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ي ، فهي  2021موازنة لم تخرج 
ي العراق منذ عن ارثها التاريخ 

 
استنساخ لما درجت عليه الموازنات العامة ف

ي االرقام التقديرية  2004عام 
 
ي ال تختلف احداها عن االخرى سوى ف

العامة والنفقات العامة  لإليراداتالت 

ي تقليدية الموازنات البالموازنة اإلصالحية فهي من نمط  2021ال يمكن توصيف موازنة اذ . 
 عىلتعتمد الت 

 وال ، األجل طويل أو المتوسط للتخطيط اعتبار أي دون اإليرادات تحقيق عىل ركزت إذ ، والبنود األبواب

ي فال تحدد  العامة النفقات أما ، واألداء اإلنتاجية عوامل تقييم فيه يتم
 
تبة اآلثار ضوء ف  بسبب عليها المت 

كت    عدم
ي  هدر وجود إىل يؤدي مما ، الموارد لهذه األمثل االستخدام عىل الت 

 
 آخر بمعت   ، الموارد هذه ف

ي  العامة الموازنة نظام أن
 
ه من أكت   واللوائح واإلجراءات القواعد عىل يركز اإليرادات وتحقيق العراق ف  تركت  

ي  وهذا. االقتصادية الكفاءة عىل
ي  العامة الموازنات أن يعت 

 
 النفقات أن أساس عىل بنيتها تقوم العراق ف

، تصنف العامة
ً
ي  والوزارات الدوائر عىل توزع العامة النفقات أن أي إداريا

ي  موازناتها تدخل الت 
 
 الموازنة ف

ف ثم سنوية، مخصصات أو اعتمادات شكل عىل العامة
ّ
صن

ُ
ي  السنوية المبالغ هذه ت

 لكل تخصص الت 

ي  إدارية وحدة
 
، شكل ف ي  اتالنفق من الغرض ووفق نوعي

  اإلنفاق مواد أو اإلنفاق بنود تسىم الت 
ً
 ما وغالبا

 .متشابهة تكون

امج موازنة أما ي  واألداء، التر
 إىل اإلدارية الوحدات موازنات بتبويب فتهتم العراقية الموازنات اليها تفتقد الت 

 اإلدارة تزّودوهي . المالية البيانات وبي    بينها ُيربط فرعية، أخرى ثم رئيسة برامج ثم ومهمات، وظائف

امج موازنة األداء . أن ومعدالت  العمل وقياس الوحدة، كلفة مثل الدقيقة القياس بوسائل  تركز واألداء التر

ي  الفائدة مدى أي ، المختلفة الخدمات تقديم خالل من المواطن عىل الحكومي  اإلنفاق تأثت   عىل
 الت 
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، االقتصاد وعىل المواطن عىل انعكست يمكن توصيف الموازنات .  االجتماعي  الرفاه عىل وأثرها الكىلي

ي عىل ابواب  2021ومنها موازنة العراقية 
 
بانها موازنات توزيعية مهمتها الرئيسة توزي    ع ايرادات النفط العراف

ي هذه 
 
ي ، والمثت  للقلق ف

 
ي بنية االقتصاد العراف

 
الرصف التقليدية دون ان تؤدي اىل تغيت  نوعي او هيكىلي ف

اض  ي الموازنة هو العجز الكبت  فيها والممول اساسا من االقت  ي ما سيوالذي ربالداخىلي والخارجر
 
وقع العراق ف

ما عن الموازنات السابقة وجود روابط منهجية واضحة بينها وبي    2021. ما يمت   موازنة  فخ المديونية !! 

ي مقابل الدوالر من دون ، بيضاء لإلصالح االق       تصادي بي   الورقة ال
 
فبعد تخفيض سعر رصف الدينار العراف

يبة عىل جاءت م ،اية استعدادات سابقة او موازية  سودة قانون الموازنة  بنموذج متجدد لفرض الرص 

ي الدولة والمتقاعدين  عىل حد سواء 
ي حالة من الدخل لكامل الرواتب واالجور  لموظف 

 
، لتدخل االقتصاد ف

 الركود التضخىمي . 

 اهمية الموازنة العامة

ي تعد الموازنة العامة اهم اداة سياسية اقتصادية اجتماعية تعكس توجهات واهد
 
اف القوى المهيمنة ف

ي ضمان تحقيق هذه التوجهات واالهداف .فالموازنة العامة ليست  ألنها المجتمع 
 
الوسيلة االكت  فاعلية ف

مجرد تخمينات رقمية مالية وحسابية لتمويل انشطة وفعاليات الدولة وانما تمثل ترجمة عملية لمجمل 

ات العامة وطبيعة عجز الموازنة العامة وطرق تمويله اهدافها .وعليه فهيكل النفقات العامة وهيكل االيراد

 تعكس بشكل حاسم طبيعة ومضمون هذه االهداف

يعية النيابية  ة اذ ان ارغام السلطة التنفيذية بأن تتقدم سنويا للمجالس التشر للموازنة اهمية سياسية كبت 

ي رصف النفقات العامة
 
وتحصيل االيرادات فان  لغرض التصديق عليها واجازتها من قبل نواب الشعب ف

ي القدرة عىل تعديل االعتمادات 
 
ي تتجىل ف

ي اخضاع الحكومة للرقابة المستمرة ، تلك الرقابة الت 
هذا يعت 
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وع الموازنة .  ي تطلبها او رفض مشر
 الت 

قانون الموازنة اهم وثيقة اقتصادية مالية ألنها ملزمة التنفيذ قانونيا )بعكس خطة التنمية الوطنية  د يع

ي والو 
نامج الوزاري الت  ام الحكومة بتنفيذ المنهاج والتر  

رقة البيضاء(، وألنه يتم بموجبها تقييم مدى الت 

ان  تقدمت بهما، وألنها تعكس التوجهات الفكرية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية للسلطة التنفيذية،

ي تبف  سارية المفعول اعتبارا من قانون الموازنة محدد زمنيا بسنة واحدة فقط، خالفا للقواني   االخرى ا
لت 

ورة. اما قانون الموازنة  ي الجريدة الرسمية مالم تلغ  بقانون اخر ويمكن تعديلها عند الرص 
 
ها ف تاري    خ نشر

 وينتهي رسيانه بي   بداية و نهاية السنة المالية المعنية أ فيبد

اضاتا ي تقوم عليها موازنة  الفتر
 2021التر

 دوالر 42 سعر برميل النفط المصدر =

 الف برميل من كردستان 250مليون برميل يوميا منها  3.250معدل صادرات النفط = 

 دينار 1450سعر رصف الدوالر = 

 ترليون دينار 300الناتج المحىلي اإلجماىلي = 

ات العامة  2021لموازنة  المؤشر

 ترليون دينار  93.159اإليرادات العامة = 

 ينارترليون د 73اإليرادات النفطية = 



 

 
 

ي السياسة المالية اوراق 
 
 ف

 
 

 

 17ن م 4صفحة  صالحإلبين الهدر و 2021موازنة  د. نبيل المرسومي

 

 ترليون دينار 20.149اإليرادات غت  النفطية = 

 ترليون دينار 164.206النفقات العامة = 

امج الخاصة 136.450النفقات التشغيلية =   ترليون دينار وبضمنها أقساط خدمة الدين والتر

 ترليون دينار 27.755النفقات االستثمارية = 

 %83العامة = نسبة النفقات التشغيلية اىل اجماىلي الموازنة 

 %17=  اىل اجماىلي الموازنة العامةستثمارية نسبة النفقات اال 

ن   2021العربية لعام  الموازناتترتيب موازنة العراق بي 

 مليار دوالر 263.9.السعودية =  1

 مليار دوالر )حسب سعر الرصف الجديد ( 113.العراق = 2

 مليار دوالر 62. الجزائر= 3

 مليار دوالر  53.قطر = 4

 مليار دوالر 51.7. المغرب = 5

 مليار دوالر 29.380.عمان = 6
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 مليار دوالر  19.4.تونس =  6

 مليار دوالر 15.8. االمارات العربية = 7

 مليار دوالر 14. األردن = 8

 مليار دوالر  8.780.البحرين = 9

 مليار دوالر 6.8.سوريا = 10

ي اكتر موازنة عربية بعد السعودية 2021لعام موازنة العراق 
موازنة العراق اكتر من موازنات خمس .  هي ثان 

دول مجتمعة وهي قطر + االمارات + البحرين + سوريا +األردن . وبالرغم من ذلك فالعراق هو الدولة 

ي لجات اىل تخفيض سعر رصف عملتها الوطنية كأحد أساليب تمويل عجز المواز 
ي العالم الت 

 
نة الوحيدة ف

ي استقطعت من رواتب موظفيها لضغط النفقات العامة. 
 وهو أيضا الدولة الوحيدة الت 

 عجز الموازنة

ي موازن
 
مليار دوالر )  49أي ما يعادل  ترليون دينار  71اىل  2021العراق لعام  ةارتفع العجز المخطط ف

ي موازنة  محسوبة
 
ي تاري    خ الموازنات العراقية واالعىل  2021بسعر رصف الدينار الجديد ف

 
( وهو األعىل ف

ي 
 
تونس   ،  مليار دوالر 9.5قطر عىل مستوى الدول العربية ودول منظمة أوبك اذ بلغ عجز الموازنات ف

 مليار دوالر 38السعودية  مليار دوالر 22الجزائر  مليار دوالر 3.4البحرين  ، مليار دوالر  3.2

ي الموازنة العراقية 
 
ي :   2021علما ان نسب العجز ف

 كانت عىل النحو االن 
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 %43.3نسبة العجز من اجماىلي الموازنة = 

ي قانون  %23.7نسبة العجز من الناتج المحىلي اإلجماىلي = 
 
وهو اعىل بنحو ثمانية اضعاف النسبة المقررة ف

 %3اإلدارة المالية والبالغة 

كقاعدة   إن مصدر الخطورة الحقيقية,.  2004منذ عام اصبح العجز صفة مالزمة للموازنات العراقية 

 من الربط الوثيق بي   نمو عجز الموازنة ونمو المديونية الداخلية والخارجية  وهذا األمر قد 
عامة, يتأن 

ي حلقة مفرغة ذات آثار مدمرة لالقتصاد. 
 
 يدخل االقتصاد والموازنات الالحقة ف

 تمويل عجز الموازنة

 ترليون دينار من الحساب المدور لوزارة المالية

 دينار سندات وطنية ترليون  8.5

ي  47.8
 
 ترليون دينار خصم حواالت الخزينة لدى البنك المركزي العراف

ي للتجارة  -مليار دينار قروض من المصارف الحكومية  500
 
 الرشيد والرافدين و العراف

ي ومن  13.522 اض الخارجر  دولة ومنظمة دولية وإقليمية 24ترليون دينار من االقت 

 العامة االيرادات
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ي  وهذا. النفطية االيرادات من يتأن   العامة لإليرادات الرئيسي  المصدر
 العامة االيرادات تقديرات ان يعت 

 العالمية النفط اسعار تقديرات اىل اضافة الخام النفط من تصديرها المتوقع الكميات بتقديرات مرتبطة

 النفقات من كل تقدير عند حذرال يوجب مما ، الشديدة واحيانا بالتقلبات تتمت    عوامل وهي  المتوقعة

 عىل النفطية االيرادات هيمنة وتعكس.  العامة وااليرادات( الجارية التشغيلية النفقات وخاصة)  العامة

ي  العامة االيرادات
ي  الذي والمستديم الكبت   االختالل طبيعة النفطية غت   االنشطة مساهمة وتدن 

 منه تعان 

ي  عقود عدة منذ العراقية الموازنات
ي  االقتصاد هشاشة مدى بدورها تؤرسر  والت 

 
ايدة وتبعيته العراف  المت  

ي موازنة  73بلغت اإليرادات النفطية .  النفط لسلعة
 
% عن 22وهي اقل بنسبة  2021ترليون دينار ف

دوالر وتراجع   42دوالر اىل  46بسبب انخفاض سعر برميل النفط المقدر من  2019تقديرات موازنة 

 .   2021مليون برميل عام  3.250اىل  2019مليون برميل عام  3.880رة من كميات النفط المصد

ي  الشديد التحفظ هو المالحظ
 
ميل الذي 42المخطط وقدره  النفط برميل سعر اختيار ف  يبدو دوالرا للتر

ي  النفط برميل سعر عن جدا بعيد
 
بلغت نسبة مساهمة اإليرادات النفطية اىل اإليرادات  . المصدر العراف

ي مازنة 
 
ي تتمثل 22% مقابل 78نحو  2021العامة ف

بالرسوم الجمركية وحصة % لاليرادات غت  النفطية الت 

ائب عىل الدخول ا ائب السلعية والرص  كات العامة وبالرص  نصت الموازنة عىل  ذ وزارة والمالية من أرباح الشر

ائب بفرض االستمرار  عىل دينار الف 25 مقداره رسم وفرض% 20 وبنسبة النقل الهاتف كارتات عىل رص 

ي  السفر تذكرة ان تذكرة عىل دينار آالف 10 و الخارجر يبة مبيعات بنسبة  الطت  الداخلية مع فرض رص 

ي الموالت  خدمات المقدمة%عىل ال10
 
يبة عىل السكائر والتبوغ ف ى ، وفرض رص  واألسواق الكتر

وبات الروحية بنسبة  يبة عىل مبيعات السيارات بنسبة % 20والمشر % فضال عن فرض 10وفرض رص 

ة عىل رواتب الموظفي    ائب كبت  % من الراتب الكىلي 40بنسب متصاعدة تصل اىل والمتقاعدين رص 
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ائب أخرى بنسبة  ي  عدية ومكافئات نهاية الخدمة . % عىل المكافئات التقا10ورص 
 
وترتبط الزيادة ف

وات والدحول بمبلغ اإليرادات غت  النفطية بشكل رئيس  ائب عىل الت  ترليون دينار مقارنة  5.5بزيادة الرص 

ائب المفروضة عىل الموظفي   والمتقاعدين .  2019بعام   نتيجة لزيادة الرص 

 العامة النفقات

ي 
 
فيما ارتفعت النفقات  2019% عن موازنة عام 23بنسبة  2021موازنة عام ازدادت النفقات العامة ف

ي حي   انخفضت % 36التشغيلية بنسبة 
 
 .% 22النفقات االستثمارية بنسبة ف

ي موازنة 
 
% من 20ترليون دينار بنسبة  33اذ بلغت  2021وقد استحوذ قطاع الطاقة عىل الحصة األكتر ف

% ثم االمن 19ترليون دينار وبنسبة  31.4النفقات العامة يليها قطاع الخدمات االجتماعية بمقدار 

 % 16.8ترليون دينار وبنسبة  27.6والدفاع 

 العامة النفقات اجماىلي  من%( 83) وبنسبة العام االنفاق حجم عىل المسيطرة التشغيلية النفقات بقيت

ي 
 
ي  عىل دل ان وهذا جدا مرتفعة نسبة االستثماري وهي  لألنفاق% 17مقابل  2021 عام موازنة ف

 انما ءشر

ي  النمو عملية دفع اجل من المعالم واضحة انمائية برامج من للحكومة ليس ان عىل يدل
 
 االقتصاد ف

ي 
 
ي  الكبت   االرتفاع ان. النفط عىل االعتماد احاديةوالحد من  العراف

 
 االنفاق عىل انصب العام االنفاق ف

ا يشكل ما وهو اساس بشكل الجاري التشغيىلي  ا مؤرسر ي  خطت 
 
ة موارد اىل تحتاج كالعراق نامية دولة ف  كبت 

ي  اعماره إلعادة وهائلة
 
 والطرق واالسكان والصحة التعليم فيها بما التحتية البت   من ابتداء المجاالت  كل ف

ي  بإنسان تليق معيشة لمستويات االدن   الحد توفت   اىل باإلضافة والزراعة والصناعة النفط قطاعات اىل
 
 ف

ي  االستثمارية المشاري    ع نفقات لتغطية فكانت االستثمارية النفقات اما. بالموارد متخم بلد
 
ي  الوزارات ف

 
 ف
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ي  سوى يخصص لم حي   
وتوزع حسب عدد سكان كل محافظة  االقاليم مشاري    ع وتنمية دينار العمار ترليون 

ي  االستثماري االنفاق أن ..ومعيار الفقر 
 
ي  االستثمار نحو موجه غت   انه اي فاعل غت   العراق ف

 
 البت   ف

ي  االستثمارية والمشاري    ع التحتية
ويالحظ . االستثمارية بيئته من وتحسن للبلد االنتاجية الطاقة من تزيد الت 

تب عليها احداث دفعة قوية  2021نة عام ان مواز  ي يت 
اتيجية الت  تخلو من المشاري    ع االستثمارية االست 

ي فلم تخصص موارد مالية كافية الستكمال ميناء الفاو الكبت  مثال الذي 
 
العمل فيه عام  ابتدأ لالقتصاد العراف

ي مراحله االولية  2010
 
ي اذ بلغت تومازال ف

 
مليون دوالر يتم  ٤٠٠موازنة الخصيصات ميناء الفاو الكبت  ف

اد والتصدير الكوري او بضمانته وهو ما يعادل  اضها من بنك االستت 
من كلفة تنفيذ المرحلة   ٪١٥اقت 

ي اننا بحاجة وفقا لهذا المستوى من التخصيصات اىل نحو 
سنوات  ٧االوىل لميناء الفاو الكبت  وهذا يعت 

كما لم تتضمن  سنوات ٤رحلة االوىل فقط مع ان المدة المقررة إلنجازه تبلغ اقل من إلنجاز الم

التخصيصات االستثمارية االنفاق عىل تطوير الصناعة النفطية التحويلية وخاصة قطاعي التكرير 

وكيمياويات . ولذك ي  والبت 
 من ةبدق االستثمار اولويات وتحديد االستثماري االنفاق بطبيعة االعتناء ينبغ 

 الالزمة المالية الموارد وتوفت   المحىلي  االنتاج وتعزيز االقتصادي للنهوض الالزمة المقومات توفت   أجل

ي  الدين خدمة اقساط لتسديد  . الخارجر

ي موازنة نموذج عن كيفية توزي    ع 
ن
 2021التخصيصات االستثمارية ف

 مليار دينار 33.220الصناعة = 

 مليار دينار 43.460الزراعة = 

 مليار دينار 143.313الموارد المائية = 



 

 
 

ي السياسة المالية اوراق 
 
 ف
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 مليار دينار 196.137األوقاف الدينية = 

ي ان التخصيصات االستثمارية لألوقاف الدينية تعادل ستة اضعاف تخصيصات وزارة الصناعة و 
وهذا يعت 

ة .  اكت  من أربعة اضعاف تخصيصات وزارة الزراعة عىل الرغم من األوقاف الدينية تمتلك موارد ذاتية   كثت 

 ؟؟ والصناعة للزراعة االستثمارية موازنته من باأللف 3اقل من  يخصص وهو البلد يتطور ان يمكن كيف

ة استفهام عالمة يضع ما وهو ي  الكيفية حول كبت 
ي  الت 

ي  االقتصاد تنوي    ع بها يتم ان ينبغ 
 
ي  العراف

 
 ظل ف

ي  القطاعي    لهذين المتعمد االهمال
 تعدان اللتان والزراعية للصناعة المتواضعة التخصيصات عنه تعتر  الت 

 وبدونهما الدخل مصادر وتنوي    ع االقتصادي التنوي    ع تستهدف اقتصادية سياسة ألي والمرتكز االساس

 المصداقية .  اىل ويفتقد جدي غت   االقتصادي صالحاال  عن الحديث يغدو

ي موازنة 
ن
 2021االنفاق العسكري واالجتماعي ف

 ترليون دينار 27.617العسكري = تخصيصات االنفاق 

 % 16.8حصة االنفاق العسكري من االنفاق العام = 

 %9.2حصة االنفاق العسكري من الناتج المحىلي اإلجماىلي = 

بية والتعليم والصحة ( =   ترليون دينار 8.020تخصيصات االنفاق االجتماعي ) الت 

 %4.9حصة االنفاق االجتماعي من االنفاق العام = 

 %2.7نفاق االجتماعي من الناتج المحىلي اإلجماىلي = حصة اال 



 

 
 

ي السياسة المالية اوراق 
 
 ف
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 %344حصة االنفاق العسكري يفوق حصة االنفاق االجتماعي بنسبة 

ي العراق احد المقاييس المهمة يمثل العبء االجتماعي 
 
لمعرفة أثر اإلنفاق العسكري عىل طبيعة الكبت  ف

ي تقوم بها الدولة . 
ي توفت   باإلنفاق العسكري أن االهتمام النشاطات االجتماعية الت 

 
عىل الرغم من أهميته ف

ي طبيعة اإلنفاق االجتماعي وتطوره المتمثل باإلنفاق التعليىمي والصخي سلبيا يؤثر  االمن واالستقرار إال انه
 
ف

ي تحقيق وبلوغ األمن و 
 
ورات الحياة  فدورهما ال يقل أهمية عن اإلنفاق العسكري ف اللذين يعدان من رص 

ي االستقرار ، 
ي الحد من التهديدات والمخاطر غت  المسلحة الت 

 
تعرض لها العراق ، يومساهمتهما ف

د مع ما يعانيه من االختالالت البيئية والفساد، فضال عن دور  ي مجال األمية واألمراض والتشر
 
خصوصا ف

ي تهيئة األجواء المالئمة 
 
عليىمي فتحسي   المستوى التلتحقيق التنمية ، اإلنفاق التعليىمي والصخي ف

ي الذي يعد 
ي اإلنسان 

 
ات األساسية لتحسي   األحوال المعيشية وتعزيز الرف واألوضاع الصحية من المؤرسر

 أهم أداة لتحقيق األمن ومن بعدها التنمية. 

ي موازنة العراق اإلصالحية لعام 
ن
ف والتبذير ف  2021التر

 دوائر الدولة المختلفة للوزارات و بعض النفقات التشغيلية 

 ترليون دينار 2.896المستلزمات الخدمية = 

 ترليون دينار 16.708المستلزمات السلعية = 

 مليار دينار 578صيانة الموجودات = 



 

 
 

ي السياسة المالية اوراق 
 
 ف
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امج الخاصة =   دينار ترليون   1.130التر

 مليار دوالر  14.6ترليون دينار وهو يعادل  21.313المجموع = 

ال الرقم اىل ثالثة ترليونات ،  موازنة سوريا  هذا المبلغ اكتر من موازنة األردن واكتر من ضعف ولو تم اخت  

ي يعادل ثالثة اضعاف المبلغ الذي ستحصل عليه وزارة المالية من تخفيض 
دينار فقط فإن المبلغ المتبف 

 سعر رصف الدينار

ي الموازنة 
ن
 الديون ف

ي =   ترليون دينار 6.881أقساط خدمة الدين الخارجر

 ترليون دينار 2.167تعويضات الكويت = 

 ترليون دينار 7.880أقساط خدمة الدين المحىلي = 

ي =   ترليون دينار 17.761أقساط الدين الداخىلي والخارجر

 ترليون دينار 4.596الفوائد = 

 ترليون دينار 1.461الفوائد عىل القروض الخارجية = 

 ترليون دينار 2.593فوائد عىل الدين المحىلي = 
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ي 
ن
 2021موازنة النفط ف

 ترليون دينار  16.387يصات وزارة النفط = تخص

اخيص النفطية =  كات الت   ترليون دينار 13تخصيصات رسر

اخيص اىل تخصيصات وزارة النفط =  %79.33نسبة تخصيصات الت 

اخيص =  اخيص اىل اإليرادات النفطية بعد استبعاد كردستان لعدم عالقتها بالت  نسبة تخصيصات الت 

19. % 

كات  اخيصحصة رسر ي الموازنة العامة =  الت 
 
 %8ف

ي الموازنة العامة
 
اخيص ف كات الت  بية والتعليم   12اكتر من حصة ست  حصة رسر وزارة مجتمعة وهي : الت 

.  والصحة والزراعة والصناعة والنقل والموارد المائية والعدل والتخطيط والثقافة والشباب والمهجرين

ي تخصصها ال
ة الت  اخيص إال ان صادرات العراق وعىل الرغم من المبالغ الكبت  كات الت  موازنات العراقية لشر

كات النفطية الوطنية  40الحالية لم تصل اىل مستوى الصادرات النفطية قبل نحو  عاما عندما كانت رسر

 . تستخرج النفط بجهودها الذاتية

ي موازنة 
ن
 2021الخصخصة ف

وع قانون موازنة  47المادة  ي )  2021من مشر
عىل الوزارات والجهات غت  المرتبطة بوزارة  تنص عىل اآلن 

كاتها العامة وبما يضمن تمكينها من تأجت  وبيع اصولها واستغاللها بأفضل  كافة تقييم األصول التابعة لشر



 

 
 

ي السياسة المالية اوراق 
 
 ف
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كات العامة بما فيها  السبل االقتصادية من اجل تعظيم مواردها الذاتية ( . وعىل ذلك فإن كل أصول الشر

ي مق
 
كات النفطية وف ي العراقية معروضة الشر

 
بموجب قانون الموازنة وهو ما للبيع او التأجت  دمتها المصاف

ي تستند أصولها النظرية من سياسات صندوق النقد الدوىلي 
ينسجم مع الورقة البيضاء الحكومية الت 

 والرامية اىل خصخصة القطاع العام وبيعه. 

ي موازنة الموظفون 
ن
 2021ف

ي موازنة  2.941ك الدائم من ارتفع عدد الموظفي   عىل المال
 
مليون  3.263اىل  2019مليون موظف ف

ي موازنة 
 
 109و 2019الف درجة مستحدثة عام  172منها ، % 11وبزيادة نسبية مقدارها  2021موظف ف

ي حي   ارتفعت تخصيصات ،  2021 الف درجة مستحدثة عام 34و  2020الف درجة مستحدثة عام 
 
ف

ي موازنة  43.403رواتب الموظفي   من 
 
ي موازنة  53.839اىل  2019ترليون دينار ف

 
 2021ترليون دينار ف

ي .   %24وبزيادة نسبية قدرها 
 
ي اعداد الموظفي   تنسجم مع سلوك الدولة الريعية ف

 
ة ف وهذه الزيادة الكبت 

ي بناء 
 
ي تسغ اىل خلق الوظائف العامة المتصاص بعض العاطلي   عن العمل نتيجة لفشلها ف

العراق الت 

ي 
 
ي تؤدي اىل خلق فرص عمل عديدة الستيعاب البطالة المليونية ف

وتهيئة البيئة االقتصادية المناسبة الت 

العراق وخاصة البطالة بي   الشباب الذين يزدادون سنويا بمعدالت مرتفعة ويدخلون اىل سوق العمل الذي 

 .تتمت   بالبطالة الواسعة والعمالة الناقصة 

ي 
ن
 2021موازنة البطاقة التموينية ف

ي موازنة 
 
 مليون دوالر 1260مليار دينار أي ما يعادل   1500=  2019تخصيصات البطاقة التموينية ف



 

 
 

ي السياسة المالية اوراق 
 
 ف
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ي موازنة 
 
 548مليار دينار أي ما يعادل بسعر الرصف الجديد  794=  2021تخصيصات البطاقة التموينية ف

 مليون دوالر

ي السنوية من البطاقة التموينية 
 
 الف دينار 22= حصة المواطن العراف

 عامي 
ي نسمة إال ان تخصيصات  2021و  2019وعىل الرغم من ارتفاع عدد سكان العراق بي  

بحواىلي مليون 

ي موازنة 
 
ي  1260%. اذ انخفضت من 57بنسبة  2021البطاقة التموينية قد انخفضت ف

 
مليون دوالر ف

ي موازنة  548اىل  2019موازنة عام 
 
ي ا 2021مليون دوالر ف

الف  ٢٢دوالر اي مايعادل  ١٥ن  وهذا يعت 

ي موازنة 
 
ي السنوية من البطاقة التموينية ف

 
ي هذا التخفيض انسجاما ! ٢٠٢١دينار حصة المواطن العراف

ويأن 

ي تستهدف 
تعويض المشمولي   بشبكة الحماية االجتماعية بمبالغ شهرية مع الورقة الحكومية البيضاء الت 

ي من نظام البطاقة التموينيةبعد تطبيق جدولة زمنية واضحة للخروج  . وسيؤدي هذا االجراء اىل  التدريخر

خلق أعباء جديدة إضافة اىل األعباء الناجمة عن تخفيض سعر رصف الدينار مما سيؤثر سلبيا عىل االمن 

ي ويدفع ماليي   جديدة تحت مستوى خط الفقر . 
 
ي للمواطن العراف

 الغذان 

ي موازنة 
ن
 2021نقاط الضعف الهيكلية ف

ي الموازنة وخاصة فيما يتعلق بمساندة القطاعات أوال 
 
 : تفتقد اىل ريية وزارة المالية المستهدف تحقيقها ف

ات المالية  ةاالقتصادي رة من جائحة كورونا ودعم شبكة الحماية االجتماعية  واستدامة المؤرسر المترص 

ية وتحفت    وتوفت  مصادر التمويل مع المحافظة عىل الحدود االمنة للدين العام وبرامج التنمية البشر

 النشاط االقتصادي . 



 

 
 

ي السياسة المالية اوراق 
 
 ف
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ي جوانب االنفاق العام وااليرادات العامة والحماية 
 
ي الموازنة ف

 
ثانيا : لم تتضح السياسات اإلصالحية ف

ي االجتماعية . 
ي منها العراق والت 

ي يعان 
فهي لم تكن موازنة تقشفية تنسجم مع طبيعة االزمة االقتصادية الت 

وري بل كانت توسعية اكت  مما كانت عليه الموازنات السابقة تتطلب موازنة رشيد ة تركز عىل االنفاق الرص 

ي النفقات التشغيلية المتعلقة بالوزارات والهيئات المستقلة . 
 
 وخاصة ف

ات الكمية المستهدفة عام  ومعدل نمو   ومنها معدل النمو االقتصادي 2021ثالثا : غياب تام للمؤرسر

ي  متوسط دخل الفرد ومعدل
ات الت  ها من المؤرسر نمو التوظيف ومعدل نمو الدين العام ومعدل الفقر وغت 

ي تقييم الموازنة . 
 
 - 2018وعدم وجود صلة بي   الموازنة وخطة التنمية الوطنية  يمكن االعتماد عليها ف

2022 

ي 2021رابعا : تتقاطع موازنة  ي بعض موادها مع القواني   العراقية النافذة ومنها قانون رص 
 
بة الدخل رقم ف

 وقانون اإلدارة الماليةوتعديالته  1982لعام  113

ي تعد من اهم خصائص الموازنات الحديثة ويتضح ذلك 
اتها التقديرية الت  ي مؤرسر

 
خامسا : تفتقد اىل الدقة ف

ي تقدير النفقات العامة وااليرادات غت  النفطية. 
 
ة ف ي المبالغة الكبت 

 
 جليا ف

% فقط للنفقات 17% مقابل 83غلبة النفقات التشغيلية عىل النفقات العامة اذ بلغت  سادسا : 

ي تاري    خ الموازنات العراقية منذ عام 
 
  2004االستثمارية وهي النسبة األدن  ف

ي تصل اىل 
ي النفقات العسكرية الت 

 
% 16.8تشكل ما نسبته  ترليون دينار  27.617سابعا : االرتفاع الكبت  ف

ي يمكن ان تذهب اىل المجاالت  من النفقات
العامة وهو ما يمثل عامل مزاحمة مع النفقات المدنية الت 

 االقتصادية واالجتماعية وتحسي   مستويات معيشة المواطني   



 

 
 

ي السياسة المالية اوراق 
 
 ف
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ي الموازنة والذي يبلغ 
 
وهو  مليار دوالر 49أي ما يعادل ترليون دينار أي نحو  71ثامنا : العجز الكبت  ف

ي تاري    خ الموا
 
نسبة ، اذ بلغت  عىل مستوى الدول العربية ودول منظمة أوبك كتر زنات العراقية واالاألعىل ف

% وهو اعىل بنحو 23.7نسبة العجز من الناتج المحىلي اإلجماىلي  ، و  %43.3العجز من اجماىلي الموازنة  

ي قانون اإلدارة المالية والبالغة 
 
 . %3ثمانية اضعاف النسبة المقررة ف

ي تمويل عجز الموازنة ، وهو ما سيؤدي اىل ارتفاع تاسعا : االعتماد ع
 
ي ف اض الداخىلي والخارجر ىل االقت 

ي من العمالت األجنبية 
 
أقساط خدمة الدين السنوية والتأثت  سلبيا عىل احتياطي البنك المركزي العراف

 دينارترليون  47.524خاصة وان هذه الموازنة تتضمن خصم حواالت الخزينة لدى البنك المركزي بقيمة 

ا : لم تتضمن االطار المالئم لحل المشاكل العالقة بي   اإلقليم والمركز وخاصة فيما يتعلق بتسليم  عارسر

ي موازنة  2019العائدات النفطية وقامت باستنساخ النص السابق المثت  للجدل من موازنة 
 
ووضعته ف

ي المادة  2021
 
ي تسمح لإلقليم بعدم تسديد اإليرادات 11ف

المتعلقة بالنفط  ةاالتحادي الفقرة ج الت 

ي الموازنة البالغة 
 
 %12.67والمنافذ عىل ان يتم استقطاعهما من حصة اإلقليم ف

ي جامعة البرصة )*(
 
 استاذ علم االقتصاد ف

ط االشارة أبسمح ي .ظة لشبكة االقتصاديي   العراقيي   فو النشر مححقوق    21 .اىل المصدرعادة النشر بشر

ي 
  2021يناير /كانون ثان 
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