
 
 

 في السياسة الماليةوراق أ
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ن العنبك   ح إلعادة هيكلة الموازنة االتحادية  :* أ.د.عبدالحسي  مقتر
  تجميعية، برامج( مركزية،)موازنة ال  - 2022لعام  

 

ي 
 
تمثل أقدم صورة من صور الموازنة وتمتاز  وهي  البنود،وهي تعتمد موازنة  1920منذ تأسيس الدولة العراقية ف

 اعدادها وتنفیذها والرقابة علیها وتعتمد موازنة 
 
التخصيصات المالية وفق عدة تصنيفات بالسهولة والبساطة ف

تبوب بشکل اجمایل یتفرع منها تصنیفات ثانویة وأحیانا  الوجه االنفاق وعدة تصنيفات لمصادر التمويل حيث

ىل البنود عوترتکز موازنة ، تصنیفات أخرى کالتصنیف االداری والتصنیف االقتصادی فرعیة، باإلضافة إیل

. وترتکز عىل تمویل السلع العامة واالیرادات النفقات العامةتحقیق الرقابة المالیة والقانونیة عىل عنارص ا

م هذه الوحدات   أدائها لعملها. حیث تلتی 
 
بعدم تجاوز االموال والخدمات التی تحتاجها الوحدات الحکومیة ف

المقدمة المنتجة و مقدار السلع والخدمات دون االهتمام بالمخصصة لها دون االهتمام بالمخرجات أی 

 األموال)االنفاق( ونسب تنفيذ ورصف نوعیتها، أی انها تهتم بجانب المدخالت فقط للجمهور ودون االهتمام ل

ي استغالل یة التی یتم بها ذلالوحدات من سلع وخدمات والکیف كوتتجاهل ما تنتجه تل
 
ك ودرجة الكفاءة ف

ي نسب الموارد المالية للدولة ، االمر الذي جعلها عرضة لفجوة التنفيذ 
وان نفذت فهنالك  اإلنجازحيث تدن 

ي كل حلقة من حلقاتها بدال من  مما خلق سالسلسوء تنفيذ يليها سوء تشغيل المشاري    ع 
 
ابطة من الفساد ف متی

ایل تراكم الفشل حيث هنالك االف المشاري    ع المتوقفة  أدتكفاءة او سلسلة قيم مضافة ، خلق سلسة  

وهي غتر ذات جدوى ،  أوال عرضة لالندثار وهنالك تكلفة فرصة بديلة وفوت باهض الثمن الختيارها  وأصبحت

و  ،التمويلية لتنفيذها  صادقة ال من حيث المعطيات الهيكلية وال المعطيات إرادةوالختيارها ثانيا وهي ال توجد 

الختيارها ثالثا وتركها مبتورة غتر منجزة منذ سنير  ومقدار المنافع المهدورة مقارنة فيما لو نفذت وعملت 
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، االمر الذي جعل الموازنة تعد بطريقة تقاسم المغانم السياسية ، او بطريقة التفاوض وقدمت خدمة للجمهور 

اوات حيث تسمع صياح الطالبير  ورصاخ السعري بير  البائع )وزارة المالية( وا ي بازار الخض 
 
ين )الوزارات ( ف لمشتی

ي المزاد وكان االكفأ هو 
 
بكتلة اكتر او لديه مليشيا صوتا واالكفأ هو الذي يتفاوض مدعوما  األعىلالعارضير  ف

ي تشكيل حكومات المحاصصة فيكون مد( بيضة القبان ضغط )عيونها اشد احمرارا ، او لديه ورقة 
 
لال حتی وان  ف

 ، مع غياب شبه تام 
ً
ي اعداد الموازنة االتحادية ، نعم قد تكتب وتردد كما  أليكان صوته خافتا

 
معايتر اقتصادية ف

اتيجيات  تراتيل الصباح ي االستی
 
، اال انها رسعان ما تركن ليحل محلها ضجيج سوق الهرج وليس امامنا اال  ف

 عله يسمعهم
ً
 .االستعانة بأعىل المهرجير  صوتا

ي 
لقد اثقلت الموازنة العامة االتحادية بمواد ال عالقة لها بقانون الموازنة وال تنسجم مع ادبيات الموازنة التی

ي الكتب العلمية ، وصارت تظهر في
 
كات بعينها ومشاري    ع بعينها وتظهر فيها مواد قانونية  أسماءها درسناها ف رسر

تخص منح حقوق او امتيازات هنا وهناك السباب فئوية وطائفية وحزبية ومناطقية بعيدة كل البعد عن الوطنية 

ةوانما  ي والنفع اآل أستر
ي واالرضاء المؤقت السباب سياسية وانتخابية ومزايدات طائشة والنالكسب الوقتی

 ن 

ي 
ي صارت حمحتی  ،الموازنة التعد بشكل محكم ومنصف ومهت 

عليه فان ،  ءالة رغبات ومشاكل وتجاذبات وكل شر

والقفز من هذه المركبة المخرومة والمثقلة صار حتميا تجنبا لغرق جديدة ألعداد الموازنة  أنماطالتحول نحو 

ي من الفوض  قد تهدد  ي اتون بحر لجر
 
ي ف
ی
ي االعتبار  تأخذ عىل ان  ،ق كدولةالعراوجود االقتصاد العراف

 
تلك ف

ي وتحاكي   األنماط
ی
:  أنماطخصوصية الوضع العراف ي

ي كثتر من الدول ، وهنا نبير  االنی
 
 معمول بها ف

  

ن االتحاد واالقليم: : أوال  البطة العرجاء.. بي 

 وایل يومنا هذا انتج النظام السياشي نوع 2003منذ 
ً
من العالقة المشوهة والهجينة بير  الحكومة االتحادية  ا

 ، حيث اوجد افراط )بطة عرجاء(  كردستان  إقليموحكومة 
ً
ي الصالحيات  ا
 
 وافراط اإلقليملدى  اإلداريةف

ً
ي  ا
 
ف

 ، واوجد غلو  األخرىالعراق  أجزاءمع بقية  اإلداريالتكبيل 
ً
ي تعويض  ا
 
من حكم الطاغية مثلما  أصابهعما  اإلقليمف
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 اوجد تفريط
ً
ي تعويض  ا
 
جنوب العراق الذي كان هو االخر عرضة لهمجية نظام  وباألخص األخرىالعراق  أجزاءف

 اإلقليمفكانت الموازنات المتعاقبة عبارة عن بطة عرجاء فيها الكثتر من الظلم وعدم االنصاف اذ ينتج  الطاغية،

غتر النفطية كالرسوم  اإليراداتنة االتحادية من ايراداته وال حتی من النفط ويصدره ولكنه ال يمكن المواز 

ائب وكل  كة  أنواعالكمركية والض  الجبايات وايرادات المطارات والمنافذ رغم ان الدستور جعل ادارتها مشتی

 .ومواردها اتحادية

ولن تستقيم عملية الضبط المایلي وتنفيذ المشاري    ع وايصال والمالية  اإلداريةكما ان دستورنا يؤكد عىل الالمركزية 

الخدمات العامة للجمهور مالم يكون نقل المهام متناسقا، حيث البد من نقل الصالحيات تقابلها نقل لتحمل 

ي نقل  أيالمسؤوليات بنفس الدرجة كما البد من نقل المال ونقل الرقابة عىل المال بنفس الدرجة اذ ان 
 
خلل ف

ي الموازنة اال ان تمويلها من قبل  اإليقاعيجعل  األرب  عمستويات هذه ال
 
مشوها ، فقد نحدد المشاري    ع وندرجها ف

ي مستوى انجاز المشاري    ع وكذا االمر اذا بقيت 
 
الحكومة االتحادية يكون مقزما او متاخرا وكل ذلك ينعكس ف

ي 
 
ي مساحات هالمية بعيدة وكذا االمر اذا قد يتشجع وينمو  األطرافالرقابة عىل المال اتحادية فان الفساد ف

 
ف

ي رقبته مسؤولية حسن 
 
ي استخدامها ما لم تعلق ف

 
ة قد يستهتی ف اال ان عملية نقل ، األداء منحت صالحية كبتر

جه فوض  )جر الحبل( بير  الوزارات والمحافظات فالوزارات تستحوذ عىل الموارد الن االمهام والصالحيات و 

ي وفقا للقطاع الذي تديره وزارة فتذهب التخصيصات للوزارات ويذهب تصنيف الموازنة لتخصيصاته
ا وظيف 

حصته صافية بعد استبعاد النفقات السيادية وقد   يأخذ كردستان فانه   إقليماال الفتات بالقطارة للمحافظات 

ي ایل 17كانت حصته 
ي وفق الثقل السكان 

% بمكرمة سخية ثم عادت قبل بضع سنير  ایل حجمها الحقيفی

ي االقتصاد وروح سلوك لموازنة ول( Budget  قوانينه ودستوره وموازنته ) فلإلقليم% 12,67
 
وسياسات تؤثر ف

ي التنمية 
 
صماء يوضع فيها الفتات  ( Treasuryفيما بقيت المحافظات تعمل بمجرد خزينة ) ، لإلقليمالكىلي وف

ي تريد 
الذي تخصصه الموازنة االتحادية دون سلوك وال روح وال سياسات كلية وال تنموية ، بل حتی المشاري    ع التی

وزارة التخطيط االتحادية وعليها ان تنتظر طويال موافقات المحافظة تنفيذها من فتاتها عليها ان تستحصل 

ي ترتقب اجتهاد ا
 
نوع من  أيبغداد كيف يعرف احتياجات المحافظة مكانيا وكيف يدرك لعراف الجهبذ الذي ف

ه.   الخدمة واي اشباع مطلوب يمكن ان يعظم منافع الناس دون غتر

 

حة:   ثانيا: المالمح العامة للموازنة المقتر
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ي ذات الوقت اذن موازنة ال مركزية مالية المحلية فهي موازنة اتحادية تجميعية للموازنات  -
 
 .ف

التنفيذية بالتنسيق الكامل مع  ةوتحمل الحكومات المحلية مسؤولي تحقق العدالةموازنة  -

ي ذلك  االتحادية،الوزارات 
 
اء وتوزي    ع بما ف ي كانت تعد نفقات حاكمة البطاقة التموينيةرسر

 .التی

ي إقليم كردستان وليس التحول ي -
 
ي المحافظات عىل غرار الموازنة ف

 
ستوجب وجود موازنات ف

 .خزينة فقط

 بالجوانب المالية مع الحكومة االتحاديةول يالتح -
ً
اما االمر الذي  جعل إقليم كردستان اكتر التی 

 .يخفف من التجاذبات السياسية

 

اتيجية العابرة  االتحادية  % من الموازنة2ص يتخص - للطوارئ واألزمات والمشاري    ع االستی

ي توجيه االنفاق بعد لتعطي مرونة اكتر للحكومة االتحاضمن النفقات السيادية للمحافظات 
 
دية ف

ي مجلس الوزراء
 
 .التصويت عليها ف

 

الدفاع رواتب وزارة وتدفع رواتبها من إداريا وماليا العراقية  وزارة الدفاعاعتبار البيشمركة جزء من  -

ام بالمعايتر والضوابط واالوامر الصادرة من وزارة الدفاع العراقية  
 .السيادية، كما يقع عليها االلتی

 

 للنسب  -
ً
السكانية حضا ، لعدم توزع اإليرادات النفطية بعد استبعاد النفقات السيادية وفقا

إمكانية االخذ بمعايتر الحرمان عند التوزي    ع ، وانما تناط تلك المهمة بالحكومة االتحادية حيث 

اتيجية ، ي األقالي تستطيع تكثيف مشاريعها االستی
 
ي ف
ی
م فيكون فعال النفط ملك الشعب العراف

 والمحافظات. 

 
ن المحافظات وإقليم كوردستان:   ثالثا: آلية االحتساب .. حقوق متقابلة بي 

 موازنة اإليرادات النفطية:  .1
 

سعر  $ × 50السعر  ×مليون ب/ي  3,5التصدير  = اجمایلي اإليرادات النفطية المقدرة -

ترليون دينار  92.6= دينار للدوالر الواحد 1450الضف
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ي تقدر 
:  45تطرح منها النفقات السيادية التی ي

ترليون دينار موزعة عىل األوجه االنی  

o ) لمان، الوزراء ، القضاء األعىل  الرئاسات األرب  ع )الجمهورية ، التر

o التمثيل الدبلوماشي اتحادي حضي( وزارة الخارجية( 

o ي ،  اتحادية  أجهزة امنية
)الدفاع ، الحشد، مكافحة اإلرهاب ، المخابرات، االمن الوطت 

 .(اتحادي مكانه اإلقليم  البيشمركة

o ( تبة عليهاسداد القرو خدمة الدين العام  . (ض والفوائد المتی

o ي كل العراق كلفة انتاج النفط الخام
 
 .ف

o  . ي المنظمات الدولية والعربية
 
 سداد مساهمات العراق ف

o  2اتيجية  تبفی اتحادية % موازنة االزمات والطوارئ والمشاري    ع االستی

o  : نشاط اتحاديوالجوازات تخصيصات البطاقة الموحدةوزارة الداخلية ، 

o طة االتحاديةلية : ) وزارة الداخ  .(االتحادية قيادة قوات الحدود،  الشر

 

ي  -
ی
توزع عىل أساس الثقل  ترليون  47.6 ترليون =  45 –ترليون  92.6 =من اإليرادات النفطية الباف

ي 
ي الجدول ادناه:  السكان 

 
 ، وفقا الخر تحديث لوزارة التخطيط والمبير  ف
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/ حصة المحافظة

اإليرادات  من اإلقليم 

استبعاد النفطية بعد 

 النفقات السيادية

 % النسبة المئوية

 المحافظة عدد السكان/مليون

 نينوى 3,92     9.8 4.66 

 كركوك 1,68     4.2 2 

 دياىل 1,72     4.3 2.05 

 االنبار 1,86     4.6 2.19 

 بغداد 8,55     21.5 10.23 

 بابل 2,17     5.4 2.57 

 كربالء 1,28     3.3 1.57 

 واسط 1,45     3.7 1.76 

 صالح الدين 1,68     4.2 2 

 النجف 1,54     3.8 1.8 

 القادسية 1,35     3.5 1.67 

 المثنن  0.86 2.4 1.15 

 ذي قار 2,20     5.6 2.66 
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 ميسان 1,17     3.2 1.52 

 البرصة 3,06     7.8 3.7 

 كوردستانإقليم   5.08 12.7 6.04 

 المجموع الكل  للعراق 40   100 ترليون 47.6 
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ي =  -
 ترليون دينار6.04موازنة إقليم كوردستان من اجمایلي اإليرادات النفطية حسب الثقل السكان 

ي  2014توقف اإلقليم عن اصدار موازنة عامة منذ لقد  -
 
اسوة  2022وعليه ان يقدم موازنة ف

ببقية المحافظات تتم مراجعتها من قبل وزارة المالية االتحادية بغية التأشتر لالنفاق الكىلي وااليراد 

ات   .الكليةاالقتصادية الكىلي وبقية المتغتر

هنالك اتفاق عىل تقدير صادراته ب حيث ار اإلقليم و يتویل اإلقليم بنفسه اإلنتاج والتصدير من اب -

ي السنة ، بسعر الموازنة االتحادية  91.25الف ب/ي فهو بذلك  يصدر  250
 
مليون برميل ف

ميل ،وبسعر رصف 50التقديري  ي السنة  6.62، فتكون ايراداته  1450$ للتر
 
، يشي ترليون ف

ي الموازنات القادمة ، ذلك لحير  تدقيق انتاج اإلقليم من النفط ويعاد ال
 
ولعدم تسديد تلك تقدير ف

ي السنوات السابقة
 
 .اإليرادات للموازنة االتحادية ووجود مشاكل ف

تخول حكومة اإلقليم انفاق مبلغ إيراداتها من النفط وفق  2022فان الموازنة االتحادية لسنة  -

ي يصادق عليها برلمان اإلقليم بما فيها روا
ي اإلقليمأوجه موازنة اإلقليم التی

ي  تب موظف 
 
، وتؤرسر ف

 .الموازنة االتحادية وال حاجة الي تحويالت مالية من الموازنة االتحادية لالقليم

وما تبعها من اتهامات ومناكفات سياسية قد تكون بذلك نتخلص من قصة النفط مع اإلقليم  -

ي غتر محمود العواقب ،  ي تأزم شعتر
 
االتحادية ما ان يسدد للموازنة   اإلقليم وعىلانعكست ف

ي موازنة  580ترليون أي  0.58ترليون =  6.04 –ترليون  6.62 = قيمته
 
دون  2022مليار دينار ف

 .ان ترسل له أي مبالغ من إيرادات النفط

 

 :موازنة اإليرادات غتر النفطية .2
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ي  يتر
 المایلي من خالل توسيع الوعاء الض 

 حيث التمويل االوسع يخلق محركاتسوف نعتمد عىل التحفتر 

يبية حتی  ي يؤدي بالتبعية ایل تعاظم اإليرادات الض  يتر
داد الوعاء الض  ي المحافظات فتر 

 
اقتصادية أوسع ف

ي سيكون لها 
يبة المفروضة كما هي ، فضال عن ان الحكومات المحلية التی

اض بقاء نسبة الض  مع افتی

ت ياجمهور جراء الجبافهم من يقدر العبء الذي يقع عىل ال ،موازنات تكون فيها سياسة مالية محلية

وهم من يقدر مقدار ما يستطيعون ايصاله ایل الجمهور من خدمات ، وكلما مالت الكفة باتجاه تعاظم 

العبء مقارنة بتعاظم الخدمات والمنافع فان الجمهور سيجد المسؤولير  امامه وقربه ويستطيع ممارسة 

ق ، حيث تجتمع الصالحيات بالوضع السابالضغط عليهم وتقويم أدائهم بشكل افضل مقارنة 

ي يصعب  والمسؤليات والمال
، الوصول اليها وتقويم أدائها عىل الجمهور لدى الحكومة االتحادية التی

 وبذلك سيتم التعاطي مع اإليرادات غتر النفطية بالصورة االتية: 

ائب - ائب والض  ها تؤخذ ايرا الكمركية جميع الرسوم والض  دا واجور بيع الخدمات والغرامات وغتر

ي موازنة المحافظة ويذهب بها اشعار ایل وزارة المالية االتحادية بنوع االيراد والمبلغ . 
 
 نهائيا ف

ي موازنة   -
 
ي ف
اثمان بيع وايجار عقارات الدولة باي أسلوب كان وفق القوانير  النافذة تقيد ايراد نهان 

 المحافظة وتشعر بها وزارة المالية االتحادية

ي المحافظة سواء  1يبة مقطوعة) للحكومات المحلية فرض رص   -
 
دوالر ( عن كل برميل نفط منتج ف

يبة مبيعات تحدد  ذهب للتصدير او للتكرير، وتخضع الصناعة التكريرية يبة انتاج ورص  ایل رص 

األخرى وينسحب ذلك عىل انتاج الغاز ويقيد ايراد نهائيا لموازنة  باالنشطةبقوانير  اتحادية اسوة 

 ة المالية المحافظة وتشعر به وزار 

ي يكون حادثة تحصيلها مكانيا ضمن الحدود الجغرافية للمحافظة او اإلقليم وسواء  -
كل الجبايات التی

تمت الجباية من قبل مؤسسات المحافظة او مؤسسات اتحادية داخل المحافظة فهي تعد إيرادات 

ي موازنتها وفق االلية االنفة الذكر. 
 
 محافظة وتقيد ف

يبة انتاج النفط( تحول للموازنة االتحادية و10 - % يعاد 90% من اإليرادات غتر النفطية )بما فيها رص 

ي موازنات المحافظات 
 
تخصيصها لموازنات المحافظات ليتم انفاقها وفق البنود الواردة ف

 )استثمارية وتشغيلية( 

 ذلك شان اتحادي بحت.  ال يحق ألي إقليم او محافظة الحصول عىل قروض محلية او اجنبية الن -

 



 
 

 في السياسة الماليةوراق أ
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2022 امموازنات المحافظات والوزارات االتحادية لعرابعا :   

  : الرواتب والنفقات الجارية -
ي الموازنة االتحادية لعام 

 
ي الدولة ف

سواء كانوا عىل مالك وزارة او محافظة عىل أساس   2022تدفع رواتب موظف 

ي )محافظة( من تخصيصات المحافظات من 
ي الجدول السابق، ويشي التصنيف المكان 

 
إيرادات النفط المبينة ف

االمر عىل النفقات الجارية بما فيها الحاكمة )بطاقة تموينية مثال( ، باستثناء المتعلق منها بكلفة انتاج وتصدير 

احتسبت من النفقات السيادية .  النفط الخام فانها   

 : فه  موازنة مشاري    ع –االستثمارية  -
وع مسؤولة عنه جهة التعاقد والتنفيذ ضمن جغرافية المحافظة )سواء كانت المحافظة او الوزارة (  حيث كل مشر

ي موازنة 
 
ي الجدول السابق، عىل ان يكون مدرج ف

 
يأخذ تخصيصاته من اإليرادات النفطية للمحافظات ف

زارات عىل مشاريعها وانفاق محىلي تقوم المحافظة ، بعد ان تقسم موازنة المحافظة ایل انفاق اتحادي تقوم به الو 

. به اإلدارات المحلية للمحافظة  

 سينجم عن ذلك:  -

  أرسع، النها ستنعتق من تعقيدات التمويل. تنمية مكانية   •

ي محراب التنمية •
 
 . اشتداد المنافسة بير  المحافظات ف

لصالح  يالتنفيذميل الوزارات االتحادية نحو رسم السياسات والتخىلي عن الكثتر من الجهد  •

 . اإلدارات المحلية

ات  • ي مجال تقاسم الصالحيات والمسؤوليات ونقل الختر
 
التنسيق بير  الوزارات والمحافظات ف

 أوسع. يكون 

ي وحل الروتير   نجاعة أكتر الرقابة الشعبية مكانيا تكون  •
 
من الرقابة االتحادية البعيدة والغارقة ف

 اإلداري القاتل. 

 



 
 

 في السياسة الماليةوراق أ
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ن الوزاخامسا:   تاالتحادية وموازنات المحافظارات العالقة بي 
طالما ان الموازنة هي موازنة محافظة ) البضة مثال( ووزارة اتحادية )الكهرباء مثال( فان مؤسسات  -

ي البضة ومرتبطة فنيا بوزارة الكهرباء 
 
وزارة الكهرباء تكون مرتبطة إداريا بسلطة الحكومة المحلية ف

ي البضة من موازنة االتحادية ، وتكون تخصيصات التشغيلية بما 
 
فيها الرواتب لمؤسسات الكهرباء ف

 وان كانت جهة التعاقد عليها هي الوزارة فأنها تمول من 
البضة وكذلك المشاري    ع االستثمارية حتی

موازنة البضة ) ولكن تدرج المشاري    ع االستثمارية بالتنسيق والتوافق بير  وزارة الكهرباء ومحافظة 

وع ودراسته وجدواه. البضة( من حيث الجوانب ا  لمكانية والزمانية وحجم المشر

يشي هذا المثال عىل بقية الوزارات باستثناء الخارجية والدفاع ، وكذلك وزارة النفط فيما يخص   -

ي فهي تمول 
 
كات النفط التحويلية والمصاف كات العاملة عليه ، اما رسر كلف انتاج النفط الخام والشر

 ط. نفسها ذاتيا من خالل عائد النشا

ي كل محافظة  -
 
ي ضوء ذلك ، بحيث يصبح لها مديرية عامة ف

 
عىل الوزارات تكييف هياكلها اإلدارية ف

ي ،اذ ان دوائر الكهرباء 
ي )محافظة( وليس عىل أساس وظيف 

ليكون التوزي    ع اإلداري عىل أساس مكان 

ها تتحول وظيفيا ایل اقسام يقودها جميعها  ي البضة فيها انتاج وتوزي    ع وغتر
 
مدير عام واحد مثال ف

ي البضة. 
 
 بمثابة وزير كهرباء ف

-  : ي
ي االنی
 
 سوف ينحض دور وزارة المالية االتحادي ف

 ائب والحدود العليا  الكمركية اسة المالية العامة وسقوف نسب التعرفاتيوضع الس ونسب الض 

بيع وايجار العقارات واي أنواع أخرى من الجبايات ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة  السعار والدنيا 

 االتحادية. 

  اعداد الموازنة العامة االتحادية عىل أساس تجميع موازنات المحافظات واالقاليم بعد مراجعتها

 والتوافق عليها . 



 
 

 في السياسة الماليةوراق أ
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 ي تصنيف الموازنة االتحادية ایل )موازنة سيادية ( تتضمن أوجه االنف
 
 الجدول اعالهاق المشار اليه ف

 ، و)موازنة المحافظات واالقاليم (. 

  ي الموازنة االتحادية المستهدف وهو حاصل جمع العجوزات او
 
تحديد حجم العجز او الفائض ف

ي الموازنة السيادية ، وإيجاد مصادر لتمويل 
 
ي موازنات المحافظات مع العجز او الفائض ف

 
الفوائض ف

 جه النفاق الفائض. العجز او إيجاد أو 

  اعداد الحسابات الختامية االتحادية وهي حاصل تجميع الحسابات الختامية لموازنات المحافظات

ي نهاية السنة المالية والحسابات الختامية للموازنة السيادية. 
 
 واالقاليم ف

حة: آلية تنفيذ الموازنة سادسا:   المقتر
ب                النظر لمعارض                ة المق                اومير  للتغي                تر والمتمس                كير  بموازن                ة الف                وض  رغ                م م                ا وص                ل الي                ه 

ة حي             ث بل             غ ال             دين الع             ام نس             بة   GDP% م             ن 85وض             ع الع             راق الم             ایلي م             ن ت             داعيات خط             تر
ي موازن                 ة ت                 م التواف                 ق ع                 ىل وعلي                 ه ، 

 
م                 ن ارب                   ع  ٢٠٢٢اختي                 ار نم                 وذج لتطبي                 ق التجرب                 ة ف

ك                   ون ه                   ذه المحافظ                   ات   ( وك                   ربالء المقدس                   ةالبض                   ة وواس                   ط وميس                   ان )محافظ                   ات هي 
 
ً
لتنفي                 ذ التجرب                 ة واالق                 ل مخاوف                 ا ، ع                 ىل ام                 ل ان ي                 تم تعم                 يم الموازن                 ة  هي االك                 تر حماس                 ا

ي 
 
ح                  ة ف ع                  ىل جمي                  ع المحافظ                  ات االخ                  رى ، وس                  يتم عق                  د سلس                  لة اجتماع                  ات ٢٠٢٣المقتی

ح وكما مبير  ادناه
 :من اجل تمكير  المحافظات وانضاج المقتی

 المختارة:  اتمسؤولية المحافظ .1
ح 2022موازن                 ة اولي                  ة لع                  ام  بأع                  داد ع                 ىل المحافظ                  ات االرب                    ع القي                  ام   و وفق                  ا للمق                  تی

تت                ویل مج                الس التخط                يط والمتابع                ة المش                كلة م                ن متخصص                ير  بالتع                اون م                ع ال                دائرة 
ي المحافظة اعدادها بحيث تتضمن : 

 
 المالية ف

 
-   

ن
  :المحافظةموازنة النفقات العامة ف

  ي المحافظ                     ة س                    واء كان                    ت تابع                     ة
 
ي تعم                    ل ف

روات                    ب جمي                    ع دوائ                    ر الدول                     ة ال                    تی

ي النفقات السيادية. للحكومة المحلية او الوزارات االتحادية عدا 
 
 الواردة ف



 
 

 في السياسة الماليةوراق أ
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  تق                    در يج                    ب ان النفق                    ات التش                    غيلية ل                    دوائر الدول                    ة داخ                    ل ح                    دود المحافظ                    ة

ي موازن                ة المحافظ                ة 
 
وتح                ددها بش                كل دقي                ق ورش                يد وتوض                ع له                ا التخصيص                ات ف

ي المحافظ                          ة دون ت                          دخل ال                          وزارات 
 
حكوم                          ة المحافظ                          ة م                          ع ادارات ال                          دوائر ف

 .االتحادية

  ي موازنته                      ا وفق                      ا لالنفق                     ات االس                      تثمارية
 
مش                     اري    ع جدي                      دة تض                      عها المحافظ                     ة ف

حه                          ا ال                          وزارات االتحادي                          ة  االقتص                          ادية،والج                          دوى  لألولوي                          ات ومش                          اري    ع تقتی

ي المحافظ                     ة ادراج
 
ه                     ا بع                     د تف                     اوض ال                     وزارات وتت                     ویل جه                     ة اع                     داد الموازن                     ة ف

م                     ن ج                     دواها، ومش                      اري    ع  والتأك                     د م                     ع الحكوم                     ة المحلي                      ة  بش                     أنها االتحادي                     ة 

ومش                اري    ع مس                تمرة  بحال                ة،مس                تمرة موروث                ة م                ن ال                وزارات ي                تم معالجته                ا حال                ة 

 .من المحافظة تمول وتستكمل

  موازنة المحافظة:  اإليرادات العامة -
ن
 ف

  النفطي                ة،االي               رادات غ                تر  جمي                ع نهائي               االمحافظ               ة وتقيي                د اي                رادا  لموازن                ة تج               تر 
ي 
 
نهاي                       ة ك                       ل ش                       هر تش                       عر به                       ا وزارة المالي                       ة االتحادي                       ة وي                       تم تخص                       يص  وف
 ة. لوزارة المالي ٪١٠حافظة بتسديد محافظة وتقوم المللمنها  ٪٩٠

  ي  اعتم                        اد
 
الحص                        ة م                        ن االي                        رادات النفطي                        ة الخاص                        ة بالمحافظ                        ة المبين                        ة ف

)حص                  ة المحافظ                  ة م                  ن مس                     نهائي                  ا تح                  ت ا وتقي                  د اي                  راد اع                  الهالج                  دول 
 إيرادات النفط (

 

 العجز:  -
  ي موازنة المحافظة ويمثل ذلك

 
العجز يحدد الفرق بير  النفقات العامة وااليرادات العامة ف

 المقدر. 

  العجز تتویل الموازنة االتحادية جمع العجوزات المقدرة لكل الموازنات المحلية فيكون اجمایلي
 المقدر. 



 
 

 في السياسة الماليةوراق أ
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 ي تتویل تقزيم العجز المقدر  تضع
الموازنة االتحادية عجزا مستهدف ومن خالل المخفض الضمت 

ثم توزع العجز المستهدف وفقا للنسب السكانية لتعرف كل  المستهدف،ایل مستوى العجز 
ي موازنتها

 
 .محافظة كم هو مقدار العجز ف

 للتحول: إجراءات إدارية مكملة  .2

  ي المحافظ               ات
 
االرب                 ع بدرج               ة وزي               ر ول               ه ث               ال  ن               واب بدرج               ة وكي               ل يك               ون المح               اف  ف

ي المحافظ                    ة والمديري                    ة العام                    ة للص                    حة  وزارة
 
بي                    ة ف ع                    ىل غ                    رار المديري                    ة العام                    ة للتی

المعم               ول به               ا من               ذ س               نير  تك               ون لك               ل وزارة اتحادي               ة مديري               ة عام               ة ت               رتبط اداري               ا م               ن 
ي المحافظ                        

 
ة حي                        ث التع                        ير  والمس                        ؤولية والتنفي                        ذ والرقاب                        ة بالحكوم                        ة المحلي                        ة ف

  وت                  بفی مرتبط                  ة
ً
ب                  الوزارة االتحادي                  ة م                  ن حي                  ث السياس                  ات والتوجه                  ات العام                  ة  فني                  ا

والمع                   ايتر الفني                    ة ، فس                    تكون هنال                    ك ال                    دائرة المالي                    ة للمحافظ                    ة بمثاب                    ة وزارة مالي                    ة 
، وك              ذا االم              ر للزراع              ة كاف              ةالمحافظ              ة يقوده              ا م              دير ع              ام وتحته              ا تعم              ل دوائ              ر المالي              ة  

ع                         دا ال                         دفاع  ص                         االت والنق                         ل وك                         ل ال                         وزاراتوالص                         ناعة والم                         وارد المائي                         ة واالت
 والخارجية  . 

  ي وزارة المالي                 ة فق                 د
 
تت                 ویل ال                 وزارات االتحادي                 ة تكيي                 ف نفس                 ها اداري                 ا ، حي                 ث ت                 بفی ف

ش                 ق   دائ                 رة الموازن                 ة ودائ                 رة المحاس                 بة وال                 دائرة االقتص                 ادية ودائ                 رة ال                 دين الع                 ام وتتی
 
ً
  كوادره                  ا كم                  ا

ً
متابع                  ة ادائه                  ا ب                  دائرة  وتح                  ل بقي                  ة ال                  دوائر التنفيذي                  ة وتن                  اط ونوع                  ا

ي المالي                 ة ، وك                 ذا االم                 ر حال                 ة بحال                 ة لبقي                 ة ال                 وزارات فيم                 ا 
 
ح                 ل وزارة ي                 تم المتابع                 ة ف
لجه                         از و ابعد خ                         روج جه                         از التقي                         يس والس                         يطرة النوعي                         ة )مس                         تقبال(التخط                         يط 
، وتنق                 ل المش                 اري    ع االس                 تثمارية  ليك                 ون ك                ل م                 نهم هيئ                 ة مس                تقلة لإلحص                 اءالمرك                زي 

، وتنق                ل دائ                رة العق                ود  إلنجازه                ا ل                وزارة المالي                ة لغ                رض احص                ائها م                ع متابع                ة ش                كلية 
خب                تر عق                ود فق                ط تت                ویل  ٢٠ایل مجل                س ال                وزراء لتك                ون الهيئ                ة العلي                ا للعق                ود فيه                ا 

الخل                 ل ان حص                 ل  وتأش                 تر تح                 ديث المع                 ايتر ووض                 ع االج                 راءات و لي                 ات اب                 رام العق                 ود 
 .ةلتعاقد االتحادية والمحليجهات ا لدى

  ي المحافظ                   ات كم                   ا بقي                   ة ال                   وزارات
 
تس                   تحد  وزارة الس                   ياحة وتك                   ون له                   ا م                   ديريات ف

. وتفصل وزارة البيئة عن الصحة ايض
ً
 ا

  يجتم               ع رئ               يس ال               وزراء االتح               ادي م               ع حك               ام األق               اليم والمحافظ               ات دوري               ا كم               ا يجتم               ع
باألس                   اس م                    وزعير  مجل                   س ال                   وزراء الن حك                    ام المحافظ                   ات ه                    م الس                   لطة التنفيذي                    ة 

 مكانيا والوزراء موزعير  وظيفيا. 

يعية مكملة .3  :إجراءات تشر



 
 

 في السياسة الماليةوراق أ
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  ي المحافظ                   ات االرب                     ع قي                   د التجرب                   ة  ال
 
يعم                   ل ب                   اي ق                   انون او ق                   رار مجل                   س وزراء ف

ح                ة  ، ع                ىل ان ي                تم تع                ديل الق                وانير  المتعارض                ة للموازن                ةيتع                ارض م                ع اآللي                ة المقتی

ح وتعميمه.   بعد ثبات نجاح المقتی

  ي المحافظ                   ات االرب                     ع
 
ي ص                   الحيات مجل                   س ال                   وزراء تم                   نح الحكوم                   ات المحلي                   ة ف

 
ف

ومش               اريعها لتجتم               ع  ع               ىل موازناته               ا ح               ق المص               ادقة أم               ور تنفي               ذ موازناته               ا ، وتم               نح 

فيه                ا س                لطات مجل                س المحافظ                ة التشر                يعية والس                لطات التنفيذي                ة لح                ير  انتخ                اب 

 .مجالس محافظات جديدة

 :التمويل .4
  االيراد حصول لحظة اوتوماتيكيا النفطية االيرادات من االرب  ع المحافظات حصة تمول  

ً
 اتحاديا

ي  المفتوحة االرب  ع المحافظات حسابات تعزز حيث
 
ي  المضف ف

ی
 بشكل تستقطع اي ،للتجارة العراف

ي 
 دائرة قبل من معقدة روتينية اجراءات باي المرور دون (الكويت تعويضات) تستقطع كما روتيت 

 .االتحادية المحاسبة

 ي  تستكمل
 
ي  الدعم كل وتقديم الموازنات عمل متطلبات كافة االرب  ع المحافظات ف

 واالداري الفت 

وع الدولية المنظمات مفاتحة ويتم ، الالزم  نحو التحول لهذا اوفق والتدريب القدرات ببناء للشر

 .واالدارية المالية الالمركزية

 الحزم:  .5

ي هذا االتجاه 
 
اقتصادية شاملة ومستدامة  لتحقيق تنميةعىل الحكومة االتحادية ان تعمل بحزم ف

ي الرضا العام وتماسك مجتمعي والحفاظ عىل 
 
وتخلق محركات اقتصادية وتضمن حصول ارتفاع ف

ي تمنح العراق 
ستحوذ عىل % من ايراداته النفطية ت85وحدة العراق واستقراره، فالبضة مثال التی

النفطية فال  لألنشطةأراضيها الزراعية  % من85% من اإلصابات الشطانية جراء التلو  وتخش 85



 
 

 في السياسة الماليةوراق أ

 

 

 

 

  16من  16صفحة  2022مقترح إلعادة هيكلة الموازنة االتحادية لعام   أ.د. عبد الحسين العنبكي

ي ان تعامل كما حكومة اإلقليم، ذلك سيت  ع فتيل االحتقانات
 
وا عليها حقها ف ال ف والسخط، تستكتر

 تعولوا مطوال عىل صتر الحليم. 

 

ي قتصادي ستشار ام *()
ی
 لرئيس الوزراء العراف

ط االشارة ایل المصدرأسمح بي .اقيير  النشر محفوظة لشبكة االقتصاديير  العر حقوق  ايلول  9 .عادة النشر بشر

2021  
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