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قد بنيت على سعع  ب ميعن ن ع   ٢٠٢١كما هو معلوم ان الموازنة العامة االتحادية للعام -ا

دوال  للب مين وان مثن هذا التقعدي  معا االيع ادات غيع   ٤٥ألغ اض التصدي  قد  بنحو 
 ١٢٩ت يليون دينا  من أصن ن قات كلية مقدا ها  ٢٩الن  ية تسبب بعجز افت اضي قد ه 

مليععون  ٣ا مععا انعذنا باالعتبعا  ان مععدن التصععدي  اليعومي يزيعد علعى ت يليعون دينعا    فع ذ
دوال   ٦٠ب مين ن ع  يوميعا وان اسععا  العن   قعد ا ت ععت فعي متوسع اتيا السعنوية بنحعو 

معن  ٪٧٥دوال  للب ميعن وللسعنة الماليعة كليعا فع ن ذلع  يعنعي ان  ٤٥للب مين بعدال معن 
جمة عن ا ت عا  اسععا  العن     فكلمعا ا ت ععت العجز ان ا سيغ ى من ال  وقات النقدية النا

دوال  للب مين كمتوس  سنوي ف ن فجوة العجز تقت ب من االنغالق  ٦٠اسعا  الن   فوق 
 ش ي ة ان تحقق االي ادات االن ى غي  الن  ية استق ا اً ي ابق تقدي اتيا 

 
يعا ييع ادات فأسعا  الن   قد ا ت عت بالتد يج وعوضت مص وفات حكومية لم يوجد مقابل

ت يليعون دينعا  ع اقعيب فبعدالً معن  ٣٠اساسا لكونيعا موازنعة عجعز بلعع العجعز فييعا ق ابعة 
اللجوء الى االقت اض لسعد العجعز المن ع  اذ عوضعت الزيعادة بعاتي ادات الن  يعة جع اء 
 ٧ا ت ا  اسعا  الن   فوق سع  ب مين ن   الموازنة بنسب بدأت نالن السنة الماليعة بعبن 

دوال  حاليعععا فعععوق سعععع   ٣٥-٣٠دوال  العععى  ٤٥فعععوق سعععع  الموازنعععة البعععالع دوال ات 
دوال  كما ذك نعا   وال ننسعى ان المصعا يل الحكوميعة كافعة  ٤٥الموازنة البالع باألساس 

في الموازنعة مقيعدة بالتمويعن او تعدفق االمعوان معن العن   أو غيع  العن   او االقتع اض   اذ 
ت يليعون دينعا  للععام  ١٢٩اقيا الكلي بما يزيد علعى نصصت الموازنة )التي بلع سقل ان 

 ٢٠( اي ادات غي  ن  يعة معن ضع اوب و سعوم وتعدفقات معالي انع ى بمقعدا  بلعع ٢٠٢١
ت يليون دينا ب ويبدو حتى اللحظة لم تجِن الموازنة او لم تحصن على سوى العى اقعن معن 

 ي ي وهو عجز فعلعي من التقدي اتب اضال هذا االم  عبواً آن  على العجز التن  ٪٣٠
ت يليون دينا  وكأنما العجز  ١٤-١٣في االي ادات غي  الن  يةب والعجز المضال يساوي 

ت يليون دينا    وهذا يعني ان ف وقات  ٢٩ت يليون دينا  بدال من  ٤٤الكلي قد ا ت ا الى 
اسعا  العن   ستسعد ف وقعات االيع ادات غيع  المتحققعة معن نعا ت ايع ادات العن     فسعقل 
االن ععاق يتحععدد فععي ضععوء مععوا د الموازنععة وان الشععي المنتلععل هععو عععدم الععذهاب العععى 
االقت اض لسد العجز بن االست ادة من التدفقات النقدية الناجمة عن ا ت ا  ف وقات اسععا  

 الن   للتعويض عن االقت اض وهو ال يا كما يع ل 
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 ندتماالت نلمانعا     ضاء تطام دامة نال*ال نلاصطي -٢
 
ن عس ذلع  السعقل المقع  فعي  ٢٠٢٢ا ما اعتمد سقل االن اق الكلعي فعي الموازنعة العامعة يذ

في   ٪٥ت يليون دينا  ما زيادة ممكنة مقدا ها  ١٢٩البالع  ٢٠٢١قانون الموازنة العامة 
 ٥٠دوال  للب ميعن بعدالً معن  ٦٠االن اق الكلي معا تععدين علعى سعع  ب ميعن العن   ليكعون 

معن ذلع  العجعز سعييب  حتعى   ٪٦٥اًب معنى ذل  ان ما ال يقن ععن دوال  الذي أعلن سابق
ضمن الن اق السع ي المن ض لب مين الن   في الموازنة العامةب اي باعتماد الحد االدنى 

دوال  كما أش نا   م ت ضين ان العجز المن ع  سعي ت ا  ٦٠لب مين الن   المصد  البالع 
ت يليون دينا ب واذا مأنذنا باالعتبا  ا ت ا   ٢٩ت يليون دينا  بدال من  ٣٦ليكون بحدود 

تحديعداً بععد انتيعاء قيعود ات عاق  ٢٠٢٢الكميات المصد ة من الن   الع اقي النام في الععام 
اوب  بلص التي قيدت الحصص الكمية للبلدان االعضاء ف ن الموازنعة سعتبلع حعد التعوازن 

يععن الععن   وحتععى لععو انح فععت دوال  لب م ٦٠عنععد الن ععاق السععع ي بحععده االدنععى المحععدد 
االي ادات غي  الن  ية عن ن  الش و  المحدد ليعاب اذ ستعوضعيا زيعادات االسععا  فعوق 

ستحقق  ٢٠٢٢دوال  للب مين في االحوان كافةب ما يعني ان الموازنة العامة في العام  ٦٠
ليكعون  فاوضات دانن المصدة المالية ن سياب والسيما اذا زاد متوس  ب مين الن   السعنوي

دوال  في االقن  وستوجه هذه ال اوضات باتجاهين   االون: بناء حساب مالي تحو ي  ٧٥
يسععمى حسععاب اسععتق ا  الموازنعععة وهععو االحتيععا ي االجنبعععي للحكومععة لمواجيععة تقلبعععات 
اي ادات الموازنة العامة في السنوات القادمة )ويسعمى صعندوق اسعتق ا  الموازنعة لتحقيعق 

والجانعععب االنععع ب ستصععع ل ال اوضعععات الماليعععة علعععى المشعععا يا   االسعععتدامة الماليعععة( 
االستثما ية والسيما المتعث  والمد ة للدنن والمعظمة للقيمة المضافة والتعي تمعتص زنعم 

او   ٪٥الب الععة وتسععاعد علععى ا ت ععا  النمععو فععي النععاتج المحلععي االجمععالي بمععا ال يقععن عععن 
دود العععدنيا لل فاهيعععة االقتصعععادية ضععععل النمعععو السعععنوي لسعععكان العععبالد وبمعععا يحقعععق الحععع

 واالجتماعية 
 
 نلمصاجئات انلمداذيم نلسامي     دال هباط نساام نلاصط -٣
 

دوال  لب ميعععن العععن   فعععي مسعععودة قعععانون الموازنعععة العامعععة  ٥٠ال اعتقعععد ان تحديعععد سعععع  
هععو م ت ععا بععن هععو شععديد الععتح ظ فععي مواجيععة احتمععاالت دو ة االصععون  ٢٠٢٢االتحاديععة 
التي  بما يت وق فييا المع وض الن  ي العالمي على ال لب   ف عي االحعوان كافعة  الن  ية

تنتيععي دو ة االصععون الن  يععة بمتوسعع  سععع  يتقلععب تععد يجيا نععالن السععنة الماليععة ولععيس 
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هبو ا م ة واحدة في حان االنن اض بن تد جي و بما يبلع متوس  سع  الب ميعن ليكعون 
اليععة   وبععال غم مععن ذلعع  فعع ن العجععز المحتمععن او دوال  نععالن السععنة الم ٥٠ق يععب مععن 

االفت اضي في الموازنة العامة يمكن ان يتحقق اذ معا انن عض متوسع  سعع  ب ميعن العن   
دوال  ما ت دي االي ادات غي  الن  ية التي اصبحت من الثوابت المالية السعنوية  ٦٥عن 

  وقععات اسعععا  الععن   لألسععلب بمعنععى ان العجععز االحتمععالي او االفت اضععي الععذي يغ ععى ب
دوال ( سععيتحون الععى عجععز حقيقععي ويجععب تمويلععه مععن االقتعع اض الععدانلي  ٥٠)أكثعع  مععن 

 والنا جي  الما ان سقول االن اق ثابتة وواجبة الص ل 
 

وهكذا اذا ما حقق الع اق متوس  سع  ب مين ن   وعلى مدا  السنة المالية الواحدة بواقعا 
مليون ب مين ن   يومياًب فع ن ال اوضعات  ٣تزيد على دوال  للب مين وبكميات تصدي   ٧٥

الماليععة المتحققععة سععتغ ي علععى االقععن ثالثععة محععاو ب االون: تغ يععة العجععز المن عع  فععي 
ت يليععون دينععا ب والثععاني: تغ يععة فجععوة العجععز  ٢٩والبععالع  ٢٠٢١الموازنععة العامععة للعععام 

نعا  والناجمعة ععن تعثع  ت يليعون دي ١٠االضافي الحقيقي الذي يقن من وجية نظع ي ععن 
مععن تقععدي اتيا الموضععوعة او   ٪٤٠تقععدي  االيعع ادات غيعع  الن  يععة والتععي ال تحقععق سععوى 

المن  ععة فععي الموازنععة والتععيب لألسععلب تسععبب ضععغ ا علععى االن ععاق السععنوي المن عع  
وسقوفه وهي ناجمة عن تنلل مؤسسات التحصعين المعالي فعي العبالد   ويبقعى  بمعا جعزء 

ستمتصه المشا يا المتعث ة والتي ي اد استم ا  تشعغيليا والتعي ي العب  من تل  ال اوضات
الكثي  من متعاقدي االعمان بتعدين كلل التن يذ )الغيا ( لتبعدن سعع  الصع ل قبعن التعاقعد 
االولععي او غي هععا مععن التبععدالت فععي الكلععل التشععغيلية للمشععا يا المسععتم ة   فالتصعع ل 

بمكعانب لكثع ة القيعود وااللتزامعات دانعن الموازنعة  بال اوضات المالية هعي ليسعت بالسعيولة
العامععة ن سععيا ومنيععا تأجيععن دفععا الكثيعع  مععن المصعع وفات الواجبععة الععدفا ولععم تصعع ل فععي 
السنوات السابقة   كما ان هنا  عش ات القوانين التي تحمن اعباًء مالية وال تقعوى الماليعة 

علععى وفعق ف ضععية تحقيعق متوسعع  العامعة تن يعذ الزيععادات المت تبعة علععى مواجيتيعا وحتعى 
دوال  مقا نععة بالسععع  المثبععت فععي الموازنععة العامععة  ٧٥سععنوي لسععع  ب ميععن الععن   البععالع 

 دوال  للب مين  ٤٥والبالع  ٢٠٢١االتحادية للعام 
 
وما ذل   ف ن الموقل المالي للع اق هو في مسا  شبه مستق  في الوقت الحاضع  وان -٤

لمحلعي االجمعالي قعد حقعق للمع ة االولعى ومنعذ اكثع  معن ععام النمو االقتصادي فعي النعاتج ا
والسعيما نعالن النصعل  (٪١اشا ة ايجابية وان كانت بنسبة بسي ة هي )موجعب اقعن معن 

االون مععن العععام الجععا ي ذلعع  حسععب تقععدي ات البنعع  الععدولي مععا يعنععي ان ثمععة تحسععن فععي 
الي هو في   يعق التصعاعد النشا  االقتصادي قد حدث وان النمو في الناتج المحلي االجم
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ب حيععث سععجن النععاتج المحلععي ٢٠٢٠والت ععاؤن مقا نععة باألوضععا  الماليععة الصعععبة للعععام 
( او اكثعع  بسععبب انغععالق االقتصععاد ٪٥ب٩االجمععالي يوميععا هبو ععا فععي نمععوه بلععع )سععالب 

 ١٣العععالمي واالقتصععاد الع اقععي )تحععت تععأثي  جاوحععة كو ونععا وهبععو  اسعععا  الععن   الععى 
هععو حصععون  ٢٠٢٢(   فععالمتوقا للعععام ٢٠٢٠ ميععن بعععد منتصععل السععنة الماليععة دوال  للب

د جة من الت اؤن في مستويات النمعو االقتصعادي ي افقيعا اسعتم ا  فعي انن عاض مععدالت 
الب الة ويتنلليا كذل  ا ت عا  فعي مسعتويات االن عاق االسعتثما ي الحكعومي واالهلعي وهعو 

 اساس النمو في اقتصاديات بالدنا 
 

فععالع اق امععام م حلععة تنمويععة حاسععمة وم تعع ق  عع ق كبيعع  للتغلععب علععى  يعيععة الحيععاة 
االقتصاديةب ما يت لب اعادة التوازن في مساهمات الق اععات الحقيقيعة فعي النعاتج المحلعي 
االجمععالي حععاالً   فععالقوى العاملععة التععي يشععغليا الق ععاعين الز اعععي والصععناعي التحععويلي 

  ٪٣٧اء اكانعت حكوميعة ام ناصعة اهليعة( ف نيعا تأنعذ ق ابعة بغض النظ  عن الملكيعة )سعو
مليععون  ٥ب٢مليعون نسعمة بيععنيم أكثع  معن  ١٢معن قعوة العمعن الع اقيععة البالغعة حاليعا بنحععو 

عامععن عا ععن فعععالً   وبالمقابععن تجععد مسععاهمة الق ععاعين المععذكو ين فععي النععاتج المحلععي 
من النشعا ات تع تب  بق عا    ٪٨٦ما يعني ان   ٪١٤االجمالي )غي  الن  ي( ال تتجاوز 

النعععدمات وهعععي نعععدمات اغلبيعععا ضععععي ة الصعععلة بالنشعععا ات المنتجعععة الحقيقيعععة والسعععيما 
 الق اعين االساسيين الز اعي والصناعي التحويلي 

 
ان امععام الععع اق ف صععة فععي التنميععة المتوازنععة للسععنوات العشعع  القادمععة تت لععب االسععتثما  

فععة الماليعة الناجمعة ععن عواوعد العن   بشعكن يعؤدي العى االمثن الم ضعي العى اسعتغالن ال ا
 تنويا االقتصاد الحقيقي للع اق ذل  

 
قبن ان يتوغن العالم كثي ا في العص  التكنولوجي ال ابا سواء باسعتندام ال اقعة المتجعددة 

ب ذلع  ٢٠٥٠او في تص ي  العالم من االنبعاثات الك بونية بموجعب ات اقيعة بعا يس للمنعا  
مععن تنويععا االقتصععاد الحقيقععي مقتعع حين: االونب ي ععالق مبععاد ة التملعع  المنععتج  بععأن نعظععم

لأل ض الز اعية والصناعية ويكون التمل  م هونا بش و  االنتات الزاماً وتسيين تحوين 
الملكيات الى مالكين منتجين جدد عند الحاجة وعلى وفق ا ا ات قانونية ال تسمح بالت بح 

تكعععون شععع ا ة ي عععالق النيضعععتين الز اعيعععة والصعععناعية   علععى حسعععاب انتاجيعععة اال ض ل
يشعكن   ٪١٢فمساهمة الز اعة في الناتج المحلي االجمالي )غي  الن  ي( التي ال تتجعاوز 

من اجمالي القوة العاملة وفالحة ا ض   ٪٢٢نلالً كبي ا ازاء عاملين في الز اعة نسبتيم 
 ٢٨صعالحة للز اععة تقعد  ب  ماليين دونم فعي كعن موسعم معن ا اضعي ٨-٧ال تزيد على 
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مععن قععوة العمععن   ٪١٦مليععون دونععم   ناهيعع  عععن الصععناعة التحويليععة التععي تشععغن لوحععدها 
 من الناتج المحلي االجمالي )عدا الن  (    ٪٥ب٢-٢الع اقية وال تسيم اال بحوالي 

 
م اما الثانيب فال بد معن  بع  عواوعد الضع اوب بالتحديعد بالتمويعن الز اععي الصعناعي لتقعد

كق وض ميس ة للمزا عين والصعناعيين معا ايعة معوا د انع ى ماليعة سعاندةب ي افعق ذلع  
 ب نامج دعم حكومي مد وس بعناية ومتجدد 

 
ان مثن هذه التوجيات التي تقتضعي  بع  التملع  باتنتعات و بع  التمويعن بالضع اوب كليعا 

الحعالي او بعدايات البد ان تسيم في تح يز نيضة مصنعية وز اعية هاولعة فعي نيايعة العقعد 
عام النيضة والتشغين للز اعة والصناعة الع اقية ضمن  ٢٠٢٢العقد القادم   فليكن العام 

ب امج تتكامن معيعا البنيعة التحتيعة الحكوميعة فعي مجعاالت الع ي والبعزن اال واء المنتلعل 
وكذل  تعوفي  مصعاد  ال اقعة لالسعتندامات االنتاجيعة وبنعاء سعوق عمعن متوازنعة يعدعميا 

هعععو عقعععد التنويعععا  ٢٠٣٢-٢٠٢٢ظعععام عصععع ي للتأمينعععات االجتماعيعععة   فالعقعععد القعععادم ن
االقتصععادي للععع اق ز اعيععا وصععناعيا و قميععاً الععذي ينبغععي ان تصعع   الب الععة ومشععكالتيا 
الن ي ة قبن ان يص   العالم االنبعاثعات الكا بونيعة بجععن ال لعب علعى المشعتقات الن  يعة 

ة ثععالث: المتوسعع ات السععع ية علععى مععدا  السععنة الماليععة  لبععاً عاديععا وعلععى محععاو  مقيععد
والكميات المصد ة والتحو  من تقلبات السوق الن  ية لكون دو ة االصعون فييعا مح وفعة 
بالمنا  ب فبمج د ا ت ا  الع ض فوق ال لب يحصن معا يسعمى )بالتنمعة الن  يعة( التعي 

دا الى قانون االدا ة المالية النافذ تقود الى انييا ات ن ي ة في اسعا  الن   النام   واستنا
الذي يحث على اعتماد متوس  سع  لب مين الن   ألغع اض احتسعاب العواوعد الن  يعة فعي 
الموازنة بصو ة عقالنية ومتح ظة لتجنب اية مشكالت تواجه اسعتق ا  عناصع  الموازنعة 

ازنعات العامعة واقصد المص فات المقيدة باتي ادات ال علية   وبناء على ذل  صعممت المو
لجميو ية الع اق على اسعا  ن   اقن من سع  السوق وتوليد عجز احتمالي او افت اضي 
تحي ه مصدة مالية تتولى تجميا االي ادات الن  ية التعي ت عوق سعع  ب ميعن العن   المحعدد 
في الموازنة لتغذية المص وفات دون اللجوء الى االقتع اض فعي حالعة كعون العجعز فعلعي   

ييعدد اسععتق ا  االيعع ادات الكليعة هععي االيع ادات غيعع  الن  يععةب كمعا نوهنععا سععل اًب  وأكثع  مععا
  ٪٤٠والتي ت سم ضمن االي ادات الكليعة لقعاء الن قعات ولكعن عمليعا ال يتحقعق منيعا سعوى 

من تقدي اتيا ما تولد عجزا حقيقيعا ال يعتم معالجتعه اال معن المصعدة الماليعة الن  يعة المشعا  
 الييا ان ا 
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ي العراق  مظهر محمد صالح

 6من  6 صفحة حوار الفرص والمحاور –الموازنة العامة ف 
 

يماثعن سعقل  ٢٠٢٢ماًب يبقى التساؤن انه لو اعتمد سعقل االن عاق فعي موازنعة الععام نتا-٥
فمعععا هعععو متوسععع  سعععع  ب ميعععن العععن   العععذي يغ عععي العجعععز  ٢٠٢١االن عععاق فعععي موازنعععة 

دوال ب وكعذل   ٥٠بنحعو  ٢٠٢٢االفت اضي ج اء افت اض سع  ب مين الن   في موازنة 
ت يليعون دينعا  وانمعا معا سعيتحقق هعو  ٢٠ عدم بلوغ االي ادات غي  الن  يعة هعدل تحقيعق

ت يليونات دينا   وان السنة المالية بسبب الضعل المؤسسي؟  الجواب هعو ان  ٨-٧ بما 
نحصن على متوس  عاود سنوي من صاد ات الن   بواقا تصدي  أكث  معن ثالثعة ماليعين 

تحقعق  دوال ؟  وفعي حعان ٧٥ب مين وبسعع  لب ميعن العن   ال يقعن متوسع ه السعنوي ععن 
دوال  كمتوس  سنوي نالن  ٧٥فاوضات بسبب ا ت ا  متوس  سع  الب مين الى ما فوق 

السنة المالية فيجب ان يوظل للموازنة االسعتثما ية وتشعغين المشعا يا فعي السعنة الالحقعة 
 □وعلى وفق السينا يوهات التي اشي  الييا آن اً  ٢٠٢٣

 
 

والمستشعا  المعالي  األسعبقب)*( باحث وكاتب اقتصادي أكاديميب ناوعب محعافظ البنع  الم كعزي 
 ل ويس الوز اء الع اقي

 
 يلعى اتشعا ة بشع   النشع  ب ععادة العع اقيين   يسعمح االقتصعاديين لشعبكة مح وظعة النشع  حقعوق
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