreme Audit of all the arrears on non-oil investment identified by the 
Ministry of Planning and on wheat and ration card goods purchases  identified by 
the Ministry of Trade before starting the payment of any of these arrears, in 
accordance with the procedures described in ¶38 of the Memorandum of Economic 
and Financial Polices (MEFP) for the 1st SBA review.

1st review Strengthen governance. ُمستوفى ଌࣴࣥ ऐऍगࣺ࣯ࣔࣇऍ ࣷि ऐऍଌ࣮࣯ऍ ࣯ࣤࣴ ध࣯ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ ࣶ࣫ࣇ लଌ࣮ऍ धऍऩࣴक णࣽ࣬ ऎ࣮ࣇझर ࣴ बऍगऍଌ࣫ इऍगघऩ࣮ऍ ङि࣯ खࣇऍ
 एगऍघऩ ࣱࣇकलक र  ࣮ࣵऍ ࣰࣶࣸࣴࣴऩ࣯࣮ऍ ࣶ࣫ࣇझ࣮ऍ ࣤिࣔऩ ࣯࣮࣬ऍ ध࣯ ऐࣴࣇଌ࣯࣮ࣕऍ ࣷिऩ ࣸझࣴझ ल ࣮ऍ एगऍघऩ ࣱࣇकऱलक र  ࣮ࣵऍ ࣶࣴझࣰࣩ࣮ऍ

 एଌ࣭ख࣯ ध࣯ 38 एଌࣩ࣮࣬ऍ ࣵࣨ ࣶࣨऩࣖऩ࣯࣮ऍ ऐऍइऍଌऴऍ णࣨऩ ࣸऐऍଌ࣮࣯ऍ नखࣱ ध࣯ मलफउ कࣴकࣔ इक࣮ऍ थ࣫ ࣸएग࣮ࣇऍ
ऍ࣮ࣔࣴࣇࣔࣇऍ ऐࣺ࣫ࣖࣇऍऩ ࣶࣴक࣮࣯ࣇ࣮ࣶࣴ ऍ࣮ࣇࣶࣖ ࣇऩࣿऍ ࣶࣣऍଌ࣯࣮࣮ࣷ ࣺࣩࣇࣶ࣫ࣴ ऍ कऍकࣣࣺࣔऍࣺࣹ࣯ࣇࣰࣵ.

Proposed additional structural benchmarks ࣶग࣯࣬ ࣶࣴࣨ࣡ࣇऍ ࣶࣴिࣱ࣭ࣴ ࣶࣴग࣯ࣣࣴࣇ कऍऩ࣫

Completion of a survey of all arrears of the central government, i.e. payment due for 
more than 90 days, until at least end-September 2016, including: (i) current spending 
(salaries, pensions, goods and services and capital purchases), managed by the 
Ministry of Finance; (ii) non-oil investments (projects and any associated penalties), 
managed by the Ministry of Planning; and (iii) spending managed by the Ministry of 
Oil. The Ministry of Finance will elaborate a consolidated report on all these arrears 
for the included ministries.

2nd review Improve fiscal transparency.  ଌ࣯ࣔ/थऩिࣴऍ ࣶ࣯ࣴࣇ ࣭࣯ࣇ ࣱࣵ ࣨࣵ ࣰࣲࣇऩࣴ 90 ध࣯ ଌ࣭ࣺ ऐ࣬ࣔऍ ࣮ࣵऍ ऐࣣࣨࣇक࣮ऍ फऍ ࣸऐऍଌ࣮࣯ऍ थ࣭࣮ ࣯ࣔ थ࣭࣯ࣇऍ
 ऐ࣯ࣇक࣮ऍऩ ट࣮ࣔࣇऍऩ ऐ࣮࣯ࣣࣇࣕࣇऍऩ गऩࣺऍ) ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ एगऍघऩ ࣳࣴि ढଌࣕ फख࣮ऍ फग࣮ࣇऍ णࣰࣺࣩࣇऍ (1 :त࣮ख ࣵࣨ 2016 ࣯ࣇ
 ࣶझଌ࣯ ऐ࣯ࣇऍଌࣥ ࣶࣴऍऩ ࣤࣴग࣮࣯ࣕࣇऍ) झࣴझ࣮ऍ एगऍघऩ ࣱࣇଌࣴकࣴख࣮ऍ ࣵझࣰࣩ࣮ऍ ଌࣴࣥ गࣺ࣯ࣔࣇऍ (2 ࣸ(ࣶ࣮࣯ࣴࣔࣇऍଌ࣮ऍ ऐࣴࣇଌ࣯࣮ࣕऍऩ

 ࣯ࣤࣴ छऩࣖ कऩ࣯ऩ थࣩ࣯ࣖ ଌࣴଌ࣬ गऍकࣖ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ एगऍघऩ࣯ऩ࣬ࣔऩ ..झࣰࣩ࣮ऍ एगऍघऩ नଌࣴक फख࣮ऍ णࣰࣺࣩࣇऍ (3ࣸ(ࣲࣇ
.ࣶ࣮ऩ࣯࣯࣮ࣕऍ ऐऍगऍघऩि࣮ ऐऍଌ࣮࣯ऍ नखࣱ

Audit by the Board of Supreme Audit of all the arrears on non-oil investment 
identified so far by the Ministry of Planning and on wheat purchases identified by the 
Ministry of Trade as listed in ¶21 of the MEFP for the 1st SBA review.

2nd review Strengthen governance.  झࣴझ࣮ऍ एगऍघऩ ࣲࣇकक ࣮ࣵऍ ࣶࣴझࣰࣩ࣮ऍ ଌࣴࣥ ऐऍग࣮ࣇࣶࣖ ࣇࣺ࣯ࣔࣇऍ ऐऍଌ࣮࣯ऍ थ࣭ णࣴ࣫क ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ ࣶ࣫ࣇଌ࣮ऍ धऍऩࣴक द࣫ࣴࣇ
ऩ࣯ࣕࣴࣇकक ࣮ࣵऍ ࣯࣮࣬ऍ ऐࣲࣇ ऍ एगऍघऩ࣮ࣇएग ࣭࣯ࣇ ऍ एଌ࣭ख࣯ ध࣯ 21 एଌࣩ࣮࣬ऍ ࣵࣨ गऩ࣭ख࣯ ऩࣱ࣮ࣔࣴࣇࣔࣇऍ ऐࣺ࣫ࣖࣇऍ ࣶࣴक࣮࣯ࣇ࣮ࣶࣴ 

ऩࣺऍ ࣶࣣऍଌ࣯ि࣮࣮ࣷ  ࣺࣩࣇऍ कऍकࣣࣺࣔऍ णࣺࣹ࣯ࣇࣰࣵ.

Survey by the Debt Directorate of the Minister of Finance of all guarantees issued by 
the central government, comprising the amount of the guarantee, its maturity, the 
identity of the signatory of the guarantee, and the identity of the beneficiary of the 
guarantee.

2nd review Strengthen debt management.  ࣸध࣮࣯࣡ࣇऍ ࣶ࣯ࣴ࣫ त࣮ख थ࣯ࣕࣴऩ ,ࣶ࣯ऩ࣭࣮ऍ ࣱࣇगकࣖ ࣮ࣵऍ ऐ࣮࣯࣡ࣇࣰࣇऍ थ࣭ ࣯ࣔ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ एगऍघऩ ࣵࣨ द࣮ࣣࣇऍ धࣴक࣮ऍ एଌࣹऍक द࣫ࣴࣇ
.ࣶࣩ࣯࣮ࣴࣔऍ ࣲࣶ࣮ऍ ࣶࣴऩࣱऩ ࣶࣣࣸ࣫ऩ࣮ऍ ࣲࣶ࣮ऍ ࣱࣶࣴऩ ࣸࣳ࣫ࣔ࣬ࣇऍ ࣓ࣴगࣇऩ

External audit of the gross international reserves and the net domestic assets of the 
Central Bank of Iraq at end-December 2016 as defined in ¶¶6-7 of the TMU.

2nd review Strengthen safeguards 
assessment.

 तࣰ࣮ऍ पक࣮ ࣶࣴि࣯࣮ऍ ऐऍकऩऩ࣯࣮ऍ ࣵࣨࣖࣇऩ ࣵग࣮ࣇऍ ࣵझࣺࣴࣇऍ ࣮ࣺ࣯ࣵࣇ ࣵगࣇ ण࣫क࣯ थ࣫ ध࣯ णࣴ࣫क इऍଌऍ
.ࣰࣶࣩ࣮ࣴऍ दࣱ࣮ࣩࣇऍएଌ࣭ख࣯ ध࣯ 7-6 धࣴࣇଌࣩ࣮࣬ऍ ࣵࣨ ढଌࣣ࣯ ऩࣱ 2016 ࣭࣯ࣇ थऩࣺऍ धऩࣰࣰࣲࣇࣶࣴ ࣭ࣇ ࣵࣨ फ࣭ଌ࣯࣮ऍ

External audit of the the total public debt at end-December 2016 as defined in ¶11 
of the TMU, excluding arrears and external debt from the pre-2003 regime for which 
only partial documentation is available.

2nd review Strengthen debt management.  एଌࣩ࣮࣬ऍ ࣵࣨ ढଌࣣ࣯ ऩࣱ 2016 ࣭࣯ࣇ थऩࣺऍ धऩࣰࣰࣲࣇࣶࣴ ࣭ࣇ ࣵࣨ द࣮ࣣࣇऍ धࣴक࣮ऍ ࣮ࣺ࣯ࣵࣇ ࣵगࣇ ण࣫क࣯ थ࣫ ध࣯ णࣴ࣫क इऍଌऍ
 ࣶࣹࣴ ऐ࣯ࣇऩिࣣ࣯ कऩ ࣮ࣵऍऩ 2003 थ࣫ ࣯ࣇ ࣵग࣮ࣇऍ धࣴक࣮ऍऩ ऐऍଌ࣮࣯ऍ इࣇࣰࣔࣇ ࣰࣶࣩ࣮ࣴऍ दࣱ࣮ࣩࣇऍएଌ࣭ख࣯ ध࣯ 11

.झ࣬ࣨ ࣲ࣮ࣇऩ

ऍ कऍऩ࣮࣬ऍऩ ࣶ࣯࣮࣬ࣔऍ ऐऍइऍगࣺऍ :णऍगࣣ࣮ऍ .ࣙ थऩक࣮࣯ࣣࣴࣇडࣩऍ थडञ ࣷࣨ ࣶࣴिࣲ࣭࣮ࣴऍ ࣶࣴगࣇड࣯ࣹࣺऍ कऍकࣣडࣺࣔऍ णࣇࣰࣷࣸ 2017-2016
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Measures
Scheduled review by which 

the measure will be 
completed

Macroeconomic justification Status

Structural benchmarks ࣶࣴिࣱ࣭ࣴ ࣶࣴग࣯ࣣࣴࣇ कऍऩ࣫

Completion by the Ministry of Finance of fiscal reporting tables at end-December 
2015, end-March 2016 and end-June 2016 in compliance with the IMF  Government 
Finance Statistics Manual 2014. 

1st review Improve fiscal transparency. ُمستوفى  धऍଌࣴ ࣰࣲࣶࣴࣇऩ 2016 गऍखऍ ࣰࣲࣶࣴࣇऩ 2015 थऩࣺऍ धऩࣰ࣮࣯ࣇ࣮ࣵ ࣨࣵ ࣰࣲࣇࣶࣴ ࣭ࣇऍ ठࣺࣻऍ थऩऍक࣮ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ एगऍघऩ थ࣭࣯ࣇऍ
.2014 ࣶ࣯ऩ࣭࣮ऍ ࣶ࣮࣯ࣴࣇ ऐऍइࣖࣇऍ थ࣮ࣴक ࣯ࣤ 2016 ࣯ࣇࣕࣴࣇ

Approval by the Minister of Finance of a draft of the Financial Management law in 
line with World Bank and IMF comments on the last draft submitted to the Shura 
Council, as specified in ¶25 of the MEFP of June 19, 2016.

1st review Strengthen public financial 
management.

ُمستوفى  ࣷि ࣮ࣵऩक࣮ऍ कࣰ࣮࣬ऍ णऩकࣰࣖऩ ࣮ࣵऩक࣮ऍ तࣰ࣮ऍ ऐࣴ࣬ࣇिࣣऍ ࣨ࣬ࣇऩ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ एगऍकࣺऍ धऩࣰ࣫ࣇ एकऩ࣯ࣔ ࣷि࣮࣯ࣇ࣮ࣶࣴ ऍ फऍघऩ ࣶ࣬ࣨऍऩ࣯
पगऩ࣮ࣕऍ ङि࣯ ࣮ࣷऍ ࣶ࣯क࣯࣮࣬ऍ एଌࣺࣴऍ एकऩ࣯࣮ࣔऍ ࣭࣯ࣇ ऍ एଌ࣭ख࣯ ध࣯ 25 एଌࣩ࣮࣬ऍ ࣵࣨ कगऩ࣮ࣔࣴࣇࣔࣇऍ ऐࣺ࣫ࣖࣇऍऩ ࣶࣴक࣮࣯ࣇ࣮ࣶࣴ 

.2016 19 धऍଌࣴ ࣵࣨ

Completion by the Board of Supreme Audit of an audit of the government wage 
earner payroll  to identify ghost wage earners, i.e. people who perceive wages 
without legal or regulatory justification.

1st review Decrease current expenditure.  ϑϭγ .ϰϓϭΗγϣ έϳϏ
 ϰϔυϭϣ ϰϠϋ έλΗϘϳ

 ϡΗϭ ˬΔϳίϛέϣϟ ΔϣϭϛΣϟ
 ΔόΟέϣϟ ϰϟ ΎϬΎΟέ

.ΔΛϟΎΛϟ

 धऩ࣡ࣴ࣬ࣇ धࣴख࣮ࣴࣇऍ ࣸधࣱ࣯ࣴࣴऩ࣮ऍ थ࣮ࣣ࣯ࣇऍ कࣴक࣮ ࣶ࣯ࣴऩ࣭࣮ऍ ऎऍऩଌ࣮ऍ ऐࣨࣇऩ࣭ࣕ णࣴ࣫क थ࣮࣯ࣇ࣮ࣶࣴ ࣇ࣭࣯ࣇऍ ࣶ࣫ࣇଌ࣮ऍ धऍऩࣴक द࣫ࣴࣇ
.࣯ࣵࣴञࣰ ऩऍ ࣰࣵऩࣰ࣫ࣇगଌ࣯ धऩक ऍଌऍ

Completion by the Board of Supreme Audit of an audit of the government pensioner 
payroll  to identify ghost pensioners, i.e. people who perceive wages without legal 
or regulatory justification. 

1st review Decrease current expenditure.  ϡΗϭ  .ϰϓϭΗγϣ έϳϏ
 ΔόΟέϣϟ ϰϟ ΎϬΎΟέ

.ΔΛϟΎΛϟ

 धࣴख࣮ࣴࣇऍ ࣸधࣱ࣯ࣴࣴऩ࣮ऍ थ࣮ࣣ࣯ࣇऍ कࣴक࣮ ࣶ࣯ࣴऩ࣭࣮ऍ ࣶࣴक࣮࣬ࣇऍ ऐ࣮࣯ࣣࣇࣕࣇऍ ऐࣨࣇऩ࣭ࣕ णࣴ࣫क थ࣮࣯ࣇ࣮ࣶࣴ ࣇ࣭࣯ࣇऍ ࣶ࣫ࣇଌ࣮ऍ धऍऩࣴक द࣫ࣴࣇ
.࣯ࣵࣴञࣰ ऩऍ ࣰࣵऩࣰ࣫ࣇगଌ࣯ धऩक ऍଌऍ धऩ࣡ࣴ࣬ࣇ

Adoption by the Council of Ministers of a by-law to set up a mechanism to comply 
with the relevant United Nations Security Council resolutions related to terrorism and 
terrorism financing in line with Recommendation 6 of the Financial Action Task Force 
on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) .

1st review Strengthen link with international 
financial system.

ُمستوفى  ऎࣱࣇगࣺࣇ ࣶ࣬िࣣ࣯࣮ऍऩ एक࣯࣮ऍ द࣯࣮ࣻ ࣮ࣤࣇऍ ध࣯ࣺऍ ङि࣯ ऐऍगऍଌ࣮࣬ ࣺ࣯ࣇऍ ࣶ࣮ࣴऍ ࣤ࣡ऩ࣮ दࣇञࣰ ࣰࣵ इऍगघऩ࣮ऍ ङि࣯ द࣫ࣴࣇ
 थࣔࣥ ࣶग࣯ࣇ ࣰࣶࣣ࣯࣮ࣴऍ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ ऐऍइऍଌ࣮ࣻ थ࣯ࣣ࣮ऍ ࣶ࣫ଌࣨ ध एगक࣮ࣖࣇऍ 6 ࣶࣴࣖऩ࣮ऍ ࣯ࣤ ࣯ࣇࣕࣴࣇ त࣮खऩ ࣸऎࣱࣇगࣺऍ थࣴऩ࣯ऩ

.(FATF) ऎࣱࣇगࣺऍ थऩ࣯ऩ थऍऩ࣯ࣺऍ

Completion of a survey of all domestic arrears, i.e. payment due for more than 90 
days, at end-June 2016, including: (i) current spending (salaries, pensions, goods 
and services and capital purchases), managed by the Ministry of Finance; (ii) non-oil 
investments (projects and any associated penalties), managed by the Ministry of 
Planning. The Ministry of Finance will elaborate a consolidated report on all these 
arrears for the included ministries.

1st review Improve fiscal transparency.  ϡΗϭ  .ϰϓϭΗγϣ έϳϏ
 ΔόΟέϣϟ ϰϟ ΎϬΎΟέ

.ΔϳϧΎΛϟ

ऍ࣭࣯ࣇऍ थ࣭࣮ ࣯ࣔ थ࣮࣯क࣮ऍ फऍ ࣸऐऍଌࣣࣨࣇऩࣴ 90 ध࣯ ଌ࣭ࣺ ऐ࣬ࣔऍ ࣮ࣵऍ ऐ࣯ࣇ ࣭࣯ࣇ ࣱࣵ ࣨࣵ ࣰࣲࣇࣶࣴ धऍଌࣴ 2016 ࣯ࣇ 
 ऐࣴࣇଌ࣯࣮ࣕऍऩ ऐ࣯ࣇक࣮ऍऩ ट࣮ࣔࣇऍऩ ऐ࣮࣯ࣣࣇࣕࣇऍऩ गऩࣺऍ) ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ एगऍघऩ ࣳࣴि ढଌࣕ फख࣮ऍ फग࣮ࣇऍ णࣰࣺࣩࣇऍ (1 :त࣮ख ࣵࣨ

ऍଌ࣮ऍ࣯ࣔࣇ࣮ࣶࣴ)ࣸ ऍ (2ࣺ࣯ࣔࣇଌࣴकࣴख࣮ऍ ࣵझࣰࣩ࣮ऍ ଌࣴࣥ गࣱࣇ झࣴझ࣮ऍ एगऍघऩ (ऍ࣮࣯ࣕࣇऍଌࣥ ࣶࣴऍऩ ࣤࣴग࣯ࣇझଌ࣯ ऐࣶ ࣲࣇ)3ࣸ) 
 नखࣱ ࣯ࣤࣴ छऩࣖ कऩ࣯ऩ थࣩ࣯ࣖ ଌࣴଌ࣬ गऍकࣖ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ एगऍघऩ࣯ऩ࣬ࣔऩ ..झࣰࣩ࣮ऍ एगऍघऩ नଌࣴक फख࣮ऍ णࣰࣺࣩࣇऍ

.ࣶ࣮ऩ࣯࣯࣮ࣕऍ ऐऍगऍघऩि࣮ ऐऍଌ࣮࣯ऍ

Decisions by the Minister of Finance and the Minister of Planning requiring all 
spending units to record all existing commitments.

2nd review Improve cash management. ऍ फଌࣴघऩ ऐऍगऍଌ࣮࣯࣫ࣇ࣮ࣶࣴ झࣴझ࣮ऍऩ ࣇऍकऩ ࣯ࣤࣴ ध࣯ ऎिझ࣮ࣇࣰࣺࣩࣇथࣴࣔ ण ࣭ࣇࣶࣨ ऍ࣮ࣺऍ࣯ࣇऍ ऐ࣮ࣇ࣮ࣶࣴ.

Posting by the Ministry of Finance on its external website of  the financial statements 
of the Development Fund for Iraq and Successor Account on December 31, 2015 
audited according to international standards.

2nd review Improve fiscal transparency.  धऩࣰ31 ࣭ࣇ ࣓ࣴगࣇ ण࣮ࣻऍ ऎ࣮ࣔࣇऍऩ णऍଌࣣ࣮ऍ ࣰࣶ࣯ࣴ णऩकࣰࣖ ࣶ࣮ࣖࣇऍ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ ऐࣨࣇऩ࣭ࣕ ଌࣰࣕ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ एगऍघऩ द࣫ࣴࣇ
.एगऍघऩि࣮ ࣵग࣮ࣇऍ ࣰࣵऩଌ࣭࣮ࣺऍ ࣤ࣫ऩ࣯࣮ऍ ࣷि त࣮खऩ ࣶ࣯࣮࣮ࣣࣴࣇऍ ଌࣴࣴࣨ࣬ࣇ ࣮࣯ࣣࣇऩ ࣲ࣫ࣴ࣬ࣇक द࣮ࣴऍऩ 2015 थऩࣺऍ

Approval by the Governing Council of the Central Bank of Iraq of  a new charter for 
the Audit Committee prohibiting Central Bank of Iraq executive representation on the 
committee.

2nd review Strengthen governance of the 
central bank.

 फऍ ध࣯ तࣰ࣮ऍ ࣲࣇऩ࣯ ࣰ࣯ࣤࣴ णࣴ࣫क࣮ऍ ࣰࣶि࣮ एकࣴक ࣶࣹࣺ ࣷि ࣶ࣬ࣨऍऩ࣯࣮ࣇ ࣵ࣫ऍଌࣣ࣮ऍ फ࣭ଌ࣯࣮ऍ तࣰ࣮ऍ एगऍकऍ ङि࣯ द࣫ࣴࣇ
.ࣰࣶि࣮ऍ ࣵࣨ फखࣰࣩࣴ थ࣯ࣴ

Approval by the Council of Ministers and introduction to parliament of draft 
amendments to the 2011 law establishing the Integrity Commission in order to 
strengthen its governance, accountability and oversight, and independence, and 
provide it with powers in line with the United Nations Convention against Corruption, 
as specified in ¶26 of the MEFP of June 19, 2016.

2nd review Combat corruption.  ࣶ࣯࣭ऩ࣮ऍ ࣣࣴ ढकࣲ ࣱࣶऍࣰ࣮ऍ ࣱࣶࣹࣴ ङࣴࣔࣇ छ࣮ࣇऍऩ 2011 धऩࣰ࣫ࣇ ऐࣻࣴकࣣ एकऩ࣯ࣔ ࣷि इऍगघऩ࣮ऍ ङि࣯ ࣶ࣬ࣨऍऩ࣯
 एक࣯࣮ऍ द࣯ࣺऍ ࣶࣩࣴ࣫ࣇऍ ࣯ࣤ ࣯ࣇࣕࣴࣇ ऐࣰࣲ࣯ࣇ ࣖࣻࣴࣇ ࣮ࣷऍ ࣶࣨ࣡ࣇऍ .ࣲ࣮ࣔ࣬ࣻࣴࣇऍऩ ࣰࣶि࣮࣮ࣇࣶࣖ ࣇऍ ࣶ࣫ࣇଌ࣮ऍऩ ࣶ࣮इ࣮࣯ࣔࣇऍऩ

 ध࣯ऩ .2016 धऍଌࣴ 19 ࣵࣨ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍऩ ࣶࣴकࣺ࣫ࣖࣇऍ ऐ࣮ࣔࣴࣇࣔࣇऍ एଌ࣭ख࣯ ध࣯ 26 एଌࣩ࣮࣬ऍ ࣵࣨ कगऩ࣭࣯ࣇ .क࣮ࣩࣔࣇऍ ࣶ࣮࣯࣭ࣨࣇ
.ध࣮࣯ࣇଌ࣮ऍ ࣮ࣷऍ एकऩ࣯࣮ࣔऍ दࣴक࣬ द

Ministry of Finance to produce a report of all recurrent and investment commitments 
(by project) in coordination with the Ministry of Planning.

2nd review Improve cash management.  ࣯ࣤ णࣰ࣮ࣴࣔࣇ त࣮खऩ (टऩଌ࣯ࣕ थ࣭࣮) गࣺ࣯ࣔࣇऍ ऐ࣯ࣇऍ࣮ऍऩ एगଌ࣭࣯࣮ऍ ऐ࣯ࣇऍ࣮ࣺऍ थ࣯࣭ࣇ ଌࣴଌ࣬ कऍक࣮࣯ࣇ࣮ࣶࣴ ࣇऍ एगऍघऩ द࣫ࣴࣇ
.झࣴझ࣮ऍ एगऍघऩ

Approval by the Council of Ministers and introduction to Parliament  of amendments 
to the Law on the Central bank of Iraq to strengthen CBI governance and the internal 
control framework, in line with the IMF safeguards assessment's recommendations, 
as specified in ¶29 of the MEFP of June 19, 2016.

2nd review Strengthen governance of the 
central bank.

 ࣶࣴिऍक࣮ऍ ࣶ࣫ࣇଌ࣮ऍ गࣇझऍऩ तࣰ࣮ऍ ࣶ࣯࣭ऩ ࣣ࣮ࣴ ࣵ࣫ऍଌࣣ࣮ऍ फ࣭ଌ࣯࣮ऍ तࣰ࣮ऍ धऩࣰ࣫ࣇ ऐࣻࣴकࣣ ࣷि इऍगघऩ࣮ऍ ङि࣯ ࣶ࣬ࣨऍऩ࣯
 एଌ࣭ख࣯ ध࣯ 30 एଌࣩ࣮࣬ऍ ࣵࣨ कगऩ ࣭࣯ࣇऩ ࣶࣹࣴ࣫ࣇऩ࣮ऍ ऐ࣮࣯࣡ࣇࣰࣇऍ थऩ ࣮ࣵऩक࣮ऍ कࣰ࣮࣬ऍ णऩकࣰࣖ ऐࣖࣴࣇऩ࣮ ࣺ࣯ࣇऍ त࣮खऩ

.ध࣮࣯ࣇଌ࣮ऍ ࣮ࣷऍ ऐࣻࣴकࣣ࣮ऍ दࣴक࣬ द ध࣯ऩ 2016 धऍଌࣴ 19 ࣵࣨ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍऩ ࣶࣴकࣺ࣫ࣖࣇऍ ऐ࣮ࣔࣴࣇࣔࣇऍ

Approval by the Council of Ministers and introduction to Parliament  of an 
amendment of  the Investment Law, or issuance of  clarifying implementing 
regulations  by the Central Bank of Iraq, to remove the limitation on transfer of 
investment proceeds that gives rise to an exchange restriction.

2nd review Improve the business 
environment by eliminating 
restrictions for current 
international transactions.

 ऎࣰࣇ ध࣯ ࣶ࣡ऍऩ ࣶࣴखࣰࣩࣴ ऐ࣯ࣴࣇिࣣ गऍकࣖࣇ ऩऍ गࣺ࣯ࣔࣇऍ धऩࣰ࣮ࣇࣶࣖ ࣬ࣇऍ ऐࣻࣴकࣣ࣮ऍ ࣷि इऍगघऩ࣮ऍ ङि࣯ ࣶ࣬ࣨऍऩ࣯
.ढଌ࣮ࣖऍ ࣷि ऍकࣴ࣫ इࣰࣷࣕ ࣮ࣵऍऩ गࣺ࣯ࣔࣇऍ कࣹऍऩ थࣴऩ ࣷि कऩ࣮ࣴ࣬ऍ ࣤࣨଌ࣮ त࣮खऩ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ एगऍघऩ

Source: Iraqi authorities.

ऍ कऍऩ࣮࣬ऍऩ ࣶ࣯࣮࣬ࣔऍ ऐऍइऍगࣺऍ :णऍगࣣ࣮ऍ .ࣙ थऩक࣮࣯ࣣࣴࣇडࣩऍ थडञ ࣷࣨ ࣶࣴिࣲ࣭࣮ࣴऍ ࣶࣴगࣇड࣯ࣹࣺऍ कऍकࣣडࣺࣔऍ णࣇࣰࣷࣸ 2017-2016
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Prog. 2/ Est. Prog. 2/ Prog. 2/ Rev. Prog. Prog. 2/ Rev. Prog. Prog. 2/ Rev. Prog. Prog. 2/ Rev. Prog. Prog. 2/ Rev. Prog.

Total Social spending (floor) 7,434 6,854 12,619 18,228 18,228 4,355  4,493   7,434  8,986    12,619 13,480    18,228 17,973    (ࣰࣷकࣿऍ क࣮ऍ) ࣺ࣯ࣷࣇऍ णࣰࣺࣩࣇऍ टऩ࣯࣯

Social Safety Net 765 365 1,215 1,800 1,800 ࣭ࣶࣕ ऍࣺ࣯ࣇऍ धࣺ࣯ࣇࣷ     1,976   1,800   1,482   1,215    988   765     494    496

Public Distribution System (PDS - food subsidies) 450 0 900 1,485 1,485 556    381     450   762    900    1,143   1,485   1,524    (ࣹࣷऍखࣦ࣮ऍ दक࣮ऍ) द࣮ࣣࣇऍ ࣤࣴघऩ࣮ऍ दࣇञࣰ

Wheat and rice subsidy 270 300 630 1,080 1,080 396    342     270   684    630    1,027   1,080   1,369    घगࣺऍऩ ࣯࣮࣬ऍ दक

Assistance and subsidy to Iraqi refugees 0 0 0 0 0 -   -   -   -    -    -   -   -     धࣴࣴ࣫ऍଌࣣ࣮ऍ धࣹ࣮ࣴࣻ दकऩ एक࣯ࣔࣇ

Assistance and subsidy to internally displaced persons 33 187 450 900 900 ࣯ࣔࣇि࣮ दकऩ एकࣰࣇिऍक धࣴघࣴࣇ      1,234     900         925     450         617       33         308     -

Farmer subsidies 45 35 180 405 405 -   110     45   221    180    331   405   441    धࣴगऍ࣯࣮ऍ दक

Health Ministry and Environment Ministry- wages 1,260 1,343 1,889 2,520 2,520 668    615     1,260  1,230    1,889   1,845   2,520   2,460    ࣶࣹ࣮ࣴऍ एगऍघऩऩ ࣶ࣮ࣖऍ एगऍघऩ - गऩऍ

Higher Education Ministry  - wages 1,035 962 1,553 2,070 2,070 ऍ दࣴिࣣ࣮ऍ एगऍघऩ - गऩऍ࣮ࣣࣇ࣮ࣷ    1,968   2,070   1,476   1,553    984  1,035     492    564

Lower Education Ministry - wages 3,149 3,438 4,724 6,300 6,300 1,676  1,456   3,149  2,912    4,724   4,369   6,300   5,825     दࣴिࣣ࣮ऍऩ ࣶࣴଌ࣮ऍ एगऍघऩ - गऩऍ

Health Ministry and Environment Ministry- goods and services 324 114 864 1,350 1,350 -     222         324     445         864     667         1,350   889         ࣶࣹ࣮ࣴऍ एगऍघऩऩ ࣶ࣮ࣖऍ एगऍघऩ  - ऐ࣯ࣇक࣮ऍऩ ࣤि࣮ࣔऍ

Higher Education Ministry  - goods and services 25 23 65 99 99 क࣮ऍऩ ࣤि࣮ࣔऍ࣯ࣇऍ दࣴिࣣ࣮ऍ एगऍघऩ - ऐ࣮ࣣࣇ࣮ࣷ     69    99   52    65    34   25   17   -

Lower Education Ministry - goods and services 77 85 149 219 219 -   55   77   109    149    164   219   219     दࣴिࣣ࣮ऍऩ ࣶࣴଌ࣮ऍ एगऍघऩ - ऐ࣯ࣇक࣮ऍऩ ࣤि࣮ࣔऍ

 .कࣰ࣬ ऍ࣮ णऩकࣰࣖ इऍଌ ऐࣣ࣫ࣇऩऩ ऐऍଌࣴक࣬ऩ .ࣶ ࣴ࣫ऍଌ ࣮ࣣऍ ऐࣇझिࣔ ऍ࣮ :गक࣯ࣖࣇ ऍ࣮
1/ ࣰࣶࣩࣴ ऍ࣮ऍ दࣱࣩࣇ ऍ࣮ एଌ࣭ख࣯ (TMU) ऐࣩࣴࣇଌࣣ ऍ࣮ ࣡ऩ ࣶ࣬ࣨଌ ࣮࣯ऍ.

2/ ऐऍऩࣰࣔ ऑ࣮ࣻ ࣰࣺࣹ࣯ࣷࣇऍ कऍकࣣ࣮ࣔࣻ णࣩࣇऍ ऎिझऩ णऩकࣰ࣮ࣖऍ इऍଌ ࣣࣳࣴࣇ पख ऍ࣮ ࣰ࣯ࣇଌ ऍ࣮ ध࣯ ࣰࣶࣴࣇ ऍ࣮ऩ ࣮ࣷऩࣿऍ धࣣࣴऍଌ࣯ ऍ࣮ ଌࣴଌ࣬ :णऍଌ ࣮ࣣऍ .16/225 द࣫ग ࣮ࣵऩक ऍ࣮ कࣰ࣬ ऍ࣮ णऩकࣰ࣮ࣖ फଌझ࣬ ऍ࣮ ଌࣴଌ࣮࣬ऍ.

(दࣇडࣣ࣮ऍ ࣶࣴऍक खࣰ࣯ ࣯࣭ࣷऍଌ ࣸࣷ࣫ऍଌ गࣰࣴࣇक गࣴࣇि࣯)
ऍ :णऍगࣣ࣮ऍ .ࣚ थऩकࣰࣺࣩࣇऍ णࣺ࣯ࣇࣷ 1/

2016 2017

Sep-16Jun-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17
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 थऩक4 ࣸ  ࣶࣴघ࣭ग࣯࣮ऍ ࣶ࣯ऩ࣭ि࣮ ࣶ࣮࣮࣯ࣴࣇऍ ऐ࣮ࣔࣇࣇऍ : णऍगࣣ࣮ऍ .2016-2017
 (क धऩࣴिࣴଌࣰࣴࣇग ऍଌ࣫ࣵ ࣯ࣇ ऍ ࣰࣶ࣮ࣔऍ ࣶࣴऍक ध࣯ ࣯࣭ࣵऍଌ .त࣮ख ढࣻ ଌ࣭खࣴ द࣮࣮࣯ࣇ࣮ࣶࣴ)

Prel. 
Est.

Prog. 1/ Est. Prog. 1/ Prog. 1/ Rev. 
Prog.

Prog. 1/ Rev. 
Prog.

Prog. 1/ Rev. 
Prog.

Prog. 1/ Rev. 
Prog.

Prog. 1/ Rev. 
Prog.

Revenues and grants 7.0 25.6 22.4 43.4 64.0 66.0 18.3 18.8 36.9 38.4 55.5 58.6 74.2 79.1 ѧѧϨϤϟϭ ΕΩήϳϹ
Revenues 7.0 25.6 22.4 43.4 64.0 66.0 18.3 18.8 36.9 38.3 55.5 58.5 74.2 79.0 اإليرادات 

Oil 6.0 22.2 19.4 38.1 56.6 58.0 16.3 16.3 32.8 33.2 49.4 50.8 66.1 68.6 نفط
Non-oil 1.0 3.4 3.1 5.3 7.4 8.0 2.0 2.5 4.1 5.0 6.1 7.7 8.2 10.5 غير النفطية

Grants 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 منح

Expenditures 15.1 44.8 34.1 67.4 90.0 82.8 22.5 23.7 45.0 47.5 72.9 71.3 95.5 95.0 ΕΎϘϔϨϟ
Current expenditures 12.5 33.8 27.8 50.9 68.0 66.2 16.9 17.4 33.8 34.8 56.1 52.2 73.1 69.6 النفقات الجارية

Salary and pension 9.8 23.0 20.0 34.6 46.1 46.4 11.3 11.5 22.7 23.0 34.0 34.6 45.4 46.1 الرواتب والمعاشات التقاعدية
   Salary 7.6 18.0 15.4 27.1 36.1 36.1 8.8 8.9 17.7 17.9 26.5 26.8 35.4 35.8 رواتب
   Pension 2.3 5.0 4.6 7.5 10.0 10.3 2.5 2.6 5.0 5.2 7.5 7.7 10.0 10.3 المعاشات التقاعدية
Goods and services 1.1 3.0 3.6 4.4 5.9 6.3 1.5 1.8 3.0 3.7 4.4 5.5 5.9 7.3 السلع والخدمات
Transfers 1.2 6.6 3.3 9.9 13.2 11.2 3.3 3.3 6.6 6.7 9.9 10.0 13.2 13.3 التحويالت

Social safety net (including PDS) 0.3 3.2 0.3 4.7 6.3 6.3 1.6 1.7 3.2 3.4 4.7 5.1 6.3 6.8 (PDS بما في ذلك) شبكة األمان االجتماعي
Transfers to SOEs 2/ 0.3 1.3 0.9 1.9 2.5 2.2 0.6 0.5 1.3 0.9 1.9 1.4 2.5 1.9 تحويالت الى شركات التمويل الذاتى
Other transfers 0.6 2.2 2.1 3.3 4.4 2.7 1.1 1.2 2.2 2.3 3.3 3.5 4.4 4.7 تحويالت اخرى

Interest payments 0.4 1.2 1.0 2.0 2.8 2.3 0.7 0.7 1.5 1.4 2.3 2.2 3.1 2.9 مدفوعات الفوائد
War reparations 3/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 5.4 0.0 تعويضات الحرب (الكويت)

Investment expenditures 2.6 11.0 6.3 16.5 22.0 16.6 5.6 6.4 11.2 12.7 16.8 19.1 22.4 25.4 النفقات الرأسمالية
Non-oil investment expenditures 0.1 3.7 0.7 5.5 7.4 4.0 1.9 2.9 3.8 5.9 5.7 8.8 7.6 11.7 النفقات االستثمارية غير النفطية
Oil investment expenditures 2.5 7.3 5.6 11.0 14.7 12.6 3.7 3.4 7.4 6.8 11.1 10.3 14.8 13.7 نفقات االستثمار النفطي

Balance (including grants) -8.2 -19.3 -11.7 -24.0 -26.0 -16.7 -4.1 -4.9 -8.1 -9.1 -17.4 -12.6 -21.2 -15.9 (ϨϤϟ ϦϤπΘϣ) ΔѧϧίϮϤϠϟ ϰϠϜϟ ϥΰϴϤϟ
Balance (excluding grants) -8.2 -19.3 -11.7 -24.0 -26.0 -16.7 -4.1 -4.9 -8.1 -9.2 -17.4 -12.7 -21.2 -16.0 (ϨϤϟ ΩΎόΒΘγΎΑ) ΔѧϧίϮϤϠϟ ϰϠϜϟ ϥΰϴϤϟ

Financing 8.2 19.3 11.5 24.0 26.0 16.7 4.1 4.9 8.1 9.1 17.4 12.6 21.2 15.9 ϞϳϮϤΘϟ

External financing 0.2 -1.7 -0.2 -4.2 4.4 -1.7 0.4 1.9 1.1 2.8 7.5 3.7 10.7 9.1 ϰΟέΎΨϟ ϞϳϮϤΘϟ
Budget Loans 0.0 0.0 0.0 1.7 10.4 3.5 0.7 0.5 1.8 1.7 8.0 1.7 11.1 6.3 قروض للموازنة

International Financial Institutions 0.0 0.0 0.0 1.5 1.9 3.2 0.4 0.0 0.4 1�� 0.4 1.� 1.6 3.� مؤسسات مالية دولية
Bilateral 0.0 0.0 0.0 0.2 7.3 0.3 0.3 0.5 1.4 0.� 7.6 0.� 8.3 0.� قروض ثنائية
Eurobond 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.4 سندات دوالرية

Project Loans 0.1 0.0 0.3 0.4 0.9 2.4 0.0 1.7 0.0 1.7 0.4 3.0 0.8 4.3 قروض المشاريع
Amortization -0.5 -1.1 -0.5 -1.6 -2.1 -2.1 -0.3 -0.4 -0.6 -0.7 -0.9 -1.1 -1.3 -1.4 سداد القروض
Assets held abroad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 اصول مملوكة فى الخار
SDR Holding 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حيازات حقوق السحب الخاصة 
Account payables -0.8 -0.6 -1.6 -0.6 -0.6 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 حسابات دائنة
Arrears 1.4 0.0 1.6 -4.1 -4.1 -5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 متأخرات

Domestic financing 8.0 20.9 11.7 28.1 21.5 18.4 3.7 3.0 7.0 6.3 9.9 8.9 10.5 6.8 ϲѧϠΤϤϟ ϞϳϮϤΘϟ
Bank financing 7.7 13.4 11.0 20.7 16.6 19.0 3.7 3.0 5.7 5.7 8.6 8.3 10.5 6.8 التمويل المصرفي

CBI 2.7 8.3 7.0 12.7 12.6 12.6 1.5 1.7 2.5 3.4 3.8 5.0 6.4 5.5 البنك المركزي العراقي
Loans 2.7 8.3 7.0 12.7 12.6 12.6 1.5 1.7 2.5 3.4 3.8 5.0 6.4 5.5 قروض
Deposits 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ودائع

Commercial banks 5.0 5.1 4.0 8.0 4.0 6.4 2.3 1.3 3.2 2.3 4.9 3.3 4.1 1.3 بنو تجارية
Loans 3.0 5.1 2.1 8.0 0.0 0.0 2.3 1.3 3.2 2.3 4.9 3.3 4.1 0.9 قروض
Deposits 2.0 0.0 2.0 0.0 4.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 ودائع

Non-bank financing 0.0 7.5 0.0 7.5 7.5 0.6 0.0 0.0 2.5 1.3 2.5 1.3 2.5 1.3 التمويل غير المصرفي
Account payables 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حسابات دائنة
Arrears 0.3 0.0 0.7 0.0 -2.5 -1.2 0.0 0.0 -1.3 -0.6 -1.3 -0.6 -2.5 -1.3 متأخرات

Financing gap: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ΔѧϴϠϳϮϤΘϟ ΓϮΠϔϟ

Memorandum items: مالحظات: 
Security-related expenditure (military and police 
equipment and salaries) 3.7 8.3 7.6 12.4 16.5 16.6 4.1 4.3 8.1 8.6 12.2 13.0 16.2 17.3 اإلنفاق المتعلق باألمن(المعدات العسكرية و الشرطة و الرواتب)
Social spending 2.8 7.4 6.9 12.6 18.2 20.3 4.4 5.0 7.4 10.0 12.6 15.0 18.2 20.0 االنفاق االجتماعى
Transfer to KRG 0.0 3.9 0.0 6.8 9.8 8.5 2.5 2.9 4.9 5.8 7.4 8.7 9.8 11.6 تحويالت الى حكومة اقليم كردستان
Non-oil primary expenditure 12.2 36.3 27.5 54.4 72.6 67.9 18.0 19.6 36.1 39.2 54.1 58.8 72.1 78.4 االنفاق االولى غير النفطى
Non-oil primary fiscal balance, accrual basis -11.2 -32.9 -24.5 -49.1 -65.2 -59.9 -16.0 -17.1 -32.0 -34.1 -48.0 -51.0 -64.0 -67.8 الميزان االولى غير النفطى
Non-oil primary fiscal balance, cash basis 4/ -10.9 -22.3 -61.9 -17.1 -34.7 -51.6 -69.1

2016
March June. Sep. Dec.

2017
Sep.March June Dec.
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0.8-1.11.7-1.31.2-0.90.6-1.30.3-4.7-7.0-2.7-7.3-2.9-الميزان التجاري

   (% من إجمالي الناتج المحلي)

5.217.816.630.745.649.113.113.826.428.139.842.953.357.9الصادرات

5.117.716.430.545.448.813.113.626.327.939.642.653.057.5   النفط الخام/1

0.10.10.20.20.20.40.10.10.10.20.20.30.30.4   صادرات أخرى

58.7-51.5-44.0-38.7-29.3-25.8-14.7-12.9-50.5-50.3-37.7-19.3-25.1-8.1-الواردات

41.0-31.5-30.7-23.6-20.5-15.7-10.2-7.9-37.7-31.5-23.6-14.0-15.7-5.7-   واردات القطاع الخا

17.7-20.0-13.3-15.0-8.9-10.0-4.4-5.0-12.8-18.8-14.1-5.3-9.4-2.4-   واردات الحكومة

12.3-11.2-9.2-8.4-6.1-5.6-3.1-2.8-10.4-11.5-8.6-4.0-5.7-1.7-الخدمات، على أساس صاف

1.01.42.42.12.86.30.81.61.73.32.54.93.36.5   المقبوضات

18.8-14.5-14.1-10.9-9.4-7.2-4.7-3.6-16.8-14.3-10.7-6.4-7.1-2.7-   المدفوعات

1.2-1.0-0.9-0.7-0.6-0.5-0.3-0.2-0.9-0.4-0.3-0.4-0.2-0.2-الدخل، على أساس صاف

4.61.2-4.61.0-0.10.00.30.00.00.80.00.30.00.7التحويالت، على أساس صاف

0.10.00.30.00.00.50.00.10.00.20.00.30.00.4   خاصة، على أساس صاف

4.60.8-4.60.7-0.00.00.00.00.00.30.00.20.00.5   رسمية، على أساس صاف

13.1-15.0-10.3-12.5-7.3-5.4-4.0-2.8-11.9-16.5-15.9-6.9-13.3-4.7-الحساب الجاري

     (% من إجمالي الناتج المحلي)

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0الحساب الرأسمالي

0.22.10.01.15.80.61.91.12.82.13.83.08.6-1.3الحساب المالي

1.20.30.10.50.30.80.41.00.5-1.2-0.9-0.61.2-0.6   االستثمار المباشر واستثمارات الحافظة (صاف)/2

0.60.31.00.92.37.00.31.70.62.61.33.42.08.1   أخرى رأسمالية، صاف

0.47.6-0.43.1-0.52.3-0.31.6-0.24.0-1.0-0.2-0.9-0.3-     رسمية، صاف

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0       األصول 

0.47.6-0.43.1-0.52.3-0.31.6-0.24.0-1.0-0.2-0.9-0.3-       الخصوم 

0.10.00.30.40.85.00.01.90.02.90.44.00.78.9         المبال المنصرفة/3

1.3-1.1-0.9-0.8-0.6-0.5-0.3-0.3-1.0-1.0-1.3-0.4-0.9-0.4-         استهالك الديون

0.91.21.11.92.53.00.60.11.20.21.80.32.40.4     خاصة، صاف

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0السهو والخطأ

4.5-12.0-6.5-10.4-4.5-4.3-2.2-2.2-6.0-15.4-15.9-4.8-13.5-3.4-الرصيد الكلي

     (% من إجمالي الناتج المحلي)

3.413.54.815.915.46.02.22.24.34.510.46.512.04.5التمويل 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0   صندوق تنمية العراق (زيادة -)/4

3.114.16.118.510.710.71.62.22.84.53.76.52.64.5   إجمالي االحتياطيات الدولية (زيادة -)

0.10.00.00.00.00.00.00.00.0-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-   ائتمان من صندوق النقد الدولي (صاف)

4.40.00.00.00.00.00.00.00.0-3.5-3.5-1.10.00.1   التغير في المتأخرات (سالب = انخفاض) 

0.20.00.00.00.00.00.00.10.0-0.5-0.5-1.3-0.5-0.7-   التغير في المبال مستحقة الدفع (سالب = انخفاض) 

ϝϳϭϣΗϟ ΓϭΟϓ0.00.00.01.34.90.00.60.01.50.06.80.08.40.0

بنود للتذكرة:

50.639.347.634.942.743.041.140.939.938.539.036.640.138.5إجمالي االحتياطيات الدولية (نهاية الفترة)/5

2/ يشمل إصدارات سندات "يوروبوند" المقررة في 2017-2016.
خرين في 2017-2016. 3/ تشمل المبال المحتمل  صرفها من  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومانحين 

يار 2014. 4/  تعكس تحويل صندوق تنمية العراق من بنك االحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى البنك المركزي العراقي في مايو/
5/  بدءا من عام 2014 يشمل األرصدة  المتأتية من اإليرادات النفطية، بالدوالر األمريكي.

1/ تقرير ُقطري صادر عن صندوق النقد الدولي رقم 16/225: العراق - تقرير خبراء الصندوق "المراجعتان األولى والثانية في ظل البرنامج الذي يتابعه خبراء صندوق النقد الدولي وطلب عقد اتفاق لالستعداد االئتماني مدته ثالث سنوات."

2016

Mar. गऍखई/ङग࣯ࣇ  Jun.  धऍଌࣴ/ऩࣰࣴऩࣴSep. थऩिࣴउ/ଌ࣯ࣔ Dec. थऩࣿऍ धऩࣰ࣭ࣇ/ଌ࣯ࣔࣴकMar. गऍखई/ङग࣯ࣇ  

المصادر: السلطات العراقية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

Jun.धऍଌࣴ/ऩࣰࣴऩࣴ  Sep. थऩिࣴउ/ଌ࣯ࣔ 

2017

Dec. थऩࣿऍ धऩࣰ࣭ࣇ/ଌ࣯ࣔࣴक 

ا : العراق-5 الجدول و ا المد 2017-2016مي
)تراكمي منذ بداية السنة المالية. بمليارات الدوالرات األمريكية، ما لم ُيذكر خالف ذلك(
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69,39068,97066,88866,62263,80961,92857,65059,94456,09158,62255,05257,74054,35955,97752,973صافي األصول األجنبية

56,69446,72253,20841,54452,67550,69446,41648,78943,86347,40941,08446,37938,75447,64541,101      منها: لدى البنك المركزي العراقي

18,38720,77421,75524,02124,79129,62230,88433,16132,90936,03834,44838,47637,14141,79439,917صافي األصول المحلية

25,06938,23529,59545,51445,06641,43538,88445,62642,61750,42147,04153,54549,98955,80649,117      المطالبات المحلية

35212,6934,22219,97218,96315,89311,32219,62814,33024,11918,27127,03920,89728,89519,381-        صافي المطالبات على الحكومة العامة

32,50949,43934,64356,71849,38448,63941,69852,37344,70656,86448,64759,78551,27361,64049,341          المطالبات على الحكومة العامة

29,960-32,746-30,376-32,746-30,376-32,746-30,376-32,746-30,376-32,746-30,421-36,746-30,421-36,746-32,861-          ناقصا: الخصوم المستحقة للحكومة العامة

25,42125,54225,37325,54226,10325,54127,56325,99828,28726,30328,77026,50629,09226,91229,736        المطالبات على القطاعات األخرى

9,200-14,013-12,848-15,069-12,593-14,383-9,708-12,465-8,000-11,813-20,275-21,492-7,840-17,461-6,682-      بنود أخرى على أساس صاف

87,77789,74388,64390,64388,60091,55088,53493,10589,00094,66089,50096,21691,50097,77192,890النقود بمعناها الواسع

37,51834,82739,95934,16441,39333,64335,63332,65034,12132,28733,61632,22033,46032,27833,201   العملة خارج المصارف 

36,24138,51734,55939,61333,11040,61437,10342,40138,49043,74739,19544,88540,70745,93541,864   الودائع القابلة للتحويل

14,01916,40014,12516,86614,09717,29315,79818,05416,38918,62716,68919,11117,33319,55817,825   ودائع أخرى 

1/ تقرير ُقطري صادر عن صندوق النقد الدولي رقم 16/225: العراق - تقرير خبراء الصندوق "المراجعتان األولى والثانية في ظل البرنامج الذي يتابعه خبراء صندوق النقد الدولي وطلب عقد اتفاق لالستعداد االئتماني مدته ثالث سنوات."

2016
Mar. गऍखई/ङग࣯ࣇ  Jun.  धऍଌࣴ/ऩࣰࣴऩࣴSep. थऩिࣴउ/ଌ࣯ࣔDec. थऩࣿऍ धऩࣰ࣭ࣇ/ଌ࣯ࣔࣴकMar. गऍखई/ङग࣯ࣇ  Jun.धऍଌࣴ/ऩࣰࣴऩࣴ  Sep. थऩिࣴउ/ଌ࣯ࣔ Dec. थऩࣿऍ धऩࣰ࣭ࣇ/ଌ࣯ࣔࣴक 

2017

المصادر: السلطات العراقية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الد

2017-2016المس النقدي : العراق -6 الجدول
)تريليون دينار عراقي، ما لم يذكر خالف ذلك(
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Est.
ऐऍଌࣴक࣬

Prog. 1/

ଌ࣮ऍࣰࣇ࣯/1 

Rev. 
Prog.
 ଌ࣮ऍࣰࣇ࣯
थकࣣ࣯࣮ऍ

Prog. 1/

ଌ࣮ऍࣰࣇ࣯/1 

Prog. 1/

ଌ࣮ऍࣰࣇ࣯/1 
Rev. 
Prog.

थकࣣ࣯࣮ऍ ࣰ࣯ࣇଌ࣮ऍ

Prog. 1/

ଌ࣮ऍࣰࣇ࣯/1 

Proj.
ऐࣣ࣫ࣇऩ

Prog. 1/

ଌ࣮ऍࣰࣇ࣯/1 

Proj.
ऐࣣ࣫ࣇऩ

Prog. 1/

ଌ࣮ऍࣰࣇ࣯/1 

Proj.
ऐࣣ࣫ࣇऩ

Prog. 1/

ଌ࣮ऍࣰࣇ࣯/1 

Proj.
ऐࣣ࣫ࣇऩ

56,69446,72253,20841,54450,69446,41648,78943,86347,40941,08446,37938,75447,64541,101صافي األصول األجنبية

60,04246,73856,56541,56050,70551,24348,79948,68947,41945,91046,38943,58047,65645,928   األصول األجنبية

59,67546,37256,19941,19350,34550,87648,44048,32347,06045,54446,02943,21447,29645,562     األصول االحتياطية الرسمية 

4,2223,7714,5083,8433,9163,9163,9943,9944,0734,0734,1514,1514,2294,229       الذهب

54,92942,60151,16937,35046,42945,70144,44543,06942,98740,21241,87837,80343,06740,073       أخرى
5240521001,26001,26001,26001,26001,260       الحيازات من حقوق السحب الخاصة ووضع االحتياطي في الصندوق

366366366366360366360366360366360366360366     أصول أجنبية أخرى

4,826-10-4,826-10-4,826-10-4,826-10-4,826-10-16-3,357-16-3,348-   الخصوم األجنبية

2,28011,1187,01215,1965,18012,7637,29914,7529,02417,67310,43420,2469,77717,962صافي األصول المحلية

8,41012,53511,76217,05917,31017,81018,76619,53019,82121,16721,09022,79723,70523,305   األصول المحلية

8,31612,44011,67316,96417,21517,71518,67119,43519,72621,07220,99522,70223,61023,210              صافي المطالبات على الحكومة العامة

2,3562,3662,3562,3162,2662,7292,2662,7292,2662,7292,2662,7292,2662,729                   القروض المقدمة للحكومة المركزية

11,22514,53813,22518,96118,81118,84720,26720,57221,32222,20922,59123,83925,20624,347                   الحيازات من حواالت الخزينة المخصومة

00000000000000                   مطالبات أخرى

1,066-1,066-1,066-1,066-1,066-1,066-1,066-1,066-1,066-1,066-1,517-1,435-1,668-1,868-                   ودائع بالعملة المحلية

2,800-2,796-2,800-2,796-2,800-2,796-2,800-2,796-2,796-2,796-2,796-2,473-2,796-3,397-                   ودائع بالعملة األجنبية

7,055-11,924-4,263-8,652-5,206-8,793-6,490-9,463-6,759-10,126-6,264142-6,165587-   أدوات السياسة النقدية/2

2,0041,712-2,0041,712-2,0041,712-2,0041,712-2,0041,712-2,004-2,0041,514-36   بنود أخرى صافية 

58,97457,84060,22056,74055,87459,17956,08858,61556,43358,75756,81359,00057,42259,063االحتياطي النقدي

40,64438,00843,14336,67435,59342,54835,42541,68735,48341,67835,61941,59836,00441,414      العملة المتداولة

18,33019,83217,07820,06620,28116,63120,66316,92820,95117,07921,19417,40221,41817,649      االحتياطيات المصرفية

بنود للتذكرة

41,051      43,043  42,665            47,62634,910  39,298        50,642إجمالي أصول النقد األجنبي (مليون دوالر أمريكي)/3  40,882  39,881  38,532  39,008  36,560  40,081   38,546    

1/ تقرير ُقطري صادر عن صندوق النقد الدولي رقم 16/225: العراق - تقرير خبراء الصندوق "المراجعتان األولى والثانية في ظل البرنامج الذي يتابعه خبراء صندوق النقد الدولي وطلب عقد اتفاق لالستعداد االئتماني مدته ثالث سنوات."
2/  تمثل أساسا التسهيالت الدائمة لليلة واحدة بالدينار العراقي، وودائع المصارف التجارية بالدوالر، والودائع بالعملة المحلية، وحواالت البنك المركزي العراقي. 

3/ لالطالع على التغطية، راجع الجدول 8 في تقرير خبراء الصندوق، الحاشية 3. 

Mar. गऍखई/ङग࣯ࣇ  
2016

Mar. गऍखई/ङग࣯ࣇ  Jun.  धऍଌࣴ/ऩࣰࣴऩࣴSep. थऩिࣴउ/ଌ࣯ࣔDec. थऩࣿऍ धऩࣰ࣭ࣇ/ଌ࣯ࣔࣴकDec. थऩࣿऍ धऩࣰ࣭ࣇ/ଌ࣯ࣔࣴक Sep. थऩिࣴउ/ଌ࣯ࣔ Jun.धऍଌࣴ/ऩࣰࣴऩࣴ  
2017

دولي.  المصادر: السلطات العراقية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد ال

ي : العراق -7 الجدول ن المرك انية العمومية لل 2017-2016المي
)تريليون دينار عراقي، ما لم يذكر خالف ذلك(
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ق اني المل  الفنية التفا مذكر :ال

ديسمبر للفترة من  العراقية االقتصادي لبرنامج السلطات واألهداف اإلرشادية معايير األداء الكميةمذكرة هذه التحدد       -1
معايير األداء تمثل . و (SBA) االئتمانياتفاق االستعداد في إطار  2017ديسمبر / كانون األول إلى  2016 كانون األول /

تشرين  20المؤر في المرفقة بخطاب النوايا و  (”MEFP“) من مذكرة السياسات االقتصادية والمالية 1الجدول في  الواردة ،هذه
دورية تحدد راقية وخبراء صندوق النقد الدولي، كما بين السلطات العلتفاهمات التي تم التوصل إليها ا ،2016الثاني/نوفمبر 

  .إلرسالها والمواعيد النهائية ،ألغراض الرقابة إرسال البيانات إلى خبراء الصندوق

 :ήϴϳΎόϣ ˯ΩϷ ΔϳΩΎηέϹ ϑΪϫϷϭ 

 للبرنامج االقتصادي: معايير األداء فيما يلي      -2

 العراقي االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزيإجمالي رصيد حد أدنى ل  )1(

 لعراقيلبنك المركزي ادى االمحلية ل موجوداتصافي اللحد أقصى  )2(

 للرصيد األولي غير النفطي لدى الحكومة المركزيةأدنى حد   )3(

 )IOCs( لشركات النفط العالمية المستحقة حد أقصى لرصيد المتأخرات القائمة  )4(

الديون بأو  اأو معادة جدولته ةن قائمو أي ديسداد المتعلقة بلمتأخرات المدفوعات الخارجية الجديدة  مستمر حد أقصى )5(
  و/أو البنك المركزي العراقي ةالحكومة المركزيالتي تتحملها الجديدة 

 .جمالي الدين العام الكلي (المحلي والخارجي)إلحد أقصى   )6(

 :هي ةاإلرشادياألهداف       -3

   ،أدنى إلنفاق الحكومة المركزية في المجاالت االجتماعيةحد   )1(

 لنفقات االستثمارية غير النفطية.اسداد ة المتعلقة بالقائم المحلية حد أقصى لرصيد المتأخرات  )2(

 التعاري :

 هذا البرنامج. وسيستخدم مراقبةدينار عراقي للدوالر األمريكي ألغراض  1182محدد بواقع  صرف سعرُ  مُ خد ست يُ س      -4

إلى  ،المقومة بالدوالر األمريكي لدى البنك المركزي العراقي ،األجنبية مطلوباتالو  موجوداتسعر لتحويل قيمة جميع الال
مة بحقوق السحب الخاصة قو المُ  ،البنك المركزي العراقي مطلوباتو  موجوداتالدينار العراقي، حسب االقتضاء. أما 

(“SDRs”) ، صرفها مقابل  فسيتم تحويل قيمتها إلى الدوالر األمريكي بأسعار ،الدوالر األمريكيالعمالت األجنبية بخالف بو
الموقع اإللكتروني لصندوق النقد  شر فينُ لما وفقا  ،2016تشرين الثاني/نوفمبر  20 فيحقوق السحب الخاصة السائدة 

 بالدين الخارجي. ذات الصلة ”parameters“مات ل ع م نفس القاعدة لتحويل الم خد ست الدولي. وستُ 
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خر بخالف ذلك،و  وألغراض مراقبة البرنامج،      -5 بأنها تشمل اإلدارة  الحكومة المركزيةُتعرف  ما لم ُيحدد شيء 
(المجالس المحلية، الحكومة الفيدرالية  موازنةمن  6، وكذلك الهيئات المدرجة في القسم ستانكرد إقليم المركزية، وحكومة

العامة  ةواللجنة األولمبية الوطنية العراقية، وبيت الحكمة، وأمانة بغداد، والبلديات، وكذلك المديريوشبكة اإلعالم العراقي، 
  ).ياهللمللمجاري والمديرية العامة 

يُيعرف       -6 ي العرا ن المرك يا الدولية لد ال تيا  ،استحقاقات البنك المركزي على غير المقيمين أنهب جمالي اال
ط لتلبية و للبنك المركزي بدون شر  التي تخضع لسيطرة البنك المركزي، والمقومة بعمالت أجنبية قابلة للتحويل، والمتاحة فورا 

أو للتدخل في أسواق الصرف األجنبي، والتي ال يجنبها البنك المركزي لسداد مدفوعات محددة.  ،احتياجات ميزان المدفوعات
 يالعراق االحتياطي(مركز) ي العراقي من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع شمل حيازات البنك المركز ت هيو 

جنبية، وحيازات غير المقيمين من سندات الملكية وسندات الدين، األعمالت اللدى صندوق النقد الدولي، والمبال النقدية ب
). وُتستبعد من 300/600رقم  الحسابة األجنبية (والودائع بالعملة األجنبية في الخارج، بما في ذلك حساب الحكومة بالعمل

خر واالستحقاقات على المقيمين  الموجودات االحتياطية أي موجودات مرهونة أو مضمونة أو ملتزم بها على أي نحو 
اقات والمعادن النفيسة بخالف الذهب النقدي والموجودات بعمالت غير قابلة للتحويل والموجودات غير السائلة، واالستحق

جلة والمبادالت وعقود  بالنقد األجنبي الناشئة عن مشتقات بعمالت أجنبية مقابل العملة المحلية (مثل العقود المستقبلية وا
رصيد الموجودات األجنبية لدى البنك المركزي بأسعار الصرف المقررة في  يتم تقييمس ،الخيار). وألغراض مراقبة البرنامج

 ).4البرنامج (الفقرة 

يمل ويش      -7 ي العرا ن المرك لية لد ال ي الموجودا الم يعرف بالفارق بين احتياطي المال وصافي  :صا
الموجودات االجنبية. وألغراض اتفاق االستعداد االئتماني تعرف صافي الموجودات االجنبية لدى البنك المركزي بالفارق بين 

) المستحقات االجنبية. 3و ) الموجودات االجنبية االخرى2و 6) احتياطي االجنبي الكلي كما هو معرف في الفقرة 1مجموع 
المستحقات االجنبية هي مجموع صافي استخدام ائتمان الصندوق والمستحقات االجنبية االخرى لدى البنك المركزي المملوكة 

   من قبل غير المقيمين.

ية وُيعرف       -8 كومة المرك ي لد ال ير النف فقات األولية نبين اإليرادات غير النفطية والبأنه الفرق الرصيد األولي 
ية. وُتعرف النقديساس األسة على امق غير النفطية ير النف يرادا  بأنها إجمالي اإليرادات والمنح عدا المقبوضات  ا

النفط). وُتعرف المرتبطة بالنفط (صادرات النفط الخام والمواد المكررة والتحويالت من المؤسسات المملوكة للدولة المرتبطة ب
وسداد  الحكومية،وفق المراسيم  به المصرح الموازنة خارج نفاقاإل شاملة ،النفقات األولية غير النفطية بأنها مجموع النفقات

أنواع اإلنفاق المرتبط بالنفط (بما في  جميع) 2( ) مدفوعات الفائدة على الدين المحلي والخارجي1( :باستثناءو  المتأخرات،
 ذلك تعويضات الحرب). 

را  وُتعرف      -9 ركا النف الدولية ير المسددالمت عليها وزارة  قُ صد التي تُ  بأنها فواتير شركات النفط الدولية ل
وتضم شركاُت النفط الدولية شركة غاز فواتير. لتقديم اثالثة أشهر من تاريخ  نزيد عت فترةبعد ستحقة تكون مُ التي النفط، و 
  .البصرة
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را  ،على النحو التالي ،وُتعرفُ       -10 ارجي  مت ا الدي ال و ق  التي الجديدمد  لى الدي المعاد جدولت تست
لي د  ارجي الجديد المتعا ية والدي ال كومة المرك مو م جان ال نا و الم و  كردستا لي كومة است و/

ي ي العرا ن المرك  : ال

x (األصل والفائدة) موعد استحقاقها التي يحل  ،تتألف متأخرات المدفوعات الخارجية من التزامات خدمة الدين الخارجي، 
يونيو/حزيران  30التي يحل أجل استحقاقها بعد  الُمحددة في االتفاقات المتعاقد عليها السماح فترة خالللم ُتسدد  التيو 

2016 . 

x  التوجيهية المعنية بشرطية الدين العام في اتفاقات الصندوق، والتي اعتمدها المباد من  8الفقرة وفقا لما ورد في
ن المقصود 2014 األول كانونديسمبر/ 5الصادر في )، 14/107(-15688 رقمالمجلس التنفيذي بالقرار  ، ف

نشأ بموجب اتفاق تعاقدي ينطوي على تقديم قيمة في شكل ي)، (أي ليس احتماليا  هو أنه التزام جار  "الدين"بمصطلح 
موجودات أو أكثر في شكل واحدة أو خدمات، ويقضي بقيام الطرف الملتزم بسداد دفعة موجودات (بما في ذلك العملة) 

فوائد  د هذه المدفوعات أصل و/أوسد (بما في ذلك العملة) أو خدمات في نقطة (نقاط) زمنية ما مستقبال وسوف تُ 
  الرئيسة منها:األشكال المطلوبات المترتبة على االتفاق بموجب العقد. ويمكن أن تأخذ الديون عدة أشكال تشمل 

x لف النقدية التي يمنحها الُمقرض للطرف الملتزم على أساس تعهد من جانب الملتزم بسداد األموال ، أي الس القروض
الدين غير المضمونة، والقروض التجارية، وائتمانات المشترين)،  مستقبال (وتشمل الودائع، والسندات، وسندات

والتبادل المؤقت للموجودات التي تعادل القروض المغطاة بضمان كامل، والتي تقضي بسداد الطرف الملتزم 
موال، و  عادة شراء الضمان من المشترى مستقبال بل المبادلة (مثل اتفاقات إعادة الشراء وترتيبات  دفع فائدة عادة، ب
 الرسمية)

x  ُأي العقود التي يسمح المورد بموجبها للطرف الملتزم بتأجيل سداد المدفوعات حتى انقضاء دينور ائتمانات الم ،
 . فترة ما بعد تاريخ تسليم السلع أو تقديم الخدمات

x ترة (فترات) زمنية ، أي الترتيبات التي يجري بموجبها تقديم ممتلكات يحق للمستأجر استخدامها لفعقود التأجير
ملكيتها.  ه فيمحددة تكون عادة أقصر من مجموع العمر التشغيلي المتوقع للممتلكات، بينما يحتفظ المؤجر بحق

ن الدين هو القيمة الحالية (عند بدء التأجير) لكل مدفوعات التأجير المتوقع سدادها  وألغراض المباد التوجيهية، ف
 المدفوعات التي تغطي عمليات تشغيل الممتلكات أو إصالحها أو صيانتها. أثناء فترة االتفاق، باستثناء

x  ُضمن  والناشئة عن عدم السداد بموجب التزام تعاقدي والغرامات واألضرار الصادر بشأنها حكم قضائي المتأخرات
نه . وفي ظل هذا التعريف، ديونكلها من ال ُتعتبرُ  ،فترة السماح المتعاقد عليها عن عدم أداء  دين  ال ينشأُ ف

 (مثل الدفع عند التسليم). مدفوعات بموجب التزام ال يعتبر دينا 

x االئتمان قدمُيعرف الدين الخارجي على أساس إقامة مُ  االقتصادي،البرنامج  وألغراض. 

د مجمو الدي العا ُيعرفُ       -11 مو و لي المتعا كومة م الم ية ال  بما يلي: المرك
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x  10الفقرة دين" كما ورد ذكره في الفقرة السابقة (الُمصطلح "ُيعرُف.( 

x تنادا  فمجموع الدين العام هو حاصل جمع الدين المحلي والدين الخارجي، مع تعري الدين الخارجي والدين المحلي اس
 ن). ائم االئتمان (الدقد إلى محل إقامة مُ 

x  الذي تتعاقد عليه حكومة إقليم كردستان. ين الدين العام الد  مجموعُ  دُ بع ست ي 

x الدين العام استحقاقات البنك المركزي العراقي على الحكومة المركزية. مجموعُ  يشمل 

x 13و 9ورد تعريفها في الفقرتين  ماحسب الدين العام المتأخرات  مجموعُ  يشمل . 

x يوما)  90(الذي يقل عن  يستبعُد مجموع الدين العام االئتمان قصير األجل المتعلق بالموردين 

x  

ي ُيعرف      -12 نفاق االجتما حاصل اإلنفاق على شبكة أنه في مذكرة السياسات االقتصادية والمالية) ب 3(الجدول  ا
 ،داخلفي الوالنازحين  السوريينلالجئين ادعم مساعدات و األمان االجتماعية، ونظام التوزيع العام، والدعم على القمح واألرز، 

رواتب موظفي وزارات الصحة، والبيئة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي. وسوف ُتحدد و  والخدمات السلع، و ودعم المزارعين
. اإلئتمانيعليها في إطار اتفاق االستعداد  المتفق الموازنةمن النفقات المذكورة أعاله في  %90بنسبة  األهداف السنوية

  ت الذي ُتحول فيه وزارة المالية المبال إلى وحدات االنفاق.وسيتم قياس اإلنفاق في الوق

را ورصيد      -13 لية  المت مارية النفقا سدادالمتعلقة القائمة الم ية ير االست هو قيمة الفواتير المرتبطة  النف
المسوح المنتظمة التي  قياسحسب ، تاريخ إرسالها للفواتيربعد يوما  90لما يزيد على التي ال ُتسدد النفطي  غيرباالستثمار 

  تجريها وزارة التخطيط. 

 التعديل عامم  :

إذا كان للرصيد األولي غير النفطي لدى الحكومة المركزية، والحد األقصى لمجموع الدين العام  ُيعدل الحد األدنى      -14
المبل الفعلي للتحويل الموجه من الحكومة المركزية إلى حكومة إقليم كردستان أقل من المبل المحدد في البرنامج. وفي تلك 

ُيعدل الحد األقصى لمجموع الدين  ماكُيعدل الحد األدنى للرصيد األولي غير النفطي للحكومة المركزية بالزيادة، الحالة، 
  بالقيمة المطلقة لمبل الفرق. لكوذ العام بالتخفيض،

إذا كان المبل الفعلي للنفقات  ُيعدل الحد األدنى للرصيد األولي غير النفطي للحكومة المركزية بالزيادة (بالتخفيض)      -15
. وفي تلك الحالة، ُيعدل الحد األدنى في البرنامج الممولة بقروض المشاريع أقل (أكثر) من المبل الُمدرج أو الُمقرر لها

  للرصيد األولي غير النفطي للحكومة المركزية بالزيادة (بالتخفيض) بالمبل المطلق للفرق. 
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، لموجودات المحلية لدى البنك المركزي العراقي بالزيادة إذا كان التمويل األجنبياصافي ل القصوى ودحدالعدل تُ       -16
الثالث فقرا التالية بأنه مجموع التمويل الخارجي والمساهمات الدولية لسد فجوة التمويل المشار المعرف ألغراض هذه الفقرة و 

تريليون  1.18بما يصل إلى حد  مقرر في البرنامجمن الأقل من مذكرة السياسات االقتصادية والمالية،  1إليها في الجدول 
في البرنامج (المقرر) درج المُ ذلك بين و  ،الفرق بين التمويل الخارجي المالحظ مساويا سيكون حجم التعديل و دينار عراقي. 

  بسقوف تساوي المبال المذكورة في الجمل السابقة.

كان التمويل  )1: (في حال بالتخفيضرصيد صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي ليعدل الحد األقصى       -17
الفرق بين  مساويا سيكون حجم التعديل و في البرنامج.  درجةالمُ  من القيمةأعلى النفط صادرات ) إيرادات 2أو (و/الخارجي 

 .بين إيرادات صادرات النفط المالحظة والمدرجة في البرنامجأو /، وفي البرنامج ةجر د المُ و  ةظالح التمويل الخارجي المُ قيمة 

إذا كان التمويل  المركزي العراقي بالتخفيضإجمالي االحتياطيات الدولية لدى البنك رصيد ُيعدل الحد األدنى ل      -18
للفرق بين القيمة  مساويا  التعديلوسيكون حجم  .دوالر أمريكيفي البرنامج ليكون في حدود مليار مدرج األجنبي أقل مما هو 

 القيمة الواردة في الجملة السابقة.  ىفي البرنامج للتمويل األجنبي وبحد أقص الُمدرجةو  الحظةالمُ 

التمويل ) 1(إذا كان  إجمالي االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي العراقي بالزيادةرصيد ل الحد األدنى لُيعد       -19
الفرق بين  مساويا سيكون حجم التعديل و في البرنامج.  ةج ر من القيم الُمد أعلى ) إيرادات صادرات النفط 2أو (و/األجنبي 

 .بين إيرادات صادرات النفط المالحظة والمدرجة في البرنامجأو /، وفي البرنامج ةجر د المُ و  ةظالح مُ الالتمويل الخارجي قيمة 

ير :د را المعلوما تو  الصندوق ل

على تزويد الصندوق بالمعلومات المبينة  وافق السلطات، تُ اتفاق االستعداد االئتمانيلمراقبة التطورات في إطار       -20
الذي وضعته  ،. وينطوي تصميم برنامج التصحيح االقتصادياالستعداد االئتمانياتفاق  على موافقةالأدناه بعد الحصول على 

وينبغي تقديم النتيجة الفعلية في غضون  ،أساس ربع سنوي تستند إلىوأهداف إرشادية معايير أداء على  ،السلطات العراقية
أعلى،  تقديم كثير من المؤشرات بمعدالت تواتر للمراقبة المنتظمة، ينبغي أسابيع من نهاية ربع السنة. غير أنه تيسيرا ثمانية 
 إليه أدناه:ب المشار حس

را المالية   الم

x  وتشمل بيانات سعر  ،"الرئيسية المالية"المؤشرات على أساس أسبوعي كما في   النقدية والمالية األوليةم ج الم
الصرف (اليومية)، والعملة المتداولة، والودائع القابلة للتحويل والودائع األخرى لدى المصارف التجارية، واألرصدة في 
الحسابات الحكومية لدى البنك المركزي العراقي، وأسعار الفائدة على القروض والودائع لدى المصارف التجارية، 

. وينبغي  ات الحاليةلحكومية، واالئتمانوحيازات األوراق المالية ا البيانات، ما عدا عن بال اإلللقطاعين العام والخا
 ابيع من نهاية الفترة المرجعية. ثالثة أس أقصاهابيانات أسعار الصرف، خالل مدة 

قيقي ا ال    الق
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x للتصدير  المكررة النفطية نتجاتالمُ  وبيع وٕانتاج والغاز، الخام النفط واستخدام إنتاج بشأن النفطي النشاط مؤشرات)
 أقصاهاهذه البيانات خالل مدة عن بال اإل). وينبغي الثقيلة (شهريا  تبقية، بما في ذلك المواد الم)المحلي واالستخدام

 .الشهر المرجعينهاية  منشهران 

x سمنت واألسمدة والكهرباء، وينبغي (ربع سنوي)، بما في ذلك إنتاج اإل النفطي غير الحقيقي االقتصادي النشاط مؤشرات
  .المرجعيالشهر نهاية  منأقصاها شهران خالل مدة  عنها بالاإل

x من نهاية ربع السنة المرجعي. ا المبل به خالل مدة أقصاها اثنا عشر أسبوع اإلجمالي المحلي الناتج مجموع 

x هذه البيانات خالل عن بال اإل). وينبغي الرئيسية (شهريا ، شامال األرقام القياسية للمدن المستهلك ألسعار القياسي الرقم
 نهاية الشهر ذي الصلة. منواحدا  شهرا  أقصاهامدة 

ا النقدي  والمالي الق

x األجنبية  تحساب الحكومة بالعمالوأرصدة  ،)(أسبوعي العراقي المركزي البنك لدى األجنبي النقد احتياطيات إجمالي
وسوف  .نهاية األسبوع المرجعي من أقصاها أسبوعانخالل مدة  البيانات ههذعن بال اإلوينبغي  .)300/600 حساب(

إجمالي احتياطيات النقد األجنبي لدى البنك المركزي  قيمة يقوم الُمدقق الخارجي لعمليات البنك المركزي العراقي بتدقيق
إلى   ، كما سوف ُترسل القيمة الُمدققةنهاية كل فصلفي  6 الفقرة تعريفها في ما تم حسبالعراقي في نهاية كل ربع سنة، 

 .أشهرثالثة الصندوق خالل 

x لعمليات سوف يقوم الُمدقق الخارجي و . واحد شهرمدته  بفاصل زمني، العراقي المركزي للبنك الشهرية العمومية الميزانية
 في الفقرة تعريفها ما تم حسبالبنك المركزي العراقي بتدقيق قيمة صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي العراقي، 

 .الى الصندوق خالل ثالثة أشهركما سوف ُترسل القيمة الُمدققة ، في نهاية كل فصل 7

x أسابيع ثمانية مدته زمني بفاصل(المصارف التجارية)،  األخرى اإليداع لشركات الموحدة الشهرية العمومية الميزانية.  

x نفاق الُمنفذةأو  الُمنفقة" التنفيذية القطاعية والوزارات المالية(وزارة  المركزية للحكومةالشهرية  والمطلوبات الموجودات ") ل

 .أسابيع ثمانية مدتهزمني  بفاصل ،لدى القطاع المصرفي

x مدته بفاصل زمني)، شهري( العراقي لمركزيا والبنك التجارية المصارف لكل) النقدي المسح( اإليداع شركات مسح 

  .ثمانية أسابيع

x ةلتجار ل يالعراق لمصرفوبيان دخل (ربع سنوي) لميزانية عمومية  أحدث (TBI)،  خطابات  حول بياناتباإلضافة إلى
  يتجاوز ستة أسابيع.بفاصل زمني ال  المدفوعة وغير والمنفذة، رة،صد المُ  االعتماد

x والرافدين الرشيد لمصرفيوبيان دخل (ربع سنوي) ميزانية عمومية  أحدث.  
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x األهليةالمصارف الخاصة (و  العامة المصارف مع التمييز بيناالستقرار المالي الفصلية للنظام المصرفي،  مؤشرات( 

 .ثمانية أسابيعمدته  بفاصل زمني

 ا المالية العامة

x بال عن المالية العامة معروضة بما يتوافق مع دليل إحصاءات مالية الحكومة الجداول ال الصادر  2014لعام شهرية ل
 عن صندوق النقد الدولي، بفاصل زمني مدته ثمانية أسابيع.

x المالية ورصيد الموحدة، والنفط العامة المالية لعمليات التمويل وبنود والرأسمالية، التشغيلية والنفقات اإليرادات، تفاصيل 

 ما يلي: وينبغي أن تتضمن هذا البيانات .الكلي العامة

  على أساس شهري عنهاويتم اإلبال  العراقية العامة الموازنة تنفيذ  )أ

   على أساس شهري عنهاويتم اإلبال  وٕاليها كردستان إقليم حكومة من التحويالت  )ب

تعزيز شبكة زمة لالال(بما في ذلك التحويالت وٕاجمالي التحويالت  ،12االجتماعي حسب تعريفه في الفقرة  اإلنفاق  )ج
  والالجئين) والنازحين داخليا  –نظام التوزيع العام  –األمان االجتماعي 

 التخطيط وزارة مسح في توثيقها تم كمالنفقات االستثمارية غير النفطية ا المتعلقة بسدادالمدفوعات المحلية  متأخرات  )د

  13 الفقرة في الوارد تعريفه

على أساس ربع  9في الفقرة  الوارد تعريفهعلى النحو  الدوليةالمدفوعات لشركات النفط  متأخراتو/أو  المدفوعات  )
  ثمانية أسابيع وبفاصل زمني سنوي

والقروض من  اليوروبوندوالقروض بما في ذلك إصدارات سندات  الخارجية،المنصرفة من المساعدات  المبال  )و
  المصرف العراقي للتجارة

  أخرى بطرقمن خالل المصرف العراقي للتجارة أو  الممولة االئتمان خطابات تنفيذ  )ز

  وحساباته الفرعية 300/600 رقمحساب العمليات  كل  )ح

(مثل  التمويلية، وغيرها من الموارد أخرى من المساعدة الثنائية ومتعددة األطراف وموارد التمويل االستثنائي أشكال  )ط
  )ذلك إلى وما المستقبلية،باستخدام العائدات النفطية  المورقة،والقروض  األجنبية،إصدار السندات المحلية أو 

( بما في ذلك ودائع الحكومة  التجارية والمصارف العراقي المركزي البنك لدى الحكومية الحسابات جميع أرصدة  )ي
  )وودائع وحدات اإلنفاق الرئيسة ووحدات اإلنفاق الفرعيةقة، الُمنف  و/أو الوزارات التنفيذية

 الموازنة في والمدرجة الموازنة خارج لفالس  بكل المرتبطة المبال  )ك
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 التجارية، المصارف حيازةفي  / لدى) الخزانة سندات ذلك في(بما  الحكومية المالية األوراق من المتاح الرصيد  )ل

خالل مدة على أساس شهري، و  البيانات ههذعن بال اإلوينبغي  .التقاعد وصناديق العراقي، المركزي والبنك
  .المرجعي الشهرنهاية  من أقصاها شهران

ام و ا المد  ي

x ميزان مدفوعات مبدئي ربع سنوي، يجمعه وُيصنفه البنك المركزي العراقي، بعد ثالثة أشهر من نهاية ربع  تقديم ينبغي
  السنة المرجعي.

x بياناتها خالل عن بال اإل(الواردات والصادرات وٕاعادة التصدير) (ربع سنوية). وينبغي  الخارجية التجارة إحصاءات
 أسابيع من نهاية ربع السنة المرجعي.ثمانية مدة ال تتجاوز 

x  على  ، ومجموع قيمة الواردات من المنتجات النفطية،من الموازنة الممولة النفطية المنتجات من الواردات مجموعمقدار
ثمانية هذه البيانات خالل مدة ال تتجاوز عن بال اإل. وينبغي 2016من الربع األول من عام ابتداء  ،ساس ربع سنويأ

 أسابيع من نهاية ربع السنة المرجعي.

x من المقدمة  ،)كليهما (لتمويل المشروعات والموازنة الخارجية المساعداتمن  مبال المنصرفةبيانات تفصيلية عن ال
هذه البيانات تبلي وينبغي . وٕاطفاء الديون الخارجية وتسديد دفعات الفائدة والجهات المانحة، الدائنين الخارجيينجميع 

 .نهاية الشهر المرجعي منأسابيع ثمانية على أساس شهري خالل مدة ال تتجاوز 

 الدي العا

x في نهاية حزيران سترسل القيمة المدققة على أساس ربع سنوي،  11في الفقرة  الوارد تعريفهعلى النحو  رصيد الدين العام
 . أشهرونهاية كانون االول إلى الصندوق خالل ثالثة 

x  جال قائمة القروض الخارجية الحكومية أو المضمونة من الحكومة ذات والتي يتم  ،ةوالطويل ةوالمتوسط ةالقصير ا
كل قرض: الدائن، والمقترض (الملتزم النهائي)، إلى كل ربع سنة، مع بيان ما يلي بالنسبة خالل مدة التعاقد عليها 

 ).وقيمة القرض والعملة المستخدمة، وأجل االستحقاق وفترة السماح، وشروط السداد، وترتيبات سعر الفائدة (شهريا 

x  األطراف متعدديالو  الثنائيين الدائنين مع الديون أعباء تخفيفلو  ،الديون جدولة إلعادة الجديدة االتفاقياتتفاصيل 

، وجدول المدفوعات (األصل والفائدة)، وشروط المستخدمةوالعملة غير الُمسددة ، بما في ذلك المبال الجديدة والتجاريين
 ربع سنوي).على أساس السداد، وترتيبات سعر الفائدة ( ، وشروطاتاالتفاقي
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يكلية ا ال ص  ا

. ووفقا للقواعد المعيارية المتفق عليها اتفاق االستعداد االئتمايمن  حيويا  عنصرا القواعد المعيارية الهيكلية تشكل       -21
صندوق النقد خبراء السلطات تقارير وترسلها إلى  عد )، سوف تُ مذكرة السياسات االقتصادية والمالية في 2(راجع الجدول 
   توثيق استكمال اإلصالحات.بالمستندات المالئمة، ل الدولي، مشفوعة 

ر  معلوما 

ُيتوقع أن التي و  ،أي تفاصيل أخرى حول التدابير االقتصادية واالجتماعية الرئيسية التي تتخذها الحكومة لُ ُترس       -22
إلى خبراء  ،، أو أي وثائق أخرى ذات صلة)األنظمة وأالتشريعات،  ات فيتغيير اليكون لها تأثير على تسلسل البرنامج (مثل 

 .صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب ألغراض التشاور أو اإلحاطة

 



 
 

  
  

  العراق
ة الستعداد االئتماني اتفاق ال األولى ة المراجع ال  مدت  سنواال

معايير  م فا الو  مانا التمويلومراجعة  د التقيد   

ر  او األدا وم  يق ل األدا و  وتعديل معايير  ت ل تعديل مرا
ق المعلوما - تنفيذ االتفاق   مر

  
  

  إدارة الشرق األوسط وسيا الوسطى داد  

 (بالتشاور مع إدارات أخرى)

  

  

ا مع صندوق النقد الدولي    2  _______________________________  الع

ن الدولي  ة ال ا مع مجمو   7  ______________________________  الع

صائية    11  __________________________________________  ايا 

  
  

  

  

  

تويا  الم

نوفمبر/تشرين الثاني  21
2016  

 
 

  صنـدوق النقـد الدولـي
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ا مع    الدوليصندوق النقد الع
  )2016 تشرين األول/أكتوبر 31(حسب الوضع في 

  
وية:    المادة الرابعة عشرة1945 كانون األول/ديسمبر 27انضم إلى عضوية الصندوق في  الة الع

  
  سا الموارد العامة

يي  دا م اصة و ويةقوق الس ال صة الع  % م 
 100.00 1663.80 حصة العضوية

 163.49 2720.16 العملة حيازات الصندوق من
 17.43 289.95 مركز الشرائح االحتياطية في الصندوق

  
 

اصة قوق الس ال  دار 
    

قوق الس   دا  يي و م
اصة  ال

صصا  % م الم

 100.00 1134.50 صافي المخصصات التراكمية
 1.64 18.56 الحيازات

      
  

را والقرو القائمة    مليا ال

يي   قوق الس م دا  و
اصة  ال

وية صة الع  % م 

 27.35 455.00 اتفاقات االستعداد االئتماني

 53.57 891.30 1المساعدات الطارئة
  أن تتضمن المساعدة الطارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية والمساعدة الطارئة في مرحلة ما بعد الصراع وأداة التمويل السريع. مكنالمساعدات الطارئة ي1

    
ار    المالية االتفا

 

  

 النو

  

  

 تاري االتفاق

  

  

ا  تاري االنت

يي  م ل المعتمد ( الم
قوق الس  دا  و

اصة)  ال

يي  م و ( ل المس الم
قوق الس  دا  و

اصة)  ال

  455.00  3831.00  2019يوليو/تموز  6  2016يوليو/تموز  7  استعداد ائتماني
 1069.56 2376.80 2013 شباط/فبراير 23 2010 شباط/فبراير 24 استعداد ائتماني 

 0.00 475.36 2009 ذار/مارس 18 2007 كانون األول/ديسمبر 19 استعداد ائتماني

  
ير المسدد و  اما  عة للصندوقااللت ا المتو و   المد
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  1بناء على استخدام الموارد القائم والحيازات الحالية من حقوق السحب الخاصة) (بماليين وحدات حقوق السحب الخاصة

لة   لةالمر  المق

 2016 2017 2018 2019 2020 

 561.74 502.53 111.41   أصل المبل

 6.74 13.46 16.64 16.63 3.82 الرسوم/الفوائد

 568.48 515.98 128.05 16.63 3.82 المجمو

  هذه المتأخرات في هذا القسم. قيمةالعضو التزامات مالية متأخرة مستحقة ألكثر من ثالثة أشهر، يتم بيان البلد إذا كان على  1

     

الديو قلة  لدا الفقير الم ال ادر المعنية    ال ينطبق :)HIPC( تنفيذ الم

  

ا الديو  في  را لت ادر متعدد األ   ال ينطبق ):MDRI(تنفيذ الم

  

ا الديوتنفيذ  في  توا الكوار وت ل الصندوق االستئماني ال ي    ال ينطبق: (CCR) اتفاق 

الصندوق االستئماني لتخفيف أعباء الديون في مرحلة ما بعد الكوارث إلى الصندوق  ، تحول2015 شباط/فبراير 4في 
  . (CCR)االستئماني الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون 

ائية    مانا الو   تقيي ال

خُل التقييم إلى أن البنك المركزي و الوقائية لدى البنك المركزي العراقي.  تقييم للضمانات أحدث 2016 ل/نيسانإبريل في م ك استُ 
إيرادات . فمع خسارة الواقع ال يزال يواجه قيودا في قدرته على إجراء العمليات، ناهيك عن الوضع األمني الصعب على أرض

الناجمة عن تراجع أسعار النفط، اضطر البنك المركزي إلى الدخول في تمويل غير مباشر للحكومة بغية سد فجوة  وازنةالم
لتعزيز اإلطار القانوني، وال يزال التدقيق الداخلي قاصرا رغم المساعدات  تُبذل جهود متضافرة، لم 2010الموازنة. ومنذ تقييم عام 

شاريين. وينبغي إعطاء أولوية لمعالجة جوانب الضعف الحالية في هذا المجاالت، إلى جانب تعزيز بيئة الرقابة المكثفة من االست
ووظيفة التدقيق الداخلي. ومن التطورات اإليجابية مؤخرا حدوث تحسن كبير في جودة إعداد التقارير المالية، وهو ما تم في جانب 

  منه بمساعدة المدققين الخارجيين.
 

   سعر الصرترتي

لتندرج تحت الترتيبات التقليدية لسعر ترتيبات سعر الصرف بحكم القانون وبحكم الواقع في العراق أثر رجعي تصنيف ُأعيد ب
. وين قانون البنك المركزي على إعطاء مجلس إدارة البنك المركزي 2012 كانون الثاني/يناير 15اعتبارا من الصرف المربوط 

بتعديله  المربوط . وقد أجرى مجلس إدارة البنك عملية إعادة مواءمة لسعر الصرفة سياسة سعر الصرفالعراقي صالحية صياغ
، مع توحيد أسعار 2015في األول من ديسمبر/كانون األول دينارا  1.182دينارا عراقيا مقابل الدوالر األمريكي إلى  1.166من 

شامال عمولة البنك المركزي. والبنك المركزي  1.190الصرف الفعلية المطبقة على المبيعات النقدية والتحويالت عند مستوى 
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مالت المسموح بها من خالل استعداد لتوفير النقد األجنبي بسعر الصرف الرسمي مضافا إليه العموالت بالنسبة للمعاالعراقي على 
بعض المعامالت مستبعد من مزادات البنك المركزي،  ولكن ألن العملة.اليومية، ُمرسيا بذلك نظام ربط (مخصصاته) مزاداته 

موقعه  فيالسوق الموازية. وينشر البنك المركزي الحجم اليومي لمخصصات المزادات صرف بأسعار نجد أن العديد منها يتم 
  على شبكة اإلنترنت.اإللكتروني 

عد تمن المادة الرابعة عشرة في اتفاقية تأسيس الصندوق، لكن لم  2من الترتيبات االنتقالية بموجب القسم  ستفيدوال يزال العراق ي
زال يال إنما من المادة الرابعة عشرة،  2ألحكام القسم تخضع تعدد أسعار الصرف لممارسات أي أي قيود على الصرف أو لديه 
لمادة من ا 3(أ) والقسم 2على الصرف وممارسة واحدة لتعدد أسعار الصرف تخضع لموافقة الصندوق بموجب القسم  قيدان لديه

  . هالثامنة من اتفاقية تأسيس

اشتراط سداد كافة االلتزامات والديون المستحقة للحكومة قبل السماح للمستثمرين بتحويل  (أ) من وتنشأ القيود على الصرف
، و(ب) رصيد من المستحقات ، وللعاملين غير العراقيين بتحويل الرواتب والتعويضات األخرى إلى خارج العراقرعائدات االستثما

  ذ.تجاه األردن ضمن اتفاق بشأن مدفوعات ثنائية غير قابلة للتنفي

لية تضمن  الرسمي الذي يهدف اإلجراءعن تعدد أسعار الصرف وتنشأ ممارسة  إلى الحد من شراء النقد األجنبي، مع عدم وجود 
%. وجدير بالذكر أن متوسط الفرق بين السعر 2عدم انحراف سعر الصرف في المزاد الرسمي عن السعر السوقي بأكثر من 

  .2016 أيارمايو/ منذ% 9وارتفع إلى حوالي  2015ديسمبر/كانون األول  % في3 الرسمي والسعر السوقي بل حوالي

 -144به وفقا للقرار الصندوق وباإلضافة إلى ذلك، هناك قيد واحد على الصرف ال يزال قائما ألسباب أمنية ويتعين إخطار 

)51/52.(  

عة اورا الماد الرا   م

ع العراق على دورة ض ، وُ 2016يوليو/تموز  7شهرا في  36عند الموافقة على اتفاق االستعداد االئتماني الجديد البالغة مدته 
خر جولة من مشاورات المادة الرابعة في شهرا.  24كل  ُتجرىالمشاورات التي  ، مع طلب 2015 تموز/يوليو 29وقد اختُتمت 

ب  18في ُنشر . و عللشراء بموجب أداة التمويل السري ) 15/235التقرير الُقطري رقم ( خبراء الصندوققرير ت 2015أغسطس/

ويمكن االطالع عليه إلكترونيا على شبكة اإلنترنت.

د الفنية    2016-2005المسا

دار ر التاريا ال
اإلدارة المالية العامة 2010 أيار/مايو إدارة شؤون المالية العامة

(مركز المساعدة الفنية اإلقليمي لمنطقة الشرق  اإلدارة المالية العامة 2012 ذار/مارس
")METAC" –األوسط 

")METAC(" اإلدارة المالية العامة 2012 أيار/مايو

")METAC(" المالية العامةاإلدارة  2012 كانون األول/ديسمبر

")METAC"تطبيقية عن التبويب الوظيفي للموازنة (حلقة  2013 أيار/مايو
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 ")METAC"تبويب الموازنة ( 2014 ذار/مارس

 ")METAC"حالة إصالحات اإلدارة المالية العامة ( 2015 حزيران/يونيو

العامة وتنفيذ الموازنة وٕاعداد الموازنة على أساس قانون اإلدارة المالية  2015 تشرين الثاني/نوفمبر
البرامج

  قانون اإلدارة المالية العامة  2016 ذار/مارس

المرحلة األولى من برنامج التدريب ثالثي المراحل لتعزيز القدرات وضمان  2010 نيسان/إبريل إدارة الشؤون القانونية
اإلرهابمكافحة غسل األموال وتمويل االستمرارية في 

المرحلة الثانية من برنامج التدريب ثالثي المراحل لتعزيز القدرات وضمان  2010 تموز/يوليو
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاباستمرارية 

مكافحة غسل المساعدة الفنية في مجال قبول التزامات المادة الثامنة و  2012 تشرين األول/أكتوبر
األموال وتمويل اإلرهاب

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب صياغة تشريعات 2012 كانون األول/ديسمبر
مراجعة مكتبية لمشروع قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  2015 أيار/مايو
قبول التزامات المادة الثامنة  2015 حزيران/يونيو

  غسل األموال وتمويل اإلرهابمراجعة مكتبية لمشروع قانون مكافحة   2015 أيلول/سبتمبر

  أنشطة مكافحة غسل األموال  2016يناير/كانون الثاني 

ذار    التدفقات المالية عبر الحدود  2016مارس/

تطبيقية عن الصيرفة اإلسالميةحلقة  2010 نيسان/إبريل والرأسمالية إدارة األسواق النقدية
إدارة االحتياطيات 2010 ب/أغسطس
المساعدة من ُبعد بشأن إدارة السيولة وتطوير سوق أذون الخزانة  2010 ب/أغسطس
األوراق المالية الحكومية/العمليات النقدية   2010 كانون األول/ديسمبر
األوراق المالية الحكومية/العمليات النقدية   2011 كانون الثاني/يناير
")METAC"الجديدة والتقارير المالية (تدريب حول اللوائح   2011 كانون الثاني/يناير

")METAC"وٕاعداد التقارير (خارج الموقع تدريب على الرقابة   2011 كانون الثاني/يناير

تطبيقية عن إدارة المخاطر (اختبار القدرة على تحمل الضغوط)حلقة  2011 نيسان/إبريل
بنوكإعادة هيكلة ال 2011 أيار/مايو
إدارة االحتياطيات 2011 أيار/مايو
إدارة االحتياطيات   2011 تموز/يوليو

حلقة تطبيقية عن إدارة االحتياطيات   2011 أيلول/سبتمبر
 بنوكالإعادة هيكلة   2012 ذار/مارس

  المادة الثامنة بموجب لتزاماتاالقبول   2012 تشرين األول/أكتوبر

  ")METAC"تقييم االحتياجات المصرفية (  2014 ذار/مارس

  إدارة احتياطيات البنك المركزي  2014 نيسان/إبريل

 إدارة األصول  2015 أيار/مايو

) "METAC"الرقابة المصرفية  (  2015 تشرين الثاني/نوفمبر

 ")METAC"القواعد التنظيمية االحترازية: المراجعة والتقييم (  2015 تشرين الثاني/نوفمبر

دراسية حول نظم الصرف األجنبي وضوابطه (مشتركة بين إدارة حلقة   2016 ذار/مارس
  الشؤون القانونية وٕادارة األسواق النقدية والرأسمالية)
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  حلقة تطبيقية عن إدارة االحتياطيات   2016سبتمبر/أيلول 

إحصاءات القطاع الخارجي 2010 نيسان/إبريل إدارة اإلحصاءات
الماليةو اإلحصاءات النقدية  2010 تموز/يوليو
إحصاءات القطاع الخارجي 2012 شباط/فبراير
إحصاءات الحسابات القومية 2012 ذار/مارس
الماليةاإلحصاءات النقدية و  2012 أيار/مايو
إحصاءات الحسابات القومية 2013 نيسان/إبريل

إحصاءات ميزان المدفوعات   2013 كانون األول/ديسمبر
")METAC"إحصاءات ميزان المدفوعات (  2014 كانون األول/ديسمبر

إحصاءات مالية الحكومة (عربستات)    2015 ذار/مارس
إحصاءات مالية الحكومة   2015 أيار/مايو

 ")METACمؤشر أسعار المستهلكين ("  2015 تشرين الثاني/نوفمبر

  ")METACإحصاءات الحسابات القومية ("  2016 كانون الثاني/يناير

  إحصاءات مالية الحكومة  2016 ذار/مارس

  إحصاءات القطاع الخارجي  2016 ذار/مارس

  االستقرار المالي تمؤشرا  2016 نيسان/إبريل

سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي 2010 كانون الثاني/يناير معهد صندوق النقد الدولي
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ن الدولي ة ال ا مع مجمو الع
  )2016 أيلول/سبتمبر 30(حسب الوضع في 

يت المنتجا العنوا ت االتو ا ةوالفعلي ةالم ع ع التواري لل  للتسلي ةوالفعلي ةالمتو

رام العمل ذا الصلة  -ل ول  ادلة  المعلوما المت
برنامج عمل البنك 

الدولي خالل االثني 
 1القادمةعشر شهرا 

ي مجال السياسا  ور  ليل والم تصاديةالت  اال
ن الدولي:  ال

  التشخي المنهجي الُقطري  -
حكومة إقليم كردستان، الخدمات االستشارية  -

  مدفوعة التكلفة: تشخي النمو االقتصادي

  تقييم الالمركزية وتقديم الخدمات في العراق –
خرائط الطريق نحو إصالح الجمارك والضرائب  -

في العراق 
ادي الصادرة خارطة طريق اإلصالح االقتص -

  عن حكومة إقليم كردستان
خطة عمل حكومة إقليم كردستان لتخفيف  -

  انقطاعات الكهرباء
المعنية بدعم الطاقة  إصالحات العراق -

(لكل من العراق وحكومة والتعرفات 
  إقليم كردستان)

المساعدة الفنية البرامجية لقطاع الطاقة في  -
الكهرباء من العراق: خطة العمل المستهدفة لتوليد 

  الغاز
إطار الشراكة الُقطرية في العراق -

 2016 أيلول/سبتمبر
  2015 ديسمبر/كانون األول

-حزيران/يونيو-نيسانإبريل/-شباطفبراير/
  2016 سبتمبر/أيلول

  2015 تشرين الثاني/نوفمبر

  2015 تشرين الثاني/نوفمبر

  2016 ذار/مارس

  2016 أيلول/سبتمبر-يوليو/تموز
كانون /ديسمبر-أكتوبر/تشرين األول-يوليو/تموز

  2016 األول
  2016 كانون األول/ديسمبر-أكتوبر/تشرين األول

2016ديسمبر/كانون األول 

 2016 كانون األول/ديسمبر
 2016 أكتوبر/تشرين األول

 (تم التسليم) 2016 ذار/مارس
(تم  2016 كانون الثاني/يناير

   التسليم)
  (تم التسليم) 2016 أيار/مايو

  2016أكتوبر/تشرين األول 

  2017فبراير/شباط 

  2017فبراير/شباط 

ذار   2017مارس/

د الفنية  المسا

ن الدولي:  ال

اإلدارة المالية العامة (برنامج اإلنفاق العام  -
االحتياجات إلى تنمية والمساءلة المالية، وتقييم 

لمعلومات وطلب عروض "النظم المتكاملة  القدرات
))  IFMISاإلدارة المالية" (

إدارة االستثمارات العامة في حكومة إقليم  -
 كردستان 

دعم حكومة إقليم كردستان في وضع إطار  -
للحماية االجتماعية 

-أكتوبر/تشرين األول-أيارمايو/-فبراير/شباط

  2016نوفمبر/تشرين الثاني 

ذار  2016 مارس/

 2016 أيارمايو/-فبراير/شباط

 2016 ديسمبر/كانون األول

 (تم التسليم) 2016 يونيو/حزيران

 (تم التسليم) 2016 يونيو/حزيران

 ال تشمل االستثمارات في مشروعات البنية التحتية.  1
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 المبادرة المعنية بشفافية الصناعات االستخراجية -

المساعدة الفنية في مجال إصالح نظام التقاعد  -

  إصالحات ممارسة األعمال  -

نظام مدفوعات البنك المركزي  -

مكافحة غسل األموال  -

اإلصالح التنظيمي  -

استعراض النفقات العامة في قطاع المياه  -

المساعدة الفنية في مجال الحد من الفقر  -

الخدمات االستشارية مدفوعة التكلفة)  –(بغداد  -
قيمة الغاز في العراق سلسلة 

حكومة إقليم كردستان، الخدمات االستشارية  -
مدفوعة التكلفة: إصالح نظام المشتريات 

حكومة إقليم كردستان، الخدمات االستشارية  -
مدفوعة التكلفة: شبكات األمان االجتماعي 

  ومعاشات التقاعد 

حكومة إقليم كردستان، الخدمات االستشارية  -
 س الشورىمدفوعة التكلفة: الدعم المقدم إلى مجل

سسة التمويل الدولية:  م

مارا ( ااالست ن ة)  يد ا ا وال
 قطاع الكهرباء  -

الصناعات التحويلية األساسية واألعمال  -
التجارية الزراعية 

  االتصاالت -

ارية  دما است

ذار-يناير/كانون الثاني  2016 مارس/

   2015  
  

  2016  

  
   2016 

 2017
 2016  
  2017  

 
  

  2017  2016

2015  
  2016  

    
 2016

   2016 
 2017
-سبتمبر/أيلول-سانإبريل/ني-كانون الثاني/يناير

 2016ديسمبر/كانون األول -أكتوبر/تشرين األول

 2016إبريل/نيسان -يناير/كانون الثاني

 2017 أيارمايو/ – 2016يونيو/حزيران 

   2016 
 2017

 2016 ديسمبر/كانون األول

  2017 حزيران/يونيو

 2017 نيسان/إبريل

 2017 أيارمايو/

 2017 أيارمايو/

 2016ديسمبر/كانون األول 

  (تم التسليم) 2016يونيو/حزيران 

   2017يونيو/حزيران 

   2017إبريل/نيسان 

 (تم التسليم) 2016يونيو/حزيران 

 أساس مستمرعلى 

   

 2015 تشرين الثاني/نوفمبر

   2016 ذار/مارس

 2016 حزيران/يونيو

 2016 كانون األول/ديسمبر
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  إعادة هيكلة المصرف المتحد لالستثمار  -

 قطاع اإلنشاءات  مشروع إصالح -

  تنمية قطاع األلبان  -

تدريب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل  -
 Business Edgeبرنامج 

 حوكمة الشركات  -

سواق المالية  -  البنية التحتية ل

 إدارة المخاطر في البنوك  -

 صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -

 سياسة االستثمار -

 معالجة مياه الصرف في السليمانية -

تحديد أولويات الشراكة بين القطاعين العام  -
  والخا وٕاطارها التنظيمي (شمال العراق)

 2020يونيو 

 على أساس مستمر

 على أساس مستمر

 على أساس مستمر

  

 يتقرر الحقا

 يتقرر الحقا

 يتقرر الحقا

برنامج عمل 
صندوق النقد 

الدولي خالل االثني 
 القادمةعشر شهرا 

تصادية  ي مجال السياسا اال ور  ليل والم الت
   الكلية

المراجعة األولى للبرنامج الذي يتابعه خبراء  -
  الصندوق ومناقشة اتفاق االستعداد االئتماني 

المراجعتان األولى والثانية للبرنامج الذي يتابعه  -
استعداد ائتماني خبراء الصندوق وطلب عقد اتفاق 

  لمدة ثالث سنوات

المراجعة األولى في ظل اتفاق االستعداد -
  االئتماني 

المراجعة الثانية في ظل اتفاق االستعداد  -
  االئتماني

المراجعة الثالثة في ظل اتفاق االستعداد -
  االئتماني

 

 

  

  2016 ذار/مارس

  

  2016 أيار/مايو

  

 

   2016 أيلول/سبتمبر

  

  2017 ذار/مارس

  

 2017 سبتمبر/أيلول

 

  

 2016 أيار/مايو

  

 2016 يوليو/تموز

 

  

  2016 ديسمبر/كانون األول

  

   2017يونيو/حزيران 

  

 2017 ديسمبر/كانون األول

د الفنية  المسا

  دارة المالية العامةاإل -

  إعداد تقارير حسابات المالية العامة -

 السياسة الضريبية  -

 إحصاءات الدين العام  -

  مؤشرات السالمة المالية  -

  الصرف األجنبي (قضايا المادة الثامنة)  -

  إعادة هيكلة المصارف -

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب: القانون  -
  والمؤسسات 

 

  2016 أيلول/سبتمبر

 2016 أيلول/سبتمبر

  

  2016 تشرين الثاني/نوفمبر

 2016 تشرين الثاني/نوفمبر
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الرقابة المصرفية (مركز المساعدة الفنية  -
  ")METAC" –اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط 

 

رام العمل -ا ي  ما  ا تقدي المسا  ل

طلبات الصندوق 
 إلى البنك الدولي

 

تحديث المعلومات عن اإلصالحات في  -
القطاعات (الكهرباء واحتواء الغاز الذي يحترق، 
  والمؤسسات المملوكة للدولة، ومعاشات التقاعد) 

 

  على أساس مستمر

طلبات البنك الدولي 
 إلى الصندوق

 

 تبادل بيانات المالية العامة بانتظام -

  السياسة االقتصادية الكلية  التنسيق بشأن -

تبادل البيانات االقتصادية الكلية والمالية  - 
الصرف أي معاملة خاصة ببانتظام، بما في ذلك 

 األجنبي.

  محددة بيانات قطاعات -

  تبادل نتائج المشاورات -

  على أساس مستمر

 

 

 

تركة -جي ا الم ع ول المنتجا وال  االتفاق 

اإلنتاج المشترك 
خالل االثني عشر 

 شهرا القادمة

   ينطبقال 
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   صائيةايا 

    )2016 تشرين الثاني/نوفمبر(حسب الوضع في 

  

ة -وال  ا را الر يانا أل   تقيي كفاية ال

  ا 

حصاءات االقتصاد تتعرض أعمال الرقابة التي يقوم بها الصندوق لمعوقات كبيرة تفرضها جوانب القصور الجسيمة فيما يتلقاه من بيانات.  ف
ونة مع االضطرابات ت الصعوباتمن اإلهمال منذ سنوات، ثم تفاقمالكلي تعاني  حصاءالجهاز المركزي رغم بقاء و األخيرة.  في ا ، ل

نه يفتقر  إلى الخبرات الفنية والموارد الكافية لتوفير متطلبات النظام اإلحصائي الحديث. ويتمتع البنك المركزي العراقي بقدرات إحصائية ف
التقدم على صعيد رقل المسائل المتعلقة بتبادل البيانات بين الهيئات المختلفة وبتوزيع مسؤوليات جمع البيانات تع ولكن، بقليلأفضل 

حصاء أيضا – الخارجي إحصاءات القطاع  .وهي قضية تؤثر على الجهاز المركزي ل

ا القومية سا   ال

حصاء  يتولى ، )2007األسعار الجارية والثابتة (على أساس السنوية وربع السنوية إجمالي الناتج المحلي إعداد بيانات الجهاز المركزي ل
. 1968لعام لحسابات القومية انظام وفق  بصفة أساسية الحسابات القومية وُتعد. من منظور النفقات الجاريةمن منظور اإلنتاج، وباألسعار 

 عن بعض األنشطةوالمنتظمة  ةشاملالمصدرية البيانات ال نقو  ضعف التي يتم إعدادها تنقصها الجودة نتيجةالحسابات القومية غير أن 

ات السنوية سلبا بفعل بعض أوجه القصور في تقديرات الحجم في كذلك تتأثر حداثة التقدير  .فئات اإلنفاق في إجمالي الناتج المحليو 
مقاييس إجمالي الناتج المحلي بسبب نق تغطية المحافظات في  إجمالي الناتج المحلي وتأخر البيانات المصدرية. وقد ازداد ضعف
حصاء على مساعدة فنيةويحصل الجهاز المركزي  البيانات المصدرية من جراء الصراعات الدائرة في أربع محافظات. من  مستمرة ل

المفاهيم المدرجة في نظام الحسابات  طبيق") حتى ينتقل بالتدريج إلى تMETACمركز المساعدة الفنية اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط ("
ت بال األهمية في إعداد ومن شأن الحصول على البيانات اإلدارية أن يمثل مدخل بيانا  وتحسين المنهجية المتبعة. 2008القومية لعام 

  والتعاون بصورة استباقية مع المؤسسات الحكومية األخرى.  الحصول على دعم وزاري قويتقديرات الحسابات القومية، لكنه سيقتضي 

 

ا األسعار   صا

حصاء  يتولى قليم كردستان) إ ذلك في عموم العراق (بما في ينأسعار المستهلكمؤشر عن  شهريقرير إعداد ونشر تالجهاز المركزي ل
سر. غير أن  2012تعديل سنة أساس المؤشر لتصبح مؤخرا وتم . على حدة ولكل محافظة استنادا إلى المسح االقتصادي واالجتماعي ل

بدءا و لتوسيع نطاق التغطية.  ال تكفي المتاحة والموارد ،غطي سوى المناطق الحضرية في جميع المحافظاتال ي ينأسعار المستهلكمؤشر 
كذلك . المتأثرة بالصراعالمحافظات األربعة تشمل  ينأسعار المستهلكالمعنية بمؤشر رسمية البيانات الد عُ لم ت ، 2014 حزيران/يونيومن 

بعثة مؤخرا  تام. وقد ق2012 وسنة األساس هي ات التحويليةقطاع الصناعالمنتجين في أسعار مؤشر عن يتم إعداد تقرير ربع سنوي 
من التحسينات في إحصاءات األسعار التي حول مزيد المشورة بتقديم " METACإدارة اإلحصاءات ومركز "ضمت خبراء من  مساعدة فنية

حصاء.    يصدرها الجهاز المركزي ل
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كومة ا مالية ال  صا

بصورة ُمرضية ألغراض  توافرت بيانات المالية العامةرغم صعوبة الوضع األمني الذي يؤثر تأثيرا مباشرا على إعداد البيانات وتحليلها، فقد 
 على فترات متباعدة، وال تزال تغطية إقليم كردستان ضئيلة. غير أن السلطاتهناك حاالت تأخر في تقديم البيانات تحدث اقبة البرامج. و مر 

ن تعكف   .أوجه القصور المذكورةالتدابير الالزمة لمعالجة على اتخاذ  ا

عمل بمناقشة خطة  —واكبت بعثة مشاورات المادة الرابعة —قامت بعثة من إدارة اإلحصاءات في الصندوق، 2015 ذار/في مارسو 
 إحصاءات الماليةتحسين من أجل لنقل البيانات وضع خطة و  حداثتهاودرجة بيانات المالية العامة  إبال تواترمعدل تهدف إلى تحسين 

ب ذار/وفي مارس. 2014 لعامإحصاءات مالية الحكومة  دليل استنادا إلى العامة  تيبعثإدارة اإلحصاءات ، أوفدت 2016 وأغسطس/

المركزية لمتعلقة بكيانات الحكومة عمليات الحكومة ا يتضمنعن البيان ربع السنوي الذي في وضع أداة إلعداد التقارير  امتابعة ساعدت
 في الكتاب السنوي إلحصاءات مالية الحكومة هاإحصاءات مالية الحكومة لنشر  بياناتاستأنف العراق إبال المدرجة في الموازنة. وقد 

(GFSY) . كيانات الحكومة المركزية عن لمالية العامة باستثناء هذه التقديرات والنتائج الموجزة عن اتنشر الحكومة حاليا أي إحصاءات وال
 المدرجة في الموازنة.

ا النقدية و  صا  الماليةا

"اإلحصاءات  دليل يتولى البنك المركزي العراقي إبال بيانات اإلحصاءات النقدية المتعلقة بالبنك المركزي وشركات اإليداع األخرى للنشر في
ن صندوق النقد الدولي، مس الذي يصدره المالية الدولية" ضعف قدرات الموظفين، وال سيما تخدما استمارات اإلبال الموحدة. ومع هذا ف
وبينما يستخدم  حداثتها.تعزيز التجارية وجودة البيانات المصدرية، ال يزال يعيق التقدم نحو تحسين جودة هذه البيانات و  بنوكالعلى مستوى 

الصادر ية المالاإلبال الجديدة التي ُأعدت على أساس دليل اإلحصاءات النقدية و ، بما في ذلك المملوكة للدولة، استمارات بنوكمعظم ال
بال تتعلقيعاني من مشكالت  هازال بعضعن صندوق النقد الدولي، فال ي ). والتأخر فيه اإلبالمثل البيانات الناقصة وأخطاء ( البيانات ب

المنطقة الشمالية (كردستان) بسبب  ال تغطي اإلحصاءات النقديةف افة إلى ذلك،لهذا السبب، يجري إبال البيانات بفترة تأخر طويلة. وٕاض
كما أن هناك حاجة إلى تحسين إبال بيانات حسابات الصندوق باستخدام استمارة اإلبال  ،جمع البيانات من تلك المنطقةتتعلق ب مشكالت

وقد خلصت بعثة معنية بمؤشرات السالمة المالية أوفدت مؤخرا في إبريل/نيسان . ) الخاصة بالبنك المركزيSRF 1SR( 1الموحدة رقم 
وجود تجاوز للمعايير الدولية في تطبيق مفهوم اإلقامة، وتصنيف المؤسسات المملوكة للدولة، وبعض المجاالت األخرى احتمال إلى  2016

 التي تحتاج إلى فح وتحسين.

ا المالي لى الق ة  ا   الر

في  فنيةمساعدة البنك المركزي العراقي  طلب العاصمة، في واشنطن 2015 لعام خالل اجتماعات الربيع المناقشات التي أجريت عقب
لوضع إطار إلعداد هذه البيانات.  2016 نيسان/في إبريلمن إدارة اإلحصاءات وقد أوفدت بعثة مؤشرات السالمة المالية.  إعداد بيانات

المؤشرات األساسية االثني عشر للسالمة المالية وسبعة من المؤشرات الثالثة عشر في إعداد بيانات البنك المركزي  أدبونتيجة لذلك، 
مع ذلك، هناك قضايا  بشأنها.، وأصدر تقارير على أساس ربع سنوياإلضافية لبنوك الدولة ومجموعة مؤشرات مماثلة للبنوك الخاصة 

ل أن يتسنى استخدام مؤشرات السالمة المالية ألغراض النشر والرقابة، ومن المقرر إيفاد بعثة متابعة تتعلق بالبيانات يتعين معالجتها قب
 . 2017إلى البنك المركزي العراقي خالل السنة المالية 
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ارجي ا ال ا الق   صا

مار الدولي ع االست ا وو و ا المد ا مي   صا

الطبعة السادسة من دليل ميزان صيغة وفق دفوعات على أساس سنوي وربع سنوي بيانات ميزان الم إعدادالبنك المركزي العراقي  يتولى
عداد ونشر بيان  .ويقدم للصندوق تقارير بشأنها الصادر عن صندوق النقد الدوليالمدفوعات ووضع االستثمار الدولي  كذلك يقوم البنك ب

خر وضع االستثمار الدولي. سنوي عن  لم  2015-2013ميزان المدفوعات للفترة إلدارة اإلحصاءات عن  التي ُقدمتات بيانالغير أن 
مخاوف بشأن تغطية البيانات وجودتها. خطأ، مما أثار السهو و صافي التتضمنه من  بعد في مطبوعات إدارة اإلحصاءات نظرا لكثرة ما ُتدرج

خر بع ذار ا ثاتوقد أشارت  أن تكون  احتمال، إلى 2016لمساعدة الفنية بشأن إحصاءات القطاع الخارجي، والتي أوفدت في مارس/
لمعامالت المرتبطة باتفاقيات اقتسام اإلنتاج مع شركات النفط األجنبية  ا )1( تغطيةأو قصور و/حاالت السهو والخطأ ناتجة عن انعدام 
 عدم اكتمال) 3، و(قليم كردستانالخاصة ببيانات التجارة ) 2، و(بها شركات أجنبية في العراقوبأعمال التشييد طويلة األجل التي تقوم 

، وهو ما ال يتسق مع الفوائض الكبيرة 2014و  2013تسجيل القيود المقابلة لالقتراض الصافي في الحساب المالي لميزان المدفوعات في 
وتتمثل أن مصادر البيانات الجارية إلعداد إحصاءات القطاع الخارجي ليست شاملة.  ىإل تقييم البعثة وأشارالمقيدة في الحساب الجاري. 

في ضوء هذه االستنتاجات، و التجارة الخارجية في السلع والخدمات واالستثمار األجنبي المباشر. مجالي بصفة خاصة في البيانات ندرة 
بيانات  وتوفيرالبعثة العديد من التوصيات، منها تعزيز نظام إعداد التقارير عن المعامالت الدولية، وأساليب تقدير واردات كردستان  قدمت

وتُنشر مع المنهجيات الدولية،  يتسق على نحواالحتياطيات الدولية  إعداد بيانات ويجريعن مدفوعات وزارة النفط لشركات النفط الدولية. 
   .2006عام  أواخرمنذ  "اإلحصاءات المالية الدولية" ريرتق في

ارجية ا التجار ال  صا

عدم وجود بيانات باإلضافة إلى انخفاض جودة هذه البيانات بسبب ، التجارة الخارجية بياناتمستوى حداثة  جسيمة في مشكالت هناك
نها للواردات  ةجديد ورغم توافر استمارة جمركية. جمركية موثوقة  ونقالحدود الجمركية بسبب الوضع األمني  على تستخدم حالياال ف

  المنافذ الحدودية. عندلجمارك الهيئة العامة لموارد 

تسدد قيمتها عن طريق مصادر البيانات، مما يقصر الرصد على السلع التي نق فرضها غطية واردات القطاع الخا لقيود يتخضع تو 
واردات شركات المستوردة في إطار ترتيبات دفع خارجية (مثل لى ذلك ال تقيد في ميزان المدفوعات السلع عالمصرفي العراقي. و  الجهاز

(كردستان) من نطاق تغطية إحصاءات التجارة  للبالد لصالح مشروعات االستثمار المباشر). وُتستبعد المنطقة الشماليةالنفط الدولية 
  هريب.الخارجية، وال توجد تقديرات لبيانات الت

وتتاح بيانات صادرات قطاع النفط عن طريق قسم إحصاءات ميزان المدفوعات في البنك المركزي العراقي. أما بيانات الصادرات غير 
المعلومات الواردة في استمارة التصدير الجمركية. وتُبل بيانات من  فُتشتق% من مجموع الصادرات 5-3 عادلتصل إلى ما ي النفطية، التي
 . غير النفطية إلى البنك المركزي العراقي على أساس شهري ألغراض مضاهاة البيانات الصادرات

امعايير  -انيا يانا وجودت  ال

ويمكن االطالع في صفحة العراق من البلدان المشاركة في النظام العام المعزز لنشر البيانات. 
على  التي يعدها صندوق النقد الدولي العراق ضمن اللوحة اإللكترونية لمعايير نشر البيانات

البيانات الوصفية المتعلقة بأهم المؤشرات االقتصادية الكلية والتي تم تحديث بعضها في أوائل 
2016. 

مراعاة المعايير عن ال يتوافر تقرير 
  البيانات.المتعلقة بوالمواثيق 
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ا معدل تواتر   تاري تلقي
يانا   ال

معدل تواتر 
  ا

ر  7نود للتذكر: معدل تواتر الن

يانا  مة  –جود ال س
جية  8المن

يانا   –جود ال

ية و ة والمو  الد

   يومي يومي يومي  2/6/2016  25/5/2016  أسعار الصرف

أصول وخصوم االحتياطيات 
  1النقدية اتالدولية لدى السلط

6/2016  24/10/201

6  

شهري، بفاصل زمني  شھري شھري
 أسابيع  4-6

  

شهري، بفاصل زمني  شھري شھري  6/7/2016 5/2016  االحتياطي النقدي/القاعدة النقدية
 أسابيع  4-6

  

شهري، بفاصل زمني  شھري شھري  25/5/2016 5/2016  النقود بمعناها الواسع
 أسابيع  4-6

  

شهري، بفاصل زمني  شھري شھري  6/7/2016  4/2016  الميزانية العمومية للبنك المركزي
 أسابيع  4-6

  

الميزانية العمومية الموحدة للجهاز 
  المصرفي

ربع سنوي، بفاصل  شھري شھري 6/10/2016  4/2016
 أسابيع  6-4زمني 

  

شهري، بفاصل زمني  شھري شھري 4/10/2016 9/2016  2الفائدة أسعار
 أسابيع  4-6

  

 3شهري، بفاصل زمني  شھري شھري 5/2016  31/3/2016  مؤشر أسعار المستهلكين

 أسابيع 

  

اإليرادات والنفقات والرصيد 
الحكومة  – 3وعناصر التمويل

  4العامة

   غير متوافر شھري شھري 9/2016 6/2016

اإليرادات والنفقات والرصيد 
الحكومة  – 3وعناصر التمويل

  المركزية

    غير متوافر شھري شھري 9/2016 6/2016

أرصدة دين الحكومة المركزية 
والدين المضمون من الحكومة 

  5المركزية

   غير متوافر غير متوافر غير متوافر 3/2016  12/2015

ربع سنوي، بفاصل  ربع سنوي ربع سنوي  3/2016  12/2015  الحساب الجاري الخارجي رصيد
 أشهر  9زمني 

  

ربع سنوي، بفاصل  ربع سنوي ربع سنوي  3/2016 12/2015  صادرات وواردات السلع والخدمات
 أشهر  9زمني 

  

إجمالي الناتج المحلي/إجمالي 
  الناتج القومي

ربع سنوي، بفاصل  ربع سنوي ربع سنوي  4/2016  03/2016
 أشهر  3زمني 
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   غير متوافر غير متوافر غير متوافر  3/2016  12/2015  ن الخارجي إجمالي الدي

ربع سنوي، بفاصل  ربع سنوي ربع سنوي  1/6/2015  12/2014  6وضع االستثمار الدولي
 أشهر  9زمني 

  

أن تشمل البيانات الخصوم قصيرة األجل المرتبطة بعملة أجنبية ولكن يتم تسويتها بوسائل أخرى  ينبغيينبغي أن ُتحدد بشكل منفصل أي أصول احتياطية مرهونة أو محملة بالتزامات. كذلك  1
 تم تسويتها بوسائل أخرى.باإلضافة إلى القيم االفتراضية للمشتقات المالية لسداد والحصول على العملة األجنبية، بما في ذلك تلك المرتبطة بعملة أجنبية ولكن ي

 وقية والمحددة رسميا، بما في ذلك أسعار الخصم، وأسعار سوق المال، وأسعار أذون الخزانة والسندات اإلذنية والسندات.أسعار الفائدة الس 2
 .من مؤسسات محلية غير مصرفيةالتمويل الخارجي، ومن البنوك المحلية، والتمويل  3
 والحكومات المحلية. األقاليمنة، والصناديق خارج الموازنة، وصناديق الضمان االجتماعي) وحكومات تتألف الحكومة العامة من الحكومة المركزية (الصناديق المدرجة في المواز  4
 بما في ذلك هيكل العمالت وجال االستحقاق. 5
 األصول والخصوم المالية الخارجية إزاء غير المقيمين. مراكز إجمالييشمل  6
 تحديث موضوعي له). ُأجري نشر عنها تقرير مراعاة المعايير والمواثيق عن البيانات (أو ُ التي ر إدراج هذه األعمدة على البلدانيقتصينبغي أن  7

 أي تحديث موضوعي له.إجراء لم يتم إعداد تقرير مراعاة المعايير والمواثيق لبيانات العراق أو  8



  
 

 

 بشأن العراق بیان الدكتور حازم الببالوي والدكتورة مایا شویري
 16/110اجتماع المجلس التنفیذي رقم 

 ٢٠١٦كانون األول /دیسمبر ٥

البرنامج الذي یدعمه اتفاق االستعداد  ، في ظلاألمنیة، تمكن العراق ظروفالتحدیات الكبیرة التي تفرضها الرغم       -١
والهبوط الحاد  "داعش"عن هجمات تنظیم  ناجمةمن تحقیق تقدم جید في التكیف مع الصدمات ال ،االئتماني مع الصندوق

منذ الموافقة على اتفاق االستعداد االئتماني بسبب  قتصاد، تحسنت آفاق االتحدیدوعلى وجه ال .في أسعار النفط العالمیة
زیادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، وحدث انخفاض حاد في عجز المالیة العامة والعجز األولي غیر النفطي، كما قل عجز 

الذي  –ورغم استمرار نقص القدرات . ظل التضخم في حدود رقم أحادي منخفض وباإلضافة إلى ذلك،. میزان المدفوعات
وتتضمن هذه المجاالت شفافیة . تقدمت اإلصالحات الهیكلیة في عدة مجاالت أساسیة – "داعش"تفاقم بسبب هجمات 

ودعما لجهود العراق، تعهد المجتمع . المالیة العامة، وٕادارة المالیة العامة، إلى جانب االندماج داخل النظام المالي الدولي
تموز الماضي من /ملیار دوالر أمریكي لوكاالت األمم المتحدة في یولیو ٢,١بتقدیم  الدولي، بدعوة من الوالیات المتحدة،
 .مجاالت المساعدة اإلنسانیة وٕازالة األلغام وتحقیق االستقرار والتعافي األطول أجالأجل مساعدة العراق على التقدم في 

ومخاطر جسیمة، ومن أبرزها حدوث ورغم هذه التطورات اإلیجابیة، ال یزال االقتصاد العراقي یواجه تحدیات       -٢
 .انخفاض إضافي في أسعار النفط، وعدم االستقرار السیاسي واألمني، ووجود نقص كبیر في القدرات اإلداریة

  ٢٠١٩-٢٠١٧للفترة الباقیة السیاسات واإلصالحات االقتصادیة 

، ستواصل السلطات جهودها احدود یمكن تحملهوللحفاظ على االستقرار االقتصادي الكلي والوصول بالدین إلى       -٣
والسلطات حریصة على الحد . لضبط أوضاع المالیة العامة حتى تصل باإلنفاق إلى مستوى یتناسب مع الموارد المتاحة

وكذلك الزیادة المتوقعة في من أثر الضبط المالي على السكان نظرا للعدد الكبیر من الالجئین والنازحین داخلیا، 
ولتحقیق هذا الهدف، . "داعش" حتلهایمتطلبات إعادة اإلعمار مع تحریر األراضي العراقیة التي االحتیاجات اإلنسانیة و 

ستستمر في حمایة اإلنفاق االجتماعي، وهو ما یتضمن الصحة والتعلیم، والتحویالت لدعم شبكة األمان االجتماعي، 
  .والمساعدات للالجئین والنازحین داخلیا

اتساقا كبیرا مع اتفاق  ٢٠١٧ومشروع المیزانیة لعام  ٢٠١٦كل من برنامج المالیة العامة المعدل في  ویتسق      -٤
نظرا لنقص له، برنامجا للمالیة العامة أكثر تقییدا بكثیر من المخطط تنفذ الحكومة ، ٢٠١٦وفي عام . االستعداد االئتماني

اإلیرادات غیر النفطیة ألسباب أهمها زیادة جبایة المساهمة في  ، سترتفع٢٠١٧وفي میزانیة . التمویل الداخلي والخارجي
من كل األجور والمعاشات التقاعدیة لموظفي الحكومة، وهو ما % ٤,٨إلى % ٣الجهد الحربي ودعم النازحین داخلیا من 

بسبب التناقص  وفي نفس الوقت، ستنخفض فاتورة األجور ومدفوعات التقاعد. تریلیون دینار عراقي ١,٢یتوقع أن یحقق 
الطبیعي للعمالة وٕانفاذ القواعد القائمة بشأن مدفوعات التقاعد، بینما سیزداد االستثمار العام في القطاعین النفطي وغیر 

 .النفطي، مع تحدید المشروعات ذات األولویة التي بدأت بالفعل في القطاع غیر النفطي



٢ 
 

 

ت أعمق في اإلیرادات والنفقات لالستمرار في ، ستقوم السلطات بتصمیم وتنفیذ إصالحا٢٠١٩-٢٠١٧وفي       -٥
وستجري السلطات عملیة تشخیصیة . تحملها احتواء العجز األولي غیر النفطي والحفاظ على الدین في حدود یمكن

للقواعد الضریبیة والجمركیة واإلدارة الضریبیة والجمركیة بمساعدة فنیة من الصندوق من أجل زیادة اإلیرادات الضریبیة 
، واستكمال عملیات التدقیق لكشوف العاملین للعمالة النفطیة، وتخفیض فاتورة األجور عن طریق التناقص الطبیعيغیر 

بأجر وأصحاب المعاشات التقاعدیة للقیام أوال بتحدید ثم إلغاء المدفوعات لمن یتلقون األجور والمعاشات التقاعدیة بشكل 
العامة القائمة على المساهمات بالتنسیق مع البنك الدولي، باإلضافة إلى غیر مشروع، وٕاصالح نظام المعاشات التقاعدیة 

 .إصالح قطاع الكهرباء والمؤسسات غیر المالیة المملوكة للدولة

ستركز السلطات في  وفي هذا الصدد،. جدول أعمال السلطاتفي صدارة إصالحات إدارة المالیة العامة  أتيتو       -٦
وستتضمن اإلصالحات . الشهور الستة القادمة على استكمال حصر المتأخرات وتدقیقها من خالل دیوان الرقابة المالیة

مراقبة االلتزامات في إطار تنفیذ الموازنة الموحد، وتصمیم وتنفیذ نظام ل انةالمستقبلیة االنتقال بالتدریج إلى حساب الخز 
متكامل لمعلومات اإلدارة المالیة، وتنفیذ اإلصالح المطلوب في إدارة االستثمارات العامة، وتعزیز إدارة باإلضافة إلى نظام 

 . للتعاون الدولي الوكالة الیابانیةالدین بمساعدة فنیة من 

 ،٢٠١٧-٢٠١٦ورغم الجهود المتوخاة لضبط أوضاع المالیة العامة، فستظل هناك عجوزات مالیة كبیرة في       -٧
وسیكون المصدر . ستمرار الضغوط الناشئة عن اإلنفاق الذي ال یمكن خفضه مجددا نظرا لصعوبة البیئة الحالیةانعكاسا ال

الخارجي الذي یشجعه وجود اتفاق االستعداد تعانة بالتمویل المحلي والتمویل الرئیسي لتمویل هذه العجوزات هو االس
. السلطات على تجنب اإلفراط في تمویل عجز الحكومة بشكل غیر مباشر من البنك المركزي وتحرص. االئتماني

وبالتالي، فإذا كانت إیرادات الصادرات النفطیة أعلى من الوارد في البرنامج، تلتزم السلطات بإجراء خفض متناسب في 
 . التمویل النقدي غیر المباشر الذي یقدمه البنك المركزي لسد عجز الموازنة

وال تزال السلطات ملتزمة بالحفاظ على ربط العملة العراقیة بالدوالر األمریكي حیث ال یزال استقرار سعر الصرف       -٨
سرعة إزالة القیود المتبقیة على وهي تعمل بنشاط أیضا على . ركیزة اسمیة أساسیة لالقتصاد في بیئة یسودها عدم الیقین

  .ن الوثیق مع خبراء الصندوق، بالتعاو أسعار الصرف الصرف وممارسة تعدد

شباط /ومن المتوقع االنتهاء في فبرایر. وتعمل السلطات على اتخاذ إجراءات لدعم استقرار القطاع المصرفي      -٩
أكبر بنكین مملوكین للدولة، وهما مصرف الرشید ومصرف الخاصة ب ٢٠١٤البیانات المالیة لعام من تدقیق  ٢٠١٧

لیتان لتدقیق الحسابات، على أن تعد وزارة المالیة خطة إلعادة هیكلتهما بناء على نتائج تتواله شركتان دو  ذيالرافدین، وال
وفي نفس الوقت، تقوم الحكومة بتقویة اإلطار القانوني للبنك المركزي من أجل تقدیم رقابة مستقلة، بناء على . التدقیقهذا 

السلطات تنفیذ اإلصالحات الرامیة إلى تعزیز إطار  وستواصل. ٢٠١٦تقییم الضمانات الوقائیة الذي أجراه الصندوق في 
قانونا محلیا إلقامة تشرین األول /وفي هذا السیاق، اعتمدت الحكومة في أكتوبر. مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب

ادسة من توصیات والتوصیة الس اإلرهاب المتعلقة باإلرهاب وتمویلالتابع لألمم المتحدة و آلیة لاللتزام بقرارات مجلس األمن 
 .(FATF)فرقة العمل لإلجراءات المالیة المعنیة بغسل األموال 



٣ 
 

 

 األداء في ظل اتفاق االستعداد االئتماني

وقد . تعوق التنفیذ السلیمبالغة الصعوبة التي ال تزال السلطات العراقیة ملتزمة بأهداف البرنامج رغم الظروف       -١٠
، والتي لم تكن ٢٠١٦ني بمیزانیة استوفت كل اإلجراءات المسبقة التي تتطلبها المراجعة األولى، بما في ذلك التعمیم المع

كذلك استوفت معیاري األداء المقررین، أي الحد األدنى إلجمالي االحتیاطیات . مستوفاة وقت إعداد تقریر خبراء الصندوق
. أیلول بناء على البیانات األولیة غیر المدققة/الحد األقصى لصافي األصول المحلیة، في نهایة سبتمبرالدولیة و 

وتطلب السلطات اإلعفاء . ٢٠١٦حزیران /وباإلضافة إلى ذلك، استوفت ثالثة من معاییر األداء الخمسة في نهایة یونیو
التي ال تتوافر معلومات عنها حتى اآلن والتي ال یوجد ما  أیلول/من شرط انطباق معاییر األداء األربعة لنهایة سبتمبر

 ١ولم تحقق السلطات هدف الحد األقصى الصفري المستمر للمتأخرات الخارجیة الجدیدة في الفترة . یثبت عدم مراعاتها
رنك سویسري فملیون  ٠,٤ألن مدفوعات خدمة الدین المستحقة إلیطالیا بقیمة  ٢٠١٦ تشرین الثاني/نوفمبر -تموز/یولیو

وتطلب السلطات اإلعفاء من إعالن عدم  ذه المتأخرات الخارجیة المؤقتةد تم بعد ذلك سداد هوق. لم تتم ألسباب فنیة
 . االلتزام بهذا المعیار المحدد لألداء

 وفي مواجهة عدم االستقرار السیاسي الشدید عقب الموافقة على اتفاق االستعداد االئتماني، بما في ذلك مغادرة      -١١
ثالثة وزراء مناصبهم في الحكومة، قرر رئیس الوزراء التراجع عن الزیادة الضریبیة لكبار موظفي الخدمة المدنیة التي كان 

وجدیر بالذكر أن هذا . مجلس الوزراء قد وافق علیها كإجراء مسبق قبل الموافقة على طلب اتفاق االستعداد االئتماني
في سیاق % ٤,٨إلى % ٣المساهمة في الجهد الحربي ودعم النازحین داخلیا من  اإلجراء تم استبداله بزیادة في جبایة

إلى حد كبیر وأكثر شموال بكثیر حیث یتضمن كل العاملین في  ، على النحو الوارد أعاله، وهو إجراء شجاع٢٠١٧میزانیة 
 .یرةالخدمة المدنیة، بمن فیهم العاملین في القوات المسلحة، ومن شأنه تحقیق إیرادات كب

ثالثة من المعاییر الهیكلیة الستة المطلوبة للمراجعة األولى، وهي إعداد جداول إبالغ  وقد استوفت السلطات      -١٢
ندوق الصادر عن ص ٢٠١٤لعام " دلیل إحصاءات الحكومة"بیانات المالیة العامة على نحو یتسق مع العرض الوارد في 

المالیة وفق توصیات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واعتماد الئحة النقد الدولي، والموافقة على مشروع قانون اإلدارة 
كذلك . باإلرهاب وتمویل اإلرهابالتابع لألمم المتحدة والمتعلق إلنشاء آلیة تكفل االلتزام بقرار مجلس األمن داخلیة 

یار الهیكلي المتعلق بحصر المتأخرات ولم ُیستوف المع. في استیفاء المعاییر الهیكلیة المتبقیةجیدا أحرزت السلطات تقدما 
المحلیة إال بشكل جزئي، ألن كثیرا من الوحدات الحسابیة كانت تحت ضغط عمل كبیر، ولم یكتمل تدقیق فاتورة أجور 

ویقترح اآلن أن تكون مقصورة على موظفي الحكومة  –الخدمة المدنیة نظرا للنطاق بالغ االتساع الذي تشمله هذه المهمة 
وتقدر السلطات إدراك خبراء الصندوق للوقت األطول من المتوقع الذي تتطلبه المعاییر الهیكلیة المذكورة آنفا، . المركزیة

 .وكذلك المعیار الهیكلي المتعلق بتدقیق جدول معاشات المتقاعدین، وتدعم تأجیلها إلى المراجعتین الثانیة والثالثة

ي المراجعات من األساس ربع السنوي إلى األساس نصف وتطلب السلطات تعدیل مراحل البرنامج للتحول ف      -١٣
فمن شأن هذا أن یتیح للسلطات مزیدا من الوقت لتعبئة المساندة المطلوبة لإلصالحات الصعبة وٕاعداد البیانات . السنوي

اقبة االلتزامات ولتیسیر تنفیذ البرنامج، ستنشئ السلطات وحدة في مكتب رئیس الوزراء لتعزیز مر . الالزمة لمتابعة البرنامج
 . في ظل اتفاق االستعداد االئتماني والتنسیق بین مختلف األجهزة الحكومیة



٤ 
 

 

 خاتمة

وفي ضوء المعلومات الواردة . وال یزال اقتصاده خاضعا لضغط حادللغایة، و ال یزال العراق یواجه فترة عصیبة       -١٤
وترى السلطات . تطلب السلطات استكمال المراجعة األولى بمقتضى اتفاق االستعداد االئتماني وشراء شریحة ثانیة أعاله،

وهي ملتزمة التزاما تاما . مة خالل فترة من عدم الیقین الشدیدیِّ أن هذا االتفاق یتیح لها الدعم المالي الالزم ویشكل ركیزة قَ 
وتود السلطات . رغم أن استقرار الظروف األمنیة ال یزال مطلبا أساسیا لنجاح سیاساتها بتنفیذ اتفاق االستعداد االئتماني،

اإلعراب عن تقدیرها العمیق للمجتمع الدولي، والمجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي، وٕادارة الصندوق العلیا، على 
به خبراء الصندوق وما أبدوه من مشاركة للجهد الكبیر الذي قام وتعرب السلطات عن تقدیرها الخاص . دعمهم المستمر

 . االستقرار واإلصالحمن أجل إلضافة إلى المساعدة الفنیة القیمة التي تتلقاها دعما لجهودها الجاریة بناءة، با


	Iraq Bundle cover page
	DMSDR1S-#6123694-v1-Iraq--December_2016--Press_Release_No__16540_(IMF_Executive_Board_Completes_First_Review_of_Iraq_s_Stand-By_Arrangement_(ARA_version)
	DMSDR1S-#6138720-v2-Iraq_-_November_2016_Staff_Report_for_the_First_Review_of_the_Three_Year_Stand_By_Arrangement
	Letter from PM 201608242-Appendix I
	DMSDR1S-#6103179-v2-Iraq--December_2016--Appendix_II__Letter_of_Intent_(...
	DMSDR1S-#6141520-v1-DMSDR1S-#6139370-v1-Iraq_November_2016_Staff_Report_for_the_First_Review_of_the_Three_Year_Stand_By_Arrangement_-_MEFP_-__ARA__(003)
	DMSDR1S-#6141961-v1-Iraq-TMU--1st_SBA_Review-Arabic_
	DMSDR1S-#6098555-v2-Iraq--November_2016--Informational_Annex_to_the_Staff_Report_for_the_First_Review_Under_SBA_(ARA_version)
	DMSDR1S-#6102977-v1-Iraq--December_2016--Statement_by_Mr__Beblawi_and_Ms__Choueiri_on_Iraq_-_BUFF_ED_16_164__(PDF__ARA_version)

