
 
 

ي سياسات أوراق 
 عراقللمالية العامة الف 

 
 

 

 
ي إطار التساؤالت والرؤى والتصورات مظهر محمد صالح

 9من  1 صفحة المالية العامة العراقية ف 
 

د. مظهرررررررص مح*ررررررري  رررررررالعرا يل*ال ررررررر  يل امررررررر  يل صي  ررررررر  
ي إطار يلتساؤالت ويلصؤى ويلتصوريت

 
 ف

 
 

 تمهيد-١
 

عدددال رقة ادددض رقلإلصدددال قليدددقت رقيددداق  رداتيدددااك رقتددد  ريدددا ت ا رق  ةيدددض رق  راإلدددض  ددد  
ت قإلدددد   إقدددد يشدددد ةال ريددددق     ددددةي  يدددد اة  رد ددددار  إل دددد    ٢٠٢٠ن اإلددددض يددددإل  

رد ددتاريض رقياقإلددض ق ددلقا يددل اددا د ع دد  رد ددتاريض رداتيددااإلض ليددة د ت اي إلددض  قددا     يإلددض 
قطةإلدددد ع اددددا ر  ددددل  دددد  رقاتدددد د رققيددددإل د   يددددا  ددددلو رقة اددددضع رقتدددد  ت يدددد   دددد  رد دددد  ر

آلإلدداإلةقة إلا لاإل ددض  انددل يشةشددض  دد  رد تيدداال رداتيددااك  تدد  ةاددل ا إلدد ع لقدد  قت إلدد  
عددت ت دددام  ي دددف  دددةط  إلددد  نم دددال ط إلقددا عي إلدددا قليدددقت رداتيدددااك   اقة ادددض رقلإلصدددال 

 ددد    ددد  عي إلدددض   ر إلدددض راتيدددااإلض تتط ددد  يدددل ر ةريددد ر ر ةر راد قلندددال ي دددتقل  رقدددلقا
 ا تة  راتيااك تطلإلق     ي ت ف رديقت  إق رد تق ر  ةرقتنيإلض ة   أا   

 
ا يدددت رعتيددداا ح إلطدددض ط إلددد  ن دددة ي دددا  رديدددقت  ققدددا  قددد  رق ددداف رقينيددد ف شدددإلعتا ةرصددد ت

نتةاددددل رعتيددددااو  دددد  يددددإلانض ةت  ددددإل  رقي ددددتقل  رداتيددددااك  أت ددددلع ة ددددلر يددددا إلي ددددت ةرأل
ق  دددد رن اةت ت ر ددددل   اقة اددددض رقلإلصددددال يمشدددد  ع دددد  تقايإلددددض رداتيدددداا ةت يددددإلت رق إلدددداد 

ين ددددا   أكرداتيددددااإلض قلقاندددداع ة دددد  رشددددلا لاقا ددددتة  رداتيددددااك رقددددلك  ددددإل ت   ع إلددددا 
تطلإلدددد  رقة اددددض نقددددإلجف ن ا ددددال ةرحاااددددال  أت  ددددةي  اددددااف د ي اقددددض  ةإلقتصدددد  رديدددد  

قددد  ل دددا رنقصدددال رق دددنض رقياقإلدددض رق ر ندددض ةتقإلدددإلف رقنتددداع  رداتيدددااإلض ةرقلإلصدددال  ددد   دددنت ا رأل
رصدددا ض رقي ددداع  رد  رعإلدددض رقي يدددض قل دددة  ري  إلدددا  أة دددل   أةةرقياقإلدددض لقددد  قت ددداإل  رقي دددا  

 تطلإل  رقة اض رديق إلض    ن اإلض رقيطا  
 

 انيات العراق: المعضالت والحلولكفاءة االداء والحسابات الختامية لميز-2
 
يا رقددل  اددالد رقيددد    دد  رقيةر نددض رق ايدددض ق  دد رن  يدددا  دد  ع دد  يددد  رق ددنةرل رقياقإلدددض -أ

٪  عيددددا  ددددة يحطددددط ق ددددا يددددت ناقددددال ةلقدددد  ل ددددل  ة ددددةا ٨٣رق ددددالقض ة دددد  د تت دددداة  
تددد  إلقل  ددد  يددد   رق  إلددد  يدددت ردقت ريدددال ةألت ل ددد  ردقت ريدددال تدددا ل لشددد    ددد   

ت  ندددا   ددد   يت ر يدددض ت ددداا  يتة دددط إ ا ةق ن دددا تلقددد  اةت ت دددةإلض  ةإلقدددا  ل يددد  ت دددةإلت
ت قإلدددةت اإلندددا  قدددف إل ددد  ت دددةإلت ا ق ددداف  ١١٥يدددا إل إلدددا ع ددد   أةيددد   ق دددنض ياقإلدددض  اي دددض 
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ي إطار التساؤالت والرؤى والتصورات مظهر محمد صالح

 9من  2 صفحة المالية العامة العراقية ف 
 

 رارل ةتق لات دددا إلددد٪   يدددا إل تقدددا ع  صدددق ت عدددت رصدددط ر  رإ٧٠تدددةر    دددنا رقيددد   لن دددلض 
 دددد  رقتيةإلدددد  رققيددددإل  رأل دددد   رقياا عددددض  دددد  ل دددد  رق ددددنةرل يددددا إل ددددل  يشدددد قل  ددددااد

ةرن  ا دداتا ع دد  رقتحطددإلط رقيدداق  رق ددنةك  ةإللقدد  يددت رقصدد ة ك رقتا إلدد  لددإلت يلدداعإلت  دد  
 رقي ا لض رق  ةيإلضط

 
يدددا إل ددد  ا  دددا ةيدددا إل ددد  ت يدددإل ا    أك  accrual basis مبددددال االسدددتح اق ط  دددة ةرأل

رقي ا دددلإلض  ددد  قدددلر  دددأت يلددداأ رد دددت قان  دددة يا دددةف ي ا دددل  إلتط ددد  ت ددد إل  رقي دددايقل 
رقاتددد د رق ينإلدددض رقتددد  ت ددداا  إل ددداع لتددد  رقنيددد  عدددت رقاتددد د رق ينإلدددض رقتددد  إلدددتف  إل دددا ر دددتقف 
رقتددددا قال رقنقاإلددددض رقا  إلددددض ق ي اي ددددض   ةإل ددددا يا ددددةف رد ددددت قان ييا  ددددض ي ا ددددلإلض اإلا ددددإلض 
ق ة دددارل رقياقإلدددض رق لإلددد د ة دددة يددداعةف يدددت الددد   ددد  يدددت رقي ددداإلإل  رقاةقإلدددض إعدددارا رقتقدددا إل  

  ةرقتدددد  تت ددددةت يددددت ي يةعددددض يددددت رققةرعددددا رقي ا ددددلإلض رقتدددد  ت دددداا  إلاإلددددض IFRSقإلددددض  رقيا

رقي دددايقل ةرأل دددارا رقي ا دددلإلض رألحددد ب رقيط دددة  رإلدددق  عن دددا  ددد  رقلإلاندددال رقياقإلدددض   دددف 
تيددديإلي ا ق  اددداي ع ددد  رقيدددااإلض ةرقشددداا إلض  ددد  رق  دددف رقيددداق  ةيلددداا  رقي ا دددلض رقيقلةقدددض 

ددددا   تدددد   ل ددددا لشدددد   عدددداف يددددت رققةرعددددا ةرإ دددد رلرل   ة دددد  ي يةعددددض ي GAAPعيةيت

ع ددد  أن دددا  GAAP إقددد رقييدددييض ق دددت  ف  ددد  ي ا دددلض رقة دددارل ةرقتقدددا إل  رقياقإلدددض  ةإلنيددد  

ي يةعدددض شددداي ض يدددت رقييا  دددال رقي ا دددلإلض رقتددد  تدددف تطةإل  دددا لشددد   يشدددت   يدددت الددد  
   ةتددددة   أطددد  رقي ا ددددلض  أ شدددداارل  دددد   يإلددددلFASBي  دددال ي دددداإلإل  رقي ا ددددلض رقياقإلددددض  

أن ددددال رق دددداقف  ددددة   إلاإلددددض   ددددا  رإإلدددد رارل ةرقييدددد ة ال ليدددد   رقنيدددد  عددددت ي دددد ا 
 ر تحارف رإإليادل رقنقاإلض 

 
 رارل إلددددة ددددة رقيلدددداأ رقيت قدددد  نقددددار  دددد  رإ cash basis مبدددددال الن دددددريددددا رق ددددان    ددددة 

ةرقييددد ة ال   دددقت   ةت دددتاع  رقي ا دددلض ع ددد  ة ددد  يلددداأ رقنقدددا ت ددد إل  رقييدددا إل   ا دددض 
رقنقدداكع ليدد   رقنيدد  عددت رقتددا إل  رقددلك أناقددل  إلددا رقييددا إل  لاقا دد      ددلر عنددا رقددا ل 

 رارل رق دددنةإلض  ددد  رقيةر ندددض رق ايدددض يددداقف إلدددتف رقتا إلددد  إلدددر  ددداف  ددد  تقإلدددإلف رقييددد ة ال ةرإ
ددا يدددت رد  ددداف رقيشةشدددض إلحددت ط  إلدددا رق الددد  لاقنالدد   ددد  تقإلدددإلف تدددا    لإلن ددا  أنددد   دددت ا ي إل ت

ق دددنض رقياقإلددض  قدددلق  إللقدد  رق  دددا  رقحتدداي   دددة يددا إل  دددال رإإلدد رارل ةرقييددد ة ال حددق  ر
ت يددددل صدددديات  اددددالد  يددددا   رق دددد ةد قي  دددد  رق  ةيددددض رقيدددداق   ددددةرل ر ددددات  دددداقلا رف ية لددددا

 رقي   

 
يدددا تقدددافع  دددأت رق  دددالال رقحتايإلدددض رقيت  قدددض ليإل رنإلدددال رق دددنةرل رق دددالقض  إقددد ر دددتناار  - 

إلدددةرت رق االدددض رقياقإلدددض ردت دددااك  ددد  ي ددداد  ددد  رقتاقددد  ةحصددد ل قتدددااإل  ا ٢٠١٩ةقتاإلدددض 
رقدددلك إل طددد   أإلدددا  ددد  رق  دددا  رقحتددداي  رق دددنةك ةق دددت د إلي دددت رعتياا دددا  ددد  ي   ددد  
رقددددة  رل ةرقنددددةر  يدددداقض ةر دددداد يدددداقف إليددددةل ي  ددددال رقنددددةر  ع دددد  رق  ددددالال رقحتايإلددددض 
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 9من  3 صفحة المالية العامة العراقية ف 
 

رقتدددد  تي دددد  رقييدددد ة ال ةرقناقددددال  ٢٠١٤ةيإل رنإلددددض  ةراددددل رق ددددا   ق  دددداف  ٢٠١٣ق  دددداف 
ي  ةصدددض ع ددد  ي  دددال رقندددةر  رقيدددل ة  يندددل عدددايإلت ةقدددف تقددد   تددد  رنت دددال اة د رقا  إلدددض ةرق

ةيإل رنإلدددض ةرادددل رق دددا   ٢٠١٣رقي  دددال رقنإلدددال  ردحإلددد     ندددا راددد ر  رق  دددا  رقحتددداي  ق  ددداف 
إلي دددت عددد   لقإلدددض رق  دددالال رقحتايإلدددض ق  دددنةرل رقياقإلدددض رقق قدددض ع ددد  ي  دددال  ٢٠١٤ق  ددداف 

قنددةر  ةرا ر  دددا لية دد  رقا ددتة  ةادددانةت ردار د ي  ددال ر إقدد رقددة  رل تلاعددا لتإلددض     دددا 
الع يدددا إلقتصددد   ٢٠٢٠رقيةر ندددض رق ايدددض ردت ااإلدددض ق  ددداف  أترقياقإلدددض رقنا دددل  يندددة إلت  قدددف تَّشددد  

 ددد  تشددد ال يدددت ي  دددال رقندددةر  ل دددا رعتياا دددا يدددت  ٢٠٢٠تقددداإلف يإل رنإلدددض ةرادددل  دددا  ق  ددداف 
   ةلندددال ع ددد  لقددد  ي  دددال رقدددة  رل  ة ددد  لي الدددض يإل رنإلدددض ة  دددا  حتددداي   ددد   ت ةر دددا

ع ٢٠١٤يددداقف ت تيددد   ق ددد  رق  دددالال رقحتايإلدددض ةادددانةن  يإل رنإلتددد  ةرادددل رق دددا  ق  دددايإلت 
عنددددا عي إلددددض تشدددد إلل رقيةر نددددض  ٢٠٢١د إلي ددددت تقدددداإلف رق  ددددا  رقحتدددداي  قيةر نددددض  ٢٠٢٠

 لية   اانةت ردار د رقياقإلض رقنا ل  ٢٠٢٢رق ايض ردت ااإلض ق  اف 
 
ع  ددددأت رد تادددداال رقتددددا إل   ٢٠٢١اددددا  ت  دددد  رديدددد  لدددداألارل رقيدددداق   دددد  يةر نددددض رق دددداف - 

أل دددد ا  رقددددناط اددددا عةصددددل ييدددد ة ال   ةيإلددددض قددددف إلة ددددا يقال  ددددا إإلدددد رارل ر ا ددددا رد 
ت إل إلددددةت اإلنددددا  ع رادددد    ٣٠رداتدددد ر  ق ةن ددددا يةر نددددض ع دددد  ت ددددةط  ةرقيقددددا  لق رلددددض 

رق  ددد  رقيحطددطع عةصدددل رق إلدددااد لددداإإل رارل  رداتددد ر  ق دددا إقدد ة  ددلر لدددادت يدددت رق  دددةل 
اةد   ٤٥رقناطإلددددض  دددد رل ر تادددداال ر دددد ا  رقددددناط  ددددةن  دددد   ل يإلدددد  ناددددط رقيةر نددددض رقلدددداق  

ت لا تااعدددال  ددد  إلض لددداأل  ةلي دددادل تيددداإل   رال ع ددد   ق دددض يقإلدددإلت ل يإلددد  نادددط إلةيإلدددا
اةد  ةيددددةدت  ٤٥اةد   دددةن  ددد   رقيةر ندددض رقلددداق   ٧لدددإلت  ٢٠٢١حدددق  رق دددنض رقياقإلدددض 

اةد   يدددا ل  ندددا  ةد  ٤٥اةد   اقإلدددا  دددةن  ددد   رقيةر ندددض رقلددداق  لاأل ددداال  ٣٥-٣٠ إقددد 
تدددا    أكرقناقدددال رق  ةيإلدددض  ا دددض  ددد  رقيةر ندددض ردت ااإلدددض يقإلددداد لتدددا   رقتيةإلددد    أتنن ددد  

اطإلددددض ة ددددلق  رداتدددد ر  ع رل  رارل غإلدددد  رقنإلددددرإ أةرديددددةر  يددددت عةرعددددا رقددددناط رقييددددا  
ت إل إلدددةت اإلندددا   ١٢٩حييدددل رقيةر ندددض  رقتددد  ل ددد   دددق  رنااا دددا رق  ددد  ليدددا إل إلدددا ع ددد  

 رارل غإلددد  ناطإلدددض يدددت صددد رع  ة  دددةف ةتدددا قال ياقإلدددض رحددد ب ليقدددار  إإلددد  ٢٠٢١ق  ددداف 
٪  ٣٠قددف ت قدد   ددةب  أةت إل إلددةت اإلنددا   ةإللدداة  تدد  رق  يددض أت رقيةر نددض قددف ت ددت   ٢٠ل دد  
ت  حدد  ع دد  رق  دد  رقتحطإلطدد  رق ددنةك  رقتقدداإل رل ٪ يددت ٤٠- نادداع رل رصددا   ددلر رديدد  علعددا

 ١٤-١٣ رارل غإلددد  رقناطإلدددض  ة ندددا إلقدددا  رق  ددد  رقيصدددا  لن دددة إلدددة دددة ع ددد     ددد   ددد  رإ
ت إل إلدددةت اإلندددا  لددداد يدددت  ٤٤ إقددد ت إل إلدددةت اإلندددا     نيدددا رق  ددد  رق  ددد  رقيحطدددط ادددا ر تادددل 

 رارل غإلددد  إلدددادددال ر ددد ا  رقدددناط  ت دددا   ةادددال رإ  ة أتت إل إلدددةت اإلندددا    ة دددلر إل نددد   ٢٩
اددان إللقدد  إلت دداا  دد  صددةل اددا رل ن رارل رقددناط دي اقددض    ددق  رإإإلددرقيت ققددض يددت حددا   

 دددددة رصدددددط ر   ٢٠٢١رقشددددد ل رقيحت ددددد   ددددد  رق ددددداف  أتيدددددةر ا رقيةر ندددددضع ة أةرقتيةإلددددد  
حيددديل ت إل إلةندددال اإلندددا   ٥-٤رداتددد ر  رقدددارح   لن دددة  إقددد رقدددل ا  ةقدددة لشددد   ي ددداةا 

لشدددد    ددددةردل ح إلنددددض  دددد ارد اإلددددت   ةيإلددددض قدددداب رقلندددد  رقي  دددد ك رق  رادددد  يددددت حددددق  
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رقيةر ندددض  إقددد عي إلدددال رق دددةن رقياتة دددض ق دددا رق  ددد  رقيمادددل  ددد  رنتيددداف رقتدددا قال رقنقاإلدددض 
رق ايدددض  ددد  رق دددنض رقياقإلدددض رق ر ندددضع ع ددد  رقددد غف يدددت عيدددف رد دددتاااد يدددت رقتدددا قال رقنقاإلدددض 

ل ر ددد ا  رقدددناط ق ت دددةإل  عدددت رداتددد ر  ة دددا   دددةد رق  ددد  رقنا يدددض عدددت ر تاددداال   ةادددا
  رارل رقت ةإل إلض   يا إل    إلرقيحطط لاإإل رارل رقنقاإلض رق إل إلض  رإ

 
 ٢٠٢٢مست بل الموازنة العامة االتحادية للعام -٣
 

 /ر تدددةل  يدددت أةرلر يدددا رحدددلنا تةا دددال رقلنددد  رقددداةق  رقتددد  رط ق دددا  ددد  أةرحددد  شددد   تشددد إلت 
 ٢٠٢٢رقتدد  لددإلت  إل ددا  مإلتددا  ددة  يتة ددط ر دد ا  رقددناط رق اقيإلددض  دد  رق دداف رق دداف رقينيدد ف 
ع ٢٠٢٢اةد  ق ل يإلددد  رقةر دددا  يتة دددط طدددةر  رق ددداف  ٧٤ت دددةت لن دددة   تةرقتددد  تةا  دددا لددد

اةد ر ق ل يإلدددد   دددد  رق دددداف  ٦٤يتة ددددط  ددددنةك إلل دددد   إقدددد تددددنحا  رد دددد ا   أتالدددد   أك
  لدددد ت عةرعددددا رقددددناط ٢٠٢٢رق دددداف ع  إلي ننددددا رققددددة   ةاددددا  ت  دددد  رديدددد  ليةر نددددض ٢٠٢٣

ةرقتدددد  رعددددال  ٢٠٢٢اةد   دددد  ي ددددةاد اددددانةت يةر نددددض ق  دددداف رققددددااف  ٥٠رقيقددددا د لةراددددل 
دي اقددض ع دد  ع دد  ت ددةط   ليددا  ددة رادد  يددت رق  دد  رقت ددةط  رقيلددإلت  دد  يةر نددض رق دداف 

قيددا  ددة ع إلددا  دد  يةر نددض  ٢٠٢٢ناددان  دد  يةر نددض لقدد  لددا ت ر  تيا دد   ددقة  رإ ٢٠٢١
 دددت ق   اقدددض رقتدددةر ت رقا  ددد   يدددت  ٢٠٢٢أت رقيةر ندددض رق ايدددض ردت ااإلدددض ق  ددداف ع  ددد٢٠٢١
 ٢٠٢٢ع دددد  إلددددل    لقدددد  رلر يددددا ت دددداب يتة ددددط  دددد   ل يإلدددد  رقددددناط  دددد  رق دددداف  أكاةت 

ادددان رق  دددةي  رقيتةادددل ناةد  ق ل يإلددد  رقةر دددا ةع ددد  ة ددد  ةرادددل رإ ٧٢-٧١قإل دددةت لن دددة 
 ة قة ا رقي  ةيض رق التض 

 
فع إليددددد  رعددددارا رقيةر ندددددض رق ايددددض ردت ااإلدددددض رق ددددنةإلض صددددديت رقنطدددددان ةلدددداق غف ييدددددا تقددددا

رق ددد طض  إقددد رقا دددتة ك ةرققدددانةن  ةرقي نددد  يدددت ي ددداف ة ر د رقياقإلدددض  ددد  رعدددارا ا ةتقددداإلي ا 
رقتشدددد إل إلض ل ددددا ييدددداااض رق دددد طض رقتناإللإلددددض رقيتي  ددددض لي  ددددال رقددددة  رلع ةيددددا ر  يشدددد ةال 

ددددا ل دددد   ل يإلدددد  ناددددط اددددا ٢٠٢٢يةر نددددض رق دددداف  اةد   تدددد  رق  يددددض  دددد   ٥٠ و يت ةطت
ي ددددةارل اددددانةت رقيةر نددددض نا دددد اع ة ددددة ر دددد رل عققندددد  ةيدددد إل   دددد  يةر  ددددض تق لددددال 
ر ددد ا  رقدددناط ةإلن ددد ف ةرقي دددالإل  رقتددد   دددال ل دددا ادددانةت ردار د رقياقإلدددض رقنا دددلع  ددد  رعتيددداا 

ع ددد  تشددد إل   ٢٠٢٢ر ددد ا  نادددط عققنإلدددض  دددل د  قدددلر إلتةاددد  راددد ر  ادددانةت رقيةر ندددض رق ايدددض 
  ال رقنةر  رققااف قتي   رقيةر نض رقيل ة د قت   تش إل  ا ي 
 

 أتةل دددلرع  دددأت رقددداحة  لاق دددنض رقياقإلدددض رق اإلددداد لددداةت ادددانةت يةر ندددضع إل نددد   ددد  يصددديةنا 
ع ةإللدددداأ رق يدددد  ٢٠٢١  أة ددددانةت  ٣١رق ددددنض رقياقإلددددض رق  راإلددددض  ددددتنت    دددد  ن اإلددددض إلددددةف 

ةف عيدددد  يددددت شدددد    ددددانةت رق ددددان    إلددددأةيددددت  أكيلاشدددد د لقددددانةت ردار د رقياقإلددددض رقنا ددددل 
 ٢٠٢١يدددددت رقييددددد ة ال رقا  إلدددددض رقي دددددتي د ق  ددددداف  ١٢/١لقددددد  لاإنادددددان لي دددددا   ٢٠٢٢
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ةعندددا ا  ٢٠٢٢ دددإلت يددداة  ادددانةت رقيةر ندددض رق ايدددض ردت ااإلدددض ق  ددداف  إقددد ةإل دددتي  رق دددا  
ت دددا  رقتحيإليدددال ةع ددد  ة ددد  رقي دددت قال رق اإلددداد رقتددد  تصدددينت ا رقيةر ندددض رقيشددد عض  

 ٢٠٢٢ا  رديددد    دددا ع ددد  تشددد إلل ادددانةت رقيةر ندددض رق ايدددض ردت ااإلدددض ق  ددداف ة  دددلر  دددإلتة
 ع   تش إل  رق  ةيض رق اإلاد ةي  ال رقنةر  رققاايإلت    رد ةر   ا ض 

 

 المديونية العراقية-٤
 
رل  ددد ل  ١٩٩٠ادددا  ت  ددد  رديددد  لددداإلةت رق ددد رن رقحا  إلدددضع ةد دددإليا اإلدددةت الددد  عددداف -أ

٪   ددد     ٨٠ع  إلدددا تدددف ردتادددان ع ددد  شدددط  ٢٠٠٤لدددا إلال ت دددةإلت ا لية ددد  رتاااإلدددض ندددااك 
ي إلددا  اةد   ة دد ب  ١٢٩قإلددض ةاددل لر  لن ددة ةيددت ت دد  رقدداإلةت رقتدد  اا لددل تقدداإل رت ا رأل

عددداف  ةع ددد  رقددد غف يدددت اإلددداف رق ددد رن  ٢٠شدددط  ي يي دددا ةتدددف  اةقدددض لقإلدددض رقددداإلت ع ددد  
ل رق دددد    دددد ر ٢٠١٤لددددل   ردات رصددددال رقحا  إلددددض ل ددددل  رقصدددداعقض رقياقإلددددض ل ددددا عدددداف 

ع ددد  رد  دددا  رقارعشددد  ة لدددةط ر ددد ا  رقدددناط ةت  إل  دددا رقيلاشددد  ع ددد  يةر ندددال رقدددلقا 
ر يددداق  رقددداإلت رق ددداف رقحدددا    رقحاصدددل دقت ريدددال رقت ددداإلا د إلت ددداب رقإلدددةف  أترق ايدددضع رد 

ي إلدددا  اةد ع يندددة إلت لة دددةا يلددداق  ياإلندددض يا رقدددل ي  قدددض ع ددد  رتاااإلدددض ندددااك لدددا إلال  ٢٠
ةق ددت قددف ت دد   ق ددا ت ددةإلض ةت ددةا قددل   رقل ددارت  أ  دد  أة٪  ٨٠ ا لن ددلض ةرقتدد  إلقتصدد  شددطل

ي إلددا  اةد  ةتي دد  رعلددال  قلددض رق دد   رق  راإلددض  ٤١رقح إل إلددض ةل ددارت أحدد ب ةتقددا  لن ددة 
 رنإلدددضع ةتدددل   عدددااد صددديت ر يددداق  رقددداإلةت يدددت الددد  ل ددد  رقينييدددال رقاةقإلدددض اةنيدددا إلرإ

  أ  ددد  أة٪  ٨٠ندددااك لدددا إلال لشدددطل ا رقنيددد   ددد  يةصدددةال ت دددةإلت ا ةحصدددةع ا قت دددةإلال 
ي إلددا  اةد  إد أنددا اإلددت  ٥٠ريددا رقدداإلت رق دداف رقددارح     ددة رد لدد  رقإلددةف ةإلقددا   يددت ن ددة 

يدددددا ر  لدددددلت رقيم  دددددال رقياقإلدددددض رق  ةيإلدددددض  يددددد إلا ةت دددددا ت دددددةإلتا صددددديت رق إلا دددددال 
رداتيدددااإلض رقارح إلدددض ة دددة اإلدددت ا إلددد  رقيحددداط  ةت دددةإلتا إلقدددل صددديت نطدددان يم  دددال  دددإلااد 
رقاةقددددض  ةلاقت  إلدددداع  ددددأت ت رإلددددا عاعددددارل رقددددناط  ددددإلة    ةر ددددل ياقإلددددض عاقإلددددض قت ددددةإلض لقاإلددددا 

ت   رقياإلةنإلض ةلاحتإلا رل يإل  د  قا
 
ة ددد  صدددةل يدددا تقدددافع إلي دددت رعدددااد ت  إلددد  ي  لدددال رقددداإلت رق ددداف  انإلدددض ةع ددد  رقن دددة  - 

٪  ٦٧ن دددلض  أتي إلدددا  اةد   يدددا ل  ندددا ة ٥٠ردتددد ط رل ديدددال رقددداإلت رق ددداف رقدددارح   ا رلدددض 
٪ ع ريدددددا رقددددداإلت ٣رقلنددددد  رقي  ددددد ك رق  راددددد  لااعددددداد يتة دددددط ا رق دددددنةك  إقددددد يندددددا إل دددددةا 

ي إلددا  اةد  ة نددا  يل دد  ي  دد   ٢٠رقحددا   ع  ددأت رقيتلقدد  ينددا ةرقةر دد  رقددا ل  ددة لن ددة 
 ١٩٩٠اإلدددةت يدددا الددد  عددداف  أكيدددت اإلدددةت ندددااك لدددا إلال  أ  ددد  أة٪  ٨٠إل ددد  شدددطلا لن دددلض 

ي إلدددا   ٤١يل ددد  رقددداإلت رقي  ددد   دددة  أتةت دددةا أل ل دددض اة  ح إل إلدددض ة يانإلدددض اة  رحددد بع ة
ي إلدددا  اةد   قدددلر  دددأت رعدددااد ر ت دددا   ٩٪   إليدددل  راددد  يدددت ٨٠شدددطلا لن دددلض  أتاةد  ة

ر يددداق  رقددداإلت رقدددارح    أت  ي إلدددا  اةد  ة٢٩=٩+٢٠رقددداإلت رق ددداف رقحدددا    رقا  ددد   دددة  
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رقنددددددات   أت  ي إلددددددا  اةد   ةلددددددا ت ر  ٧٩= ٥٠+٢٩   رقا  دددددد   ددددددة لن ددددددة  ةرقحددددددا 
ي إلددددا  اةد ع  ددددأت ن ددددلض رقدددداإلةت رقا  إلددددض  ١٧٨ ددددة لن ددددة  ٢٠٢١رقي  دددد  رد يدددداق  ق  دددداف 

٪  ةيا رقدددل تقدددل صددديت رقنطدددان رآليدددت قي ددداإلإل  ردت ددداا ٤٥رقندددات  رقيدددل ة   ددد  لن دددة  إقددد 
  ةل     رد تق ر  ةرقنية ةرأل

 
 المالي واالقتصادي للبالد المست بل-٥
 
 Sovereign Wealth Fund (SWF)ن يناةن رق  ةد رق إلااإلض ق   ر -أ

ت   ددل يددنااإل  رق دد ةد رق ددإلااإلض  دد  رق دداقف ينددل  ددتض عقددةا ع دد  ردادد  ةلنإلددل ع دد   قإلقددض 
عةرعدددا يدددةر ا رقل دددارت رقينت دددض ةرقييدددا د ق يدددةرا رقحددداف  ااعصدددال ياقإلدددض لاتدددل  ددد لر  أت

ت يددددت رق دددد ةد رق أ ددددياقإلض رققال ددددض قق ددددت يا  ةرقت يددددإلف ةرقت رإلددددا رقي ددددتي  لدددداد يددددت  ي يددددا
ر دددت ق  ا لييددد ة ال تشدددتإل إلض  لإلددد د  ددد  يةر ندددال  دددنةإلض عايدددض غإلددد  ينت دددض لاقتاقددد   رل 

ا يدددت رقيدددةر ا رقحددداف  ددداقناط ةغإلددد و يدددت رق ددد ةرل رقطلإل إلدددض    ددداض ت  إلددد  ت ددد  رق ةرعددد أت
رقناصدددلض  ددد  قإل دددل قلنادددان رد دددت ق   لاقصددد ة د لددد   ددد  ريدددة   أ دددياقإلض لدددلرت ا يدددا 
إلتط دددد  راريت ددددا ةت يددددإلف نية ددددا لاد ددددت يا  قينا ددددض رأليددددض لشدددد   ت ر يدددد  ي يدددد  ق  دددد ةد 

رق أ ددددياقإلض رق اقإلددددض تحدددداف رديددددة   أتنا دددد ا ةعلدددد  رد إلددددا   ةلنددددال ع دددد  لقدددد  ةلتإلددددض 
رقنا يدددض عدددت عةرعدددا رقيدددةرا رقحددداف ليدددا  إل دددا رق ددد ةرل رقناطإلدددضع  قدددا اايدددل غاقلإلدددض اة  رق ددداقف 
رقينت ددض ق ددناط ت اإلددار لت  ددإلال يددنااإل  ر ددت يا إلض  ددإلااإلض يددت  ةرعصدد ا يددت عاعددارل رقددناط 
ةةيات دددا  ددد مةال ريدددةر   ددد  ريدددة  ر ددددت يا إلض يتنةعدددض  دددةرل ر اندددل ياقإلدددض رف  قإلقإلددددض 

 د ق ددداح  قإلت دددايف  رال رقيدددا   إل دددا   ددد ةد يتنايإلدددض قييددد  ض رد ا دددا  رداتيدددااك  ةيدددا
ةل دددلر  دددأت عةرعدددا يتا قدددض ليدددة د احددد   دددتت ر ف  ددد رل ر دددت يا  يدددةر ا ت ددد  رقيدددنااإل  
رق ددددإلااإلض ل ةن ددددا  دددد ةد  أ ددددياقإلض يتة دددد ض  يددددا  إلت  دددد  رقةاددددل نا ددددا لدددد ت رقيددددناةن 

 دددا ا  دددافا  إقددد إلدددل   رقيدددناةن رق دددإلااك  رق دددإلااك  دددة يدددناةن ر دددت يا  لطلإل تدددا  ة  دددلر
ة دددة ت يدددإلف يدددةر ا رديدددض رقناصدددلض قينا دددض ر دددار  رقتنيإلدددض رقي دددتاريض يدددت حدددق  تةريددد  

إلدددة   قددددةر ف رق  ا إلددددض  أترد ا دددا  رداتيددددااك لدددإلت رد إلددددا    اق إلدددد  رق ددداق  إلنلتدددد  قددددا 
قتددددد  رقي دددددتاريض ق  إلددددد  رققدددددااف ةع ددددد  ة ددددد  أ صددددد  رقييا  دددددال رد دددددت يا إلض ق يدددددة  ر

  تتصين ا رقي ايض رد ت يا إلض رق إلااإلض ة   إطا  يناةن رق  ةد رق إلااإلض نا ا  
 

ةغاقلددددا يددددا إلددددار  رقيددددناةن رق ددددإلااك ق  دددد ةد يددددت  اندددد  رق دددد طض رقتناإللإلددددض    ددددض  ددددإلااإلض 
يلاشددد د ةلاقت ددداةت لدددإلت رق ددد طتإلت رقياقإلدددض ةرقنقاإلدددض ق دددلقا ةإل راددد  رارل رقيدددناةن رق دددإلااك 

  ي  ددددال رقنددددةر  صدددديت رديددددة  ةاةرعددددا رق االددددض رقتشدددد إل إلض يددددت  اندددد  رقيشدددد عإلت  دددد
 ق لقا 
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ي إطار التساؤالت والرؤى والتصورات مظهر محمد صالح

 9من  7 صفحة المالية العامة العراقية ف 
 

يدددت ر دددف رقي ددداة  رقتددد  نةاشدددل  ددد  يةصدددةال رقيدددناةن رق دددإلااك رق  راددد   ددد   أت قإلقدددض 
 ددة  رقياصدد  للتددارا اددا رنيددلل ع دد  ي صدد ض أإلندداةد ر  إلددل  دد  لإلددل رق  يددض للتددارا  دد  
لت  ددإلال يددناةن ق  دد ةد  إلقددةف أت ددنض ردحإلدد د  ٤٠ إلدد  إلي ددت داتيدداا ع دد  ع دد  يددار  

رقيددددنااإل  رق ددددإلااإلض  دددد  يددددا  د نشدددد ل  دددد  راتيدددداارل رقادددداع   أترق ددددإلااإلض  دددد   ددددإلت 
عيةيددا   ددلر يددا تددف ر ا تددا يددت  انلنددا رقشحيدد   دد   إلن ددا  ةرق ددةر  عيةيددا  ددة  دد  تلندد  
يدددناةن  ددد ةد  دددإلااإلض ية دددا قق دددت يا  رق قإلقددد  ن دددة رقدددارح   ددد  إطدددا  تنيإلدددض راتيدددااإلض 

رتإل إلض ر ددددت ناعإلض ةل  دددد ة  رار ك يحت دددد ع يددددا إلقتصدددد  تةر ددددا  ددددإلااد ةر تياعإلددددض ر ددددت 
رقاةقدددددض رداتيدددددااإلض ي ددددداار  ددددد  رار د رقيشددددد ةال رداتيدددددااك علددددد  ت  إلددددد  رقيشدددددا إلل 

لاقشددددد ر ض يدددددل رق دددددةن ةرد دددددت يا   أكةرق ددددد ةرل رق اط دددددض ق قطددددداعإلت رق ددددداف ةرقحدددددا  
راتيددداا  إقددد  ةإل دددا ت  إلددد  رداتيددداا رقدددةطن  ةتطدددةإل و ةت إقددد رد نلددد   ة دددلر  دددإلماك 

تنةإلددددل عدددداق  ققطاعددددال رداتيدددداا   إقدددد  دددداع  ي ددددتارف علدددد  نشدددداطال ر ددددت يا إلض تددددماك 
ةإلددددار  رقيددددناةن رق ددددإلااك رقيقتدددد ت رقية ددددا ن ددددة رقددددارح  علدددد  نيدددداف إليا دددد  رقشدددد  ال 

يددددناةن  ددددإلااك  ٨٠رقيددددنااإل  رق ددددإلااإلض رققاعيددددض ةرقلدددداق  عدددداا ا  أترققالصددددض  رل قددددة ي 
يددددناةن  ةلتإلددددض ت دددداة   إقدددد اةقددددض ةيددددت يددددناةن  إقدددد قددددض  ددددة  رق دددداقف تحت دددد  يددددت اة

إل دددةت رقيدددناةن رق  راددد  ق تنيإلدددض رقحا  إلدددض  ددد   أترقييددداع  رقتشددد إل إلض  ددد ب رداتددد رت 
ة ر د رقياقإلددددض رق  راإلددددض  ددددة رقي ت دددد  رققددددانةن  إار د يددددناةن رق دددد ةد رق ددددإلااإلض رقيقلدددد  

ت ةت ريةرقددددا ق  دددد رن ل ددددا ردتاددددان ع دددد  نيددددط ةيةاإلدددد  رقيددددناةن ةطلإل تددددا ةرقددددلك  دددد
لاقصددددد ة د يدددددت  ددددد ةد رقاةقدددددض حدددددا   رقيةر ندددددض رق ايدددددض لاقتاقددددد  ةلاقشددددد ر ض رقتيةإل إلدددددض 

 ةردار إلض يل   ةرل ردشحا  رقطلإل إلض ةرقي نةإلض 
 
أيدددداف رق دددد رن   يددددض رقتة ددددا ن ددددة تنيددددإلف رقنشدددداط رداتيددددااك ةرقتنيإلددددض لشدددد   أي دددد   -  

 ةلاألة ا ردتإلضط
 
تطدددة   ددد   أك ط رقتة دددا دي اقدددض ن دددة رد دددت يا  رقيلاشددد  لددداقلن  رقت تإلدددض رقتددد  تدددق ف ةرأل

تدددا   ةد دددإليا رقلنددد  رقيت  قدددض لاقتنيإلدددض رقلشددد إلض ةرايدددا  ندددا اطاعدددال رقت  دددإلف نرقنشددداط رإ
ةرقيددد ض  صدددقت عدددت تنيإلدددض رقلنإلدددض رقت تإلدددض رقيااإلدددض رقي تلطدددض لاإنتدددا  رقدددةطن ع  اق   لدددال 

غإل  ددددا يددددت اطاعددددال رداتيدددداا رق ايدددد   ةرقة ددددا  إقدددد طدددد ن رصددددا ض ةتنيددددإلف رقيإلدددداو ةرق
رق ددان ع  ددة رقن ددة  لاق ددةن رقةطنإلددض ةد ددإليا لنددال يم  ددال رق ددةن ةع دد  ة دد  ي دداة  

  ق ضط
 

ييدددض رقشددد  ال ل اددد    ادددض يي ندددض رل أنرشددداعض  أكح ددد  يم  دددال رق دددةنع  -أ
ريدددداف  إلعددددال يا رقددددل رق ددددةن رقةطنإلددددض رق  راإلددددض   يااإلددددض رقت  إل  ةغإلدددد  ي   ددددض 

 رقتيةإل  ةرقص رع  ةرار د رق ة يض 
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تيةإلدددد  رق ددددةن عددددت ط إلدددد  تددددة إل  ردادددد ر  رقيإل دددد  يددددا إلقتصدددد  رشدددداعض  - 

يدددددنااإل  رقتنيإلدددددض رق  ةيإلدددددض ةتة إلدددددا يةر ا دددددا ن دددددة رقشددددد  ال رقينتييدددددض  ددددد  
 يم  ال رق ةن 

 
رق ياإلدددددض رد تياعإلدددددض ق  دددددةن ةشدددددية  اطددددداال رق يددددد  ليدددددناةن رقتقاعدددددا  - 

عددداا رق ددداي إلت  أتانا ي يدددا قدددةداد  دددةن رق يددد  رقينييدددض ع يدددا رقدددةطن  ةعددداو صدددي
يقإلددددإلت عايدددد  ةد تتددددة   ق ددددف أنييددددض تقاعددددا  ٧ دددد  رققطدددداال رقحددددا  إل إلددددا ع دددد  

 أق  ين ف    رقةال رق اص   ٤٠٠ةصيات ر تياع  رد قق رلض 
 

 دور الدولة في البنية التحتية المادية-٥
 

ةرحإلدد رتع تت ددا ي دداف رقاةقددض  دد  يشددا إل  ا رد ددت رتإل إلض ن ددة ت إلعددض رقلنإلددض رقت تإلددض رقيااإلددض رل 
ت دددا ر دددتحاريات ا يدددت الددد  رققطددداال رقحدددا  لي الدددض ردنتاددداال يدددت رق ددد  ض رق ايدددض  ة دددلر  دددة 

رق  إلددد  يدددت رقنشددداطال  أترديددد  رقشددداعل  ددد  ينط قدددال رقتنيإلدددض  ددد  رق ددداقف ع ددد  رقددد غف يدددت 
  رقت تإلدددض ري دددل يدددت ي ددداف رققطددداال رقحدددا  ي ددد  تشدددتإل  رقيطدددا رل ةاطددداال رقيت  قدددض لددداقلن

 ددد  لقاندددا تلقددد  ي يدددض رقاةقدددض  ددد  رد دددت يا   أتردتيدددادل ةرقنقددد  لاق ددد   ةغإل  ددداع رد 
ريددا رطددة  لقدد  ق ةن ددا نا يددض يددت ر يإلددض تة إلددا عاعددا  إقدد  دد  رقلنإلددض رقت تإلددض رقيااإلددض اةإلددض 

إلدددا يدددةر ا اطددداال رقدددناط ل ةندددا رقددداح  رد ددداال رد دددت يا   ددد  اطددداال رقطاادددض ةيدددت  دددف تة 
ق ددلقا ةعدداو  دد  رقةاددل نا ددا يددت رديددة  رق أ ددياقإلض رقتدد  تتط دد  رعددااد تةيإلا ددا ل يددة  

 positive الإلدددض إإلر دددت يا إلض  قإلقإلدددض رحددد ب يتنةعدددض تةقجددداَّ عةريددد  راتيدددااإلض حا  إلدددض 
externalities يإل  دددددا   اق   لدددددال ةيشدددددا إلل رقيإلددددداو ةرقطددددد ن ةرقلإلعدددددض رقتددددد  ت ددددداعا 

 إلا ددددال رق ددددةن ةرققطدددداال رقحددددا  ع دددد  ردنطددددقن ل اددددالد رع دددد  صدددديت ت  ددددإلت ينددددا  
 دددل رنتشدددا رع  اق  رعدددض أةرد دددت يا رل رد  إلدددض رقتددد  تتت تددد   ددد    عإلدددال رداتيددداا لشددد   

ةرقيدددددناعض رقت ةإل إلدددددض ةرد ددددد ات ةرقحدددددايال غإلددددد  رق  ةيإلدددددض ةغإل  دددددا  رل تلدددددإلت رققاعددددداد 
ت رداتيدددااإلض رقيت دددا   ع إل دددا عا ٪  ١نيدددةر  ددد  رد دددت يا   ددد  رقلنإلدددض رقت تإلدددض ادددا و  أتقيإلدددا

تا إلدددض رقيلاشددد د نرقطاادددض رإ أةتا إلدددض رقيلاشددد د نتيددداعا رقنيدددة  ددد  رقنشددداطال رإ إقددد إلدددماك 
 ٪  ٢-٥ع١ليا د إلق  عت 

 
قدددلق   يقايدددض ن دددات رقتنيإلدددض  ددد  لقاندددا  دددتلق  تقةا دددا رد دددت يا رل رق  ةيإلدددض دي اقدددض  ددد  

رقددددناط يددددا ر  رقيةقددددا رد دددداال  أت  رقت تإلددددض رد ددددت رتإل إلض  ينددددة إلت اطدددداال رقطااددددض ةرقلندددد
 رارل رق  ةيإلدددضع قدددلر  دددتي  ي يدددض إلددد٪  يدددت رإ٩٣٪  يدددت رقددداح  رقدددةطن  ةإلشددد   ٤٥قق رلدددض 

رقاةقدددض ر ا دددإلض  ددد  رد دددت يا   ددد  رقلنددد  رقت تإلدددض رإ دددت رتإل إلض رقيااإلدددض رق دددال د ق ي ا يدددال 
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ر دددت يا رل لرل أ ددد  ي دددة ك إل إلددد  رد ددداال   اق ددداةا ةيشدددا إلل رد ةرل ةرق   لدددال ة ددد 
دنطدددقن رقيشدددا إلل ردنياعإلدددض ق قطددداال رقحدددا  ليدددا  ددد  لقددد  ر يإلدددض رعدددااد تة إلدددا  رقتيةإلددد  
رق  ددددةي   ن ددددة  ددددا ر تإلا ددددال رققطدددداال رقحددددا  ةيدددداو لدددداقق ة  رقيإل دددد د  ةي ددددا  لقدددد  

طددداال رد  ددد  يلددداا د رقلنددد  رقي  ددد ك رق  راددد  رد دددت ناعإلض  ددد  رقتيةإلددد  رد ددد ان  رقيإل ددد  ق ق
ع رإ يددداق رقتددد  ل تدددل  ق دددض ت إل إلدددةت اإلندددا   تددد  رقةادددل رق اصددد  ييدددا  اددد  نشددداط رق ددد ت 

 أت إقددد ة ددد  اددد ة  طةإل دددض رد ددد  ةلددداةت  اعددداد ييددد  إلض  يدددت  إلدددا رقيلددداأ ع رصدددا ض 
يلدددداا رل رقلندددد  رقي  دددد ك  دددد  تيةإلدددد  يشددددا إلل رقشددددلا  رقيددددتإل د ةرقيتة ددددطض يا رقددددل 
ي ددددتي دع ة ددددلق  ر ددددتي ر  ر ددددناا تيةإلدددد  رقييدددد   رقيددددناع  صدددديت رق إلا ددددض ردنياعإلددددض 
رد دددت ناعإلض رق ايدددض ق دددلقا ةرقتددد  رحدددلل  إلددد ر ت اإل إلدددا ع ددد ل عندددا رق إلا دددض رقياقإلدددض  ددد  

 ■ رق  يض تناإللو  ت  
 

ةرقي تشدددا   رأل دددل عراتيدددااك أ دددااإلي ع ناعددد  ي دددا ي رقلنددد  رقي  ددد ك  *  لا دددا ة اتددد  
 رقياق  ق عإلال رقة  رل رق  را 

 
 رإشدا د لشد ط رقنشد  لأعدااد رق د راإلإلت   إل دي  رداتيدااإلإلت قشدل ض ي اةيدض رقنشد   قدةن
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