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ن بالشأن االقتصادي د. عماد الحرش  4من  1 صفحة أفكار تحاكي المختصي 

 

 
ن بالشأن   االقتصاديد. عماد الحرش*: أفكار تحاكي المختصي 

 
في البيانات المالية  التأمل عندالمقبلة في العراق و  الجديدة الحكومة تشكيل بداية مع 

ة مجدي غير اأنهالبلد ب ذاه في االقتصادي بالشأن للمختصينيظهر  الماضية ألعوامالحكومية ل
 المستجدات ظل فيو ، خاصة  الحقيقية األرقام بذكر معني غير شمولي عمومي إطارة بمصاغو 

 اتر التقدي( المتمثلة بواالنفاق الموارد حجمالعامة العراقية ) الموازنة حجم في الحاصلة اتر والتطو 
ًا تسعى الى هدف واعتبارها)االنفاق(  المصروفاتر تقديالمبالغة في  علىة عتمدمال،  علميةال غير

 السلطة من اعهاز وانت القادمة الزمنية ةمدال فيرتبطة بوزارة والهيئات غير الم اتر از الو  تحقيقه
 االعتمادات تجاوزعند  المسائلة وتجنب المتوقعة غير الظروف لمواجهة والتشريعية المالية

  .لها المخصصة
)أسلوب(  خطة تطبيقمعزز ب العراقي واالقتصادي المالي الفكر في ةجديد مرحلة بداية نأمل

 تؤثر جديدة بإضافات تأتي اإلقتصادية والنخب الكفاءاتجمُع من  هافي يسهم مدروسة جديدة
 واإلجتماعية اإلقتصادية الحاجاتوتلبي  واجتماعياً  إقتصادياً  راً يأثت االقتصادي الواقع على

 والنخب الكفاءات. كما أن األمل يحدونا بأن تكون هذه والمواطن للوطن المتزايدة والسياسية
ا بالمهنية الممتزجة باألكاديمية والنزاهة قادرة على أو تستطيع االجابة المشهودة له االقتصادية

التي  طنيالو  حرصالو  حسالب مدعومةال تخصصيةالو  منطقيةال التؤ تساالو  ستفساراتعلى اال
 يرددها الكثير من أبناء هذا البلد.

 االقتصادية والنخب الكفاءاتة من حقيقي دراسةبحث و  ىلا تحتاج التؤ تساالو  ستفساراتاال ذهه
 التؤ تساالو  ستفساراتمن هذه اال .بصورة عامة واالقتصادي والمصرفي المالي بالشأنة المهتم

 الزيادة من االستفادةعلى سبيل المثال ال الحصر ماهي الكيفية التي يمكن عن طريقها  منطقيةال
 اإلضافية االيرادات هذه فيه تودع سيادي صندوق  فتحهل سيتم و الحالية؟  النفط أسعار في

 أو التحتية البنى وتطوير االستثماري  لإلنفاق تخصص أو؟ مستقبلً  الطارئة الظروف لمواجهة



 
 

 خواطر اقتصادية

 
 

 

 
ن بالشأن االقتصادي د. عماد الحرش  4من  2 صفحة أفكار تحاكي المختصي 

 

تأسيس ادارة مالية  مــوهل سيت ؟مستقبلً  فوائد من عليها يترتب لما تجنباً  الخارجية الديون  طفاءإل
ة ـــــوالت الدوالريـخــم المدمن تنظي اهــمكنـت ةــرونـمو  ةـــعالي اءةـــبكفتتسم نقدية وادارة مصرفية 

 Real)ي ـــــقـقيـالح ادـــــــقتصاال اتــــــقطاع اءةــكف شيطــتنم ـــى يتـة؟ أو متـــة والخارجــا الداخلــوتدفقاته

Economy) االنفاق  من دالمول   الطلب ضغط متطلبات بين الديناميكي التوازن  من حالة خلقل
 وبينالنفط الخام وتحويلها من الدوالر الى الدينار العراقي لمعتمد على عائدات تصدير الحكومي ا

المتولد من هذا االنفاق وال تتم تلبيته من االنتاج المحلي ، مما يتطلب تعويض النقص  الطلب
 بنك إنشاءأو هل سيتم  عن طريق االستيراد وتمويله من البنك المركزي بواسطة بيع الدوالر؟

 شريك طريق عن المستندية االعتمادات وسيلة باستخدام الخاص للقطاع الخارجية التجارة يللتمو 
 إدارته وتكون  الحديثة المصرفية الحوكمة ألسس وفقا إدارته يمكن خارجي دولي استراتيجي

 بهدف للجودة التحتية البنية تطوير مشروع؟  أو هل هناك امكانية إلنشاء الملكية عن مستقلة
؟  الحدودية المنافذ في النوعية السيطرة إجراءات وتعزيز المستهلك حماية وتعزيز تجارةال تسهيل

 األرضية وتهيئة العالمية التجارة منظمة إلى لإلنضمام السعيواخيرًا وليس آخرًا متى يتحقق 
  ؟لذلك المناسبة

 تباعشكيلها إالمزمع االتفاق على ت المقبلة الحكومة من اآلن يتطلب االمر إنفي ضوء ذلك نرى 
 معينة وإجراءات وأساليب أدوات باسـتخدام عيتستط لكي أدائها لتطوير ومتكاملة واضحة منهجية

ادوات السياسة المالية اسلوب اعداد الموازنة العلسنوية العامة   أهـم مـن ولعـل. مهامها أداء
 المالي التخطيط علىعلى التوزيع االمثل للموارد االقتصادية و  تساعد شاملة أداة  باعتبارها
وتجدر االشارة الى منهجية   .أدائها ورقابة بينها فيما والتنسيقكافة ،  االستثمارية لألنشطة

 ظل في تنميةال أداة بالتعاقد )الموازنة التعاقدية( التي ُتَعدُّ  للدولة العامة الموازنة إعداد أسلوبو 
 هذااألسلوب حسب. بالموازنة عجز تخفيض في مهس، فضًل عن انها ت االقتصادية ندرةالموارد

 (1)البوت وعقود، الخاص القطاع مع مشاركة قودوع،  ةالتشغيلي للموازنة خدمات عقود ابرام يتم

                                                 
 وشركة الدولة بين اتفاق (Build, Operate, Transfer) /تحويل، تشغيل، نقل)إنشاء(  ناء( ب .TB. Oالبوت )  عقود -1

 على ماأنفقته بإستعادة لها يسمح أن على ، المشروع هذا تمويل الشركة تتولى مشروع انشاء أجل من ، الخاص القطاع من متخّصصة
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ن بالشأن االقتصادي د. عماد الحرش  4من  3 صفحة أفكار تحاكي المختصي 

 

(B. O. T )سلوبأ من االنتقاليدعو الى  أسلوب االستثمارية. لموازنةل األجنبية الشركات مع 
تنفيذ الموازنة العامة للدولة في العراق بشقيها التشغيلي )الجاري(  المعتمد عليه في البنود موازنة

 انتشال في فشلهو  عيوبه كثرة القاطع والدليل بالبرهان تأثب الذي سلوباأل هذاواالستثماري ، 
 لتوجيه التعاقدية الموازنة سلوبأ الى،  والمالي االداري  واالستبداد الفساد حالة من االقتصاد
من الضروري  أصبح هنا من .الحكومي اإلنفاق وترشـيد وضـبط بكفاءة الموارد توزيعو  االقتصاد
يعتمد اسلوب  السياسي الحكوميبرنامج لل موازي  (مالي،  ) إقتصادي حكومي برنامجاعتماد 
ة مقترن للمواطنين رفاهية فريو  الذي بالشكلمن الحكومة  المقدمةالبرامج  لتنفيذ التعاقدية الموازنة
 .ذلك لهم يؤمن الدخل من بمستوى 

 
أصبح و لدولة ، في بعض مفاصل ا البارزة السمة والمالي اإلداري  واالستبداد الفساد صبحألقد 

 الموازنةان أسلوب  باعتبار يعيشه الذي المزري  الوضع من األعظم السواد يمثل المواطن تذمر
يحقق استراتيجية الموازنة العامة للدولة ، كونه يستند على  الذي ، الملئم األسلوبهو  التعاقدية

 اآلن حتـى ُيطبق لمأنه هم وهو أن تكون عمليتا التخطيط والموازنة عمليتين ، فضًل عن م مبدأ
 موازنة أسلوببعد أن أثبت  استخدامه من تتحقق التي العديدة مزاياه من الرغم على العراق في

 في وفشله عيوبه كثرة واالستثماري ( الجاري ) لييبشقيهاالتشغ الموازنة تنفيذ في  المعتمد البنود
 كما نوهنا سابقًا.  االقتصاد انتشال

 
 على منها االقتصادية المتغيرات عن ومتكاملة دقيقة بيانات رفيو نعتقد بان االسلوب المقترح كما 
 الداخلية العراق والتزامات،  الخارجية التجارة وهيكل ، المدفوعات ميزان وضع المثال سبيل

 ومكوناته االجمالي المحلي الناتج نمو ومعدل وحجم،  والبطالة التضخم ومعدالت،  والخارجية
 .الموازنة إلعداد الضرورية المؤشرات عن فضلً  ، الثابت المال رأس تكوين ومعدالت،  القطاعية

 اللمسات األخيرةالمزمع االتفاق على وضع  الجديدة الحكومة تشكيل بداية مع لذلك يشدونا األمل
                                                                                                                                            

 استيفائها وكيفية الرسوم مقدار تحدّد التي اإلدارية وأجهزتها الدولة ةورقاب إشراف تحت فيه المتوخاة أرباحها، فضالً عن  المشروع هذا

ً  عليها متفق فنية وضوابط قانونية قواعد ضمن ،  .مسبقا
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ن بالشأن االقتصادي د. عماد الحرش  4من  4 صفحة أفكار تحاكي المختصي 

 

ذات التوجهات الوطنية لتشكيل الحكومة الفائزة في االنتخابات الكتل النزيهة لتشكيلها من قبل 
المشهودة لها  االقتصادية والنخب الكفاءات أفكارتلقى  ، أن ، التي تعطي للشعب حقوقه القوية

في  اإلقتصادي بالشأن المختصين تحاكيبالمهنية الممتزجة باألكاديمية والنزاهة والمقبولية ، وهي 
 .هذه الحكومة

 
 ومدير عام الرقابة المالية في وزارة الداخلية العراقيةالمحاسبية  المعلومات نظم يدكتوراه ف)*( 

 
حقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين. يسمح بأعادة النشر بشرط االشارة الى 
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