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ي أ. 
 
وي كاظم:* قراءة ف

ّ
 اتالموازند. كامل عال

ي العراق 
 
  2019 -2015لألعوام االتحادية ف

 
 أوال: المقدمة

لليييي  ع  ل ييييةلا  2004لسيييي ر  94يشييييان نييييارة  لمالية للدالايييير لية ليييير لل نلنايييير    لليييينن  
 يييي  للدةلزرييير لل ايييير ي ىدييية  يييي  وايييي للى داييير  للسييي   للييي  لعيييى نلي لمنى ييياا لل يييي   لل دييي  

ضيييداق ي ةاييير للةضيييل للديييال  لي ييينلب  ي ياييي  للى وييي ق تاارمييياب لل يييا   ي  اييي  يييينل    ييي  لليييةو  
لاجديييال ي  اأيييس ع  يسيييى ة للدةلزرييير  يييي  ي ديييالق انا ييير اطييينلالق للة لييير يييي  للييي مي  للد ىأييياق 
لل مااييير  للئييينلرس  لطييينلالق لل ديييايلي  موييية يييي  للى يييا   ييييل للأ ييياق  لق لل  نييير   ييية ل يييةلا 

 للدةلزرر تخاصر للد ك للدنكز  لل نلن   للةزليلق لألونى.
 يدييةع للدةلزريير تد ييةلا ي نايين ييي  نديي   زايين للدالايير  يي   يي ن عييياي ييي  كيي   ييا  ي ييةا تيي  

يييل ر اييير كيي  ع لةاياق للسااعيير للدالايير  اية ا لمرميياب لمجدييال   ل يي   ايةة ييي   اييةلق لمرمياب 
  لل ا ين يي   ي ن يشينا  لم   يي  كي   يا  ل ين  لى ى   تديعيال ا للي  يأييل لل يةلق  ي  ا 

ي يييل ضيييد  لل ييية ا  2019للد ييياانر  يا يييا  لصيييةلي.ا ت يييارة .    يييي  ضييية   ليييك  يييد  يةلزرييير 
للزياراير  يي  ل ييةلا للخايير.  . يا ي ديي  للدشيياير ر  يشييان للىأننير للىاياخايير ع  لنيينلي للدةلزريير يديين 

وييايا لل يية ا للزيارايير للد  ييةف  يا ييا  يي  وىةل  يياق عااعييار ع ميين يدييا .يي  لنى ييااير  يالايير   
 ويييا  لل ىييي  للسااعيييارللأييية   لل يييارة  للدييي كةي. واييية عرييي  ييييل لرخميييا  لعييي اي للييي مي ومييي  ايييةة

 عصد   للدةلزرر ي ااب  يا ا تسن ر اى  م يى د  لل ى  للسااعار لل ىارج للسييدار للىي  ي يىج 
   ة ي ما .ا.

يي  ل ي   ي2003ي ي   يا  أا.ياق لل أيز اا ظي  لل اةيير  يي  ليي  ج ر عوينىي   ية 
 تأ ضاعي  لجدال  للدةلزرر     للدارر 90للدىةنل ع  يىأثن لاطنلالق لل ماار  للى  يدم  اةلل  

 . للى  يشان للىةن اق تأر ا    االر لييماععةب لل مي لل الدار  انكر لمع اي 



 
 

 المالية العامةالسياسةأوراق في 
 

 

 2 

يةيل اأ  لمضنلي للى  ي ا  لرادا ا تأ  لل اةير ل   2019لل اير ل ا    للدةلزرر ر
ي  لاوال ييا لمنى يياا  يي  يكييةا ل  يي  تامنى يياا رىاأيير عااعييى ا للدالايير ي يي  للى اايين  اىيي  ل  

 ويييار  عثييين  ييي  يأدييي  لل شيييا  لمنى ييياا   ضيييا  للمييينف عييييا  ردييية لل اييياع للخييياف  لزا.ييياي .
 ئي   لل ا ي    ي ي  نايليللدةلزرر لل ايير ييا ييزل  ينعيع لم ىدياا  يي  للي ميي  يد اير لمنى ياا ل  

ل ةري  م طيدي  يىايدياق لل  ية  تامنى ياا  لارماب لمعىمداي  ط  ي وىد اق عيداريةر  ع     
  . ةا ردة  ي  ج ر عونى ا   لل نلن 

ي 2015 يسيى ن  للةينير للأةلريس للدخىيمير ل دياير للدةلزريير لل ايير  ي  لل ينلب ي ي   ييا  
  ما .اي  دن للم نلق لميار:  للدشا ق للى  يل    ل ةلا للدةلزرر  ي

 
 ثانيا: اإليرادات العامة

( يياييية  78649032تددييييد نيييةي    2015ايييةاق لمطييينلالق لل مااييير للدخااييير  ييي  يةلزرييير 
ا مي ليدنيايي   56 يي  للداريير ييي  لجدييال  لمطيينلالق للدخاايير  نسيي ن  83.6اط يياي  .يي  يشييا  

( يياية  اط ياي 77160393   صي  لل   للةلاةي  نةعق لمطنلالق للدخاار تامرخما  لل  ع
 يي  للداريير ييي   84.2ا مي ليدنيايي  للةلايية  ن سييدر  46 نسيي ن ي ييةطن  نييةي   2018 يي  يةلزريير 

( يياية  937741110لمطنلالق لل يار للدخااري رم عر ا  ااق نةيق تشا  ينيمل   ة وي    
لدخااييري  ن سييدر ي ايين نييةي.ا  يي  للداريير ييي  لمطيينلالق ل 88.8 ن سييدر  2019اط يياي  يي  يةلزريير 

  ييي  ععييات لاىسيياق لاطيينلالق للدنى   يير ييي  ي ييةطن لليي مي  2018 يي  للداريير  يي  عيي ر  21.5
 (.1 ط ظن للأة   ليدنيا  للةلاة  56للخا   ي  ععات ي ة  ع ن 

رنى ع  لع اي لل مي للدخاار يىداط  ي  ع ر لل  عونى ت سس ظن ف عةب لل مي للة لاري 
  ية لرخميا  لألعي اي طيى  ي يةطن.ا  ي  للدةليرير ع يي  يي  للسي ن للم يي   .ي ل يشيا  واة عر ا رأة 

وي  كدانل    ل ةلا للدةلزرر للىي  يأيس ع  ي ية تسي ن ي مظي   عني  يي  لمعي اي للم ياير للسيارةة 
   2015يييل لمويي  و ظيين تام ىديياي يةن يياق لألعيي اي.  ميي  ظيي  ييية.ةي عيي ن لليي مي  يي   يياي  

نيا  عن  يي  للسي ن للم يي ي  ل ي    يةيا ويةعق لمعي اي تامييمياع ي ي   يا  نةي ع ن للد 2016
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( طدا  ياةي لعي اي للي مي للدىةن ير تالدةلزرير 2اةا ع ن ي مظ     للدةلزرري  للأة     2017
  للدى   ر  للمنب وا  دا.
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 2019-2015( االيرادات المخططة في الموازنات العامة للمدة 1جدول )
النمو بين    2019 2018 2017 2016 2015 التفصيل

 النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ 2018-2019

الايرادات النفطية 

والثروات 

 المعدنية

78649032 83.6 69733400 85.4 67950255 86 77160393 84.2 93741110 88.8 32.4 

الضرائب على 

 الدخول الثروات

1941904 2.1 3103283 3.8 3451162 4.4 5010369 5.5 3841808 3.6 (23) 

الضرائب السلعية 

 ورسوم الانتاج

3475073 3.7 2589748 3.2 1995201 2.5 3514002 3.8 2492352 2.4 (29) 

 (27) 0.5 536975.8 0.8 743046.6 0.9 688766.8 0.8 688770 0.9 823474.8 الرسوم

حصة الموازنة 

ح القطاع من اربا

 العام

3235167 3.4 3002071 3.7 886935 1.1 927000 1 2761349 2.6 197 

الايرادات 

 الرأسمالية

86420.36 0.1 125123.5 0.2 125123.5 0.2 121000 0.1 45075.2 0 (63) 

الايرادات 

 التحويلية

2081450 2.2 339807.3 0.4 2809607 3.6 2062677 2.3 254677.4 0.2 (88) 

 (10) 1.8 1896339 2.3 2105180 1.4 1104401 2.5 2078600 4 3755843 ات اخرىايراد

 15 100 105569687 100 91643667 100 79011451 100 81700803 100 94048364 المجموع

 المصدر: الوقائع العراقية: اعداد متفرقة 
 االرقام بين االقواس سالبة
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 2019-2015لزرر  للدى   ر  للمنب وا  دا ليدةة ( لع اي لل مي للد ةية    للدة 2جة    
النمو في االسعار  الاسعار الفعلية السنة

 في الفعلية
بين  الفرق الاسعار المقدرة

االسعار الفعلية 
 والمقدرة

النمو في االسعار 
 المقدرة

 ـــــــ (8.1) 56 ـــــــ 47.9 2015

2016 39.4 (17.7) 45 (5.6) (19.6) 

2017 51.9 31.7 42 9.2 (6.7) 

2018
* 66.9 28.9 46 20.9 9.5 

 21.7 ــــــ 56  ـــــ 2019

  زلية لل مي لل ننار -
 لمينا  وا  نةعا  ي    عالدر -

 يىةعي لدةة يس ر ع  ن* 
 للد ةي: ي ظدر لمنااي لل ننار للد ةية ليدىن  ي للى نان للش ن ي ل ةلا يىمننر.

 
علييب  3880لليي   2015علييب ونيايي   ييا   3300 نيية ي ييا ةق كدايياق لليي مي للد ييةية ييي  

ي 2019-2015علب ونيا  ي  لنيا  كناعىا     للدةلزرياق  250ي يئد   2019ونيا   ا  
كةري  عصيدم يي  ي دير لل اةيير  2019  2018 ل  ط كن للى ةطن ي  رمي كنكيةل  ي  يةلزرير 

 رمي كنكةل. لمي اايري واة ع   لنل لل ا  يشان لل  عر  ل  طى  ي ةطن ع  كدار ي 
ر  لمطيينلالق لل ماايير  يي  للدةلزريياق ي ييةا  ييي    يي  لل اديير لمجدالايير  يسييىخنا ييي  ويي   
ضيينق كدايير لل يياايلق  يي  لمعيي اي للدىةن يير  يي  للدةلزرييري تد  يي  عر ييا يىأا.يي  ي ييالاب لمرىيياا 

 ل ي .  ا مي ليدنيا  للةلاة  كدا    للأة   10.9للىش ايار  للنععدالار  للى  ي ةي ت ةلل  
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 2015( ي الاب لرىاا لل مي للخا     لل ال      ا  3جة    

 
 للد ةي: للخياج ع   مط .

 
      ضة  لع اي لل مي  لل دااق للد ةية ي    عع اي لل نف طةضم للأة   ل ي

 لمطنلالق لل ماار  لمطنلالق لل يار     للد اااق للد كةية    للدةلزراق لل اير:
 

 2019-2015لل اير  اق: لل اايلق  للس ن  ي      ل ىنلضاق للدةلزر(4جة    
النمو  2019 2018 2017 2016 2015 البيان

بين 

2018-

2019 

معدل سعر النفط 

 )دولار(

56 45 42 46 56 21.7 

 0 1182 1182 1182 1182 1166 سعر الصرف

معدل التصدير )ألف 

 برميل يوميا(

3300 3600 3750 3888 3880 (0.2) 

إجمالي الصادرات )ألف 

 برميل(

1204500 1317600 1368750 1419120 1416200 (0.2) 

 21.5 79307200 65279520 57488 59292 67452إجمالي العائدات 
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 دولار(مليون النفطية )

إجمالي العائدات 

 النفطية )مليون دينار(

78649032 70083144 67950225 77160393 93741110 21.5 

غير نفطية إيرادات 

 )مليون دينار(

15399332 11927403 11061196 14483275 11828576 (18.3) 

الإيرادات الكلية 

 المتوقعة )مليون دينار(

94048364 82010547 79011421 91643667 105569687 15 

 2019-2015للد ةي: ي   د  للدااث تامعى اا لل  للدةلزراق 
 لمينا  وا  لمنةلت عالدر

 
يياة   15399332لأة   ع    ع  لاطنلالق غان لل ماار نة لرخمئ  ي  يشان ل

 5.8يياة  اط اي  ن سدر لرخما  ع ة  نةي   11828576لل  يديد نةي   2015اط اي ع ر 
ي ي او   لك لييماع    لمطنلالق لل ماار ي  2019-2015   للدارر و   للدةة 

يياة  اط اي  ند ة  ردة ع ة  نةي   93741110لل   2015يياة  اط اي  ا   78649032
    للدارر ليدةة رمس ا ع   . 4.8

ددةع   اةة ر  ي  ع.  للسيدااق    يأا  لمطنلالق لل اير .ة لرى ال للدةلزرر ل
 ةلرة لرىاا  نال لل مي  ر  ع  . ال لطنلالق م يةيا    للدةلزرر يم  للدةلزرر   دةياى اي

  ا   لعىخةل  للمئا  للخايج   للد ا   لل ة اير  غان.اي  لطنلالق لل ايب للللد ي ي 
جداير يعة  للخةياق لل اير لألعاعار  لل  ننا   للدا   لل ايب  ئ      ض ب    

 . لل نف لل   (
 النفقات العامة: ثالثا: 

( 5كديييا طةضييي  ا للأييية     2015ويييةعق لل م ييياق لل ايييير تامرخميييا  ي ييي  يةلزرييير 
ي للىي  ويةعق ي  يا لل م ياق تامييمياع تسيدس 2018ل مي اىي  يةلزرير تسدس ية.ةي عع اي ل

للىي   2019للى س  لل سد  تأع اي لل ميي  لييم   تشا  ع دن    للدةلزرر للى ةطنار ل ا  
يياية  اط ياي لىسيةطة  11188062يياة  اط اي و ي  ي  يا يدييد  128443052وي   
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يسيةطة لمنسيا  صينلار ضيد  لل م ياق رم عنسا  للةط  للةلوي   للخيايج ي  لي  يي كن   ينة 
 اط اي.  يياة   5608898 للى  وي    2017   يةلزرر 
 
  يياة  اط اي( 2019-2015لل اير  لل م اق للأايار  لمعىمدايار ليدةة (: ي ةطنلق اأ  لل م اق 5جة    

النمو بين  2019 2018 2017 2016 2015 التفاصيل

2018-

2019 

 23.3 128443052 104158184 100671161 105895723 119462429 النفقات العامة

النفقات 

 الجارية

78248392 80149411 75217142 79508072 95851678 20.6 

  74.6 76.3 74.7 75.5 65.5 النسبة

النفقات 

 الاستثمارية

41214037 25746312 25454108 24650112 32591374 32.2 

  25.4 23.7 25.3 24.5 34.5 النسبة

 2019-2015للد ةي: للدةلزراق لل اير 
 لل سس ي  لاىساق للدااث -
 

رأة ع  . ال ض اا  ي دةم   2019-2015   ة ي يا  للدةلزراق لل اير ليدةة 
 .  يشا  يا  2015يياة  اط اي  ا   78248392 ي  لل م اق للأايار   ة وي   

يياة  اط اي  .ة ليأا   119462429   للدارر ي  لجدال  لل م اق للدال ر  65.5رسدى  
ينغةق ت     يخماض لل م اق للأايار لةجةا لرماب جاي  غان يدني يدا ي    ع  . ال 

ي  ااث لل سدر  لل ادر   ة  2016.ةيل  تالدةليا للدالاري لم عر ا  ااق  لييم       ا  
قي       للدارر ي  لجدال  لل م ا 75.5يياة  اط اي  ن سدر  80149411وي   نادى ا 

للةن  لل   يمىن   ا  لمعىدنلي    يخماض لل م اق للأايار  للىةعل تاارماب 
لمعىمداي  ليظن ف للى  ين و ا للدية ي  اياي  يةنب يشايال للى دار تسدس لاى   

لل   2019ال ش لميث لميلض  لل نلنار.  نة لييم   لل م اق للأايار    ي ةطنلق يةلزرر 
   للدارري  يدا يأةي لم اية للا  عر ا  74.6اي  .  يشا  رسدر يياة  اط  95851678
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لييم   ي  ااث لل ادر لم عر ا ي  ااث لل سدر لرخمئ  تسدس للى ةطنلق للدنيم ر 
لي م اق لل اير. ر  للىةعل    لمرماب للأاي  كا   ي  اساق لمرماب لمعىمداي  لل   

يياة  اط ايي لى خمض ي   41214037 ن ادر  2015   يةلزرر  34.5وي   رسدى  
يياة  اط اي  ن سدر  32591374ااث لل ادر  لل سدر    للدةلزراق لل ا ري   ة وي   

.  للشا  ل ي  طةضم لل  ناق وا  2019   للدارر    للدةلزرر للى ةطنار ل ا   25.4
 ياةي ياةراق للدةلزراق لل اير.

 

 
 دةلزراق لل اير(: لل  نر وا  ياةي ياةراق لل1 ا   

رم اق يسةطة لنسا  للةط  للةلوي   للخايج   ئ       2017 نة يئد   لل م اق لل اير ي   
يئدا  لل م اق لمعىمدايار لل ن   لمج دار للى  ي ة ي  لمطنلالقي رم عر  طد ا  لي ا ةة 

ر  لال ليأايار ل لك لل .دار ل عىةلير للدالار  د  لمنىنل  يأس ع  ياة  لي م اق لمعىمدايا
جا  . ل للى ااة.   للأة   ل ي  طدا  لنسا  للةط  للةلوي   للخايج   لل ن   للخايجار 

 للخاصر وىدةا  لل م اق لمعىمدايار.
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 2019-2017( لنسا  للةط  للةلوي   للخايج   لل ن   لمج دار ليدةة 6جة    
 2019 2018 2017 التفاصيل

 128443052 104158184 100671161 النفقات العامة

 11188062 8246899 5608898 اقساط الدين الداخلي والخارجي

 8.71 7.92 5.57 نسبة االقساط /النفقات العامة%

 95851678 79508072 75217142 النفقات الجارية

 32591374 24650112 25454108 النفقات االستثمارية

 5374672 5516318 4254018 القروض االجنبية

 16.49 22.38 16.71 نسبة القروض/االستثمارية %

 2019-2017للد ةي: للدةلزراق لل اير لأل ةل  
 

 رابعاً: العجز

ت أز ظا.ن   لعىدنق و    لل الر لل  يةلزرر  2003ل ةق للدةلزراق لل اير ت ة  
 ي   ة ويد2019-2015ي  للأة   ل ي  طةضم ياةي لل أز للدخاي و   للدةلزراق 2019

يياة  اط اي    يةلزرر  12514516يياة  اط اي لرخمض تشا  كدان لل   25414065
ي  ا ا  2019يياة  اط اي    يةلزرر  22873366رم عر   اا  لييمل تشا  ااا لل   2018

. ل لل أز ي  للة ن للدى    ي  زاااة عع اي لل مي ع  زاااة لل اايلق لل مااري ع  ي  
 وي ي  للأة   ل ي  طةضم لل أز و   يةة للد ث:لمنىنل  للخايج   للةل

 
  يياة  اط اي( 2019-2015( لل أز للدخاي و   للدةة 7جة    

 2019 2018 2017 2016 2015 السنة

 22873366 12514516 21659740 24194919 25414065 العجز

 18 12 21.5 22.8 21.3 العجز/النفقات العامة%

 نسبة العجز /الناتج

% 

3  11.9 9.6 8.3 9.7 

 .2019-2015للد ةي: للدةلزراق لل اير ليدةة 
 2019ي  يسةاة نارة  للدةلزرر ل ا   2019  2018 ةل رسدر لل أز / لل ايج لاىسد  ي  ند  للدااث 

 
يشان لل أز للدخاي تأر  اللر تدطنلالق لل مي  انكر لمنى اا  اسان تايأا  ي ا ل  

لل   ي ار  لمنى اا ي  يكةاي رأة ع  لل اةير  دي   ي   لية ية لمنى ااير  م  للةن 
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يخماض لل أز للدخاي  لل   يمىن  عر  ي ة  لل اةير تخي   أز ليىأثان    لل شا  
لمنى اا .  للشا  للداار  ل ي  طدا  ياةي لل أز للدخاي.  اشان ع  رسدر لل أز لل  لل ايج 

ر ل عو را لل سدر للدىم   يا ا    ي ا.ةة ضد  لل ة ا للدسدةح و ا  2015 ار      ا  
ياعىناخ  كد ااي لي سدر للد دةلر    اا  رأة.ا نة لييم   تشا  كداني  انجل . ل لمييماع 
لل  لرخما  لل ايج للد ي  لمجدال  تسدس للظن ف لمي ار للى  ين و ا للدية  عاانة ال ش 

 مي    للسةب لل الداري  لال لل   ي  ث ث ي ا ظاق  نلنار  ئ      ية.ةي عع اي لل
 لل أز رمس .

 

 
 2019-2015( لل أز للدخاي ليدةة 2 ا   

 
يشان للشا  ل ي  ي ايرر وا  لل أز للدخاي  لل أز للم ي   لل   يظ ن للىداط  لل دان وا  دا 

  . ل يسىة   ل ااة لل ظن تسااعر لمننل  لل   يىخ .ا لل اةير لىدةا  2017تخاصر     ا  
 لل أز.

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

2015 2016 2017 2018 2019

 العجز

 العجز
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 (: ي ايرر وا  لل أز للدخاي  لل أز للم ي 3 ا   

 
 الموازنة العامةرابعا: مشكالت 

 ه:انتاج النفط وأسعار  -1
ل  طىخي  لمنى اا لل نلن  ي  صمر للنا ار ي   ي اصمر لميناح يل للشنكاق لل ماار 

تاعىدنلي وى ةال   ن ا  .   لل مر ي زير ل   ي  للنغ  ي  للة ةلق للى  يماي 1952    ا  
ي ااي لمطنلالقي ل   ظي  لمطنلالق لل ماار .  للد اد ر  ي  لطنلالق للدةلزرر  كدا يةضم 

ع  يسىخة  لطنلالق لل مي  2003(.  يمىن  ي  لل اةياق للدى اندر ت ة 1   للأة    
يسىة س  لىخماض لم ىداا  يا ا ي  و   لعىخةل  لطنلالي ا    و ا  نا ةة لرىاجار يى ة ر

جز ل  ي  يشا   لمنى اا لل نلن  يم  للداالر.  اىايس لمين ي  ج ر عونى ياةان لل ااع 
لل ما   لعىخةل  للى  ةلةجاا لل ةطمر ت ار زاااة لمرىاا يل لمو  و ظن لم ىداي لل  نر يل 

يسىةااق ي ظدر للديةل  للد ةية لي مي  ااجر للسةب لل ماار لل الداري ت ار للد ا ظر  ي  
لمع اي لل الار. رنى ع  لوىااي ع ن لل نف ل  يخئل لل  ل ىدايلق لنى اايري و  لل  

ب لل  ة للة ل ي  م  لل   لل   ية.ةيق ت  لع اي لل مي   لي  لق ي  نةى وايجار تخاصر ص ة

25414065 
24194919 

21659740 

4006988 

12739473,52 

140796,02 
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ا مي ليدنيا  للةلاة  لمع اي للم يار .   56ي رأة ع  للدةلزرر ل ىدةق ع ن 2015    ا  
ا مي  ل   56ي  ي ةطن ع ن للدنيا   2019ا مي ليدنيا  للةلاة     للدةلزرر لل الار  47.9

ا مي.  ر  لوىااي . ل للس ن عةف يأ   ي  لل أز للدخاي عن   70لمع اي يىأيجم اة  
يدا .ة ي ةي    للدةلزرري  ن لك   ةيا ط سس لل  لل ايج عةف ي خمض لل سدر  ااة   ضل 

 لل ااار لل ةيار ع ئ   ادا  ل  لمنىنل  واسن.لمنى اا ي  
 
 كفاءة التنفيذ -2

يشان للدااراق للةلياة    للأة   ل ي  ع  رسس ي ما  للدةلزرر ي خمئر و   للدةة 
 ة  ية ن للدااراق    رم اق للةزليلق  لل ائاق غان للدنيدار وةزلية  تسدس.  2015-2017

ي 2017-2015اق للد نة    للدةلزراق لل اير ليس ةلق ي  لليأة  لل  للىخ ا      لطنلالي اي
 اساق لل اةير للد شةي ي  ند   زلية للدالار  ي  يةن  اي  ي  لعىخنلا رسس للى ما   ي  

( ع  رسس 8.   اةضم للأة    ةى للةاةلق لماليار   ي  يسىةى للدةلزرر لل اير كا ىيس
ي 2017تالدارر  ا   75لل   2015لدارر  ا  تا 58.9ي ما  للدةلزرر لمجدال  نة لييم   ي  
 2017تالدارر  ا   64.6لييم   لل   2015تالدارر  45 رسس ي ما  للدةلزرر لمعىمدايار وي   

 انجل . ل لمرخما  لل  يةجا  ج ةا للة لر لد اينر للى ظاداق لمي.اواري ل   .   لل سس 
  يسىةى للةاةلق للد م ةي   ي  عدا  للدما ي يخم     طااي ا يداط ا  ااال     رسس للى ما   ي

تالدارر رسدر ي ما   زلية  0.6رسس ي ما  للدةلزرر لمعىمدايار كار  رسس ي خمئر جةل ي يم   
وي   رسدر ي ما   2017تالدارر  زلية للة اعي     يةلزرر  ا   0.5ي   2015للدالار  ا  

تالدارر     زلية لمي امقي ل   يا  3.2لدارر   تا 0.2للدةلزرر لمعىمدايار     زلية للة اع 
تالدارر ت ة ع   6151طمان ع  رسس للى ما  لةزلية للنااضر  للشداق كار  ينيم ر جةل  ر  وي   

ي  انجل للسدس     لك لل  يخ ا  يدالد لضا ار لل  2016تالدارر    يةلزرر  65.7 ار  
 ة ن للدااراق    لنيا  كناعىا .للد  س.   يدا يأةي لم اية للا  .ة  ة  ي

عيا    رسس ي    لمطنلالق للم يار   ة يداط   يا وا  رسس ي    ينيم ر  رسس ي     
( يماصا  لمطنلالق 9ي خمئر تسدس  ة  للى ةطن لل  ام لىك لمطنلالقي  اةضم جة    
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لمونى   لك تسدس  لل   يشان لل  زاااة لمطنلالق للدى   ر ي  للئنلرس  للنعة   لمطنلالق
لمزير للدالار للى  يدن و ا للدية تسدس لرخما  لع اي لل ميي  . ل عاى تال اةير لليأة  لل  
ي ااي للىدةا  غان لل مااري واة ع  . ل لمجنل  م يخية ي  يأثان عيد   ي  لمنى اا تسدس 

.   ي  للنغ  ي  لييماع االر للنكةا للى  يدن و ا لمنى ااي للى  يمىن  عااعر يالار يةع ار
لمطنلالق غان لل ماار    ي ةا  لمطنلالق لم ع  رسس يسا.دى ا نة لرخمئ  تسدس لييماع 
لع اي لل مي للى  لاق لل  لييماع لمطنلالق لل ماار  ي  اساق لمطنلالق غان لل ماار.
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 (: 8جة    
 2017 2016 2015 الوزارة

 الموازنة الاجمالية الموازنة الاستثمارية الموازنة الجارية الاجمالي الموازنة الاستثمارية الموازنة الجارية الاجمالي ماريةالموازنة الاستث الموازنة الجارية

 99.8 5.1 102.9 87.3 4.8 92 68.3 3.9 72.9 مجلس النواب

 83.4 0 83.9 74.4 0 75 76.7 0.01 77.6 رئاسة الجمهورية

 77.8 53.7 86.6 75.3 83.6 72.4 58.1 38.4 70 مجلس الوزراء

 41.3 0 41.6 47.9 2 48.5 58.8 10.2 60 وزارة الخارجية

 80.4 7.6 80.5 67.7 1.1 68.1 63.6 0.6 64.7 وزارة المالية

 95 4.2 99.8 96.9 60 98.7 73.6 7.1 85.6 وزارة الداخلية

 97.3 43 97.4 51.1 32.1 51.3 62.5 41.8 63.1 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 76.1 26.4 77.5 62.5 97.9 61.4 59.9 26.4 62.1 وزارة الصحة

 62.2 0.2 96.7 79.7 0.7 94.8 50.9 0.5 107.9 وزارة الدفاع

 103.4 554.4 101.7 90.1 172.3 88.3 96.5 28.9 102 وزارة العدل

 122.3 0.4 122.7 96.9 12.5 97.4 95.4 30.6 96.3 وزارة التربية

 230.5 6150.9 78.9 91.1 65.7 97.3 53.9 28.6 97.4 الشباب والرياضةوزارة 

 46.8 15.5 46.8 9.4 165.4 9.3 36.1 20 36.2 وزارة التجارة

 86.1 71.2 86.1 69.3 30.8 70 77.1 65.5 78 وزارة الثقافة

 47.1 17.3 56 67.2 37.3 85.3 65.4 52.8 103.4 وزارة النقل

 104.5 128.4 93.3 6.8 37.3 0.2 41.2 18.8 53 الوزارة البلديات والاشغ

       63.5 68.9 53.6 وزارة الاعمار والاسكان

 26 6.5 27.6 26.6 8.8 28 57.1 31 59.7 وزارة الزراعة
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 2017 2016 2015 الوزارة

 الموازنة الاجمالية الموازنة الاستثمارية الموازنة الجارية الاجمالي الموازنة الاستثمارية الموازنة الجارية الاجمالي ماريةالموازنة الاستث الموازنة الجارية

 58 17.6 91.5 124.6 233.9 83.8 77.2 66.3 91.3 وزارة الموارد المائية

 89.4 90.8 74.4 76 84.6 14.6 96.4 97.7 77.9 وزارة النفط

 99 46.4 102.9 63 14.2 73.2 87.3 43.4 100.7 وزارة التخطيط والتعاون الانمائي

 115.8 802 105 104.5 250.8 97.8 174 209.8 90.2 وزارة الصناعة والمعادن

 91.6 46 91.7 76.7 10.3 79.1 82.6 38.4 85.5 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 111.8 186.4 82.1 61.5 58 63.6 26.6 21.9 34 وزارة الكهرباء

       93.2 60.7 95 وزارة العلوم والتكنولوجيا

 73.8 3.2 98.2 15.2 89.6 11 93.3 97.6 88 وزارة الاتصالات

       69.7 32 73.5 وزارة البيئة

 20.2 17.5 20.2 14.9 2.3 14.9 6.2 3.2 6.2 وزارة المهجرين والمهاجرين

       76.6  73.3 لانسانوزارة حقوق ا

 0 0 0 0 0 0 16.9 0.8 26.4 حكومة اقليم كردستان

 101.5 79.2 104 45.5 25.9 91.6 38 31.7 85.4 دوائر غير مرتبطة بوزارة

 94.3 13.4 94.4 83.2 8.7 83.4 95.4 37.5 96.3 مجلس القضاء الاعلى

       64.3 93.8 64.2 وزارة السياحة والاثار

 75 64.6 78.5 63.3 61.7 63.8 58.9 45 66.2 العام المجموع 

 للد ةي: ي   د  للدااث تام ىداا  ي  اساتاق للة لر للد شةية  ي  يةنل  زلية للدالار
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  رسس يئةار( 2017 -2015( رسدر لمطنلالق للم يار لل  لمطنلالق للدخاار ليس ةلق 9جة    
 2017 2016 2015 التفاصيل

 95.8 63.4 65.2 رادات النفطية والثروات المعدنيةالاي

 131.4 104.1 83.4 الضرائب على الدخول والثروات

 88.4 24.4 11.4 الضرائب السلعية ورسوم الانتاج

 114.4 97.1 73.7 الرسوم

 79.0 22.7 32.3 حصة الموازنة من أرباح القطاع العام

 45.5 31.3 96.1 الايرادات الرأسمالية

 78.4 887.3 103.4 رادات التحويليةالاي

 200.8 86.3 244.3 ايرادات أخرى

 97.9 66.5 70.6 المجموع

 للد ةي: ي   د  للدااث تام ىداا  ي  اساق للة لر للد شةي  ي  يةنل  زلية للدالار.
 

 التوقيت: -3
عيا ي  ااث للىةنا ي ط   نارة  لمالية للدالار  ي  ع  يأيل لل ةلق طدةع تد انشر  

للدةلزرر لل اير  لننلي.ا    يشنا  لم   ي  ك  ع ري ل   رنى ع  للدةلزراق  نسدس لل نلع 
ل  ي ن  ل   2014للسااع  ل  ي ن    يةل اة.ا للد ةاة    لل ارة ي م و  ع  يةلزرر  ا  

للدالار    اساتاي ا لل م اق للم يار  لمطنلالق للم يار اى  طى  ي ن ر رسس لل نف  ي ةي  زلية
 لميأا.اق لل  صن    ا ا  .   لل الر ي ةث أل   ينة  ل  يا  ل ا ع  يدني عةى لل نلع 
للسااع  ل ةر ا ع ر لرىخاتاق  ااة  لل نلع وا  لل ى  ي  و   للدةلزرري  ئ       لك   ة 

 اي لل مي  د  للدةة للى  لعى نن  ليد اانر  ي  للدةلزرر لاس  كىيك للدةة    االر ينلجل لع
 .2018-2015للة نة للدالار.   للأة   ل ي  طةضم ياياع لننلي للدةلزراق ليدةة 

 
 2018-2015(: للةنارل لل نلنار يةة يأوان للدةلزراق لمي ااير ليدةة 10جة    

 أيام التأخير خهاتاري الوقائع العراقية السنة

2015 4352 16/2/2015 47 

2016 4394 18/1/2016 18 

2017 4430 9/1/2017 9 

2018 4485 2/4/2018 92 

 للد ةي: للأة   ي  ل ةلا للدااث. 
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لل  ل ااة ينياس لل  نر يل لنيا  كناعىا ي ر   2018 ا ةا عدس للىأوان    يةلزرر 

   للدارر ت ة لعىد اا لل م اق  17ةلزراق للسات ر  للدال ر  ةل  لل سدر للى  كار  يد م    للد
للسااايري  ئ       ديار ي ةطن لل مي  عاانة لل اةير لمي ااير  ي  آتاي لل مي    كنكةل 
 للى  ياالس ااةير لمنيا  تد ااة للساانة  يا اي يل لل ي  ع  ي شةيلق  زلية لل مي وي  ي  

 ةل ع  ا ة  لمنيا .ع  كدااق ي ةطن ي  ا ة  كنك
عيا ي  ااث ليأا  للدةلزرر لل اير رأة عر ا صدد  تالى انض يل اا  لمنى ااي  م  
للةن  لل   يدن لمنى اا ت الر ي  للنكةا  لل   طىايس عااعر يالار يةع ار  ااة  . ال 

كةا  أز يخاي يسىة س انكر لمنى ااي رأة ع  للسااعر للدالار ي د   ي  ي دا  االر للن 
 يأي  تدةلزرر ي شمار تخاصر    للأارس للأاي    ة  نض   ةال  ي  للئنلرس للى  ي ة ي  
للايس للم ا ي  .  و لك يى انض يل للسااعر لل  ةير للىةع ار للى  لعىة د  انكر لمنى ااي 

   ع  لل أز    للدةلزرر لل اير .ة رىاا   ر للدةليا  لال رىاا عااعر يالار يةع ار. كا  ي
 للدمىن  ع  طى  يخماض لل م اق للأايار غان للئن يار  للى  لال ل ا يسات ت ااة للدةلط ا .

 
  الموازنة العامة وسعر الصرف -4

يدمي  وىة.ةي عع اي  2014ي ن  لمنى اا لل نلن  لل  صةير ا ا ار يزا جر ت ة 
ىايس للىخي     ع ن لل مي  نااى   ال ش ثيث لميلض  لل نلناري  لدةلج ر ييك لل ةير ط

للة اع     يدا يسدس .ةي جز  كدان ي  للدةليا ي  ي ن للد ك للدنكز  لل نف للماو  لل   
لل دير لمج دار اى  طى  لعىا اق ل ثاي للسيدار ل ا  للى يا  ي  ا  للى ة  لل  ع ن لل نف 

يأس ع  ياة  للى ةا  ينةليل  للدن ي  ندا ع  للى الاب لمجىدا ار للدىنيدر  ي  للى ةا   الاري ل ل 
 نشا  يةياأ  تخاصر ل ل  يد ا ع  . ال  نب وا  ع ن لل نف لمعد   ع ن لل نف 
للدةلز ي  . ل ي   أر  ع  يخمب ي  ل ثاي للسيدار  ا ي  ي  لل أز للدمىن     للدةلزرر أل  

  ص ة ب لل  ة للة ل  ي رم عع ن صنف للةط اي ي او  للة مي ي ةا ي  و  لطنلالي ا  رم اي ا 
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. (1 ط  م تايداع ع ن لل نف للماو  يل لل ي  لر  ي ن تأ.دار ليداع رظا  لل نف لل ن
  للأة   ل ي  طةضم اا  لل أز ر ل ي  ل ىداا صنف لل نف للدةلز . 

 

                                                 
1
المراجعة الثانية التفاقية االستعداد  ،2017آب  9في  323/17صندوق النقد الدولي بيان صحفي ذي العدد  

 االئتماني.
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 2019-2015(: عا اياة.اق لل أز تا ىنل  ي ان ع ن لل نف 11جة    
 2019موازنة  2018موازنة  2017موازنة  2016موازنة  2015موازنة  التفاصيل

سعر 

الصرف 

1166 

سعر 

الصرف 

الموازي 

1216 

سعر 

الصرف 

1182 

سعر 

الصرف 

الموازي 

1303 

سعر الصرف 

1182 

سعر 

الصرف 

الموازي 

1251 

سعر 

الصر 

ف 

1182 

سعر الصرف 

 الموازي

سعر 

الصرف 

1182 

المتوقع السعر 

1200 

1201.0 

 56.0 56.0 46.0 46.0 42.0 42.0 45.0 45.0 56.0 56.0 )دولار(معدل سعر النفط 

معدل التصدير )ألف برميل 

 يوميا(

3300.0 3300.0 3600.0 3600.0 3750.0 3750.0 3888.0 3888.0 3880.0 3880.0 

اجمالي الصادرات )ألف 

 برميل(

1204500.0 1204500.0 1314000.0 1314000.0 1368750.0 1368750.0 1419120.0 1419120.0 1416200.0 1416200.0 

اجمالي العائدات النفطية 

 )ألف دولار(

67452000.0 67452000.0 59130000.0 59130000.0 57487500.0 57487500.0 65279520.0 65279520.0 79307200.0 79307200.0 

اجمالي العائدات النفطية 

 )ألف دينار(

78649032.0 82021632.0 69891660.0 77046390.0 67950225.0 71916862.0 77160393.0 78400704.0 93741110.0  

ايرادات غير نفطية )ألف 

 دينار(

15399332.0 15399332.0 11967403.0 11967403.0 11061196.0 11061196.0 14483275.0 14483275.0 11828576.0 11828576.0 

.94048364 الايرادات )ألف دينار(

0 

97420964.

0 

81700803.0 89013793.0 79011421.0 82978058.0 91643668.0 92883979.0 105569686.

0 

 

.119462430 النفقات )ألف دينار(

0 

119462430.

0 

105895723.

0 

105895723.

0 

100671171.0 100671171.0 104158184.0 104158184.0 128443052.

0 

128443052.0 

- العجز )ألف دينار(

25414066.0 

-

22041466.0 

-

24194920.0 

-

16881930.0 

-21659750.0 -17693113.0 -12514516.0 -11274205.0 -

22873366.0 

 

  17.8- 10.8- 12.0- 17.6- 21.5- 15.9- 22.8- 18.5- 21.3- العجز %

  19351.4- 9387.3- 10587.6- 14143.2- 18324.7- 12956.2- 20469.5- 18126.2- 21795.9- العجز )مليار دولار(



 
 

 المالية العامةالسياسةأوراق في 
 

 

 

 
وي كاظم

ّ
ي الموازنات االتحادية،  أ. د. كامل عال

 30من  21 صفحة 2019-2015قراءة ف 
 

 الموازنة واالستثمار في القطاع النفطي: ادساس
ةا لرىاا لل مي    يةلزرر  علب  3880علب ونيا  طةياا  لزالا لل   3300و  ة  2015ان

ي  ل  ي   لل اايلق لل ماار لل  ييا .ي  ي يني  ي  للدةلزريري  مي  2019ونيا  طةياا     يةلزرر 
طةيايييا ي  لييي  ي شييين  زلية للييي مي عليييب ونياييي   3583وييييد للد ييية  للايييةي  لشييي ن عق  2018يةلزرييير 

لرىيياا لليي مي ييي  نديي  للشيينكاق لل ايييير تدةجييس جييةمق للىيينلوا .  نييال ظن لديي م ييييك للشيينكاق 
ع ئ  لل  ة  لل ماار  د  . ل يسىةجس ع  يي خمض للىخ ا ياق للدةج ير للي  لل اياع لل ماي  

م تالأيية   ل يي  رأيية.ا  يياي  ع ميين ييي  ر ييب لجدييال  للىخ ا يياق لمعييىمدايار.  كدييا يةضيي
 ل ي :

 2019-2015( للىخ ا اق لمعىمدايار لةزلية لل مي ليدةة 12جة    
 النسبة اجمالي التخصيصات تخصيصات وزارة النفط السنة

2015 14000000 41214037 34.0 

2016 14000000 25746312 54.4 

2017 13750826 25454018 54.0 

2018 13495132 24650112 54.7 

2019 15852510 32591374 48.6 

-2018النمو بين 

2019 

17.5 32.2  

 2019-2015للد ةي: ي   د  للدااث تام ىداا  ي  للدةلزراق لل اير لأل ةل  
 

وديل جيةمق يينلوا  لم لر يا  2012 – 2008  نض  لل اةير لل نلنار و   للدةة
   للمارايير ع.يي  للأييةمق ألر ييا  ي يية للأةلىييا  لم ليي لعييىمداي للميين ة لل ماايير. رميي ق عينييل ي  ييا ت ايير

عغيييس لل  ية  لل ماايير للداىشيمر  للىيي  ي ييل  ي  للد ا يير للأ ةناير. عيييا للأةلير للمالميير   يية   نضي 
غيييس  يا ييا لل  يية  لل ازايير يييل ا يية  رماايير صيي انة.   ييدي  للأةليير للنلت يير   ييةا لعى شييا ار 

يياية  ونياي  طةيايا  ت يية   13.5رلي    نة كيا  يي  للدايي  ع  طيزالا لرىياا للي مي غازار  رماار.
 .2020 ا  



 
 

 المالية العامةالسياسةأوراق في 
 

 

 

 
وي كاظم

ّ
ي الموازنات االتحادية،  أ. د. كامل عال

 30من  22 صفحة 2019-2015قراءة ف 
 

ع ا  لل   لةزان للدالاير و يا    2018-2015 ي  ج ر عونىي  د  للدةلزراق لأل ةل  
ييايياي ا مي   ييي   ييا  لصييةلي  لايية ع   ييةة  12 ييي  طيييس  زايين لليي مي لصييةلي عيي ةلق ت اديير 

(ي  نية ويي  2018ر لصةليلق  ي  ع  ي ن   ي  يأيل لل ةلق  ي    .   للأديير  ي  يةلزري
 ي  .   للدااة ليى س  لل   طنع  ي  عع اي لل مي. 2019يةلزرر 

 
 اآلثار االقتصادية للموازنة

ي ةف للسااعر للدالار لل  للىأثان    لل شا  لمنى اا  ي  و   لعىخةل  عا لي ا  
لوى   .اا    للسااعر لاطنلاير  للسااعر لارمانار(ي  ي  راةى يشا   لمنى اا لل نلن  . 

لمرىاا  لم ىداا  ي  لل ااع لل ما ي  لدةلج ر .   للدشاير طىايس لمين ي شاي لل ااع 
لل  ا    للزيل    يةجا  ع دن نةي ي  لمرماب ر ة.داي واة ع   لنل لل ا  يشان لل  ع  

 لمرماب لمعىمداي  للدةج  للا دا م طى اعس ي  ع.داى دا  للأة   ل ي  طةضم  لك:
 

 علب  2019-2015( لمرماب لمعىمداي     لل اا ا  للزيل    لل  ا    ع.داى دا لل سدار ليدةة 13جة    
 اط اي(

 النسبة  الصناعة النسبة الزراعة اجمالي التخصيصات السنة

2015 41214037106 80000000 0.19 110000000 0.27 

2016 25746311538 59280000 0.23 49400000 0.19 

2017 25454018000 50188000 0.20 16820000 0.07 

2018 24650112138 42154445 0.17 54865598 0.22 

2019 32591374023 100325975 0.31 90574798 0.28 

 2019-2015للد ةي: للدةلزراق لل اير لأل ةل  
 لل سس ي   د  للدااث -

 

رسدر للةلاة     يشان للأة   لل  ع  للىخ ا اق لمعىمدايار ل  ي   اى  لل 
للدارر    اا  يأا زق للىخ ا اق للدةج ر لل  لل ااع لل ما  ع من ي  ر ب 



 
 

 المالية العامةالسياسةأوراق في 
 

 

 

 
وي كاظم

ّ
ي الموازنات االتحادية،  أ. د. كامل عال

 30من  23 صفحة 2019-2015قراءة ف 
 

للىخ ا اقي  . ل يشان لل  يةى للىخيب لل   عاد   ي زيا  ل  ط  لل اا ا ي  . ل 
ي ىاا لل  ل ااة لل ظن    للسااعر لمنى ااير لل اةيار يأا  ع.  ناا ا  يراسا ي ل ة  

اية  ي  لل  ة  و دا  م للدائر لمعىمدايار جا تر ل عىمداي  ا دا ل ةة م لل اةير نا
 لعداق م يأا  ل كن.ا    . ل للد ث.

    يأا  آون  لل   ل  يسات ت ااة للدةلط ا   .ة ت ض لل م اق لل ا دري ر   
 2500( لل  لل م اق لل ا در   ة وي   يخ ا اق للداانر للىدةا ار 14يشان للأة    

ييااي اط اي  ا    نل  ي  ة  لل  ار  1533 لما ار  2015ااي اط اي    يةلزرر يي
   900   1500ييااي اط ايي  نة لرخمئ  ييك للىخ ا اق لل   1782 للش ان 
 ييااي اط اي ليم نلق ع     ي  للىةلل . 1520

 
 يياة  اط اي 2019-2015( لل م اق لل ا در لأل ةل  14جة    

 2019 2018 2017 2016 2015 التفاصيل

 1500000 1500000 2470000 2470000 2500000 البطاقة التموينية

نفقات استيراد الطاقة 

 الكهربائية

562500 395200 385200 405000 424600 

نفقات دعاوى نزاعات 

 الملكية

67000 24700 24700 6175 50000 

نفقات استيراد الوقود 

لمحطات توليد الطاقة 

 ةالكهربائي

590200 395200 395200 920787  

 1100000 900000 1515063 1515063 1533465 الادوية

دعم شراء محصول الحنطة 

 والشلب

1782144 1760758 1760758 1520758 1520758 

   14326 14326 14500 هيأة الحج والعمرة

 94560     التعداد العام للسكان

 4689918 5252720 575247 6575247 7049809 المجموع

 2019-2015للد ةي: للدةلزراق لل اير لأل ةل  
 



 
 

 المالية العامةالسياسةأوراق في 
 

 

 

 
وي كاظم

ّ
ي الموازنات االتحادية،  أ. د. كامل عال

 30من  24 صفحة 2019-2015قراءة ف 
 

ع  لعى ةلف لى يا  للداالر عةل       يأا  للىأثان    نةة لل د  ل  ري ظ    للدةلزرر 
   طنا  للس   لخي  وائر ي ردر ل د  لل ااع للخاف  ي ةي  للة   ارشا  يشايال جةطةة 

  وي  نااع لرىاج  ا ا   ااةي  يسىة س  ارض نااية  ي  لعىا اق جز  ي  لل دالري ع
علب يةظب طى اضة  ي ليس  400لل دالر    لل ااع لل ا  تخاصر ر ل  يد ا ع  . ال 

 ا ىسدة  لل  يشايال يىةنمر. عيا للأ از للةظام  لية لر   ة ي ار  ي  ين. ي   ة ع ة ص ة ب 
لمعى ةلا لمرىدار   ي  ضن ية ليداع عااعر لل  ة للة ل     ي نان     للدنلج ر للمارار ميمانار 

للى شب  يخماض اأ  لل ااع لل ا  يدةع ي   ديار ي ةاض للدةظما  لل ط  ي الة   ي  
. لم ع  انكر (2 للى ا ة ع  طىنكة  للةظامر وى ةاض ك  ودسر يى ا ةط  تدةظب  لاة
ملىزل  و  ل لمجنل ي لماىأاجاق لموانة  للئ ي للش د   ن   ي  لل اةير للىخي     ل

 . ل لمجنل  ر  لنيدل  در  عةف طزاة ي  للى الاب لمجىدا اري ل ة  لل ااع للخاف غان 
يسىة س لي دالر  لل ااع لل ا  ي ار  ي  للىن.   لمنى اا يدن ت الر ي  للنكةا ل    لمعداق 

  د  يخي  للة لر عةف يئا ب ي  يشاير للداالر. 

                                                 
2
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 المالية العامةالسياسةأوراق في 
 

 

 

 
وي كاظم

ّ
ي الموازنات االتحادية،  أ. د. كامل عال

 30من  25 صفحة 2019-2015قراءة ف 
 

 2019-2015لل اييا     للأ از لمالي  لية لر لأل ةل  ( ياةي ع ةلا 3 ا   

 
 

يشان للشا  لل  لرخما  ل ةلا لل ةى لل ايير و   للس ةلق لمين ر لم ل ي لعىأاتر 
.  إ ل لضم ا لل  لل ةى 2019لنع  لل  ة بي واة عر ا  ااق  لييم      للدةلزرر للدىةن ر ل ا  

علب يى ا ةي  لضا ر لل ط  يسىيدة   2500 ةا.  اةلل   لل ايير  ةا للدى ا ةط  لل ط  ي ةي
للن ليس ي   دار لل داير لمجىدا ار  للن اير لمجىدا ار  لل شة للش د   ا ةي  ةا.  اةلل  

يياة ي  إ ل  يد ا ع   6.5يياة   خ  ياة  يأدةع لل ط  يسىيدة  ي ليس ي  للة لر ت ة ا 
ر  ل نلا للش س لل نلن  جدا    ي ىدة    ي    خ ي يدا  لل ة  6.6 ةا ل نلا لمعنة 

 للة لري  . ل يا يسد  وة لر للن اير.
ي  لل م اق  2018   للدارر  ا   56 ادا  يىدل ي ةائاق لل اييا  للى   اي  

   للدارر  31   42   للدارر ي  لجدال  لمرمابي واة عر ا لرخمئ  لل   43للأايار  اةلل  
 ي  للىةلل . عرظن للأة   ل ي .   للدةلزرر لل الار  

                                                         2019-2015( ي ةائاق للدةظما   رسدى ا لل  لجدال  لمرماب  لمرماب للأاي  لأل ةل  15جة    
 يياة  اط اي

3021069 

2905626 

2885834 2885716 

2931961 

2800000

2850000

2900000

2950000

3000000

3050000

2015 2016 2017 2018 2019

 اعداد الموظفين

 اعداد الموظفين



 
 

 المالية العامةالسياسةأوراق في 
 

 

 

 
وي كاظم

ّ
ي الموازنات االتحادية،  أ. د. كامل عال

 30من  26 صفحة 2019-2015قراءة ف 
 

 3:1نسبة   2:1نسبة  3االنفاق الجاري  2االنفاق االجمالي  1ضات المشتغلين يتعو السنة

2015 38550630 119462429 78248392 32.27 49.27 

2016 36145464 105895723 80149411 34.13 45.10 

2017 35772754 100671161 75217142 35.53 47.56 

2018 44706464 104158184 79508072 42.92 56.23 

2019 40048342 128443052 95851678 31.18 41.78 

 2019-2015  للدااث تام ىداا  ي  للدةلزراق لل اير لأل ةل  للد ةي: ي   د
 

( طةضم لل م اق للأايار  لمعىمدايار    ت ض للةزليلق  لل   طدا  للزاااة 16للأة    
 دا  يار     2019لل اصير    للىخ ا اق تش ا ا    نااع لل  ننا     يةلزرر 

ق للة اع  للةلويار  للدالاري    اا  ل  للدةلزراق للسات ري  ئ      للزاااة     زليل
يزالا يخ ا اق  زلية لل  ر تالشا  لل   طى    يل ية.ةي لل ااع لل       
لل نلب.   يدا يأةي لم اية للا  ع  نااع للىننار  للى يا  ل  ط   لم.ىدا  لل ا   تخاصر 

    يأا  لمرماب لمعىمداي .
 مدايار  يناياة  اط اي((: لل م اق للأايار  لمعى16جة    

 النفقات الصحة المالية الداخلية الدفاع التربية التعليم الكهرباء    

2015 

  

  

 78.248 5.137 17.336 11.053 5.058 7.273 2.590 1.910 جارية

 41.214 0.346 0.308 2.000 5.723 0.100 0.168 3.000 استثمارية

 119.462 5.483 17.644 13.053 10.781 7.373 2.758 4.910 اجمالي

2016 

  

  

 80.149 4.981 17.765 9.976 6.182 7.273 2.792 1.959 جارية

 25.746 0.148 0.114 0.494 1.186 0.040 0.010 1.186 استثمارية

 105.896 5.129 17.879 10.470 7.367 7.312 2.802 3.145 اجمالي

2017 

  

  

 75.217 1.462 19.089 10.213 5.637 1.458 2.435 2.117 جارية

 25.454 0.041 0.011 0.545 3.144 0.005 0.010 0.844 استثمارية

 100.671 1.504 19.099 10.758 8.781 1.463 2.445 2.961 اجمالي

2018 

  

  

 79.508 1.821 24.209 9.723 5.143 1.706 0.272 3.147 جارية

 24.650 0.098 0.091 0.344 2.344 0.010 0.039 3.148 استثمارية

 104.158 1.919 24.300 10.067 7.487 1.716 0.311 6.295 اجمالي

2019 

  

  

 95.852 2.240 29.648 10.817 5.842 1.925 2.665 6.746 جارية

 32.591 0.316 0.168 0.434 2.099 0.141 0.060 3.987 استثمارية

 128.443 2.555 29.816 11.251 7.940 2.066 2.725 10.733 اجمالي

 2019-2015للد ةي: ي   د  للدااث تام ىداا  ي  للدةلزراق لل اير لأل ةل  



 
 

 المالية العامةالسياسةأوراق في 
 

 

 

 
وي كاظم

ّ
ي الموازنات االتحادية،  أ. د. كامل عال

 30من  27 صفحة 2019-2015قراءة ف 
 

 
  ة .اد  نااع لل  ننا    زليي  للةلويار  للة اع  ي  لغيس للىخ ا اق  للأة   ل ي  

 طدا  رسدر ك   زلية ي  للىخ ا اق للأايار  لمعىمدايار  لمجدالار.
 

 لأايار  لمعىمدايار ي  لمجدال  ل   نااع  %((: رسدر لل م اق ل17جة    
 الصحة المالية الداخلية الدفاع التربية التعليم الكهرباء    

2015 

  

  

 6.56 22.15 14.12 6.46 9.29 3.31 2.44 جارية

 0.84 0.75 4.85 13.89 0.24 0.41 7.28 استثمارية

 4.59 14.77 10.93 9.02 6.17 2.31 4.11 اجمالي

2016 

  

  

 6.21 22.16 12.45 7.71 9.07 3.48 2.44 جارية

 0.58 0.44 1.92 4.60 0.15 0.04 4.60 استثمارية

 4.84 16.88 9.89 6.96 6.91 2.65 2.97 اجمالي

2017 

  

  

 1.94 25.38 13.58 7.49 1.94 3.24 2.81 جارية

 0.16 0.04 2.14 12.35 0.02 0.04 3.32 استثمارية

 1.49 18.97 10.69 8.72 1.45 2.43 2.94 اجمالي

2018 

  

  

 2.29 30.45 12.23 6.47 2.15 0.34 3.96 جارية

 0.40 0.37 1.40 9.51 0.04 0.16 12.77 استثمارية

 1.84 23.33 9.66 7.19 1.65 0.30 6.04 اجمالي

2019 

  

  

 2.34 30.93 11.29 6.09 2.01 2.78 7.04 جارية

 0.97 0.52 1.33 6.44 0.43 0.18 12.23 استثمارية

 1.99 23.21 8.76 6.18 1.61 2.12 8.36 اجمالي

 2019-2015للد ةي: ي   د  للدااث تام ىداا  ي  للدةلزراق لل اير لأل ةل  
 

 نة يداط   للىخ ا اق    ك   زليةي   ة .اد   تشا  كدان للىخ ا اق للأايار    
   للدارري    اا  كار  وا   90ل   اي  عثن ي    زلية للىننار  للى يا   للةلويار  للدالار

    للدارر     زليي  لل  ننا   للة اع لخ ةصار .ايا  للةزلييا . 60-70
 (: رسدر لل م اق للأايار  لمعىمدايار    ك  نااع ي  يخ ا اي   %(18جة    

   الصحة المالية الداخلية الدفاع التربية التعليم الكهرباء    

2015 

  
  

 65.5 93.7 98.3 84.7 46.9 98.6 93.9 38.9 جارية

 34.5 6.3 1.7 15.3 53.1 1.4 6.1 61.1 استثمارية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجمالي



 
 

 المالية العامةالسياسةأوراق في 
 

 

 

 
وي كاظم

ّ
ي الموازنات االتحادية،  أ. د. كامل عال

 30من  28 صفحة 2019-2015قراءة ف 
 

2016 

  
  

 75.7 97.1 99.4 95.3 83.9 99.5 99.7 62.3 جارية

 24.3 2.9 0.6 4.7 16.1 0.5 0.3 37.7 استثمارية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجمالي

2017 

  
  

 74.7 97.3 99.9 94.9 64.2 99.7 99.6 71.5 جارية

 25.3 2.7 0.1 5.1 35.8 0.3 0.4 28.5 استثمارية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجمالي

2018 

  
  

 76.3 94.9 99.6 96.6 68.7 99.4 87.5 50.0 جارية

 23.7 5.1 0.4 3.4 31.3 0.6 12.5 50.0 استثمارية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجمالي

2019 

  
  

 74.6 87.6 99.4 96.1 73.6 93.2 97.8 62.9 جارية

 25.4 12.4 0.6 3.9 26.4 6.8 2.2 37.1 استثمارية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجمالي

 2019-2015للد ةي: ي   د  للدااث تام ىداا  ي  للدةلزراق لل اير لأل ةل  
 

 الخاتمة 
لملىزل  ت ارة  لمالية للدالار ع  ع  نارة  ي   ي ي  ي  ااث لملىزل  تالىةناىاق للزي ار  -

لدةلزرر لل  ي  ا  اي ي  لم ةلا لل  للد اانر  للى ما ي  ي ةطة لم.ةلف للى  يس   ل
 ئ      يني للى نان    للةضل لمنى اا   دا ياة   يا  اا  لمنى اا لل نلن  
لس ىا  ما ىا     للدةلزرر.  ئ      لي اب يشن ع لل ساتاق للخىايار ليدازلرار 

 للماةيللار لوىةل   ي  للس ر للداضار.
للدالار للدي ر للى  ي ىاا لل  اية   ي ة  ديار للدةلزرر للى ياةير ع.  يشا   للسااعر -

   الري  للى  يدةع ي  للىخي     يةلزرر للد ةا للى  ي ة و ا للدةلزرر ي   يشا   رلعىم ارا
 للة لر لل نلنار  للى ة  لل  يةلزرر للدنليج  لمال  ع  للدةلزرر لل منار. 

للى اي  ي  اي ليداع نةل ة للشما ار  لم  اح    للدااراق اى  يس   ليدااما   -
  لمعىمااة ي  ا    ل ةلا للةيلعاق ت ار يأا ز للسيدااق  ي دا  لميأاوااق.

 ي زاز لل ةلي تشأ  للدةلزرر  لمعىمااة ي  ليل  للأاي اق  ينل ز لألت اث  ي اظاي ا. -
لل د   ي  للئدي للدال  تخاصر ضدي لمرماب غان للئن ي   لل د  وىةصااق  -

ىةنب    ي م لل  ةب للى ا ةير ل ان يسى  ا اي  ين ا  ج از لل  ة ب  ادا يخ  لل
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للة لر تالىزلي  يل ا   لل ااع للخاف لاسىة س لألطة  لل ايير للمارئر.  ي الأر 
 يشاير يةظم  للد شآق للدىةنمر. 

موة ي  ي ظا  لمطنلالق ي  و    ن  للئنلرس  ي  ت ض للسيل لل دالار للدسىةياة  -
ئناد   لص ح رظا  للأداير    لل  ننا   للدا   لل نف لل     لص ح لل ظا  لل

  غان.ا.
يةجا  لمعىمدايلق ر ة لل اا اق لمرىاجار تخاصر للزيل ر  لل  ا ر  ية ان للة    -

لل ز  ل داي اى   لة يايس لمين  ن  لل داير للدانىر لد ىأاي داي يل لم.دار 
  للىأ اة  ي    اي "ص ل    لل نلب".

نر    ي ةطة ع ن ونيا  لل مي ل ة  يدم  ع.  للدا نلق للى  ي ة   يا ا للدةلزرري للة -
تامعىمااة ي  يةن اق لمع اي لد ظدر للديةل  للد ةية لي مي  يةن اق ص ة ب لل  ة 

 للة ل   لوىااي ع ن ي مظ  لدةلج ر للى يداق للى  ي ةث    لمع اي.
ع ن لل نف لمج د   للس   ي  و   يأيل للى سا  يل للسااعر لل  ةير    لوىااي  -

لل ةلق ليىأثان    لصنلي للد ك للدنكز   ي  ليداع ع ن لل نف للماو ي  ية ي نل 
 للس ن لل  يا .ة عارة    للسةب ألاى  لك لل  يخماض لل أز    للدةلزرر.

  ر  ضدي لمرماب لل ا  يأس ع  م طى  ي  و   للئ ي  ي  لل م اق لمعىمدايار و  -
 موة ي  ين ا  لل م اق للأايار  نس  ا للىش اي  ل ةر  ي  لل م اق للى ةطنار.

ل اا  ع لةار ليأارس لمعىمداي      زليق ي ا ر  نشا  لعىم ار  كةزلية للىننار  -
  للى يا .

ا   لمج زة للنناوار تخاصر اطةل  للنناتر للدالار لي ة ي  ظا.نة للمسااي  لل د   ي   -
ةلزرر للدنليج  للد ةا ي  لل ا  لل اا  ل ة  للدةلزرر لل الار  يةلزرر للد ةا( للى ة  لل  ي

 يسى ة  ي  ع ير لل نف ي  ااث لمرظدر  للىشنا اق لل اردر.
 

 جاي ر لل ة ر / كيار لمالية  لمنى ااععىا     لمنى اا لل ي      *( 
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ل  ر  ايةلا تشن  لل شن تد ااة لل نلناا .  يسدم لمنى ااطا  لشدار ي مةظر لل شن ا ةب 

 2018يشنا  للمار /رة ددن  9 .للد ةي

http://iraqieconomists.net/ar/ 

http://iraqieconomists.net/ar/

