
 
 

ي السياسات المالية والنقدية  أوراق
 ف 

 
 

 

 
ي  د. مظهر محمد صالح

 6 من 1 صفحة استعصاء التكييف المالي واستسهال الركوب المجان 

 

استعصرررررررررر ا ا تي  رررررررررر  ا  رررررررررر    *: مظهررررررررررح م  رررررررررر   رررررررررر    د. 
   لتي    ا نق ي

 
 واستسه ل ا حكوب ا  ج ن

 

 تمهيد-١

ن متوسط سعر برميل النفط الذي  تققذل للمواةنذة العامذة أظهرت المعادلة المالية للعراق أ
سذا  طاةذة تيذدير أدوالر للبرميذل الواقذد ىلذ   ٦٨،٥كان بنقو  ٢٠٢١االتقادية للعام 
مليون برميل نفط يوميا بالغالب وىند اىتماد سعر اليرف الجديد للدينار  ٣،١بلغ معدلها 

دينذار لكذل دوالر  ١٤٥٠بذالغ وال ٢٠٢٠٪ فذي نهايذة ىذام ٢٣العراةي الي  خفذ  بنسذبة 
ن المواةنذة العامذة ةذد قققذت ريعذا مبذتقا بلذغ أدينار لكل دوالر، ما يعنذي  ١١٨٢بدال من 
 monetaryتريليذذذون دينذذذار ىراةذذذي مذذذن خذذذفل سياسذذذة التكييذذذف النقذذذد   ٢٠ةرابذذذة 

adjustment . 

 opportunity costو الكلفذة الفريذية أويمثذل يذافي التخفذي  فذي ةيمذة الذدينار  نفذا  

ألثذذر التخفذذي  فذذي سذذعر يذذرف الذذدينار ىلذذ  التةامذذات الدولذذة الخارجيذذة  التذذي يعكسذذها 
 derivativeالقساب الجار  لميةان المدفوىات( والي  يعد في الوةت نفسه ريعا  مبتقا 

rent  ال يرادات المواةنة العامة وبمذا إتققل ىن التخفي  في ةيمة الدينار لميلقة تقييم

سذهم ققذا فذي سذد فقذرة مهمذة مذن أتريليون دينذار، مذا  ١٤غ ةدره بنقو ىن يافي مبل ليق
فذي اجمذالي  ٢٠٢١جور التذي ارتفعذت بذالمبلغ نفسذه تقريبذا فذي العذام األفقرات الرواتب و

ن تلك الموارد الريعية المبتقة لذم تنفذي كونهذا  ضذريبة تضذخم أ إالتعويضات المبتغلين، 
inflation tax )ارتفاىذات سذعرية المسذت معذدالت نمذو فذي مسذتوم التضذخم  إلذ دت أ

 .٢٠٢١٪ سنويا في نهاية العام ٨،٥ةارب 

 الضرائب الفعلية إلىمن ضريبة التضخم  -٢

ن يذذيد  دوره الفاىذذل فذذي تقيذذيل أ fiscal adjustmentكذذان ىلذذ  التكييذذف المذذالي 

واةنة العامة االتقادية تريليون دينار في الم ٢٠غير النفطية والتي ةدرت بنقو  اإليرادات
ىمذال التكييذف فذي أىلذ   free ridingمقابل تققذل يلذك الركذوب المجذاني  ٢٠٢١للعام 

 السياسة النقدية وبالمبلغ المقابل نفسه.
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ي  د. مظهر محمد صالح

 6 من 2 صفحة استعصاء التكييف المالي واستسهال الركوب المجان 

 

غيذر  اإليذراداتفي قين بيَّنت الققائل والقراءات الماليذة ميبذرات منخفضذة فذي قيذيلة 
والملكيذذة والضذذرائب غيذذر المبابذذرة جمذذالي المتقيذذل مذذن ضذذرائب الذذدخل إن أالنفطيذذة و

مانذذات الضذذرائب  أالتقويليذذة   اإليذذراداتربذذاا البذذركات العامذذة وأ الكمركيذذة( والرسذذوم و
المتراكمة من سنوات سذابقة( فضذف  ىذن قيذة العذراق مذن سذيولة يذندوق النقذد الذدولي 

ت وةذذد ىذذد  تريليونذذات دينذذا. ٣بنقذذو مذذا يقذذارب  ٢٠٢١ب  التذذي منقذذت لبفدنذذا فذذي بذذهر 
تريليذون دينذار قتذ   ٨يرادا فعليا  للخةينة العامة بلغت ةرابذة  إجميع تلك التدفقات المالية 

جمذذالي فذذي نهايذذة ن يبلذذغ ريذذيدلا اإلأ، ويتوةذذع ٢٠٢١ول/اكتذذوبر األنهايذذة بذذهر تبذذرين 
 ٥تي: قذذوالي تريليونذذات دينذذار موةىذذة بالغالذذب كذذاآ ١٠-٩بذذين  ٢٠٢١السذذنة الماليذذة 

ربذاا البذركات أتريليون دينار قية الخةينة مذن  ١ائب ورسوم + تريليونات دينار ضر
 يرادات تقويلية كما يكرنا.إتريليونات دينار  ٤العامة +

غيذذر النفطيذذة ةذذد قققذذت نيذذف  اإليذذراداتالضذذريبية وغيرلذذا مذذن  اإليذذراداتن أمذذا يعنذذي 
 Taxساسذيين لمذا: التهذرب الضذريبي الواسذع أ٪، ويعود يلذك لعذاملين ٥٠  أ ،تقديراتها

evasion .وضعف الجهاة الضريبي نفسه 

 ؟التاريخ المالي لتورم الموازنة التشغيلية في العراق، لماذا -٣

 سألني أقد كبار المهندسين العراةيين ولو الدكتور سمير ليلو ةائف :

قذذوال العذذراق بعذذد رفذذع رواتذذب أن اةذذرأ لذذك ىذذن السياسذذة الماليذذة ومذذا  لذذت إليذذه أتمنذذ  أ
ن ويذلت نسذبة الميةانيذة التبذغيلية مذن أ إلذ  ٢٠٠٣متةايدة منذي ىذام بأضعافالموظفين 

ىذادة بنذاء البنذ  التقتيذة إ% دون مردود ىملي في ٧٠ما ال تقل ىن إل الميةانية السنوية 
ثذار ةيذادات الرواتذب للذدرجات الخايذة ىلذ   جمالي. وما لي اإلو ةيادة الناتج المقلي أ

مستقبلي لهيا الخلل؟ ومذايا ىذن تربذيل الجهذاة  االةتياد العراةي ىموما؟ ولل من ىفج
دار  للدولة والتوجه نقو دىم القطاع الخاص لمعالجة تقديات اةتيادية ققيقية تواجذه اإل

 البفد قاليا؟

ربذاا أنذه منذي اىتمذاد اتفاةيذة منايذفة إةاء ليا السيال الواسذع والقسذا   يمكذن القذول إو
دخلذذت الذذبفد ىيذذرلا المذذالي الريعذذي  ١٩٥٢الذذنفط مذذع البذذركات االقتكاريذذة فذذي العذذام 

٪ مذذن ٧٠ىمذار تقتضذي تخيذص الجديذد ىبذر مواةنذة العذراق العامذة.  وكانذذت فلسذفة اإل
ىمار البنية التقتية لبفد كان غالبيذة سذكانها تعذي  إيرادات النفط للمباريع االستثمارية وإ
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ي  د. مظهر محمد صالح

 6 من 3 صفحة استعصاء التكييف المالي واستسهال الركوب المجان 

 

مذدن متذدلورة  لذ إن يتقذول غالبيذة سذكان العذراق اليذوم أفي ةرم معدومة الخدمات ةبذل 
 الخدمات وانقفب المعادلة بين تنمية الريف والمدينة. 

ن أكثذذر مذذن نيذذف ةذذرن تواةنذذات تنميتهذذا االةتيذذادية بعذذد ألقذذد فقذذدت الذذبفد ىلذذ  مذذدار 
نتاجيذذة المنخفضذذة لتنقذذل المعادلذذة فذذي المواةنذذة تورمذذت مواةنذذات الذذبفد التبذذغيلية يات اإل

و اكثذذر لقذذاء انخفذذا  النفقذذات أ٪ ٧٠سذذيادة النفقذذات التبذذغيلية لتيذذب  نسذذبتها  إلذذ العامذذة 
٪ من ٩٠كثر من أيرادات النفط والمهيمنة ىل  إجمالي إةل من أو أ٪ ٣٠ إل االستثمارية 

 موارد المواةنات العامة السنوية.

لسذنوات لمل فيها النباط االنمذائي القكذومي ىلذ  مذدار اأففي دولة ريعية ىالية المداخيل 
نفذذاق فذذي مواةناتهذذا اإلن تقيذذد فذذي النهايذذة نتذذائج تقذذول ليكليذذة أخيذذرة البذذد األربعذذين األ

 ولذي السذلعة التذي ال يمكذن قجبهذا  public goodمست بموجبها السذلعة العامذة أوالتي 

و لذي السذلع التذي إيا أتيقذت لبذخص واقذد، أىن النا  قت  لو كانوا ال يذدفعون مقابلهذا 
ع اآخرين بنف  البروط تلقائيا (. فالسلعة العامذة لذي مذن يذنع الدولذة تيب  متاقة لجمي

وةوامهذا النهذو  بذالبن  التقتيذة  ،االنمائية ىبر المواةنذات االسذتثمارية الققيقيذة بالغالذب
سذلعة  إلذ نهذا تقولذت فذي بفدنذا بمذرور الوةذت أال إلتمثل جانب ا مذن الرفاليذة االجتماىيذة 

و الموظف القكومي نفسه وبيذورة أتدفع نفقاتها من دخل الفرد  private goodخاية 

مذذذذر الذذذذي  جعذذذذل ميذذذذل السياسذذذذة الماليذذذذة يات يذذذذفة  تعويضذذذذية  تعويضذذذذية( ولذذذذو األ
Compensatory)  ولذذذذي   انمائيذذذذةdevelopmental يلذذذذك مذذذذن خذذذذفل تعظذذذذيم )

يذذذول المعابذذذات أالمخييذذذات المدفوىذذذة مذذذع المعابذذذات  كتعويضذذذات( تضذذذاف ىلذذذ  
 negativeةاء تذرد  البنيذة التقتيذذة إا قذفال  تعويضذيا  مالي ذذإجذور لتمثذذل واأل والرواتذب

infrastructure compensations fund 

ةمنذة أوتقاكي ببكلها الرالن نفقات غفء المعيبة المدفوىة مع الراتب والجةئية جدا في 
جمالي الراتذب إالمالية العامة ةديما   والتي كانت تدفع للموظفين بيورة نسب مقدودة من 
ىذذفوات  إلذذ للتعذذوي  ىذذن التضذذخم السذذنو (. ولكذذن تقولذذت تلذذك العذذفوات البسذذيطة 

تعويضذذية كبيذذرة ليسذذت ىذذن  التضذذخم( فقسذذب ولكذذن ىذذن تذذدلور خذذدمات البنيذذة التقتيذذة 
فالمعتقذد   سذا .ة ىلذ  مذرتين مذن الراتذب األوبنسب ةادت ليه المذر   ةالمادية كسلعة ىام

الي  يقف وراء يلك لي لتعوي   السلعة العامة( المفقودة  بسذلعة  fiscal beliefالمالي 

خاية( مماثلة يمولها دخل الفرد الموظف ىبذر تعذاظم التخيييذات ىلذ  المعابذات فذي 
و غيذره مذن نقذاط أالمواةنة الجارية ابتداء  يلك لسد كلف تجهيذة الكهربذاء للفذرد الموظذف 

سذذواق وانتهذذاء  و بذذراءه مذذن األأجتهذذا منةليذذا  لليذذة وميذذاه البذذرب التذذي تذذتم معالالتوليذذد األ
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و استكمال نفقات التعليم القكومي غير المكتمل والتقذول نقذو القطذاع أبالمدار  الخاية 
 ٣سكان ةادت ىلذ  إيجارات السكن بعد فجوة إو دفع أللية و اليقة األأالخاص اليقي 

المثال نوىية خذدماتها  ي فقدت الميسسات اليقية العامة ىل  سبيلإمفيين وقدة سكنية، 
 ٪ من الدواء. ١٢وكميات تجهيةلا واستدامتها المجانية التي ال توفر اليوم سوم 

ورام أوتعويضذذها ماليذذا مذذن خذذفل  ساسذذيات التنميذذة االةتيذذادية  كسذذلعة ىامذذة(أفتعطذذل 
المواةنة التبغيلية جاء ليتم براء بذدائل السذلعة العامذة بالسذلعة الخايذة المنتجذة بذدال  مذن 
تجهيةلا من القطاع القكذومي بأسذعار مدىومذة، ليذتم تأمينهذا كسذلع خايذة وليسذت ىامذة 

نفذذاق تعويضذذات معابذذات المذذوظفين ضذذمن الذذدخل الفذذرد  إيلذذك بالبذذراء لذذيه المذذرة مذذن 
 مست خاية وليست ىامة(.أسواق ىل   سلع لتيرف في األ

لعامة المتورمذة بالنفقذات   المبدأ الي  يقف خلف النةىة االستهفكية للمواةنة اأفهيا لو 
ساسذذذيات التنميذذذة والتذذذي يمثلهذذذا تذذذراكم تعثذذذر المواةنذذذة أالتبذذذغيلية ىلذذذ  قسذذذاب تذذذراكم 

 خيرة.األربعين األاالستثمارية ىبر السنوات 

ن أفاألخطر في السلوك التعويضي للمواةنة التبغيلية وتعظذيم تعويضذات المبذتغلين دون 
جذذر  مذذن ليكذذل األثذذر انتقذذالي لكلفذذة أنتاجيذذة لذذو اقذذدا  اإل  ةيذذادات مماثلذذة فذذي أترافقذذه 

جور في القطاع الخاص( ولو انتقال تعويضي األليكل  إل الرواتب في القطاع القكومي 
نتاجية مقابلة ولو ما يسم : بمذر  إن يرتب أجور لدم القطاع الخاص دون األفي كلفة 

 Boumal costيسذم  اليذوم و مذا أمريكذي ببوميذلب األالكلفة التي جذاء بهذا االةتيذاد  
disease  باع تراكم البطالذة فذي سذوق العمذل وولذد ضذغطا أ. ولو السلوك االنفاةي الي

 و التوظيف القكومي.أاجتماىيا وسياسيا ىل  قواضن العمل القكومية 

دم أومنها البنذ  التقتيذة، ةذد  ،فتعطل التنمية والنباط االستثمار  في توفير السلعة العامة
نماط  التضخم الركذود ( النذاجم ىذن أباىة البطالة لبلوغ نمط من إتضخم التكاليف و إل 

جذذر األو أل تعطذذل تنفيذذي البنيذذة التقتيذذة بذذالتعوي  النقذذد  ضذذمن الراتذذب افلسذذفة  اسذذتبد
و السذلعة الخايذة أنفاق ىل  الخدمات الخايذة اإلن رلان أوىل  الرغم من   القكومي(.

ن تقذذديمها كخذذدمات أال إدت موجذذة تبذذغيل مكافئذذة، ةذذد ولَّذذ التذذي قلذذت مقذذل السذذلعة العامذذة
فقذذدان مةايذذا اةتيذذاد القجذذم فضذذف  ىذذن نقذذل مبذذكفت مذذر  التكذذاليف  إلذذ دم أفرديذذة 

نتاج السلعة الخاية التي قلت مقل السلعة العامذة فذي تذرد  إدالة  إل لفةتياد  بوميل 
 نتاج.اإلكفاءة 
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 االستنتاجات -٣

ال إ تسذاو  والةل بين دول العذالم األجمالي لي اإلالناتج المقلي  إل تبق  قية الضريبة 
 جمالي الميكور في بفدنا.اإل٪ من الناتج المقلي ٢-١،٥

يذذرادات  سذذيادية تذذدخل ضذذمن مذذوارد إيذذرادات الضذذريبية لذذي اإلن أوىلذذ  الذذرغم مذذن 
اليذرف  بذوابأباب مذن  أ  إل طار مبدأ وقدة المواةنة ومن دون تميية إالمواةنة وفي 

نه من قوكمة المواةنة تيلب أال إنفاق ييلب ىائد الضريبة سواء لهيا النباط او يلك اإلو
نبذاطات تفمذ  قيذاة المكلفذين وىمذوم  إل يرادات الضرائب تقديدا إمبدأ تخييص  إل 

كلَّذف وأالمناخ الضريبي لدافعي الضريبة لكي تعطي انطباىذا  ىذن  قساسذه إلميذة تأديذة المل
ن أئد الضريبة ويعطي العائد االجتماىي من الضريبة نفسذها، فمذن الميسذف كيف ينفل ىا

تقيذذل رسذذوم يذذيانة الطذذرق مذذن مذذالكي وسذذائط النقذذل سذذنويا لغذذر  يذذيانة الطذذرق 
ومذذداخل كبريذذات المذذدن ومخارجهذذا ماةالذذت تعذذاني مذذن الخذذراب ىلذذ  سذذبيل المثذذال ال 

فذذي قذذين يذذتم فذذي الكثيذذر مذذن دول العذذالم تخيذذيص جذذةء مذذن ىوائذذد الضذذرائب   القيذذر.
 earmarkو يذقي وتسذم  أو تعليمذي أو انمذائي ألنباطات مقددة يات طابع اجتمذاىي 

 وتخضع للرةابة المجتمعية.

بنسبة ال تقل ىن  gray marketولكيا فإن غياب ميسسات السوق وتوافر سوق رمادية 

ىن الضرائب والرسوم تعد واقدة من مبذكفت بفدنذا وتيكذد  ٪ ولي متهربة بالغالب٧٠
ن السوق مذاةال يمثذل القذوة المولذدة إ  العامة. يراداتاإلضعاف لميادر إتناثر المكلفين و

وىيذذة أنهذذا أال إ٪ ٦٥و النذذاتج المقلذذي اإلجمذذالي  غيذذر النفطذذي( بمذذا ال يقذذل ىذذن أللذذدخل 
ن االلتةامذذات الضذذريبية( ينبغذذذي و متهربذذة  مذذذأو لاربذذة أمهملذذذة  tax baseضذذريبية 

 التقاسذذب الضذذريبي بعدالذذة ونظذذم تقاسلذذبد ىيذذرية ىادلذذة إلذذ خضذذاىها إالتقذر  ىنهذذا و
ريذدة دخذل ألمالهذا لكونهذا تسذتقوي ىلذ  إوال يجوة   .فساداإلبعيدة ىن مظالر الفساد و

يذذرادات وققذذوق ملكيذذة سذذالمت النفقذذات العامذذة  مذذن ىوائذذد الذذنفط والقذذرو  إسذذنوية و
الخارجية وغيرلا( في تكوينها وتنبيط فعالياتها وببكل غير مبابر من خذفل  مضذاىف 

٪ مذذن النذذاتج ٤٠نفذذاق القكذذومي الذذي  يبذذكل نسذذبة ال تقذذل ىذذن اإلنفذذاق( الذذي  مرتكذذةه اإل
 جمالي.اإلالمقلي 

كنسذبة مذن  ٢٠٢٣٪ فذي مواةنذة العذام ٥ إل ضرائب والرسوم ن ترتفع مسالمة الأفعس  
٪ ويذتم تققيذل ١،٥جمالي بدال من النسبة المتدنية القاليذة التذي ال تتعذدم اإلالناتج المقلي 

المتهذذربين  إلذذ بذذيء مذذن خطذذط  التعةيذذة المذذالي فذذي الظذذرف الذذرالن بذذدال مذذن تركهذذا 



 
 

ي السياسات المالية والنقدية  أوراق
 ف 

 
 

 

 
ي  د. مظهر محمد صالح

 6 من 6 صفحة استعصاء التكييف المالي واستسهال الركوب المجان 

 

خيرا ، البد من أو  جانب كبير منه.الضريبيين اليين يتغيون ىل  فساد  ليات التقييل في 
 ■تققيل بيء ملمو  من خطط التعةية المالي.

 

 المستبار المالي واالةتياد  لرئي  الوةراء العراةي  (* 

 إلذ  االبذارة ببذرط النبذر بإىذادة العذراةيين.  يسذم  االةتيذاديين لبذبكة مقفوظة النبر ققوق
 .الميدر
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