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 يف العراق  "اهليكلي االقتصادي  اإلصالح"و مليزانيةمتويل ا
 الورقة البيضاء وتقرير البنك الدول 

 د. علي مرزا 

 مقدمــة  أواًل:
ركود    2019  أواخرمنذ   العالم  اقتصادي  ظهرت مؤشرات  انخفاض في  النفط    شمل  على  وانخفاض  الطلب 

  وباء كورونا   بسبب ، في أعقاب إجراءات االغالق في العالم  2020. ولقد تسارع االنخفاض بعد شباط  اسعاره
Covid-1910في    أوبك+(. نتيجة لذلك، من ناحية، والتزام العراق باتفاق  ب -2020أ،  -2020مرزا )  ؛ -

  عوائد تصدير النفط ، لتخفيض إنتاج النفط ومن ثم صادراته، من ناحية ثانية، انخفضت  2020نيسان    12
نصف   حوالي . على سبيل المثال، بلغت العوائد خالل األحد عشر شهر األولى2020بشكل حاد في  العراقي

لذلك فأن أهم ما يواجه العراق االن كمسألة عاجلة هو كيفية تمويل    2019.1مستواها مقارنة بالفترة المماثلة من  
 . 2021/ 2020االتحادية خالل  الميزانيةالعجز في ميزان المدفوعات وفي 

التي    التي عمت وسط وجنوب العراق  الواسعة  هذه األزمة في أعقاب االحتجاجات الشعبية  ت حل  ولقد  
تواضع فرص االستخدام وانتشار الفساد وممارسات المحاصصة،   احتجاجًا على،  2019تشرين األول    بدأت في

  األربعة واألشهر    2019األخيرة من    الثالثة  خالل األشهر  اإلدارة السابقةنتيجة لهذه االحتجاجات لجأت  و   الخ.
في الجهاز الحكومي )اإلدارة    التوسع في االستخدام  تنصرف إلىإلى اتخاذ إجراءات متعددة    2020األولى من  

اإلجراءات   لهذهكان  العامة والقوات المسلحة، الخ( ونفقات الرعاية االجتماعية واإلسكان واالقراض، الخ. ولقد  
بحيث زادت   2020  في  والمساهمة في استمراره  2019في أواخر    تأثير ملموس في زيادة العجز في الميزانية

 2. 20120أيار  7ت في ل  ك  الجديدة التي ش   اإلدارةأعباء التمويل على 
 

دَّر  بلغت قيمة النفط الخام   1 مليار دوالر    37.7انخفضت إلى  2019مليار دوالر لألحد عشر شهر األولى من    71.9  الم ص 
 . https://oil.gov.iq؛ ؛ الموقع اإللكتروني لوزارة النفط2020لالحد عشر شهر األولى من  

ترليون    6.8حوالي  بأيلول  -الميزانية خالل كانون الثاني  في  فائض  حدوث  2019لسنة    واإليرادات الفعليةالنفقات  بيانات    تشير  2
ككل عجز مقداره   2019ترليون دينار. وكانت المحصلة للسنة    10.9-  بحوالي  كانون األول  –خالل تشرين األول    دينار وعجز

كانون األول  -السنة، فال شك ان جزء ملموس من عجز تشرين األول  ترليون دينار. وباإلضافة للتسويات المعتادة في آخر  4.1-
البيانات    السابقة في اعقاب االحتجاجات.  دارةيمثل النفقات اإلضافية التي ترتبت على اجراءات التشغيل واإلنفاق التي اتخذتها اإل

في موقع وزارة المالية    2020  تشرين األول  ولغاية  2019كانون األول    لغاية  شورةنالم  "حسابات الدولة الشهرية"محتسبة من  
 ( في هذه الورقة. 1( في الملحق )4) الجدول أيضاً  . أنظراكسيلبملفات 
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التوسع في النفقات الجارية  و ،  اضع اإلدارة االقتصاديةو ، وبعد سنوات من تالخطير  هذا المنعطفوفي   
 الوفرة المالية ، خالل سنوات  تجميع مدخرات   والفشل فيفي جباية اإليرادات غير النفطية،    والتقطع  والفوضى

صندوق سيادي على غرار العديد من  في  تفيد في وقت الشدة، على سبيل المثال    ،2014-2010  النفطية
االحتياطيات الدولية )أساسًا  على عوائد تصدير النفط وعلى  ،حصرًا تقريباً  الدول النفطية، أصبح العراق يعتمد 

   ء في تمويل ميزان المدفوعات أو الميزانية االتحادية.سوا ،لدى البنك المركزي  (العمالت األجنبية  ات احتياطي

 الهيكلية واإلصالحات  التمويل اآلني ثانيا:
 ، لهيكلي لإلصالح ا"توجهًا  ،  2020أيار  7في    لةكَّ ش  الم  الجديدة    دارةتبنت اإل  ،من هذا المنعطف الخطيرنطالقًا  ا

م ل ت   ، لتحقيق التنويع االقتصادي"،االقتصادي والمؤسسي ،  امة في الورقة البيضاء لوزارة الماليةعخطوطه ال  ش 
راذان  لال  ، تقرير البنك الدولي عن العراقفي    مع وجود ما يماثله وزارة  ؛  2020في تشرين األول وأيلول،    ن ش 

 :وهنا تثار المالحظات التالية .  تباعاً  ،World Bank (2020)( وأ-2020المالية )
لميزانية اإلتحادية  في اسد العجز المتوقع  " لنياآل"التمويل  إن  أهم اسبقية اآلن لإلدارة الجديدة تنصرف إلى    (1)

 . 2021و  2020في  ،وميزان المدفوعات 

من مدى زمني يتيح لها تطبيق  الجديدة    دارةلم يبق لإل  ،2021وحتى إجراء االنتخابات النيابية في حزيران    (2)
رحت في مجلس النواب للعديد من اإلجراءات التي اقت    معارضةفي ظل    ال سيما  ،الهيكلية  اإلصالحات 

انت هيكلية    فكيف بإصالحات ،  2020في    الميزانية  عجز  لتمويل امد  ،  2003رحت منذ  ارها واقت  ظطال 
 .وتطال السياسات والمؤسسات والتشريعات 

البيضاء    (3) الورقة  الدولي  و إن  البنك  برامج    اليس  هماتقرير  ذات  للتطبيق ب وخطوات  خطط  زمنية    مديات 
أكثر منهما    "خرائط طريق"فهما  ؛  تنطوي على عدد من "اإلصالحات"  وإنما توجهات عامة  لتقييماوالمتابعة و 

 ةبرامج وخطوات ومديات زمني ، في هاتين الوثيقتين،ليس هناك ويعني ذلك، في الحقيقة،. خطط تفصيلية
الذي يمثل الحاجات    ،بين المدى القريب   المتداخلة و/أو المتتابعة  "االتصال واالستمرارية"  واضحة لتحقيق 

العجز  اآلنية   ات بشكل منهجي وبمتابع  هيكليةالتطبيق اإلصالحات  ل  المتوسط والبعيد   مدينواأل  ،لتمويل 
، التي ورد ذكرها في الورقة البيضاء وتقرير البنك  هناك العديد من اإلصالحات   ،زمنية وتقييمية. صحيح

"متصلة" ويمكن تطبيقها من خالل التشريعات والقوانين واالجراءات.   تفصيلية  اً تتطلب خطط   التي ال  الدولي،
خطط   غياب  في  ي  تفصيلية  لكن  ال  التنفيذ،  حول  معلنة  وخطوات  زمنية  متىوبرامج  تطبيق   عرف    يتم 

  سنة   النصف األول من: هل في  المقترحة في الورقة البيضاء وتقرير البنك الدولي  هيكليةاإلصالحات ال
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التمويل "المستدام"  " اآلن إلى اآلني/الطارئ وكيف يمكن االنتقال من التمويل "  ؟، أم بعد االنتخابات 2021
 التتابع؟  وبالتداخل أ ، سواء مستقبالً  اإلصالح متوسط/بعيد المدىو 

أن (4) شك  عن    ال  إلى  االعالن  الالتوصل  من  كوروناضد    ات لقاح عدد  استعمالها    وباء  والبدء  وترخيص 
تطعيم سكان العالم    ووضوح آفاق   (2020)في تشرين األول/كانون األول  في عدد من الدول  باستخدامها  

سيقود إلى عودة الحياة االقتصادية لما يقرب من    ،2021نهاية  قبل  وقع أن يتم تحييد الوباءت  بحيث ي   بها،
مما   وعوائدهزيادة الطلب على النفط وتحسن أسعاره  إلى  الوضع االعتيادي في العالم والعراق. وسيقود ذلك  

 .الهيكليةتيح المجال لتطبيق اإلصالحات وي حالة الطوارئ في التمويل  سيخفف

السياسي الذي يمكن أن تحصل  المؤسسي/سيعتمد على مدى االسناد    هذ االصالحات تطبيق  غير أن    (5)
، وربما كان في قرارها التعجيل في االنتخابات أنها ال تتوقع تأييدًا الحاضرة في هذا المجال  اإلدارة  عليه
 . حالياً  كبيراً 

  لوَّ م  ي  المدى القريب الذي    "لتوصيل"وفي غياب خطة أو خطط وبرامج    الظروف واألسباب،لهذه  نتيجة    (6)
 ،خالله اإلصالحات الهيكليةالذي تطبق    ،البعيد المتوسط/  والمدىانية/ميزان المدفوعات  ز عجز المي  خالله
كما   ،بشيء من "االنعزال" ، من ناحية أخرى،واإلصالحات الهيكلية ، من ناحية،نيالتمويل اآلتناول   يتسم

 ناه. د في أ سيتضح

 2020/2021 عجز الميزانيةتمويل ًا: لثثا
بدأ بعرض  أادناه، من المناسب أن    ،ساً ساد - اً رابعقبل التعرض للورقة البيضاء وتقرير البنك الدولي في الفقرات  

ذلك أن استعراض أهم    وبعض السنوات قبلها كخلفية للتحليل.  2020وصف ألهم المؤشرات التي تعود لسنة  
وتمويل العجز في الميزانية االتحادية وفي ميزان المدفوعات، المتغيرات الفاعلة وال سيما تلك التي تساهم في حجم  

من  . ولعل  التواصل بين األمدين القريب والمتوسط/البعيد   أبعاد مشكلة، يساهم في تقدير  2020/2021خالل
  رواتباً أجورًا و نبدأ به، بعد عرض اإلجراءات المقترحة للتمويل، هو عدد العاملين الذين يستلمون    أن  أهم ما يمكن
. ذلك أن تضخم هذه األعداد وما تنطوي عليه من بطالة مقنعة وازدواج في الرواتب،  والمتقاعدين من الميزانية

المتقاعدين،   في ما يخص العاملين، وشمول أعداد واسعة ممن ليس لهم خدمة تقاعدية فعلية،    في ما يخص 
البعيد. من ناحية  المتوسط/القريب و   مديناألمن أهم التحديات التي تواجهها اإلدارة االقتصادية في    اً يمثل واحد 

أخرى، سأتعرض فقط لما يؤثر مباشرة في الميزانية/ميزان المدفوعات في هذه الفقرة. أما مسائل الهيكل اإلنتاجي  
 .أ(-2020مرزا ) ،في ورقتي تناولتهاوالبطالة والفقر، الخ، فلقد 
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 العجز لتمويل  ( اإلجراءات المقترحة3-1)
خ صت باإلضافة لالقتراض،   غير  تفيد في زيادة إيرادات الميزانية    اإلجراءات والمصادر اإلضافية التالية التي   ش 

 تساهم هذه اإلجراءات باإلضافة لتقليل عجز الميزانية،  و تخفيض نفقاتها.  إجراءات ومجاالت تفيد في و النفطية  
 :(في تقليل العجز المتوقع في ميزان المدفوعات )تناقص االحتياطيات الدولية

إعالن توجهات واتخاذ إجراءات جدية لمكافحة الفساد والمحاصصة على مختلف األصعدة واثبات الجدية    (1)
وفي جانب متصل، مراقبة وتدقيق إجراءات وخطوات ومتابعة المشتريات والعقود والمشاريع   .في هذا المجال
 .حكوميةاالستثمارية ال

والتدقيق في أسباب الزيادة المفرطة في    ،حصر عدد المتقاعدين في الجهاز الحكومي والمنشآت العامة  (2)
 .التمويللعبء وإيجاد حل  )أنظر الفقرة التالية(، 2014العدد منذ 

 وإيجاد حل لعبء التمويل. وذوي الرواتب المزدوجة )الوهميين( تشخيص الموظفين الفضائيينو  حصر  (3)
إزالة سيطرة السلطات غير االتحادية  في سبيل حصول وزارة المالية على كامل العوائد الجمركية ينبغي    (4)

. ومن الجدير أن  الحدودية غير الرسمية  منافذ والجماعات المختلفة على المنافذ الحدودية الرسمية وإزالة ال
ر بحوالي دَّ ق  العوائد الجمركية السنوية لهذه المنافذ ت    أن  2020ح في تشرين الثاني  يذكر أن وزير المالية صرَّ 

، 3- 3، انظر الفقرة  ي ، حسب تقدير 2020% من عوائد تصدير النفط لعام  20)حوالي  مليار دوالر    8
 3فقط. منها % 10وزارة المالية  في حين تستلم (أدناه

الوحدات    تخداماس  (5) أو  باسم فروعها  المالية أو مسجلة  تعود لوزارة  التي  الودائع الحكومية  يتيسر من  ما 
 .لحد اآلن استخدامها/تشخيصهاالعائدة لها والتي لم يتم  

  وزيادة معدل الضريبة   ومكافحة سرقة التيار الكهربائي  التشدد في جباية بدل الخدمات خاصة الكهرباء  (6)
 التدخين والمشروبات الكحولية، الخ.و التصاالت على استخدام االنترنت وا

تخفيض اعداد الحماية والسيارات والسكن وغيرها والمخصصات المتعلقة بها وبرواتب اصحاب الدرجات   (7)
 .ملموسبشكل العليا ومن في حكمهم 

 
3 ‘Allawi said only a tenth of the $8bn due annually to the Iraqi treasury arrived from border customs, …. 

He said border customs “are riddled with corruption to the point where minor clerks’ jobs in some outposts 

change there for $50,000 to $100,000 and sometimes it goes up to multiples of that”’, The Guardian (2020) 

‘'Iraqi deputy PM says economy in crisis and riddled with corruption’, November 24. 
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بحيث تكون أعلى مخصصات ال   ،بشكل تصاعدي  ،تخفيض المخصصات كنسبة من الراتب للموظف  (8)
 .%150-100تزيد عن 

 4 الخ. (9)

ك لت    دارةاإل  كان توجهلقد   رت ــكإجراءات محددة، كالتي ذ    تفعيل يتمثل في  أيار،    7في  الجديدة، التي ش 
هذا  أن    دوـــيبن  ـــلكو   .ةـــة االتحاديــــفي الميزانيل  ــــز العاجــــل العجــفي تموي  مــ، تساهعلى المدى القريب  ه،الأع

النــــمج  فــي  ةــــــعارضمواجه    التوجه بحيــــلس  لــــواب  ينفــــث  فعليذــــم  العاجلــــاإلجن  ــــأي م  ًا،ــــ،  بشكل   ةــــراءات 
حتى   ،ةــــل الميزانيــورد فيه أن تموي  ،2020ن األول  ــــتشري  30ادر في  ــــص  ةــــوزارة الماليــــان لــــبي  وس. ففي ــــملم
  علىة،  ــر النفطيــرادات غيــط واإليــد النفــة لعوائــباإلضافد  ــيعتم،  2021الل  ـــدو خــــوفي ما يب  2020ة  ــــنهاي
  التي ،  رت وزارة المالية حاجتهار وفي ذات البيان ك   5راض من البنك المركزي )من خالل السوق الثانوية(. ـــاالقت

ذكرتها   أشارت أنها  البيان  بمقدار    لالقتراض  سابقًا،  في  المركزي  البنك  من ترليون    41من  تبقى  لما  دينار 
2020 .6  

 
، ان العراق يحاول بيع "نفط مستقبلي" للحصول على تمويل إضافي ال  يتيحه  نقاًل عن وكالة رويترز ورد في وسائل االعالم،  4

اإلطالق قالت وزارة النفط العراقية يوم االثنين إن العراق يسعى إلبرام أول صفقة على   "  :لإلنتاج  اوبك+ له التزامه بقرارات تحديد  
وتسعى    .للدفع المسبق للنفط الخام لدعم ماليته في ظل سعيه لمواجهة تراجع أسعار النفط والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا

يتم رده بشحنات    2025كانون األول    /حتى ديسمبر  2021كانون الثاني    /البالد إلى دفع مسبق لخمس سنوات بدءا من يناير
رويترز عليها  واطلعت  عمالئها  إلى  )سومو(  الحكومية  النفط  تسويق  شركة  أرسلتها  رسالة  بحسب  البصرة،  خام  .  "من 

2090184-news/article-https://sa.investing.com/news/commodities.  من   ومثل نوع  فهي  فعاًل،  تمت  إن  الصفقات،  هذه 
دفع بالنفط مستقباًل بأسعار منخفضة. وهنا يثار التساؤل هل من المناسب اللجوء إلى هذه الطريقة في االقتراض  القرض الخارجي ي

 ؟منخفضة، نسبياً سعار فائدة  أفي الوقت الذي يتسم االقتراض الدولي حاليا ب
ما يلي:    ب(،- 2020، وزارة المالية )الماليةأي ليس هناك خيار سوى االقتراض من البنك المركزي. فلقد ورد في بيان وزارة    5

  قصيرة سوى اللجوء إلى قروض    اريخأي    المالية  ، ال ترى وزارة2020"بالنسبة إلى الفترة القصيرة جًدا، من اآلن وحتى نهاية عام  
  الخيارات   جميع.  []أي االقتراض من البنك المركزي   بعد ذلك من البنك المركزي   خصمها  سبتم، والتي  الحكوميةاألجل من البنوك  

.  القصير  ممكنة على المدى   غبر، ببساطة  الكهرباءمن قطاع    الجباياتمن الگمارك أو الضرائب او    اإليرادات  زيادةاألخرى، مثل  
اإلجراءات لن تعوض،   ذهه، فإن مثل  نفطية  الغبراالخرى    راداتياإل  وتفعيل توليد   ترشيد عالوة على ذلك، على الرغم من ضرورة  

اإلجراءات األخرى المتعلقة بإدارة   جميع   اقتصادنا. تتطلب  هيكل  ، عن النقص في عائدات النفط، بالنظر إلىالقصيرعلى المدى  
 ."إيرادات توليد   في اإلنفاق أو  تخفيضاتقبل أن ت ترجم إلى    تسريعيةكشوف رواتب القطاع العام موافقة  

 10الداخلي الذي ورد في مشروع الموازنة االتحادية الذي قدم لمجلس النواب في    العام   هذا الرقم هو أكبر من رقم االقتراض  6
ح ب في  ترليون دينار من البنك  30ترليون دينار منها  32.4. حيث ورد فيه اقتراض داخلي بمقدار 2020أيلول  21أيلول وس 

   (.7-5ص  ،  2020األمانة العامة لمجلس الوزراء )المركزي )عن طريق السوق الثانوية(. أنظر:  
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،  صدر  من ناحية، والضغط الشعبي الستالم الرواتب المتأخرة، من ناحية ثانية،  استجابة لهذا البيانو 
لغ، حسب القانون، حوالي اوالب  2020للثالثة أشهر األخيرة من عام  قانون تمويل العجز    في تشرين الثاني،

ن طريق االقتراض ترليون دينار ع  12وزارة المالية تمويل  القانون    ل هذا. ويخو  ، كما ورد فيهترليون دينار  15.6
   (.2020) العراقي مجلس النواب الداخلي والخارجي؛ 

  2020  أيارالطاقم الوزاري في  تكوين  وبهذا يالحظ أن اإلدارة الحالية بعد اآلمال التي ظهرت في بداية  
  ،ساً ساد -اً رابعالفقرات  ، كما سيظهر في   في القيام بإصالحات هيكلية تحرر االقتصاد من اعتماده على النفط

،  2021منتصف  /2020، في األقل في األمد القصير،  وجدت أن الهيكل المؤسسي الحالي ال يسمح  أدناه،
على أمل أن يتم القيام باإلصالحات    يبدو،، في ما كل ذلك .على االقتراض من البنك المركزي بغير االعتماد 
لفخ  ا  رحلة التخلص منيسهم في  ،  2021انتخابات منتصف    بعد مؤسسي،    تشكيل  من خالل  في "المستقبل"

 . االقتصادي/االجتماعي الريعي المؤسسي

 العاملون في الجهاز الحكومي والمتقاعدون  ( 3-2)

 ن في الجهاز الحكوميوالعامل
)في اإلدارة العامة والتعليم والصحة والقوات المسلحة والضمان الموظفين  العاملين/عدد    حوليثار التساؤل   

الخ،االجتماعي تمويلالذين  العامة(    منشآت ال  دون   ،  مباشرة من خالل    2020و   2019في    رواتبهم  جرى 
 سواء   العدد لكل منهماقين حول  ي عدم الويعود السبب لهذا التساؤل إلى  .  المتقاعدينعدد  و   الميزانية االتحادية

العاملين في   عدد   كان من الممكن معرفة  2019حتى بداية  ف  في البيانات المتاحة أو تصريحات المسؤولين.
السنوية  "زنات االمو "قوانين    يظهر في  من ماالجهاز الحكومي     بالرغم من . و 2019السابقة على    االتحادية 

غير أن  (، أدناه، 1من الشكل )  يتبينمليون كما   2.94بحوالي   2019زنة امو قانون  في    ، أيضًا،ظهور العدد 
إلى استحداث عدد كبير من الدرجات   ، من بين إجراءات أخرى،اإلدارةدفعت    2019احتجاجات تشرين األول  

  ابقاء ومع  .  2020  خاللبالتالي  و ،  2019نهاية  الوظيفية، بحيث أصبح من الصعوبة معرفة العدد الفعلي في  
درجة عدم   (1)يبين الشكل  بالرغم من تغيره في نهاية السنة،    2019ليشير إلى العدد في    2019رقم موازنة  

- 2020ب و-2020أ و- 2020  :مبينة في الشكل  مكن اقتراح ثالثة أرقامي، حيث  2020اليقين في العدد لسنة  
التوالي،وهي  ،ج على  األخير  مليون.    3.95  مليون،   3.54،  مليون   3.16  ،  الرقم  أن  حقيقة  ضوء  وفي 
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وبالرغم من ذلك فإن  .  فربما هو أقرب للصحة  2020مستخلص من تصريح لوزير المالية في تشرين األول  
بلغت  األهمية النسبية لالستخدام الحكومي  من ناحية أخرى،    7. التصريحات يجعل هذا األمر غير يقينيتضارب  

%  38%. وترتفع هذه النسبة إلى  32حوالي    2019- 2017في االقتصاد خالل الفترة    الكلي  الستخداممن ا
، إذ خالل سابقاً   النسب كانت أكبرمع العلم أن هذه  )الشركات العامة(.    المنشآت  العامةعند إضافة مستخدمي  

ويعود   .(1( في الملحق )1تابع الجدول )أنظر:    %، على التوالي؛43% و 36بلغت    2014- 2012الفترة  
لتزام ببرنامج صندوق  النتيجة ا  2018-2016  سبب االنخفاض إلى تحديد االستخدام الحكومي خالل الفترة

 (العامة  منشآت ال)و غم من ذلك ال زال االستخدام الحكومي  وبالر   أ(.-2018؛ مرزا )2019- 2016النقد الدولي  
 من أهم مصادر االستخدام في العراق.

 مليون  ،االتحادية ميزانيةعدد العاملين في الجهاز الحكومي الممولين من ال( 1الشكل )

 
م  هذا الشكل على أساس بيانات الجدول ) :المصادر  . (1في الملحق ) ( 1وتابع الجدول ) ( 1ر س 

الشركات /المنشآت العامة)ولكن ليس    اإلدارة العامة والتعليم والصحة والقوات المسلحة، الخ   يشمل الجهاز الحكومي:  مالحظة:
 .فيهم في كردستانبما  (الحكومية

 
: )أ(، )ب(، )ج(،  2020أرقام االستخدام في الجهاز الحكومي لسنة  ( لكيفية حساب  1( في الملحق )1أنظر مصادر الجدول ) 7

 هذه السنة. الموظفين في تضارب التصريحات حول عدد العاملين/(، والتي تبين أيضًا، في الوقت ذاته، 1الواردة في الشكل )

0.92

1.91

2.66

3.03
2.91 2.89 2.89 2.94

3.16

3.54

3.95

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2001 2006 2011 2015 2016 2017 2018 2019                   

 
  
  
  
 
  
  
   
  
  
  
 
 

Th
o
u
sa
n
d
s

                                                       
                                                                  
                                                              



8-35 

 عدد المتقاعدين  
 ويساهم في ذلك  .فما بعد  2014المتقاعدين ويصل حدًا كبيرًا جدًا خالل السنوات  حول عدد اليقين  ميزداد عد 

التقاعد الو بين الجهاز المركزي لإلحصاء    تنسيق ال  ضعفما يبدو من     بين   ختالففي شرح اال  وطنية هيئة 
لعدد    الجهاز المركزي   هذا بالرغم من أن جداول.  لهذه األرقاموفي عدم وجود مالحظات توضيحية    ارقامهما

في المجموعات اإلحصائية  )"دائرة التقاعد" كما يشار لها    هيئة التقاعد الوطنيةتشير إلى أن مصدرها    المتقاعدين
من    يقفز  ، المنشورة في موقعها اإللكتروني،الهيئةبيانات  عدد المتقاعدين في  بل أن    ال(.  12الباب    ،السنوية

هذه  بدون أن تبين أو تشير الهيئة إلى سبب    2014في سنة  مليون    4.6إلى    2011في سنة    مليون   1.7
أرقام  باإلشارة "لدائرة التقاعد" بدون وجود قفزة في  المركزي لإلحصاء  في هذا الوقت تستمر أرقام الجهاز  .  القفزة

حسب الجهاز    المدنيين  متقاعدينعدد ال  (، أدناه،2ويبين الشكل ).  لتتماشى مع القفزة في أرقام الهيئة  الجهاز
عدد   يالحظ أن  وكمثال على عدم التنسيق.  هيئة التقاعد الوطنيةحسب  مجموع المتقاعدين  و   حصاءزي لإلكالمر 

  2010للسنتين    هيئة التقاعد   في بيانات عدد المتقاعدين  مجموع  يساوي    في بيانات الجهازالمتقاعدين المدنيين  
 . 2017-2014بالنسبة لبيانات ليختلف األمر بعد ذلك  2011و

 ( عدد المتقاعدين، مليون 2الشكل ) 

 
 . (1في الملحق )  (2على أساس بيانات الجدول )  الشكل سمر   المصدر:
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  االحتياطيات الدولية و ميزان المدفوعات و الميزانية  ( عجز3-3)
يساوي مجموع هذا التغير  يرتبط التغير في االحتياطيات الدولية بحالة ميزان المدفوعات من خالل حقيقة أن  

في   الحساب المالي )بدون فقرة التغير في االحتياطيات(/صافي الحساب الجاري وصافي حساب رأس المال
االميزان الدولية بصافي  التغير في االحتياطيات  يرتبط  ناحية أخرى،  باقي  . من  االتحادية )وصافي  لميزانية 

( في الفصل السادس  2العام والقطاع الخاص/العائلي( كما بينت ذلك في الملحق )الحكومي/ميزانيات القطاع  
كتابي من  )  :عشر  ويظهرأ(-2018مزا  الوثيقة    .  العالقة  والميزانية والمتفاعلة  ذلك  المدفوعات  ميزان    بين 

االحتياطيات    ذكر أن، من المناسب أن ي  منهما بكل    الدولية  تالتغير في االحتياطيا  ة . وقبل بيان عالق االتحادية
نهاية    67.6حوالي  بلغت  الدولية   في  دوالر  أخذت و .  2019مليار  النفط  تصدير  عوائد  كفاية  لعدم  نتيجة 

نتيجة  لكن  و .  2020حزيران  مليار دوالر في نهاية    65.6لتصل إلى حوالي    المعتدل  باالنخفاض التدريجي
  األول، تشرين  -حزيران   خاللترليون دينار    14الذي بلغ حوالي    ،التركيز على االقتراض من البنك المركزي 

أدناه )هذا بالطبع إضافة لمدفوعات أخرى تتضمن خدمة الدين الخارجي والتعويضات ومدفوعات   ( 5)  الشكل
تشرين   في نهاية  مليار دوالر  57.6لتصل إلى  ،  أكبر  بتسارع  ،انخفضت االحتياطيات   (، الخالشركات النفطية 

ترليون دينار لما تبقى    12ستمرار االقتراض الداخلي بحوالي نتيجة ال،  2020ولو اسقطنا ذلك لنهاية    8. األول
  حوالي   إلى  اصوله ربما و فهذا يعني  ،  من االحتياطيات  في السحبنسبيًا  مع افتراض سرعة أكبر    ،20209من  
 2019)بين نهاية  مليار دوالر    14.6-أي سيبلغ "السحب" منها حوالي    السنة. في نهاية  دوالر،    مليار  53

  منتصفحتى  باالنخفاض  وفي اعتقادي سيستمر بعد ذلك  ( أدنها.  5و)  (3)أنظر الشكلين  .  (2020ونهاية  
 .  في األقل ،2021

 االحتياطيات الدولية و عجز ميزان المدفوعات 
، فإن 2019عنها في    2020في    ، عمومًا، باقي المدفوعاتو   استيرادات السلع والخدماتبالرغم من انخفاض  

نخفاض  االو ،  ، من ناحية (، الخاستمرار مدفوعات أخرى جارية واستثمارية )كخدمة الدين الخارجي والتعويضات
سيقود إلى عجز ملموس  من ناحية أخرى،  حاد في  صادرات النفط الخام وضآلة الصادرات غير النفطية،  ال

عجز   ، إن لم يكن جميع، ل  ج    أنالخارجية ف والمساعدات  وض  في ميزان المدفوعات. وفي ضوء محدودية القر 
( ملخص بأهم المتغيرات  3ويبين الشكل )  السحب من االحتياطيات الدولية. من خالل  إال    تمويلهال يمكن    الميزان

 .2020سنة والسحب من االحتياطيات الدولية في  في الميزان ، بما فيها تطابق العجزفي ميزان المدفوعات
 

تشرين    19محمود داغر الخميس  د.  كشف الخبير المالي  ما يلي: "،  https://baghdadtoday.news  ،"بغداد اليوم"موقع  ورد في    8
. من  ..." مليار دوالر من احتياطي البنك المركزي العراقي موزعة في الداخل والبنوك العالمية  55العراق لديه االن  .... أن    2020الثاني  

ستخدمه في اناحية أخرى، نشر البنك المركزي في موقعه اإللكتروني، بعد هذا التاريخ، أن رصيد إجمالي الموجودات األجنبية لديه )الذي  
مليار دوالر( في نهاية تشرين األول   57.6ترليون دينار )  68هذه الورقة كمعادل لالحتياطيات الدولية، لعدم توفر مؤشر أفضل( بلغ حوالي  

ح أنه  .يعود الفرق إلى اختالف التعريف  فقد. وباإلضافة الختالف التواريخ،  ( في المتن، أدناه5الشكل ) ؛  2020 بحكم عمله في البنك   وأ ر ج  
 (. 1( الملحق )5مالحظة في الجدول ) ل ا أيضاً  . أنظرالدولية حتياطياتلالاألكثر دقة  هود. داغر  الرقم المنقول عن فأن ،وخبرته المركزي 

 آنفًا. أليه والمشار ،  2020حسب قانون تمويل العجز الصادر في تشرين الثاني  9
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 ، مليار دوالر فائض/عجز ميزان المدفوعات والتغير في االحتياطيات الدولية (3)الشكل 

 
 مقربة.  في الشكل . األرقام (1في الملحق ) (3)رسم الشكل على أساس بيانات الجدول المصادر: 

 .BOPعمود صافي المدفوعات = استيراد القطاع الخاص + االستيراد الحكومي + صافي باقي المدفوعات في  )أ(   :   الحظ
 . ت صافي المدفوعاعمود  –الصادرات  عمود =التغير في االحتياطيات الدولية عمود  )ب(

الشكل، هذا  أن    وفي  الصادرات  يالحظ  يمثل  سنة،  لكل  اليسار  على  األول،  وغير  العمود  النفطية 
ذلك، المدفوعات"  النفطية. ويلي  السلع   "عمود صافي  الخاص من  القطاع  أقسام: استيراد  إلى ثالثة  المقسم 

، ، كما يظهر في ميزان المدفوعات(transfer  ساوي مبيعات نافذة البنك المركزي، التحويلي  ذيوالوالخدمات )
في ميزان المدفوعات   حذفالو بما فيها السهو    الجارية والرأسماليةالمدفوعات    صافي باقيو   ،الحكوميستيراد  الوا

BOP .10    في والمدفوعات  المقبوضات  فقرات  جمع  العمودان  هذان  يمثل  في    الميزانوبذلك  التغير  )عدا 
يالحظ  على سبيل المثال،  .  ات التغير في االحتياطيعمود  الفرق بين العمودين    ويساوي   االحتياطيات الدولية(.

االستيرادات   إشباع  تتخطى حاجات   عوائد تصدير النفط )والصادرات األخرى(كانت    2019من الشكل أنه في  
  يمثلها عمود   التيمليار دوالر و   8.7بحوالي  مما نتج عنه زيادة في االحتياطيات الدولية    والمدفوعات األخرى 

 
" وال  transfer،  مبيعات نافذة البنك المركزي من "التحويل  ، ظهر في ميزان المدفوعاتيكما    ، استيراد القطاع الخاص  يساوي   10

من تقسيم    دال نزيالمبيعات )تحويل ونقد( وذلك حتى    عمجمو ( شملنا  3)  . ولكن في الشكل "cash،  شمل مبيعاتها من "النقدي
 أخرى.ية العمود، من ناحية، وألن مبيعات النقد صغيرة نسبيًا، من ناح
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فإن استيراد   ، بالرغم من انخفاضه، قليالً و   ،2020وفي سنة  .  (3)  في الشكل  الدولية  االحتياطيات   التغير في 
 11. لهذه السنة قيمة صادرات النفط الخامتخطى ي هحد و مبيعات النافذة( )من السلع  والخدمات القطاع الخاص 

الميزان سيبلغ عجزًا مقداره  ، فأن الفرق بين المقبوضات والمدفوعات في  ارــرى باالعتبــات األخــذ المدفوعوبأخ
من  14.6- حوالي   بالسحب  العجز  هذا  وسيمول  دوالر.  الدوليــاالحتياطي  مليار  عمود ةــات  يبينه  كما   ،

  .(5في الشكل ) 2020االحتياطيات لسنة  
( انخفاض ما تموله  1في الملحق    5و   4يالحظ )من الجدولين    2020و   2019وبمقارنة السنتين  

إلى    2019شهر في    14من استيراد السلع والخدمات )القطاع الخاص والحكومي( من    االحتياطيات الدولية
. وال شك أن عدم انخفاض عدد األشهر بشكل أكبر بالرغم من االنخفاض الكبير في  2020شهر في    13

 . 2019مقارنة مع   2020االحتياطيات يعود إلى انخفاض االستيرادات في 
ظهر في ميزان المدفوعات على يي  ذ القطاع الخاص ال  اقتصار استيراد ومن المناسب اإلشارة إلى أن  

مبيعات النافذة )التحويل( ال يأخذ باالعتبار استيراد هذا القطاع الممول من مصادر أخرى غير مبيعات النافذة. 
وعات  في ميزان المدف  "السهو والحذف"االستيراد. ولكن حقيقة استمرار فقرة    اوليس لدينا مؤشر حول حجم هذ 

( مليار دوالر 39.9-و)  2019( مليار دوالر في  2.6  -بإشارة سالبة بقيمة مطلقة كبيرة جدًا، تراوحت بين )
، قد يؤشر شمول هذه  2019-2007  السنوات   ( مليار دوالر سنويًا خالل11.6  -وبلغ متوسطها )   2014في  

ن مصادر غير مبيعات النافذة. من ناحية  م  ل  لهذا القطاع مو    اً استيراد   ، من بين مدفوعات عديدة أخرى،الفقرة
في ميزان    السهو والحذفأخرى، فأن بعض من مبيعات النافذة )التحويل( قد ال يتحقق فعاًل كاستيراد. أرقام  

 .2019- 2008للبنك المركزي للسنوات  النشرات اإلحصائية السنويةالمدفوعات مأخوذة من 

 عجز الميزانية واالحتياطيات الدولية
 واإليرادات   2020  تشرين األولحتى    )"المنفذة"(  للنفقات واإليرادات   ضوء ما يتيسر من تفاصيل بيانات فعلية في  

  تشرين األول لنهاية السنة، من ناحية، واالقتراض الداخلي حتى نهاية    وإسقاطها  الثانيتشرين  النفطية حتى  
العجز المتوقع في الميزانية االتحادية    إسقاط/بتقدير  ت وبرنامج االقتراض حتى نهاية السنة، من ناحية أخرى، قم

، أدناه، أن نسبة العجز إلى (4). تبعًا لذلك يتبين من الشكل (1في الملحق ) (4)الجدول   ككل؛ 2020سنة ل
في الشكل وبمبلغ   المنفذ   % كما مبين في أسفل عمود العجز32ستصل إلى حوالي    2020النفقات في سنة  

   داخل العمود. قربًا()م   دينار، كما يتبين ترليون  25.4- مقداره حوالي 
 

فيه  تمليار دوالر في الوقت الذي بلغ 39.9)تحويل ونقد(  النافذةبلغت مبيعات  2020خالل األحد عشر شهر األولى من   11
   ،لبنك المركزي ل  الموقع اإللكترونيلنافذة من  اأرقام مبيعات    مليار دوالر خالل الفترة ذاتها.  37.7م  الخا النفط    قيمة صادرات

https://www.cbi.iq/currency_auction  .  صادرات  اما فمن  قيمة  الخام  النفطالنفط  لوزارة  اإللكتروني   ، الموقع 
www.oil.gov.iq . 
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  2020-2018 لُمَنفَّذةاالتحادية المخططة وا ميزانيةالفائض/العجز في ال  وقيمة( نسبة 4الشكل )

 
 مقربة.  في الشكل(. األرقام 1( في الملحق )3ر سم الشكل على أساس بيانات الجدول ) :المصادر
 قيمةالرقم خارج كل عمود، في الشكل، يمثل نسبة الفائض/العجز إلى النفقات )%(. أما الرقم داخل كل عمود فيمثل    :مالحظة

 (. .ID Tr)الفائض/العجز مقاس بترليون دينار 

االقتراض الداخلي  رصيد  حجم    إذ يتوقع زيادةويتم تمويل هذا العجز من خالل االقتراض الداخلي.  
نهاية    25.9بحوالي   بين  دينار  البنك    2020ونهاية    2019ترليون  من  وجميعه  العجز(  من  قريب  )وهو 
من  رصيده  ص  ترليون دينار وينق  26.3االقتراض من البنك المركزي بحوالي  رصيد    ، حيث سيزداد المركزي 

( في  5( أدناه، والجدول )5أنظر الشكل )  خالل الفترة ذاتها؛ترليون دينار    0.4-ي  ـالجمهور والمصارف بحوال
، حيث بلغ  2019و   2018في    مقابلهمع    2020المتوقع في    المنفذ قارن نسبة ومقدار العجز  .  (1)  الملحق

في   في    2019نسبة صغيرة  ملموسًا  فائضًا  الموازنات  2018وحقق  عادة  على  فهو  المخطط  العجز  أما   .
 (. 4االتحادية تخطط دائماً  للعجز كما يتضح في الشكل )

  ه بيانعلى االحتياطيات الدولية يمكن    ،باالقتراض من البنك المركزي   ،إن تأثير تمويل عجز الميزانية
السلع والخدمات للجهاز    ومتعاقدي توريد مستلمي األجور والرواتب الحكومية    انفاقإن    من خالل اآللية التالية.

على السلع    ،القطاع الخاص/العائلي وغيره  انفاقباقي  و االقتراض بتمويله،  هذا  الذي ساهم  ،  الحكومي، الخ
 سيترجم إلى،  أو المحلية التي تستخدم مستخدمات مستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر  والخدمات المستوردة
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على المركزي   طلب  البنك  من  للطلب و   .الدوالر  الدوالر  باإلضافة  الخارجي    عنالناتج    على  الدين  خدمة 
المركزي  عوائد البنك  ل  ،على الدوالر  الطلب   تخطى  إلىسيؤدي  ذلك    فإن كل  الخ،  والتعويضات وباقي المدفوعات،

إلى تناقص االحتياطيات الدولية. ففي الوقت  ، مما يقود  من انخفاض العوائد النفطية(أساسًا  )الناتج بدوره    منه
  64حوالي  إلى    2019ترليون دينار في نهاية    38من حوالي    العام الداخلي  االقتراض رصيد  الذي يتزايد فيه  

  25.9تقريب ل   وه ا، وهذ 2020خالل  ترليون دينار   26)أي اقتراض حوالي  2020نهاية    يدينار فترليون 
في نهاية    مليار دوالر  67.6حوالي    من  تناقص ياالحتياطيات الدولية سرصيد  فإن  ترليون دينار المذكورة اعاله(  

مليار    14.6-حوالي  ب  االحتياطيات سينخفض رصيد  . أي  2020في نهاية    مليار دوالر  53حوالي  لى  إ  2019
 ( أدناه.5؛ الشكل )دوالر

 أرصدة  االقتراض العام الداخلي واالحتياطيات الدولية ( 5لشكل )ا
 ( األيمن االحتياطيات )االحداثي  ،  االقتراض )االحداثي األيسر(

 
 . الشكل مقربةاألرقام في  . (1)الملحق في ( 5رسم الشكل على أساس بيانات الجدول )المصادر: 
 المبين. االحتياطيات في نهاية التاريخ و  االقتراض  الرصيد لكل من مالحظة:

العالقة بين ميزان المدفوعات والميزانية االتحادية من خالل دور التغير في    ةوهنا من المناسب مالحظ 
الدوليةحتياطياالرصيد   التغير   14.6- )انخفاض    ات  هذا  يمثل  المدفوعات  ميزان  ففي حالة  دوالر(.    مليار 
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. أما في حالة  ، كما أ شير أليه آنفاً الميزانفي  العجز  جميع  سد  لوسيلة    2020المتوقع في نهاية    )االنخفاض(
ق فإن هذا االنخفاض في االحتياطي سيمثل أهم وسيلة لسد العجز في الميزانية. ويعود الفر االتحادية  الميزانية  

  يساوي ال    2020في سنة    هو أن االقتراض   ،الميزانية إلى عاملين. األول  حالة في دور االحتياطيات الدولية في  
يساوي   ال  هو أن التغير في االحتياطيات الدولية  ،. والثانيبالرغم من أنه قريب جدًا منهكل العجز في الميزانية  

العام زائدًا ميزانية  الحكومي/صافي باقي ميزانيات القطاع  فقط، وإنما باإلضافة لذلك صافي الميزانية االتحادية
فإن    بسبب هذين العاملين    . لذلك16الفصل    ( في2الملحق )  أ(-2018زا )ر مالقطاع الخاص/العائلي. أنظر  

من الممكن أن يزيد    ولكنتمامًا  في الميزانية االتحادية  العجز    ساوي ال ي  االحتياطيات الدوليةفي    نخفاض اال
 عليه أو يقل عنه. 

وباإلضافة لتبعاته التضخمية المستقبلية، في ظل تناقص حاد في العوائد النفطية واالحتياطيات الدولية،  
تراكم  بسبب    مستقبالً   يةفإن االقتراض الداخلي عمومًا )والخارجي بالطبع( يرتب تزايد العجز في الميزانية االتحاد 
ليس منخفضًا بالمعايير  خدمة الدين. ويكتسب هذا األمر أهمية في ضوء حقيقة أن سعر الفائدة في العراق  

  % وفي بعضها سالبًا، 1أقل من     OECDفي دول  ةك المركزيو سعر فائدة البن. ففي الوقت الذي بلغ فيه  الدولية
السياسة   المثال، فإن سعر  أواخر    policy rateعلى سبيل  بلغ، في  العراقي  المركزي  %  4،  2020للبنك 

مع العلم أن سعر السياسة    بنك المركزي العراقي(.إللكتروني للموقع اال% )7% وللثانوي  6ولالئتمان األولي  
وروسيا  والمكسيك  الصين  في  ذلك  يقارب  العراق  rates.com/en/interest-obalhttps://www.gl-أنظر:   ؛في 

banks.aspx-banks/central-rates/central . 

 وسعر الصرف التضخم( 3-4)
في   العراق  في  التضخم  باعتدالهاتسم  الماضي  انخفاض   ،العقد  المطلقة  مع  سنوات    ،قيمته  الثالث  خالل 

التضخم في أسعار المستهلك معداًل  بلغ    2018في سنة  ف.  سنوياً %  1إلى أقل من    في المتوسط،  المنصرمة،
  قلياًل، في المتوسط،  . ال بل أن األسعار انخفضت سنوياً   %0.5  وفي أسعار األغذيةسنويًا  %  0.4  مقدارهضئياًل  

بلغ    2019  في ولقد استمر هذا % واألغذية صفر%.    0.2-تضخم أسعار المستهلك حوالي  معدل  حيث 
. 2019ثلة من  امقارنة مع الفترة المم  2020  تشرين األول  –خالل الفترة كانون الثاني    االتجاه، في المتوسط،

أي يمكن القول أن متوسط أسعار المستهلك   .أدناه  (6لشكل )ا، كما يتبين من  أسعار األغذية انخفضت   ال بل أن
 . 2020تشرين األول  -2018ومن ضمنها األغذية كانت مستقرة خالل 
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 ، % 2020-2018 في العراق معدل التضخم السنوي )أسعار المستهلك(( 6الشكل )

 
 (. 1( في الملحق )6سم الشكل على أساس بيانات الجدول )ر   المصدر:

مع متوسطه    2020يساوي نسبة التغير بين متوسط الرقم القياسي للعشرة أشهر األولى من    2020معدل التضخم لسنة    مالحظة:
 (. y-on-y)  2019للفترة المماثلة من عام  

التضخم في العالم اتسم  معدل  األول هو أن  العامل  إلى عاملين أساسيين.  التضخم  معدل    تدنيويعود  
ة  ذ )سعر ناف  للدينار مرتبط بالدوالررسمي    . وفي ظل سعر صرفة، في المتوسطمتدني باستقراره عند مستويات  
سعر صرف الدوالر تجاه العمالت األخرى،  في  ، مع عدم حصول تغييرات جوهرية  البنك المركزي األساس(

  . منخفض جدًا للعراق  "مستورد "تضخم  معدل  إضافة لتسعير العديد من منتجات العالم بالدوالر، فلقد قاد ذلك إلى  
أما العامل الثاني فينصرف إلى غياب نقص داخلي محسوس في عرض السلع والخدمات، عمومًا، مما لم 

ومن المناسب   .أ(-2018مزا )  ؛2007-2002ما حدث في السنوات    تضخم محلي يشابهمعدل  يؤدي إلى  
  المدفوعات الخارجية ستخدم في العراق لتحويل  ي  هو الذي  مالحظة أن سعر صرف النافذة األساس )الرسمي(  

. على سبيل المثال، بلغ  من الدينار إلى الدوالر   التي تتم من خالل البنك المركزي   )ومنها لغرض االستيراد(
. ولقد استخدم هذا السعر في  2020و  2019دنانير للدوالر في عامي    1,182النافذة األساس    صرف  سعر

ت  وباقي مدفوعا  القطاع الخاص/العائلي  د . أما استيراالخارجية  المدفوعات الحكوميةاالستيراد الحكومي وباقي  
دنانير    1,190سعر صرف  ( فيستخدم فيها  لهذا القطاع  )مبيعات النافذة، من خالل المصارف  هذا القطاع

 %(.  1للدوالر )السعر األساس زائدًا عمولة اقل من 
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من خالل سعر صرف السوق، فبالرغم من عدم وجود تقديرات لها فيعتقد    المعامالت   وفي ما يخص 
تؤثر جوهريًا في معدل التضخم "المستورد"، طالما استمرت مبيعات نافذة   وأسعارأنها ال تنطوي على مبالغ  

يبقى سعر صرف السوق مؤشرًا لمدى عدم التوازن بين عرض    وبالرغم من ذلك.  بمستوى مناسب   لمركزي البنك ا
عليه  للدوالرالنافذة   حدود  والطلب  ضمن  بقي  السوق،  وسعر  الرسمي  السعر  بين  الفرق  أن  مالحظة  مع   .

- 2008خالل الفترة  )نسبة للسعر الرسمي(  %  8% و1منخفضة نسبيا خالل السنوات السابقة. حيث تراوح بين  
 . أدناه (7كما يالحظ من الشكل )  ،2020% في 4وحوالي   2019% في 1 إلى ، مع  وصوله2020

 ، دنانير للدوالر 2020-2008 رف في العراق( أسعار الص7الشكل )

 
 (. 1( في الملحق )7رسم الشكل على أساس بيانات الجدول ) المصدر:
 . 2020 تشرين الثاني-متوسطيهما خالل الفترة كانون الثاني انالسوق يساويو  الصرف الرسمي ي : سعر 2020 مالحظة:

استمرار   إن  يتبين  هذا  المركزي لإلحصاء(  من  الجهاز  بيانات  تبينه  )كما  التضخم  في تدني معدل 
كما في السنتين المنصرمتين، ساهم في تحققه استمرار سياسة البنك المركزي في الحفاظ على مستوى   2020

لمقابلة    ، أن تطلب األمر،االحتياطيات الدولية  استخداممن خالل    ،مستقر لسعر صرف الدينار تجاه الدوالر
  معدل   تصاعد   في لب على الدوالر بسعر قريب جدًا من سعر صرف النافذة. غير ان الخشية األساسية  الط

يضطر البنك    ندهبحيث ع  ،إلى حد أدنى حرج  االحتياطيات الدوليةالتضخم ستتحقق عندما ينخفض مستوى  
 قييد سيقود، بدوره، إلى ت   . وهذاتقييد التحويل الخارجي او تخفيض سعر صرف الدينار او كالهماإلى  المركزي  

  المتدني قريبة من مستواها  التضخم في حالة بقاء عوائد تصدير النفط  معدل  ومن ثم ارتفاع    االستيرادات عرض  
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بالرغم من انتعاش اآلمال، بظهور وترخيص والبداية في التلقيح ضد فايروس كورونا في العالم، في  . و الحالي
ويعيد ،  2021ال سيما خالل    ، هذا تخوف جديأسعاره وعوائد تصديره، فزيادة الطلب على النفط ومن ثم زيادة  
خالل   الجامح  التضخم  فترة  ذاته  ،1995- 1991لألذهان  بالحدة  ليس  بمستويات    اربما  بشكل تولكن  ؤثر 

، ومن ثم على  ومتوسطة الدخل  لفئات المحتاجة على ا، خاصة  وزيادة عبئها  كلفة المعيشة  في ارتفاع  ملموس
 .أ(-2018مزا ) :. انظراالجتماعيين السلم واالستقرار

 "خرائط طريق" للمدى المتوسط/البعيد  : رابعاً 
ر ت ، آنفاً كما أشير أليه  ،  لإلصالح الهيكلي في العراق وثيقتين تمثالن "خطط طريق" للمدى المتوسط/البعيد  ن ش 

  . 2020، وتقرير البنك الدولي عن العراق في أيلول  2020الورقة البيضاء لوزارة المالية في تشرين األول    وهما
وهناك تشابه ملموس في بعض المواضيع المطروحة فيهما. كما يبدو أن الورقة البيضاء استندت في العديد  

الب  تقرير  في  ما ورد  المقترحة على  وتوصياتها/اجراءاتها  تحليالتها  الدوليمن  اإلشارات    ،نك  من  يتبين  كما 
محتوياتهما، التي بالرغم من اختالف مسميات العناوين والترتيب، فإن العديد  وبمالحظة    12. المتكررة فيها للتقرير

 :منها يكشف الصلة بين الورقة والتقرير، ال سيما ما يتعلق بالمحاور الثالثة التالية )ولكن ال يقتصر عليها(
 .اإلجراءات )اإلصالحات( المقترحةعدد كبير من  ( أ)
 .ضرورة تحقيق التنويع االقتصادي، وتركيزه على الزراعة والصناعات المتصلة بالزراعة وبالطاقة ( ب )

 التعويل على القطاع الخاص في تحقيق التنويع االقتصادي.)ج( 

 .تباعاً ، أدناه، سادساً وخامساً  وسنتناول هاتين الوثيقتين في الفقرتين 

 لوزارة المالية العراقية   الورقة البيضاء : خامساً 
" الورقة  فيها   ، أساسًا،"خطة طريق" تغطيتمثل هذه  الكثير مما ورد  اآلماد المتوسطة والبعيدة. وال شك أن 

  ، طال انتظار تطبيقها.ةينطوي على خطوات مطلوبة وذات ضرورة اقتصادية واجتماعي

 . العامة للورقة كما وردت فيهاوالتوجهات واإلصالحات  األهداف  ببيان    يكون من المناسب أن ابدأ، أواًل،قد  و 
، يتبين أن  9في هامش في ص  ف.  "القطاع العام"  البيضاء  ما تطلق عليه الورقة  ولكن قبل ذلك ينبغي توضيح

المقصود بتعبير "القطاع العام"، المستخدم فيها، هو "الجهاز الحكومي"، أي: اإلدارة العامة والتعليم والصحة  
االستخدام    هذا  13.العامة"  )الشركات(  المنشآت   والقوات المسلحة والضمان االجتماعي، الخ، ولكنه ال يشمل "

 
". وهذه  2020هذا كما يلي: "البنك الدولي، مذكرة اقتصادية للعراق، أيلول    الدولي   تشير الورقة البيضاء إلى تقرير البنك   12

 . ’A Country Economic Memorandum, …, Iraq‘ ، االشارة هي ترجمة لجزء من العنوان الفرعي للتقرير

 مليون.  60.حوالي  يساوي  "الشركات العامة"مجموع عدد العاملين في أن الورقة البيضاء، في نفس الهامش،   ورد في 13
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لتعبير "القطاع العام"، في الورقة، قد يثير سوء فهم بالنسبة لبعض االقتصاديين العراقيين إذ أن تعبير القطاع  
وبالرغم    )المنشآت العامة(.  ي تستخدمه الورقةذ العامة" ال  شركات "ال  تعبير  إلىيشير  للعديد منهم    بالنسبةالعام  

عدم وجود فرق   يتضمن ذلك"للشركات العامة" وكونها عبئًا على الميزانية، بحيث    األداء المتدني بينت    أنهامن  
في األداء، بين الجهاز الحكومي وهذه الشركات، إال أن استخدامها لتعبير القطاع العام ليشير للجهاز الحكومي  

   فقط قد يربك النقاش.

 جذريةاصالحات توجهات و  –  األهداف العامة( 5-1)
إعادة تعريف دور الدولة في االقتصاد والمجتمع، من خالل تغيير مساره  أنها تستهدف  الورقة البيضاءورد في 
 :تدريجياً 

 ، من خالل ما يلي: من دور السيطرة إلى دور التنظيم  (1)
  ،ضمان فرض القانون والنظام  ( أ)
  ،ايجاد البنية التحتية العامة ( ب )
 .والرعاية الصحية والحماية االجتماعية للفئات الهشةضمان توفير التعليم   (ج)

 .ادخال التحسينات الجذرية على إدارة الدولة لنظام المالية العامة  (2)
إحياء االقتصاد الحالي المتهالك، والمعتمد بصورة اساسية على الدولة، وخلق اقتصاد حيوي ديناميكي    (3)

 .تنافسي، بمعالجة بعض المعوقات الهيكلية
 .لة النظام المالي والمصرفيإعادة هيك  (4)
االنتقال من المستوى الحالي المتدني اإلنتاجية والمتدني الدخل، إلى مستوى عالي، عبر معالجة العوامل   (5)

 : التي أدت إلى تدني إنتاجية العمل في البالد، بسب 
 هيمنة القطاع العام غير المنتج،   ( أ)
 تراجع قطاع السلع القابلة للتداول،   ( ب )
 .عر الصرف غير التنافسي للدينار العراقياآلثار السلبية لس (ج)

 حماية الفئات الهشة في المجتمع اثناء وبعد مدة تطبيق اإلصالحات.( 6)

، التي طال انتظارها، والتي وردت في الورقة،  قترحةومن وجهة نظري فإن العديد من اإلصالحات الم  
وأثبتت نجاعتها في تحقيق    وأخرى بعيدة  مجاورةبقت في دول  تستحق التطبيق العاجل خاصة وأن معظمها ط  

   للنمو وخدمة المستهلكين والمنتجين. ساند مناخ اقتصادي واجتماعي م 

ها في  بعض  سأناقشغير ان هناك نقاط خالفية حول بعض "اإلصالحات" المقترحة أو في تفاصيلها  
 ما يلي. 
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 في الورقة البيضاء  نقاط خالفية( 5-2)
، مشاركة  ي فهم منهوالذي قد    "خلية الطوارئ لإلصالح المالي"صدرت عن    أنها  البيضاء فيفي الورقة    ورد   (1)

التمعن في أسلوب الورقة  من    ولكن   .والمؤسسات األخرى   اقي الوزارات في نقاشها و/أو إعدادها من قبل ب 
في .  والمؤسسات من قبل الوزارات    أو بمشاركة محدودةعن  عد بمعزل أ    لهاج  أن    ومصادرها وبياناتها يتبين 

كانت تناقش من قبل   الخطط  هذه  مسودات فإن    ،السابقة في العراق ظر إلى خطط التنمية  الن  عند   ،المقابل
، بدرجة  إلى وزارة التخطيط التي تقوم بتعديل توجهاتهاها  وترسل مالحظات  وجهات أخرى   مختلف الوزارات 

في السابق غير أن    اإلداري واالقتصادي  األداء  ان الحكم علىكتبعًا لهذه المالحظات. ومهما   أو بأخرى،
أكثر  بحيث تكون التوجهات    ودوائرها  وجود نقاش للخطط والتوجهات يخلق رأيًا عامًا داخل وزارات الدولة

والدوائر الوزارات    بعض صحيح، أن  تبعًا للخطط.    أكثر تحديداً المختفة  والدوائر  وأدوار الوزارات    وضوحاً 
على الوالء أكثر من اعتمادها    ، في بعض جوانبها،اقطاعيات تعتمد   أقرب إلى  في الوقت الحاضر أصبحت 

هذه    بمشاركة محدودة من قبل داء والمهنية مما قد يعطي بعض التبرير لتوجه أعداد الورقة البيضاء  على األ
وزارة المالية والتي ليس في  ، بهذا الشكل،ةيبرر بشكل مقنع إعداد الورقغير أن ذلك ال  .والدوائر الوزارات 

عدت بالتعاون مع البنك الدولي. ومع  من الواضح أن الورقة أ  كما أن  في العملية التنموية.  واسعة  لها تجربة  
، من ناحية، وله تجربة في اعداد تقارير  أن للبنك الدولي تجربة وخبرة دولية على درجة عالية من المهنية

من   العراق،  مشاركة عن  وإنما  عامة  تنموية  توجهات  فقط  ليست  التنمية  خطط  أن  غير  أخرى،  ناحية 
لبنك الدولي أيديولوجية معينة في التطور والتنمية  ل  أناقتصادية اجتماعية سياسية وإدارية. إضافة لذلك ف

  لنامية المختلفة ما بينته تجارب الدول ا  وهذا  . مع التوجهات الوطنية  ، في جميع ابعادها،ال تتفق بالضرورةقد  
لها صدقية مهنية ال يبرر تخليه عن إعداد   بمؤسسات دولية. فكون العراق ينبغي أن يستعين  مع البنك

 . ، وتجارب مناسبة لدول نامية وصاعدة أخرى برامج التنمية بما يعكس أولياته وتجاربه

القتصاد بحيث تفاقمت طبيعته  العامة لتنطلق الورقة البيضاء صراحة وضمنًا من حقيقة تواضع اإلدارة    (2)
المنشآت  الريعية ودرجة اعتماده على النفط. إضافة لذلك وباالرتباط بتواضع اإلدارة االقتصادية لم تستطع 

المشاريع  ويشمل ذلك  ،  تقليل البطالة المقنعة فيها)الشركات العامة( تحسين كفاءتها شديدة التدني، أو    العامة
بالرغم من عدم وجود تحليل موثق وشامل لمسبباتها.    ،وهذه مالحظة صحيحةالخدمية.  و التجارية  و الصناعية  

، العديد من أسباب  World Bank (2020)، عن العراق رجع تقرير البنك الدوليي   ،مع العلم، من ناحيته
هذا التواضع والتدني، من خالل تحليل اقتصادي سياسي، إلى طبيعة أداء وعمل المؤسسية "الريعية" التي  

من استمرار النزاع السياسي/االجتماعي والمحاصصة والفساد، مما لم تتطرق أليه الورقة   2003منذ    سادت 
القطاع    .البيضاء تنشيط  تستدعي  العام،  والتدني  التواضع  هذا  تبعات  أن  البيضاء  الورقة  تستنتج  لذلك 
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بر ما يمكن من الخاص في مختلف المجاالت، بما في ذلك، ولكن ال يقتصر عليه، اإلعداد لتمليك أك
، وذلك بغية تحقيق التنويع والنهوض االقتصادي الذي عجزت اإلدارة )الشركات العامة(  العامة  المنشآت 

االقتصادية العامة والقطاع العام تحقيقه. ولقد قاد هذا االستنتاج، في الورقة البيضاء، إلى إجراءات/توصيات  
 :محل القطاع العام. وهنا تثار المالحظات التاليةمتعددة حول أحالل القطاع الخاص كاًل أو جزًء 

في الوقت الذي فعاًل اثبتت فيه اإلدارة االقتصادية العامة تواضعها والقطاع العام عجزه عن االنطالق    ( أ)
في طريق التنويع االقتصادي فهل يستطيع القطاع الخاص في العراق انجاز هذه المهمة؟ هل جرت 

في  إمكانية أو احتمال مقدرته في    2003سابقًا أو في األقل منذ    دراسة عن قابلية القطاع الخاص 
 تحقيق متطلبات التنويع االقتصادي المنشود؟

إن الشواهد االنطباعية في العراق تشير إلى أن الهيكل المؤسسي القائم أدى إلى قطاع خاص يرتبط،  ( ب )
باإلضافة الرتباط نسبة مهمة    ،بشكل مباشر أم غير مباشر  ،بدرجة ملموسة، بنفقات الميزانية العامة

غالبية  من الوحدات الخاصة "الكبيرة" نسبيًا بالفئات المستفيدة والفساد العام. وتشير نفس الشواهد إلى أن  
ال يبين توجه تنموي فعَّال بقدر توجهه لتحقيق الربح السريع    ، عمومًا،هذا القطاع في ممارساته وحوافزه

 واستغالل الفرص.  
لم تستطيع المصارف الخاصة في احداث قفزة نوعية في تطوير العمل المصرفي    ،المثالعلى سبيل   (ج)

واستقطاب المدخرات المحلية لتوجيهها للتنمية. وانصرف العديد منها في استخدام تحويالت نافذة البنك 
ا  وبعضها في االسترباح من خالل تمرير مستندات استيراد ليس له  ،المركزي في تمويل االستيرادات 

نتج عنه  الحديثة  ان القطاع الخاص في بنائه للمحطات الكهربائية    وتتوفر شواهد منصدقية، الخ.  
، الصغيرة  من المعروف أن مالكي وحدات توليد الكهرباء المحليةكما أن  وحدات تشكو من نواقص فنية.  

تفوق بكثير األسعار في الدول المجاورة    المجهز للمستهلكينيفرضون أسعار عالية جدًا على الكهرباء  
الخ من هذه األمثلة.   ،IEA (2019)  ،2019والعالم، حسب تقرير وكالة الطاقة الدولية عن العراق في  

قة إمكانيات هذا القطاع  ولكن هذه الشواهد االنطباعية ال تغني عن دراسة متأنية ومنظمة الستكشاف حقي
 ومدى توجهه التنموي.

من األداء المتدني للقطاع الخاص، ومن ضمنه الوحدات الكبيرة، يعود للقوانين    اً وإذا كان جزًء مهم  ( د )
المعرقلة والممارسات السلبية التي يتبعها الجهاز اإلداري العام والفساد فيه، وهو فعاًل واقع الحال، يمكن 

الف الخ،  القول أن مكافحة  المحاصصة،  العامة والقضاء على  قابلية اإلدارة االقتصادية  ساد وتحسين 
 .ستقود كلها إلى مناخ استثماري واقتصادي مالئم لتطور كاًل من القطاعين الخاص والعام
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اإلجراءات المقترحة في الورقة البيضاء حول  بعض  الواضحة وهي أنه بداًل من  وهذا يقود للنتيجة   (ه)
الكبير جدًا للقطاع الخاص محل العام من المناسب أن يكون التوجه هو تعاون القطاعين العام  االحالل  

 14تقود إلى أفضل النتائج في سبيل التنويع االقتصادي. ق والخاص بطر 
اقة  كما في تقرير البنك الدولي، تعتمد الورقة البيضاء على الزراعة والصناعات المتصلة بالزراعة وبالط(  3)

فإن اهمال الصناعات األخرى غير م فسر أو    ،ألحداث التنويع االقتصادي. ومع أهمية هذه الصناعات 
م برر في الورقة. ومن ناحية الزراعة، فأن تطورها الذي تعول عليه الورقة البيضاء )وتطور قطاعات أخرى  

أفضل للطلب على المياه، من    بما فيها النفط( يستدعي التعرض لمشكلة توفر المياه، من ناحية، وإلدارة 
 ناحية اخرى. وهذا غير م عالج في الورقة.

ليس هناك خطوات أو مبادئ عامة بالرغم من النص على ضرورة مكافحة الفساد في الورقة البيضاء،  (  4) 
، في الوقت الذي يكون فيه الوضوح والتفصيل مؤشرًا لمدى  فيها  واضحة وتفصيلية حول مكافحة الفساد 

 .المدمرة آلفة ي مكافحة هذه االجدية ف

عقود (  5) مراجعة  )أي  النفطية  العالمية"  الشركات  مع  التعاقدية  "السياسات  بمراجعة  تتعلق  توصية  وردت 
التراخيص النفطية الحالية( بعبارات عامة غير محددة. فقط النص على ما يحقق "مصلحة البلد" والذي  

المثال، هل يستمر المقاول في عقود التراخيص بتلقي رسم أتعاب ثابت يتقبل اجتهادات واسعة. على سبيل  
أم ي شرك في األرباح كما في الجولة الخامسة، وأي من هاذين الترتيبين    4-1للبرميل كما في الجوالت  

 15؟ كما لم يرد في الورقة ذكر إقامة شركة نفط وطنية. " من وجهة نظر معدي الورقةيحقق "مصلحة البلد 
ن سعر صرف الدينار يتسم بارتفاعه، مما يضر بالقابلية التنافسية لالقتصاد  أ إلى    42شير الورقة في ص  ت    (  6)

  الحاجة لمرونة أكبر في تغيير سعر الصرف ، وستثار  وهذا صحيح، عموماً في تشجيع قطاع التصدير.  
التنويع نحو  الحالية  احاديته  من  بالتحول  اإلنتاجي  الهيكل  يبدأ  عندما  المدى مستقباًل  على  أما   .

، ال سيما تلك المتعلقة  لتشجيع التصدير  فعاليةإجراءات أخرى ربما أكثر  و هناك وسائل  القريب/المتوسط، ف
بتخلخ المرتبطة  الكلف  وإزالة  الفساد  على  والقضاء  االستثماري  الجو  وطولبتحسين  اإلداري  الجهاز   ل 

 
وفي هذا المجال يرى االقتصادي   .بناءةفي اإلدارة االقتصادية، في ادخال إصالحات مؤثرة    طرق براغماتيةأتباع    من المناسب  14

كان أكثر فعالية    حوافز السوق "للقطاع العام" وتبنى  ما اتبعته الصين في بعض اصالحاتها  ، أن  Stiglitz (2018)المعروف،  
 منتفعة أيضاً هناك طبقة    أن   هذا بالرغم من  .قاد إلى إثراء طبقة خاصة على حساب القطاع العام في روسيا  "اإلصالح" الذيمن  

 . في الصين
والمفاضلة    ،، من ناحية أخرى 5(، من ناحية، والجولة  4-1ب( لبيان عائد المقاول حسب الجوالت ) -2018أنظر مرزا )   15

 بينها.



22-35 

ناحية،  اجراءاته، أن    من  ينبغي  الذي  والمالي   تقدمهوالدعم  الفني  واالسناد  الحوافز  خالل  من    الدولة 
ألن تغيير سعر الصرف ال يتعلق   أهمية كبيرةوتكتسب هذه الوسائل   .، من ناحية أخرى ، الخللمصدرين

تغييره، بين تشجيع التصدير، من ناحية، واالستقرار  فقط بتشجيع التصدير وإنما ينبغي أن تتم الموازنة، في  
 السعري/االقتصادي، من ناحية ثانية، وتوازن ميزان المدفوعات، من ناحية ثالثة. 

مما يالحظ في سياق دعم وحماية الصناعات والتصنيع وغيرها من الوحدات اإلنتاجية التي تتسم بإمكانيات    (7)
 .النفطي، لم تتطرق الورقة بشكل جدي إلى موضوع الحمايةواعدة في التصدير غير 

"تبني آليات السوق في تحديد سعر الفائدة واالرباح لألسواق المالية  كما يلي:    57وردت توصية في ص  (  8)
 :16. ويثار هنا تساؤلين العراقية"

سعر    ( أ) تحديد  في  ودوره  المالية"  "األسوق  على  كرقيب  المركزي  البنك  دور  عن  وتوحيد ماذا  الفائدة 
 السياسة النقدية؟ 

هل المقصود في هذه التوصية ترك "األسواق المالية" في العراق لتقلبات "آليات السوق" كما يحدث   ( ب )
المضاربة وتراكم الثروات بعيدًا عن تحقيق متطلبات   مجال في األسواق المالية العالمية ال سيما في  

 ؟ التنمية واالستخدام والعدالة في توزيع الدخول
ليس هناك دور بارز لوزارة التخطيط في الورقة البيضاء، في الوقت الذي تحتل الوزارة مركزًا مهما في   (9)

لالقتصاد، من    مد ع العامة من ناحية، ومنظورها التنموي طويل األيتنسيق استثمارات المشار عن  مسؤوليتها  
 ناحية أخرى.

 :الجهاز الحكوميعدد العاملين في   -ة تفصيلية مالحظ (10)
. وهناك تشوش  2020- 2004في "القطاع العام"،  )عدد العاملين(  شكل بياني لالستخدام    12ورد في ص  

في مصادر هذا الشكل ومعنى االستخدام فيه. فتحت الشكل ورد ان المصدر هو تقرير للبنك الدولي صادر  
- 2001في نفس الصفحة يذكر أن البنك الدولي هو مصدر السنوات    7. ولكن هامش رقم  2017في  

، في الشكل. السؤال هو لماذا االعتماد  2020-2016و"الموازنة النهائية" هي مصدر السنوات    2015
الموازنات    في قوانينفي الوقت الذي تتوفر األعداد لهذه السنوات    2015-2004على البنك الدولي للسنوات  

الورقة  في    إضافة لذلك، يبين الشكل   ؟ ( أعاله2-3ة )ر ( في الفق 1في الشكل )  بينتهكما    االتحادية مباشرة 
مليون، اعتمادا على "الموازنة النهائية"، في الوقت    3.2هو    2020أن عدد العاملين في سنة    البيضاء

 
منذ القرن الماضي دعوا إلى أهمية رقابة البنك   في العالم  من المناسب في هذا المجال مالحظة أن العديد من االقتصاديين 16

بما في ذلك تحديد سعر الفائدة، لما لذلك من أهمية في كبح المضاربات والعوامل المخلخلة  المركزي على عمل األسواق المالية  
 في أداء هذه األسواق.  
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،  2020بشأن عدد العاملين في    التصريحات المختلفةكما أن    .2020الذي ليس هناك "موازنة نهائية" لسنة  
. لماذا هذا  اليقين  ، تثير درجة من عدم( أدناه1( في الملحق )1الجدول )في    ، سابقًا، وكذلكالمشار لها

؟ وفي ما يخص معنى االستخدام، لماذا النص على أن  2020في المصادر وعدم اليقين من رقم    شوشالت
لقطاع العام" في الوقت الذي يعود فيه للجهاز الحكومي فقط  ا" إلى عدد القوى العاملة في هذا الشكل يعود 

ت أشر   كما   ،ا في العراق بتعبير "القطاع العام"وال يشمل العاملين في الشركات العامة التي يتعارف عليه
 سابقًا؟  أليه

 عن العراق  تقرير البنك الدوليًا:  سادس
 توجهات واصالحات جذرية( 6-1)

العراق أن  التقرير  اقتصادي  يعلن  انهيار  بإمكانية  تتمثل  ودورة     economic meltdown"على شفا كارثة، 
"فخ  . ويعود ذلك إلى  19، ص  ذ إصالحات هيكلية جادة لتجنبها"خ  ت  جديدة من العنف والنزاع، الخ، إذا لم ت  

منذ    " fragility trapالهشاشة به  وقع  النفط2003الذي  لعوائد  ومتوقع  حالي  شديد  انخفاض  ظل    .، في 
"تزايد عدم االستقرار السياسي واالضطرابات االجتماعية وانعزال  إلى:    ، حسب التقرير،ينصرف "فخ الهشاشة"و 

 1.17، ص الدولة عن المواطنيـن، إضافة للفساد وتواضع اإلدارة االقتصادية واإلصالح"

طبيعة   خاصة  العراق  في  والريعي  السياسي  االقتصاد  من  جوانب  تحليل  في  التقرير  توسع  لقد 
إلى استمرار الفساد وتواضع اإلدارة    ، حسب التقرير،الحوكمة/العقد االجتماعي والمصالح المتأصلة التي قادت 

االقتصادية وتدني األداء وبالنتيجة عدم تحقيق تنويع اقتصادي وتحسن مستدام في المستوى المعيشي. وخالفًا  
لتقاريره السابقة، في تجنب اصدار احكام مباشرة/قاطعة على مجمل األداء السياسي/االقتصادي/االجتماعي، 

إلى اطالق وصف: "شفا كارثة". وبالرغم من مبالغة الوصف، فأن له بعض ما    لجأ البنك الدولي هذه المرة
يبرره نتيجة الستمرار البطالة، خاصة بين الشباب، والفقر والتفاوت في الدخول والثروات، واالحتمال العالي  

، المتوسط والبعيد   الكارثة"، يقترح التقرير توصيات/إجراءات "لإلصالح الهيكلي"، على األمدين"لتجنب  و   .لتفاقمها
بالجوانب المؤسسية السياسية/االجتماعية، كالعقد االجتماعي وتوزيع الريع النفطي )كما يراها أساساً  ، تتعلق 

التقرير( ومكافحة الفساد المؤسسي/السياسي واإلداري، من ناحية، وبالجوانب االقتصادية/المالية واالجتماعية  
ثانية، وشروط تحقيق التنويع االقتصادي )حسب تعريف التقرير له(، من  واإلدارية العامة المتشعبة، من ناحية  

   .الخناحية ثالثة، 
 

  تنصرف الهشاشة إلى باإلضافة لتواضع اإلدارة االقتصادية،    إلى ما يلي:  ( أ-2020في المقابل، تنصرف الهشاشة في مرزا )   17
 ". المستدامة الكافيةالعملة األجنبية وفرص العمل  توفيرالهيكل اإلنتاجي غير النفطي، في العراق، في  إمكانيةضعف 
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وبسبب أن جانبًا مهمًا من اإلجراءات المقترحة "لإلصالح الهيكلي" يشابه/يقابل مع ما ع رض أعاله  
 سأتناولبداًل من ذلك    .هنا   فسوف لن اكرر التعليق عليها  ،اي أتفق مع الكثير منه توال،  في الورقة البيضاء

  القضايا الخالفية، التي وردت في التقرير. بعض 

 نقاط خالفية في تقرير البنك الدولي( 6-2)
نقاش أو اإلشارة إلى    لن اكررسوف    ،( في أدناه2( و)1النقطتين )اإلشارة في  ، ففي ما عدا  اإلطالةلتجنب  

 لورقة البيضاء: ل عند نقاشي يشابهها يماثلها/ تناولت ما ولكننيوردت في التقرير نقاط  
. فالتنويع حسب ومن يقوم به  االقتصادي  محدودًا للتنويع  مجاالً كما في الورقة البيضاء، يتبنى التقرير    (1)

وجهة نظر التقرير سيقوم به القطاع الخاص إذا قامت الحكومة بتوفير اإلصالحات الجذرية. حيث ورد في 
ثالثة أعمدة لترويج التنويع: تطوير القطاع الخاص، تكامل اإلنفاق العام غير النفطي مع  "ما يلي:    5ص  

التنويع،    مجالفي ما يخص  و  .كل وقطاع الطاقة"االقتصاد ك   بين  linkages أهداف التنويع، تقوية الروابط 
ف من التقرير أن التنويع االقتصادي ينصرف، بجانب كبير منه، إلى تطوير الزراعة والصناعات   ي ْست ش 
المرتبطة بالزراعة وبالطاقة وما يتفق مع معايير ربحية القطاع الخاص. هذا بدون الغوص في مشكلة توفر 

كما لم يتطرق التقرير جديًا لدور التصنيع  المياه، من ناحية، وإدارة الطلب على المياه، من ناحية أخرى.  
 .في التنويع االقتصادي خارج االرتباط بالزراعة والطاقة

لم يتم إعطاء    155و   152و   13في ما عدا اشارات عامة، في الصفحات  كما في الورقة البيضاء أيضًا، و     (2)
 ل استثمارات المشاريع العامة.دور لوزارة التخطيط في التقرير بما يتناسب مع مسؤوليتها عن تنسيق وتموي

. وفي هذا المجال 9أن يتم توزيع عوائد نفطية على السكان كافة، ص    ، بشكل غير مقنع،يقترح التقرير  (3)
 :تثار المالحظات التالية

على  أن  التقرير    يرى  ( أ) ويساعد  ناحية،  من  بالمواطنة،  الشعور  إلى  يؤدي  السكان  كافة  التوزيع على 
، من ناحية أخرى. في ذات الوقت ينتقد التقرير توزيع الحصة التموينية )الدخل(  الضرائب ممارسة دفع  

على كافة السكان ألن ذلك يفيد األغنياء والفقراء في الوقت الذي ينبغي استهداف الفقراء فقط. وهذا 
دفوعات نقدية  تحويله إلى م بعد   معيار مزدوج. لماذا ال يقود توزيع الحصة التموينية بشكلها الحالي أو

إلى الشعور بالمواطنة في حين يقود توزيع عوائد نفطية للشعور بالمواطنة؟ ثم أليس هناك أسلوب آخر 
  عوائد نفط عليهم؟غير توزيع  لتعويد الناس على دفع الضرائب 

، يستشهد التقرير ببحث ك تب في سنة 9توزيع عوائد نفطية على السكان، في ص  لخيار    تبنيهفي   ( ب )
2012  ،Devarajan, et al (2012)  ،  للبرميل )خاللدوالر     105عندما كان سعر النفط أكثر من 
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  نفس الصفحة ل 5( وكان هناك شعور بالوفرة المالية. من ناحية أخرى، ورد في هامش 2011/2012
ع  بشكل   "هناك ما يبين أن التوزيع المباشر أجراء فعال العبارة التالية:    (17في ص    endnote)وض 

 abstractمع العلم أن ملخص    . Cordella (2020)  &Onder بحث وي ستشهد بال ،  لمنع النزاع"
"... إن تحويل حصة كبيرة من الثروة النفطية يمنع النزاع في حين أن تحويل  :  يبين ما يلي   بحث هذا ال

النفطية    العوائد . أي أنه ينصب على تحويل مبالغ كبيرة وليست صغيرة من  حصة صغيرة يثير النزاع"
ألن المبالغ الصغيرة تقود لتأجيج النزاع. كما يتبين أن المصدر ال يتعلق فقط  بالتوزيع على السكان  

  ت.وإنما أساسًا على سلطات األقاليم/المحافظا
( واالستشهاد  عوائد نفطيةهذا مثال على انتقائية في تقرير البنك في تفضيل لمشروع معين )توزيع    (ج)

كان األجدر به عرض وجهات نظر متعددة.  و بوجهات نظر تؤيد التوزيع مع عدم الدقة في االستشهاد،  
  والية   في ما خال  عتد به،فاآلراء تختلف في هذا المجال. إضافة لذلك ال يوجد توزيع مماثل في العالم ي  

أالسكا والتي تختلف ظروفها وتركيبها االجتماعي والسياسي عن العراق، كما أن تجربتها لم تدفع أي 
 (. 2017مرزا ) :أنظرمن دول اوبك لتقليدها. 

ال  وفي كل األحوال لم يستشهد التقرير بالنقاش الذي جرى بين كتاب عراقيين والذي يوجد بينهم من   ( د )
التوزيع. على سبيل    ال تؤيد . كما أن هناك أوراق لصندوق النقد الدولي تقدم أراء  هذا االقتراح  يتفق

 .  Gupta, et al (2014)المثال، الورقة التالية:
صفحة( في قياس وتحليل مختلف المؤشرات حسب تركيبة العراق    44يتوسع التقرير في الفصل األول )  (4)

ذلك مفيدًا   التوافق، في الطائفية/األثنية. وإذا كان  أو  النزاع  تفسير أسس  التي تساهم في  العوامل  كأحد 
، العراق، فإن التوسع فيه يفاقم أثر أحد الخطابات/العوامل المثيرة لالنقسام والنزاع والتي عانى العراق منها

ها  وهو أحوج إلى إبراز عوامل الوحدة الوطنية والتوافق. وال أدل من قلة فائدت  خالل العقدين المنصرمين،
نفسه يبين أنه:   تقرير البنكحول اإلصالح الهيكلي. ال بل أن  تقرير البنكمن غيابها في معظم مقترحات 

"في تنافس النخبة السياسية تراجعت أهمية التقسيم الطائفي/األثني لمصلحة التقسيم السياسي الحزبي،...، 
طالب الشعبية في تقديم الخدمات، محاربة  ]ثم ليتحول التنافس إلى معايير أخرى غير الطائفية/األثنية[ كالم

 . 159، ص الفساد، وانعدام الفرص"
 مالحظات تفصيلية:  (5)

أن نينوى وديالى وكركوك هي مناطق متنازع عليها في حين أن ما هو متنازع عليه    10ورد في ص   ( أ)
 من الدستور(.  140مادة  الفي نينوى وديالى. أما كركوك فلها وضع خاص )  االقضية/هو بعض النواحي

يبلغ    39ورد في ص   ( ب ) %. وأشار 16% والمعدل الوطني  36أن معدل بطالة الشباب في العراق 
في و   .World Bank (2018)؛  رقة صدرت عن البنك الدوليو التقرير إلى أن هذين المعدلين وردا في  
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سنة، إلى أن هذين المعدلين يعودان    24- 15التي تحدد فئة الشباب ب    تشير هذه الورقة،الحقيقة،  
معدلي البطالة لسنة  ل  لتخطيهما(. وباإلضافة  8و   4ص  .  Jobs in Iraq  ،Figure 1B)   2016لسنة  

فإنهما يختلفان عن  البيانات الم ن زَّلة عن    ، بهامش كبير،في بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء  2016
التالي  ،العراق الرابط  باستخدام  نفسه،  الدولي  للبنك  اإللكتروني  الموقع  األول،   10في  )  من  تشرين 

2020)  :https://data.worldbank.org/country/iraq.    هذهففي البنك  من    بيانات  كاًل  فأن 
ينطبقان على بيانات البطالة الصادرة عن الجهاز    2016معدل بطالة الشباب والمعدل الوطني لسنة  

وهذا مثال في ضعف التنسيق في التقرير .  %، على التوالي(10.8% و 22.7)  المركزي لإلحصاء
 للبيانات المستخدمة فيه، بما فيها عدم استخدام مصادر البنك الدولي نفسه.  

بإطار تخطيطي يعتمد الحوافز للقطاعين الخاص    الهيكلياإلصالح    -الطريق المستقبلي    ًا: عساب
 إدارة اقتصادية متمكنة بوالعام 

 ( الفترة االنتقالية  7-1)
  اآلنية /، الذي يمثل الحاجة الملحة2020/2021من المدى القصير،    ن االنتقال، أعاله، فأثانياً في    ت كما أشر 

لتمويل عجز الميزانية/ميزان المدفوعات، وفي ذات الوقت، كما تبين خالل األشهر الماضية، عدم القابلية للبدء 
تفعيل هذه اإلصالحات   يمكن  الذي  األبعد،  المدى  إلى  انتظارها،  هيكلية طال  تفعيل إصالحات  خالله في 

هيكل مؤسسي يعقب انتخابات منتصف    تشكيلولعل في مقدمة هذه العوامل،    .خالله، يعتمد على عدة عوامل
اإلصالحات.  2021 لهذه  مساند  أخرى، ،  ناحية  القصير   ينبغي  من  األمدين  بين  "مواصلة"  عملية  وجود 

والمتوسط/البعيد. ويمكن القيام بذلك من خالل خطط وميزانيات قصيرة ومتوسطة المدى. على سبيل المثال،  
، وجود خطة تنموية خمسية تقابلها موازنة اتحادية خمسية  وسطاالتصال بين األمدين القصير والمتفي ما يخص  

"خرائط طريق" باإلضافة لبرامج تفصيلية لإلصالحات المنشودة وتشخيص تبعاتها،   التفاصيل المالية ل  تتضمن
إلى التمويل التنموي بشكل متصل. ويفيد ذلك في    2021/ 2020بحيث يمكن االنتقال من التمويل اآلني للفترة  

االقتصادية واالجتماعية/السياسية لإلصالحات. ذلك أن اإلدارة الجديدة بعد حل إشكال    السلبية  اآلثارتقليل  
حتى    . ويصح ذلكالتمويل اآلني، ستواجه استمرار الضيق المالي نتيجة الستمرار عدم كفاية العوائد النفطية

تلقيح سكان    زوال الخطر الحالي لوباء كورونا، الذي من المتوقع أن يعقب   بعد   تصدير النفطولو زادت عوائد  
عودة الطلب على النفط  من    ، وما يتبعها2020  الثاني/كانون األول  العالم باللقاحات الجديدة المعلنة في تشرين

 .على مما ساد خالل فترة الوباءأب
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   وطنية متمكنة اقتصادية دارةالحاجة إل( 7-2)
، وكذلك في مختلف دول العالم، إن دور  2003راق في مختلف عهوده، بما فيها بعد تغيير  عاثبتت تجربة اللقد  

- 2018مزا )  :أنظر،  ويكاد يكون األهم  اإلدارة االقتصادية في تحفيز أو ردع التقدم االقتصادي هو دور جوهري 
متمكنة، من ناحية، وجهاز إداري في الوزارات ك بدون إدارة اقتصادية وطنية  . لذلWorld Bank (1993)،  (أ

يقوم على دستور   يله صدقية وتوجهات وطنية بعيدأ عن الفساد والمحاصصة، من ناحية ثانية، وعقد اجتماع
أهمية   مع  لذلك  جذري.  وإصالح  بتغيير  القيام  يمكن  ال  ثالثة،  ناحية  من  جديد،  أو   طروحات المعدل 

في هذه الورقة البيضاء وتقرير البنك الدولي، في ما خال النقاط الخالفية المثارة    في   المقترحة   "اإلصالحات"و
منعزلالورقة استشاري  وجهاز  المالية  وزارة  هي  واحدة  وزارة  على  االعتماد  فإن  عمومًا،،  أجزاء    ،  باقي  عن 

 . الفي أحسن األحو  ،سينتج عنه تنفيذ  ناقص لهذه "اإلصالحات" ،المنظومة الحكومية للوزارات 

البد    ،مستديمة  وتوجهات تنموية  ا صدقيةمدارة اقتصادية لهإلذلك إذا اعقب االنتخابات هيكل مؤسسي و 
بوض الشروع  االقتصاديخمسية    خطط/خطة  عمن  للتنويع  أعاله،  تنموية،  اليها  أوسع    المشار  على  تناقش 

أجهزتها التنفيذية( وداخل المجتمع لتكون من ضمن  و عام داخل الدولة )بوزاراتها    يالمستويات بغية خلق رأ
تضحيات من المجتمع في   ما ينطوي عليها منهذه الخطط    تتضمنالعقد االجتماعي/الدستور الجديد، بحيث  

الخطمقابل   هذه  تقوم  أن  للمواطنين. على  متوقعة  والخا  طمصلحة حقيقية  العام  القطاعين  تعاون    ص على 
  من قبل الدولة في   واسناد إيجابيفي إطار حوافز السوق، من ناحية،    لتحقيق التنويع االقتصادي المنشود،

ثانية، ناحية  من  الهدف،  لهذا  خدمة  اإلنتاجية  المجاالت  أفضل  في  االستثمارات  العدالة و   تشجيع  تحقيق 
  .ثالثةاالجتماعية ومنع التفاوت الكبير في الدخول والثروات، من ناحية  
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( 1ق )ــــــامللح   
داول ــــــــاجل  

 عدد العاملين في الجهاز الحكومي الممولين من الميزانية االتحادية( 1) جدولال

 مليون شخص 
0.92 2001 

1.91 2006 

2.66 2011 

3.03 2015 

2.91 2016 

2.89 2017 

2.89 2018 

2.94 2019 

 2020 

3.16 2020 -   

3.54 2020 -    

3.95 2020 -    

 .2006/2007 السنوية اإلحصائية  المجموعة لإلحصاء، المركزي  الجهاز: 2001 المصادر:
 .لجدول للسنوات المبينة في ا االتحادية الموازنات قوانين: 2006-2019
2020:     

الواردة في مشروع موازنة   2019االستخدام الحكومي في    يساوي رقم  (مليون   3.16)أ  -2020 المستحدثة  الدرجات  زائدًا 
مليون موظف ذكره وزير المالية في   3(، وهذا الرقم قريب من رقم 2020)األمانة العامة لمجلس الوزراء ، 2020

الفضائية  المقابلة مع   أنه، خالفا  .  2020أيار    22في    " العراقية "قناة  السابقةمع مالحظة  في  ،  للموازنات  ذ كر 
 الدرجات المستحدثة فقط وليس العدد الكلي للدرجات. 2020مشروع موازنة 

زائدًا الدرجات التي استحدثتها إدارة السيد عبد المهدي     2019مليون( يساوي رقم االستخدام الحكومي في    3.54ب )-2020
حزيران   7اليه وزير المالية في مؤتمر صحفي في    وهذا الرقم يتوافق مع ما أشار  2020أوائل  /2019في أواخر  

 مليون.   3.5في أن عدد العاملين في الجهاز الحكومي يبلغ  2020
، حيث ذكر 10/10/2020مليون( مستخلص من مقابلة وزير المالية مع القناة الفضائية "الفرات"، في    3.95ج )-2020

"توظيف مئات اآلالف خالل الستة أشهر األخيرة من فترة  مليون مع إشارة إلى    4.5أن عدد "موظفي الدولة" يبلغ  
العامة   المنشآت. ولكنه لم يبين في ما إذا يمثل هذا الرقم االستخدام الحكومي فقط أم يشمل موظفي  الوزارة السابقة"

 ص  أ،-2018العامة، مرزا )منشآت  مليون يعملون في ال  0.55في القطاع العام أيضًا. فإذا افترضنا أنه يشمل  
 . هذا الجدولمليون كما مبين   3.95(، يصبح االستخدام الحكومي 66

 .المنشآت العامةولكن ليس    .اإلدارة العامة والتعليم والصحة والقوات المسلحة، الخ، بما فيهم في كردستان  يشمل الجهاز الحكومي:  مالحظة:
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 إلى االستخدام الكلي  والمنشآت العامة( نسبة االستخدام في الجهاز الحكومي 1الجدول ) تابع
                    

                    

 % 

              :   

                                        

          

   ق ص د 

 

   ف ش ص

   ل 

    ط    

 

 

% 

 

 ق ة     ل 

 

 

   ف ش ص

  

  

  

  

 ش ص  ف 

       ع
        

        
       ع

        

       

        

        

43 36 3,300 550 2,750 7,629 11.9 8,659 2012 

43 36 3,554 550 3,004 8,296 10.6 9,280 2014 

39 33 3,436 550 2,886 8,734 13.8 10,132 2017 

37 31 3,436 550 2,886 9,178 13.8 10,647 2018 

36 31 3,492 550 2,942 9,645 13.8 11,189 2019 

43 36 3,427 550 2,877 7,962 11.3 8,969       2012-14 

38 32 3,455 550 2,905 9,186 13.8 10,656       2017-19 

 .(63، 62، ص  2018: مرزا )2019-2012وقوة العمل  2014- 2012دل البطالة واالستخدام في المنشآت العامة عم المصادر:
 ( أعاله. 1الجدول )و  (،63، ص 2018): مرزا االستخدام في الجهاز الحكومي

 .  2018الموجز االحصائي  -العراق (  2019: الجهاز المركزي لإلحصاء )2017معدل البطالة لسنة 
. كما افترضت 2019-2017كذلك في    استمر  2014-2014عدد العاملين في المنشآت العامة للسنوات    أن  افترضت    مالحظة:

 . 2019-2018في  استمر كذلك 2017معدل البطالة في  نأ

 ( عدد المتقاعدين 2) جدولال
 شخص مليون  

           ركزي  إلحص ء 

 ن ين      ي ي    ق ع 

 هيئ     ق ع     ط ي   

     ق ع ين ع     

 

1.74 1.74 2010 

1.80 1.73 2011 

1.83 4.08 2014 

2.07 4.82 2015 

2.20 4.61 2017 

2.24  2018 

 ، 10/2020/ 31ل في زَّ ن  ، م  لموقع اإللكتروني للهيئةا  -  [التقاعد العامةهيئة ]  هيئة التقاعد الوطنية المصادر:
http://www.mof.gov.iq/pages/ar/StatisticsAuthority.aspx. 

 : http://cosit.gov.iq/ar ،2020/ 10/ 11في  م ن زَّل، كتروني للجهازإللالموقع ا –لإلحصاء  ي الجهاز المركز 
 الباب الثاني عشر.  ،2014/2016ة اإلحصائية السنوي المجموعة : 2010-2015
 ، الباب الثاني عشر. 2018/2019السنوية المجموعة اإلحصائية : 2017-2018
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 فائض/عجز ميزان المدفوعات والتغير في االحتياطيات الدولية (3) جدولال
 مليار دوالر 

2020 2019 
 

  فعلي فعلي/إسقاط

 ات ــــالمدفوع  
 استيراد القطاع الخاص  45.4 43.7
 االستيراد الحكومي  12.8 4.6
 BOP في والمالية المدفوعات الجارية والرأسماليةباقي  صافي  14.7 9.9

 مجموع المدفوعات  72.9 58.3
 ادراتــــالص 81.6 43.6
 مجموع المدفوعات( –التغير في االحتياطيات الدولية )الصادرات  8.7 14.6-

 المصادر:  
 :  فعلـــــــي

و  الخاص  القطاع  والصادراتاالستيراد  استيراد  نفطية(    الحكومي  وغير  المدفوعات  )نفطية  باقي  وصافي  الدولية  االحتياطيات  في  والتغير 
  2و  1والفصلين  )مقسم إلى أربعة فصول(    2019: بيانات ميزان المدفوعات العراقي لسنة  2020حزيران  -BOP   ،2019في

    .https://cbi.iq/news/view/725، لبنك المركزي العراقياإللكتروني لموقع ال، 2020من سنة 

الخاص   القطاع  المركزي،  11/2020/ 30-1/7استيراد  البنك  في  العملة"  "نافذة  مبيعات  لموقع  ال:  العراقياإللكتروني  المركزي  ، لبنك 
nhttps://www.cbi.iq/currency_auctio . 

 . https://oil.gov.iq ،وزارة النفط العراقيةاإللكتروني لموقع ال:  2020/ 30/11 -1/7 الصادرات النفطية:

+ صافي المدفوعات في الحساب الجاري )عدا االستيرادات من السلع والخدمات(    =:  BOPصافي باقي المدفوعات في  )أ(    :اتمالحظ
 حساب السهو والحذف.  + حساب رأس المال والحساب المالي )عدا التغير في االحتياطات الدولية( 

  المقبوضات )عدا الصادرات(.  –ويعني صافي المدفوعات: المدفوعات 
الخاص كما يظهر في ميزان المدفوعات يشمل التحويل فقط في مبيعات النافذة ولكن لغرض استيراد القطاع  )ب( بالرغم من أن  

 ( في المتن، فأنه يشمل في هذا الجدول جميع مبيعات النافذة )التحويل والنقد(. 4السهولة في التصنيف، في الشكل ) 
 إسقـــــــــــــاط: 

 س استمرار اتجاه المبيعات الشهرية لنافذة العملة كما في األشهر السابقة. : اسقاط على أسا2020كانون األول استيراد القطاع الخاص 
االستيراد  مضروبة ب   2019في النصف الثاني إلى النصف األول من    االستيراد الحكومينسبة  :  2020كانون األول  -تموز  استيراد حكومي

 .2020النصف األول  الحكومي في
 .31مليون برميل/يوم ×  2.8دوالر/برميل × تصدير  46.5سعر : 2020صادرات النفط الخام كانون األول 

مضروبة   2019: نسبة الصادرات غير النفطية في النصف الثاني إلى النصف األول من  2020كانون األول  -الصادرات غير النفطية تموز
 .2020بصادرات النصف األول 

ونهاية  مليار دوالر(    67.6)  2019في نهاية سنة    االحتياطيات الدوليةككل: يساوي الفرق بين    2020الدولية لسنة    التغير في االحتياطيات
 ( أدناه.5الجدول ) مليار دوالر(، كما مبينة في 53.0) 2020

التغير في االحتياطات  - ياستيراد القطاع الخاص والحكوم -= الصادرات  متبقي ككل: 2020 لسنة BOPصافي باقي المدفوعات في 
 .الدولية
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 ترليون دينار  ، 2020-2018 والمنفذةاالتحادية المخططة  ميزانيةالفائض/العجز في ال  قيمةنسبة و  (4) جدولال
ن بة   عجز/  فائض إ ى  

   نفقات  % 
   فائض/  عجز 

 ( النفقات - اإليرادات )
   نفقات   إل ر   ت 

  

    نفذ 
    طط  
 )     زنة( 

    نفذ 
    طط  
 )     زنة( 

    نفذ 
    طط  
 )     زنة( 

    نفذ 
    طط  
 )     زنة( 

  

 )فعلي(         2018 104.2 80.9 91.6 106.6 12.5- 25.7 12.0- 31.8

 تشرين األول-كانون الثاني   63.2  88.6  25.5  40.3

 كانون األول  – الثانيتشرين   17.7  17.9  0.2  1.3

 )فعلي(         2019 133.1 111.7 105.6 107.6 27.5- 4.2- 20.7- 3.7-

 تشرين األول-كانون الثاني   74.5  73.6  0.9-  1.1-

 كانون األول  – الثانيتشرين   37.3  34.0  3.3-  8.9-

-32.5 -54.6 -25.5 -81.2 52.9 67.4 78.3 148.6 2020 

تشرين األول       –كانون الثاني   57.9  43.1  14.8-  25.5-
 )فعلي(

  كانون األول – الثاني تشرين  20.5  9.8  10.7-  52.2-
 )فعلي/إسقاط(

 المصادر: 
 : ي ــفعلــ

 )الذي تم سحبه(.   2020ومشروع موازنة  2019و  2018 االتحادية الموازنات النفقات واإليرادات  المخططة مأخوذة من
تشرين إلى    2018الشهرية المنزلة من الموقع اإللكتروني لوزارة المالية للسنوات    اكسيلملفات    مأخوذة من  المنفذة  النفقات واإليرادات

لشهر كانون األول   رقمي مجموع اإليرادات ومجموع النفقاتعدا    ""حساب الدولة لغاية ... للموازنة االتحادية  والمعنونة  2020  األول
حساب الدولة لغاية كانون األول    وجود  لعدم  )الموقع االحصائي(  يمن الموقع اإللكتروني للبنك المركزي العراق  اللذان أخذا  2018
 . وزارة الماليةل الموقع اإللكتروني في  2018

 : قيمة صادرات النفط الخام، الموقع اإللكتروني لوزارة النفط × سعر الصرف الرسمي. 2020اإليرادات النفطية تشرين الثاني 
 : ــاط ــإسق

 تشرين األول-كانون األول إلى نفقات كانون الثاني-الثانيتشرين  نسبة نفقات    حسابتم اواًل  :  2020كانون األول    -تشرين الثاني  النفقات
استخدم متوسط موزون لهاتين ثم  باالعتبار  تسويات النفقات االضافية في نهاية السنة(    يتم األخذ)حتى    2019و  2018  يفي عام
تشرينالحتساب    النسبتين خالل  للنفقات  األول  -الثاني  اسقاط  كانون    2020كانون  الفعلية  النفقات  األول -الثانيبداللة    تشرين 
  ، 2019سنة  ألن النفقات في    2018وزن أعلى لسنة  ويعود    . 2019سنة  نسبة  وثلث ل  2018سنة  نسبة  واألوزان هي ثلثين ل  .2020

نتيجة   اإلجراءات الحكوميةفة لتسويات نهاية السنة، على نفقات املتها  كانون األول شملت، باإلضا-الثانيخالل األشهر تشرين  
 . 2019فسوف لن تكون بنفس مقدارها أو نسبتها في   2020إن تكررت في وهذه  .لالحتجاجات

 :اإليرادات
استخدمت نسبة اإليرادات غير النفطية في    ،هذه اإليرادات  إلسقاط:  2020كانون األول  -تشرين الثاني  اإليرادات غير النفطية

، وضربت باإليرادات غير النفطية 2019  تشرين األول- كانون األول إلى هذه اإليرادات في كانون الثاني-الثانيتشرين  
 .  2020 تشرين األول-الفعلية كانون الثاني

سعر الصرف  ×    31×    مليون برميل/يوم  2.8تصدير  ×    دوالر/برميل    46.5سعر  :  2020كانون األول    اإليرادات النفطية
 دنانير للدوالر(.  1,182) الرسمي
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 أرصدة االقتراض العام الداخلي واالحتياطيات الدولية  (5) جدوللا
 االحتياطيات الدوليةرصيد  الداخلي، ترليون دينار  االقتراضرصيد 

 من البنك المركزي  نهاية الفترة 
 )السوق الثانوية(

من الجمهور  
 مليار دوالر  ترليون دينار  المجموع والمصارف

 )فعلي(          2019 67.6 79.9 38.3 24.2 14.1
40.5 23.8 64.2 62.7 53.0 2020          
 )فعلي(    حزيران 65.6 77.5 37.9 19.4 18.4
 تشرين األول  )فعلي(  57.6 68.0 52.2 23.8 28.5
 األول  )إسقاط(كانون  53.0 62.7 64.2 23.8 40.5

 : ادر ــالمص 
 : فعلــــي 

 ، لبنك المركزي العراقيل اإللكتروني  موقعال، 2020 تشرين األول -2019االقتراض الداخلي:  رصيد 
https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=01/31/2015&dtTo=09/28/2020&tmId=346&dtformat=MMM,yyyy. 

 Gross]لدى البنك المركزي[    إجمالي الموجودات األجنبية":  2020  تشرين األول  -2019الحتياطيات الدولية :  رصيد ا

Foreign Assets of CBI" ، لبنك المركزي العراقي،   ل اإللكتروني موقعال 
https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2004&dtTo=09/28/2020&tmId=392&dtformat=MM,yyyy. 

 : إسقاط
  قانون مجلس النواب بتخويل وزارة المالية االقتراض الداخلي :  2020كانون األول  -االقتراض الداخلي: تشرين الثاني  رصيد  

  ولقد افترضت أن وزارة المالية   (. 2020؛ مجلس النواب )ترليون دينار في هذين الشهرين  12بمقدار    والخارجي
 وزع بالتساوي على الشهرين. ولقد، )السوق الثانوية( المركزي ستلجأ القتراض جميع هذا المبلغ من البنك 

الدولية كانون األولرصيد   الدولية=    :2020  االحتياطيات  أليه    2020في نهاية تشرين األول    االحتياطيات  + ما يقود 
السحب من  ، مع افتراض سرعة أكبر في  2020ترليون دينار لما تبقى من    12رار االقتراض الداخلي بحوالي  استم

،  2020مليار دوالر في نهاية    53.0  إلى حوالي  هذه االحتياطيات  هذا يعني ربما وصولو   . الدولية  االحتياطيات
 مبينة في هذا الجدول. 

أو في موقعه اإللكتروني   للبنك المركزي السنوية  النشرة اإلحصائية  بسبب عدم نشر بيانات عن "االحتياطيات الدولية" في    مالحظة:
الفرق  إن  يالحظ    ،من ناحية أخرى   ".[لدى البنك المركزي ]الموجودات األجنبية  إجمالي  "هو بيانات    لها  "بديل"  استخدمت  

"صافي التي تظهر كفقرة في    التغير في االحتياطيات الدوليةعلى    دائماً   ال ينطبق   ، لهذا اإلجمالي،بين سنة وأخرى 
  فرق اإلجمالي ن  أ. على سبيل المثال، فاألصول االحتياطية"  -4"أي فقرة     العراقي:  ميزان المدفوعاتل  "الماليالحساب  

قت الذي يظهر و مليار دوالر في ال 3.3مليار دوالر( يساوي  64.3)  2018مليار دوالر( و 67.6) 2019بين سنتي 
في بيانات ميزان المدفوعات  دوالر  مليار    8.7مقدار  "( بطيةاألصول االحتيا  -4""التغير في االحتياطيات" )أي فقرة "   فيه

، في  2020لميزان المدفوعات لسنة    قاطيسإ. ولكن في  2019النشرة اإلحصائية السنوية  في    ةالوارد  2019لسنة  
المتن، (  3والشكل )   أعاله،   ( 3الجدول ) التغير في االحتياطيات الدولية  في  على الفرق بين    في الميزان  تنطبق فقرة 

   مليار دوالر(.  14.6-)  في هذا للجدول 2020و 2019جنبية بين إجمالي الموجودات األ
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 2020-2018معدل التضخم السنوي )أسعار المستهلك( في العراق ( 6الجدول )
   100=2012الرقم القياسي،  %معدل التضخم، 

الرقم القياسي 
 العام 

األغذية والمشروبات  
األغذية والمشروبات   الرقم القياسي العام  غير الكحولية 

   غير الكحولية 

    104.3 97.0 2017 

0.4 0.5 104.7 97.5 2018 

-0.2 0.0 104.5 97.5 2019 

0.4 -0.5 104.9 97.1 2020 

تشرين    -  2017، كانون الثاني  (CPI)رقام القياسية ألسعار المستهلك  لألالجهاز المركزي لإلحصاء: البيانات الشهرية    المصدر:
 . number/cpi-index/index-http://cosit.gov.iq/ar/stat ،، الموقع اإللكتروني للجهاز2020األول 

فيساوي    2020معدل التضخم لسنة  يساوي متوسط العشرة أشهر األولى من السنة. أما    2020الرقم القياسي لسنة    مالحظة:
 .  2019لعشرة أشهر األولى من لنسبة التغير في هذا الرقم إلى متوسط الرقم القياسي 

 ، دنانير للدوالر 2020-2008( أسعار الصرف في العراق 7الجدول )

نافذة البنك المركزي  سعر   سعر السوق 
  األساس )سعر الصرف الرسمي( 

1,203 1,193 2008 

1,182 1,170 2009 

1,185 1,170 2010 

1,196 1,170 2011 

1,233 1,166 2012 

1,232 1,166 2013 

1,214 1,166 2014 

1,247 1,167 2015 

1,275 1,182 2016 

1,258 1,184 2017 

1,209 1,183 2018 

1,196 1,182 2019 

1,227 1,182 2020 

 : 2020/ 12/ 2لة في زَّ ن  الموقع اإللكتروني للبنك المركزي العراقي، بيانات م   المصدر:
 . https://cbi.iq/news/view/1137  :سعر  نافذة البنك المركزي األساس )سعر الصرف الرسمي(

 . https://cbi.iq/news/view/1128  :سعر صرف  السوق 

 . 2020تشرين الثاني  - سعري الصرف الرسمي والسوق يساويان متوسطيهما خالل الفترة كانون الثاني:  2020  مالحظة:
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