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وباالخص  معالجة  شحة   لالعوام الخمس القادمة ،موازنة  منهجية العداد تقديم    تسعى الدراسة

نسب  نمو الناتج  ،  وزيادة % 9بطالة  بمعدل لتستهدف تحقيق خفض ا.  التخصيصات االستثمارية

،  من خالل  تعزيز سيادة القانون وتلبية  متطلبات التربية والتعليم  وتمكين %  12المحلي  بمعدل 

االجهزة االمنية والقضائية بناء قدرارتها الفنية  ومعاجة الفقر والبطالة  وزيادة انتاج الخدمات الحكومية  

     .واعادة هيكلة القطاع العام  ة،واالجنبيبشكلها  المطلوب  من خالل االستثمارات الوطنية 

  



 

  -2014  2010 الفدرالية رؤيا لستراتيجية  الموازنـــــة  الحاجة الى :اوال

نة الفدرالية قصور تناول تلك وقد آشفت ممارسات اعداد المواز، عديدةجه العراق تحديات ايو
دراسة آمساهمة للجهود التي تقوم بها من هذا تأتي هذه الو ، سنويةموازنة ديات من خالل اعداد التح

تحديد من  خالل  :  منهجية في تخطيط الموازنةموجز لعرض الى تهدف .  المؤسسات الحكومية
، ومعالجة للنقص الحاد في الخدمات االولويات االستثمارية القطاعية وطريقة ردم الفجوة االسثمارية

  .في ظل سيادة القانون الحكومية
  
الزالت عالية   الفقر نسبة التحسن النسبي فأن  رغم : منها  جملة من الصعوبات ي العراقي منانيع
 يتجسد بظمور، وهناك تقهر في هيكل الناتج المحلي االجمالي % 18البطالة سبة نوان   ،) %3ا(

حصة الفرد من الناتج  ضعفوقد ادت هذه المشكالت الى    .ة آالزراعة والصناعةالقطاعات الرئيس
اخذ  ،سار االرض الصالحة للزراعةنحان لزيادة السكان  وا .سنويا) $3000(جمالي الى المحلي اال
   .من المواد الرأسمالية% 90اآثر من المواد الغذائية و% 85اآئر  دان يستورب  العراق
  :هي من التحديات التي يواجهها العراقآما ان 

  
مني،  فال زال فرض سيادة القانون في الرغم من التطور الملحوض في الجانب االب: سيادة القانون .1

ساد االداري فعلى سبيل المثال ال زالت مظاهر ال . جوانب اخرى يحتاج الى التقدم الضروري
جاذبة لالستثمارات االجنبية، وتجعل العراق بيئة غير  االداء الوظيفي على تنعكس سلبًاوالمالي 

   .ةالخاصاضنة للمبادرات االقتصادية حاو 
 
.  القطاع العام والخاص من  آلعن االداء السليم في  قوانين وتقاليد العمل التي تقف حائًالطبيعة ال .2

 المشاريع  في تنفيذ األداءفي ضعف نسب  واضحانجد ذلك و.  بل  حافزا  لمظاهر الفساد
  .)على سبيل المثال(  االستثماريةالحكومية

 
،  باالضافة الديون والتعويضاتموضوع ) ثالم(التعامل مع م العراق لزتالتي  االلتزامات الدولية .3

 . المجتمع الدولي في  ايكون عضو الضرورية لتأهيل العراق  ان االتفاقيات االخرىالى 
  
  

وصندوق  منظمة التجارة الدوليةلتطبيق سياسة االصالح بشكل يتناغم مع متطلبات دخول العراق  .4
وال زال القطاع ،  ةمتلكئ هيكلة القطاع العام  فال زالت جهود اعادة   .والعهد الدولي النقد الدولي

 ).ماديا ومعرفيا(الخاص  فقيرا 
  

افراد  اذ يعاني .الخ... ء والنقل ا، آالكهرباء والممعالجة النقص الحاد في الخدمات الحكومية .5
وللمزيد عن .   والذي يساهم في مستوى المعيشة تلفة من هذا النقصالمجتمع العراقي بدرجات مخ

  .االقصاد العراقي ومعاناة المواطنخصائص 
  

 تتخذ،  في  طبيعة القرارات التي ذلك  تضح يسياسي،  وليدار بالمعيار ا الملف االقتصادي  الزال  .6
ان ما .  الخدمات  الحكومية اختناقات استمرار و ولعل ابرزها  ظاهرة  تخطيط النفقات التشغيلية



 

ال زال الصراع آمال    .شراء الصنارةلى  من اوشراء  السمكة  ان  "اقرب  بالوصف   يجري 
 . الضروريةالسياسي مصدرا لتعطيل  تشريع القوانين  االقتصادية  

  
على سياسة رادات النفطية وانعكس االمر بشدة يسببت االزمة المالية العالمية هبوط حاد في اال  .7

بوادر البدء في تحسن    الحالية  تؤشر الىالعالمية  اال ان المؤشرات .  االنفاق االستثماري
 :ما يليآ  2010لعام  الدولية لمؤسسات ا توقعاتوتتلخص اخر   .أمريكاالوضع االقتصادي في  

  
  

  )عالميا(النسب المئوية لتطور المؤشرات االقتصادية 
 

2007 السنوات  2008 2009 2010 
 اتج المحليمعدل نمو الن                                                     

 2.3 1.7- 3 5 العالم
 1.4 2.5- 1.1 2 الواليات المتحدة االمريكية

 EU27 2.9 0.8 -4.4 -0.5الدول االوربية  

 سعر الصرف
¥:US$ 117.8 103.4 96.1 94.8 
US$:€ 1.369 1.47 1.358 1.385 

SDR:US$ 0.651 0.629 0.655 0.648 

 اسعار السلع
 Brent; US$/b( 72.7 97.7 59 70(النفط 
 change in US$ terms( 20.8 13.1 -26.7 5.9(% السلع غير النفطية 

)change in US$  terms (%المواد الغذائية والمشروبات  30.9 29.5 -21.9 3.5 

 change in US$ terms( 11.2 -5.1 -33.9 10.2(% المواد االولية الصناعية 
   2009مجلة االقتصادي شهر اب : المصدر

 

  
تحسن االسعار  ومن  ثم   ، الى تحسن  توقعات الناتج المحلي االجمالي تشير  ) اعاله( المؤشرات ان
اسعار آلفة مكونات البطاقة التموينية  والتوقعات  اثار على   لهذهالشك  ان .  ضمنها اسعار النفطبو

يدعونا  لتخطيط  الموازنة  ذي وعلى  قيمة االيرادات النفطية ،  االمر الالسلع  والخدمات  المستوردة  
 .    لالعوام القادمة في ضوء  تلك المؤشرات

  
واالسس التي يجب ان  التحديات االقتصادية وغيرها والتي يواجهها الوطن تشخيصتتناول  وبعد 

والتي   2014 – 2010منطلقات تخطيط موازنة  لدراسةالثاني  القسم، نأتي في تبنى عليها الموازنة
  .اعداد الموازنة الفدرالية: االيرادات والنفقات، وثالثا تشمل تخطيط

  
  



 

  2014 – 2010تخطيط موازنة  تمنطلقا : ثانيا

ق اهداف محددة      ة  : سوف ننطلق في تخطيط الموازنة  بهدف تحقي دل    خفض البطال ادة   % 9بمع ،  زي

ي    دل  نسب  نمو الناتج المحل ى ال   % .    12بمع اول عل والي سوف نتن ة  تخطيط اال : ت رادات الحكومي ، ي

  .تخطيط االنفاق االستثماري، واالنفاق التشغيليو

  

 :الحكومياو مصادر االنفاق االيرادات  تخطيط. أ

انه اهمية تنمية العوائد النفطية، وعليه نعتقد  بات من الواضح : االستغالل األمثل للثروة النفطية.  1

خالل   ، ومن )على اسس تجارية بحته(ة راع بتأسيس شرآة النفط الوطنيمن خالل العمل على االس

ة   الستغالل الثروة النفطية يقانوناطار توفير  ة  من ا يضمن االستفادة الحقيقي إن  .  لشرآات االجنيي ف

ه          ين اقران ين العراق وب ابقاء االمر على ما هو عليه يعني استمرار تخلف العراق واتساع الفجوة ب

ائدة في      في دراسة سابقة وجد ال. من الدول المجاورة اليب الس ات واالس ى التقني باحث  ان االبقاء عل

ن    ل م وف يطي ة س روة النفطي تغالل الث دةاس ة    الم ى التحتي اء البن ة الضرورية لبن  20-15(الزمني

   ).عاما

ة .  2 اك ضرورة   : اصدار السندات الحكومي تثمارات      الهن ة ألغراض االس متصاص السيولة النقدي

    .ت الحكوميةالحكومية  عن طريق اصدار السندا

روض .3 ور:  الق ن ص روض المستح  م ي الق ة ه ل الموازن ة  تموي ات المالي ن المؤسس لة م ص

دولي ( د ال تثمارية  او ، ) آالصندوق النق اء مصارف اس الل انش ن خ ة  (م ة اقليمي او مصارف تنمي

ا دون الرجوع        ام به ا من القي ي يمكنه تهدف الى العمل على تنمية االقاليم وتمويل مشاريع معينة الت

اليم          ة االق ين حكوم ى اساس المشارآة ب ذه المصارف عل او الى الموازنة العامة، ويمكن ان تنظم ه

   ).خاصوبين القطاع الالمحافظات 

ة        : تبني اسلوب مشارآة القطاع الخاص للعاماو  . 4 ل المشاريع العام اد تموي من الضروري اعتم

ا هو معروف    ) PPP" (المشارآة بين القطاع العام والخاص"باالستفادة من خيار  د  "او خيار م بعق

اء  غيل –البن ادة –التش ـ" اإلع م ال تهر  بإس ذي إش ة ا .   BOT، ال د تعطي الجه و عق ة وه لحكومي

ه ،            ه في أجل متفق علي م إعادت ق محدد وتشغيله ومن ث بموجبه القطاع الخاص إمتيازًا بإنشاء مرف

ة     . ويكون القطاع الخاص حينها قد إستعاد التكلفة وحقق أرباحًا ة مختلف تنباط أشكال تعاقدي وقد تم إس



 

ن تطب   ود يمك ذه العق وع، وان ه ذا الن ن ه ة آا م ق العام ل المراف ي تأهي ا ف ييد مليقه فيات او تش ستش

وهذه الخيارات قد تكون بديال عن االقدام على الخصخصة في المشاريع التي تخطط  (مرافق جديدة 

  .)الدولة لخصخصتها آاالسواق المرآزية او الصناعات الغذائية او الجلدية

  

  االنفاق االستثماري تخطيط) ب

دثمارية، تة التخصيصات االسحشبسب  يم ا نج ن الضروري  تقس اق م تثماري النف ى  االس اق ال ذو انف

رح ت  ديات التي سبق الحديث   التحوانطالقا من .   ةاولوية ثانوي ذا وآخر،  أساسيةاولوية   ا نقت ع  عنه وزي

  :االستثمارت بالشكل التالي

ى القطاعات   • ة من الدرجة االول ة    :)االساسية ( ذات اولوي ع التخصيصات المطلوب رح توزي نقت

لغرض تحقيق االولويات  )لطاقة االستيعابية بكل قطاعل اوفق(تنازلي  وات  بشكلنعلى الخمس س

  :التالية

 .تمويل المشاريع لتوفير السيولة النقدية لغرض  يوالتصدير النفطاالنتاح زيادة  .1

ة  .2 وفير الطاق واطن      ت ة الم ة حاج روري لتلبي ود الض ة والوق اريع   الكهربائي والمش

 االقتصادية

ل تح   العالي التربية والتعليم التوسع في  .3 ا يكف ا بم ق  افقيا وعمودي انون  قي يادة الق ق  و س خل

  .العمارالتنمية الساندة التنمية البشرية 

ي  .4 اج الزراع توى االنت ع مس ري  و رف اريع ال ي مش تثمار ف ام باالس واستصالح  االهتم

ام        األراضي والثروة الحيوانية م قي ة، ومن ث واد غذائي ، لغرض توفير فرص عمل و م

  .صناعات زراعية

  

نقترح توزيع التخصيصات المطلوبة على الخمس   :من الدرجة الثانيةالقطاعات ذات االولوية  •

  :قيقحلتبشكل تصاعدي القادمة وات  نس

  

ديات آالصحة، ( مات الحكوميةتحسن في  الخد .5 ع مستوى     ) واالسكان، والبل م رف ومن ث

 معيشة المواطن



 

يلها من خالل تبني اسلوب مشارآة الواعدة واعادة تأه القطاعات االنتاجية تحسين اداء  .6

  .القطاع الخاص للعام

  

   :تخطيط االنفاق التشغيلي. ج

دأ ر    مستقبال  ى مب ة يجب ان تتبن ادة االجور والمرت  ب ان الحكوم ا ط زي ة ب ى سياسة   ان ، وت باالنتاجي تتبن

ة ا ة اعال بكة الحماي ن خالل ش راد م ة الف كلة      .االجتماعي واء مش ة احت تطيع الحكوم ذا تس تضخم  وبه

  . االجور  وجعل العراق ارض تنافسية مناسبة لالستثمار

  

  2014 – 2010مقترح موازنة اعداد الموازنة الفدرالية : ثالثا

  .  بلغة رقمية ) سابقا بها دثحالتي تم الت(المنطلقات  صياغةفي هذا القسم سوف نلجأ الى 

  

   :االيرادت الحكوميةتخطيط  . 1

 ع االفتراضات التالية بخصوص آمية الصادرات النفطية واسعارها وفق تم وض : االيرادات النفطية ) أ

 .العالمية ، ووفق مؤشرات السوق االقتصادية امكانية االنتاج والتصدير المحليةقراءة 

  

  

  

  بالمليون 2014- 2010تقديرات االيرادات النفطية 

2010 2009 السنوات 2011 2012 2013 2014 
 82 77 72 65 60 50 $االسعار المتوقعة 

 3.7 3.5 3.3 3.0 2.7 2.5 )بالمليون(حجم االنتاج  
 3.2 3.0 2.7 2.5 2.3 2.0 )بالمليون(حجم الصادرات 

االيرادات النفطية 
 94,464 83,160 69,984 58,500 49,680 36,000 )بالمليون(

 

   

  :  االيرادات غير النفطية) ب



 

من االيرادات العامة،  ونتوقع مستقبال ان تنمو % 10وز  تجاال تآانت والزالت االيرادات غير النفطية 
ومن ) الذي ال زال ينتظر التشريع(الكمرآية التعرفة تطبيق نظام على نموا ضعيفا من خالل العمل 

تخطيط  هذه وألجل  . مليار  4وتقدر هذه االيردات حاليا بحدود .  خالل زيادة آفاءة جباية الرسوم
  .ويانس% 10بمعدل تنمو نفترض ان االيرادات سوف 

  
  :العامة تخطيط النفقات .1

  : النفقات التشغيلية . أ

مستمر على بء لتخصيصات التشغيلية حتى اصبحت عالسباب غير اقتصادية تم زيادة افي السابق و

، في المستقبل  ربط اي زيادة في االجور بزيادة االنتاجيةى ضرورة نرفإننا وعلية .  الموازنة

فأننا نقترح زيادة النشغيلية بمعدل    ،التشغيلي والتوسع في االتفاقالسعار في ا والغراض التضخم 

  .ويانس% 10

  

  :النفقات االستثمارية ) ب

ابقة    وزارة التخطيط    في دراسات س تثماري     ل اق االس د االنف م تحدي دنى  (ت ادة   ) بالحد ال الضروري الع

 :وهي موزعة على القطاعات التالية. مليار$  187االعمار 

  

  بالمليون 2014- 2010ت االستثمارات المرغوب بها  تقديرا
الموارد  الزراعة التعليم االتصاالت الصناعة

 المائية
الماء  التشييد

والصرف 
 الصحي

تطوير األقاليم 
 والمحافظات

القطاع   النقل الكهرباء الصحة
 النفطي

 اإلسكان

4,000 1,500 3,200 6,000 5,500 6,000 8,000 12,000 15,000 18,000 30,500 15,000 56,000 

  

بحسب االولويات  ط لالنفاق االستثمارييخطنقترح تواذا ما صحت هذه التقديرات، فاننا نستطيع ان 

تساب التخصيصات االستثمارية، فقد تم  اقتراح حسابها حولغرض ا).  ذات الدرجة االولى والثانية(

ت ال تغطي النفقات االستثمارية، من غير ان هذه التخصيصا.  من االيرادات العامة% 30على اساس 

  ).القروض( هنا تأتي اهمية االستفادة من تمويل االستثمارات بالطريقة التي اشرنا لها في القسم الثاني

  

  

  



 

  بالمليون 2014- 2010تقديرات الموازنة 

2010 2009 السنوات 2011 2012 2013 2014 
 94,464 83,160 69,984 58,500 49,680 36,000 االيرادات النفطية

 6,442 5,856 5,324 4,840 4,400 4,000 االيرادات غير النفطية
 100,906 89,016 75,308 63,340 54,080 40,000 اجمالي االيرادات

التخصيات االستثمارية 12,728 16,224 19,002 22,592 26,705 30,272 
التخصيصات التشغيلية 45,888 50,477 55,524 61,077 67,185 73,903 

 3,269 4,873 8,361 11,186 12,621 18,616 العجز

  

تخصيصات التشغيلية واالستثمارية ان الحيث ان اجمالي االيرادات يمثل االيرادات النفطية وغيرها، و

سابها آما تقدم، اما االستثمارت المرغوب بها فأنها التخصيصات الضرورية العادة االعمار  تجرى اح

تمثل الفرق بين االستثمارات  واما القروض االستثمارية فهي  ة التخطيط،والتي اعلنت عنها وزار

  .المرغوب بها وبين التخصيصات االستثمارية

  

في معالجة  النقص توفير التخصيصات لان تناول التحديات االقتصادية  بهذا  النهج  سوف  يعمد على  

  .ة  ادارة  الملف االقتصادي شئ اخرتخطيط  الموازنة شئ  وآفاءولكن يبقى     .كوميةحالخدمات ال


