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املراجعة األوىل والثانية لربنامج مراقبة خرباء الصندوق وطلب ثالث سنوات من االستعداد االئتماين 
- تقرير اخلرباء والبيان الصحفي وبيان املدير التنفيذي للعراق 

ثللالث سنوات من  املراجعة األوىل والثانية من برنامج مراقبة خللراء الصندوق وطلب  إطللار   يف 
االستعداد االئتماين، مت نشرها وهي مضمنة يف هذه الباقة: 

البيان الصحفي مبا فيه تصريح الرئيس التنفيذي.	 
تقرير اخلراء الذي أعده فريق اخلراء من اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل يف 7 متوز/ يوليو عام 	 

2016 يف أعقاب املناقشات اليت انتهت يف 19 آيار/مايو 2016 مع املسؤولي العراقيي بشأن 
التطورات السياسية واالقتصادية اليت يتبناها الصندوق يف إطار اتفاق االستعداد االئتماين، واستناداً 
إىل املعلومات املتاحة يف وقت املناقشات، مت االنتهاء من تقرير اخلراء يف 24 متوز/يوليو عام 2016

ملحق املعلومات الذي أعده خراء الصندوق. 	 
تصريح املدير التنفيذي حول العراق. 	 

الوثائق املدرجة يف أدناه نشرت أو سيتم نشر كٌل منها على حدة. 
 

خطاب النوايا مت إرساله إىل صندوق النقد الدويل من قبل السلطات العراقية *
مذكرة السياسات املالية واالقتصادية قدمت من قبل السلطات العراقية *

مذكرة التفاهم الفنية *
كذلك تضمن تقرير اخلراء *

تسمح سياسة الشفافية للصندوق حذف املعومات احلساسة املتعلقة بالسوق والكشف املبكر عن 
نوايا سياسات السلطات سواٌء يف تقارير اخلراء أمنْ يف غريها من الوثائق. 
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جملس إدارة صندوق النقد الدويل يصادق على 5.34 مليار دوالر على قرض االستعداد االئتماين للعراق 

صادق جملس إدارة صندوق النقد الدويل على قرض االستعداد االئتماين SBA  ملدة ثالث سنوات 
للعراق وحبقوق سحب خاصة SDR بقيمة 3.831 مليار وحدة ) أي حوايل: 5.34 مليار أو نسبة 
230%(؛ لدعم برنامج اإلصالح االقتصادي الذي تتبناه احلكومة العراقية إن مصادقة اجمللس مُتكِّن من 
صرف 455 مليون وحدة من حقوق السحب اخلاصة )حوايل 634 مليون دوالر( يف متوز/يوليو استلم 
السريع، أي ما يكافئ مليون وحللدة من حقوق السحب  التمويل  التمويل  أداة  العراق دفعًة على وفق 

اخلاصة )حوايل 1.24 مليار يف وقت املصادقة(. 
برنامج إصالح االقتصاد العراقي الذي يدعمه قرض االستعداد االئتماين SBA يهدف إىل معاجلة 
املنخفضة،  العاملية  النفط  اإلنفاق مع مستوى أسعار  امليزانية وتكييف  العاجلة ملدفوعات  االحتياجات 
وضمان بقاء الدين مبستوى ميكن حتمله، ويتضمن الرنامج أيضاً تدابري حلماية الفقراء وتعزيز اإلدارة املالية 
العامة، وتعزيز استقرار القطاع املايل، واحلد من الفساد، وسيحتاج العراق إىل دعم اجملتمع الدويل لتنفيذ 

هذه السياسات. 
إن إدارة صندوق النقد الدويل اليوم أكملت املراجعة األوىل والثانية لرنامج مراقبة خراء الصندوق 

SMP مع العراق الذي متت املصادقة عليه من قبل مدير اإلدارة يف 12 كانون الثاين/يناير2016 . 
ويف أعقاب توقيع جملس اإلدارة، أصدر نائب مدير اإلدارة الذي يعمل كرئيس للمجلس السيد 

مي زهو Min Zhu التصريح اآليت : 
)إن االقتصاد العراقي قد تضرر كثرياً بفعل صدمتي ظهرتا يف أعقاب هجمات داعش واالخنفاض 
احلاد يف أسعار النفط العاملية(، مث استطرد قائاًل: )إن السياسات اليت نفذهتا السلطات للتعامل مع تلك 
الصدمتي مناسبة، ففي اجملال املايل نفذت السلطات قدراً ال بأس به من سياسات التكيف املايل معظمها 
جاءت من خالل سياسات خفض اإلنفاق الرأمسايل غري الفعال مع اإلبقاء على اإلنفاق االجتماعي 
والتمويل، ويف اجملال الداخلي حافظت السلطات على ربط العملة بالدوالر األمريكي الذي يعد الصمام 

الرئيس لالقتصاد. 
وتابع بالقول: )إن التكييف املايل املتوخى لألعوام من عام 2016 إىل العام 2019 هو مناسب 
لتخفيف الضغط جراء اخنفاض اإليرادات النفطية، وكذلك ارتفاع اإلنفاق على الشؤون اإلنسانية واألمنية، 
إالَّ أن بنية التكيف امللللايل جيللب أن تتحسن مبلللرور الللزمللن، مللن أجللل إفللسللاح اجمللللال للللللزيللادة يف اإلنللفللاق 
االستثماري لكن بنحٍو أكثر فاعلية، إن إصالح نظام إدارة املالية العامة هو أمر ضروري؛ من أجل حتسي 
االنضباط املايل، وكذلك حتسي نوعية اإلنفاق، وتنفيذ اتفاق تقاسم املوازنة مع حكومة إقليم كردستان 
يضع كاًل من احلكومة االحتادية )الفدرالية( وحكومة اإلقليم يف وضع أفضل للتصدي هلجمات داعش 
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وصدمة أسعار النفط. 
إن ملن املؤسف ان ترتاكم مبالغ كبرية متأخرة عن الدفع لشركات النفط العاملية، وكذلك املبالغ 
املتأخرة احمللية للعام 2015، فيجب دفع املبالغ املتأخرة احلالية بعد التأكد من صالحيتها وتبين أو تنفيذ 
ضوابط للحيلولة دون تراكم مبالغ متأخرة عن الدفع إىل شركات النفط العاملية أو للموردين احملليي، إن 
احليلولة دون وجللود مبالغ خارجية متأخرة عن الدفع يف املستقبل من شأنه أن يكفل تدفق اإليللرادات 
النفطية املتوقعة –الالزمة لتمويل اإلنفاق العام والصادرات– وأن احليلولة دون وجود مبالغ متأخرة عن 

الدفع داخلية يف املستقبل من شأنه احلفاظ على استقرار القطاع املايل . 
العراقي،  للبنك املركزي  القانوين  لتقوية اإلطللار  املللايل واستقراره، هناك حاجة  القطاع  )لتعزيز منو 
وإعادة هيكلة املصارف اململوكة للدولة، وإزالة القيود على صرف العمالت تدرجيياً، فضاًل عن ذلك هناك 
حاجة إىل تبين أو تنفيذ تدابري ملنع غسل األموال، ومكافحة متويل اإلرهاب، وتعزيز التشريعات اخلاصة 

مبكافحة اإلرهاب(. 

املرفق: 
التطورات االقتصادية األخرية 

لقد تضرر العراق كثرياً جرآء الصراع مع داعش واالخنفاض احلاد يف أسعار النفط، إذنْ إن استمرار 
الصراع املسلح مع داعللش يظل يستنزف مللوارد البلد، ويللؤدي إىل موجات جديدة من النزوح الداخلي 
IDPS اليت وصلت اآلن إىل 4 ماليي شخص، وحنو10 ماليي شخص أي: ما يقرب من 27% من 

السكان، حيتاجون إىل املساعدة اإلنسانية. 
إن االخنفاض احلاد يف أسعار النفط سّبب هزة داخلية كبرية يف ميزان املدفوعات وعائدات املوازنة 
اليت تعتمد بنحٍو كبري على إيرادات صادرات النفط احمللي، وعلى الرغم من زيادة نسبة 13% من إنتاج 
النفط إال أن الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي سجل انكماشاً بنسبة 2.4% يف العام 2015 ، وشهدت 
نتيجة للصراع مع  على نطاق واسع بنسبة )%19(  اقتصادياً  النفطية انكماشاً  قطاعات االقتصاد غري 

داعش واستمرار التدعيم املايل. 
على  احملافظة  مع  والتمويل  املللايل  التكيف  من  خبليط  التحديات  تلك  إىل  السلطات  واستجابة 
للغذاء،  املقدمة  والتعليم، واإلعانات  الصحة،  مثل:  االجتماعي  اإلنفاق  الصرف ومحاية  التزامها بسعر 

والزراعة وكذلك للنازحي داخليا IDPS والالجئي. 
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خالصة الربنامج: 
يللهللدف الللرنللامللج إىل حتقيق االسللتللقللرار يف االقللتللصللاد الللعللراقللي اللللذي تللضللرر بفعل صدمتي وهي 

االخنفاض احلاد يف أسعار النفط والصراع الدائر مع داعش، رّكز الرنامج على أربعة حماور رئيسة: 
التعامل مع الضغوط اخلارجية: إن التدابري الرئيسة يف هذا السياق تشمل احلفاظ سعر الصرف بوصفه 
الركيزة الرئيسة يف هذا الشأن وإزالللة القيود تدرجيياً على صرف العمالت وتعزيز مكافحة غسل األموال 
ومكافحة متويل اإلرهاب )AML- CFT( لوقف الطلب واملضاربات غري املشروعة على النقد األجنيب. 
تنفيذ التدعيم املايل ومحاية الفقراء يف الوقت نفسه: إن احلكومة ستستمر يف تنفيذ التدعيم املايل الذي 
يتم على األغلب عر خفض اإلنفاق الرأمسايل غري الفعال مع محاية اإلنفاق االجتماعي، وهذا من شأنه 
أن يشجع اإلنفاق إىل مستوى ميكن حتمله نظراً لالخنفاض الكبري لعائدات النفط، وأن احلكومة ستعمل 
على صياغة إصالحات أعمق يف اإليرادات والنفقات وتنفيذها من أجل دعم املوازنة األولية غري النفطية 
وحتقيق القدرة على حتمل الديون، تُبَذل اجلهود اآلن من أجل تنفيذ اتفاق تقاسم املوازنة مع حكومة إقليم 

كردستان. 
تعزيز اإلدارة املالية العامة ومكافحة الفساد: من أجل حتسي االنضباط املايل وكفاءة اإلنفاق، ستعمل 
وزارة املالية على تعزيز تشريعات اإلدارة املالية العامة وإعداد جداول التقرير املايل على وفق املعايري الدولية، 
وتعزيز ضوابط االلتزام، وإدارة النقد وإجراء املسوحات، والتدقيق املنتظم من أجل احليلولة دون وجود مبالغ 

متاخرة عن الدفع وإصالح إدارة االستثمارات العامة وحتسي إدارة الديون مع املساعدة التقنية. 
رصد املخاطر املالية من أجل احملافظة على استقرار القطاع املايل: مت تبين خطوات مهمة من أجل تعزيز 
اإلطار القانوين للبنك املركزي العراقي بعد تقييم الضمانات اليت أجراها الصندوق املؤخرة وإعادة هيكلة 
املعايري االحرتازية والرقابة املصرفية بدعم مستشارين خارجيي، فضاًل عن  للدولة وتعزيز  العائدة  البنوك 
ذلك ستحتاج التدابري إىل التنفيذ من أجل منع غسيل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب، وتعزيز تشريعات 

مكافحة الفساد من أجل املساعدة يف دمج النظام املايل يف العراق باالقتصاد العاملي. 

خلفية إضافية 
أصبح العراق عضواً يف صندوق النقد الدويل يف 27 ديسمر1945 حبصة 1.663.80 مليون 

وحدة من حقوق السحب اخلاصة من صندوق النقد الدويل )أي حوايل 2.32 مليار دوالر(.
للمزيد من املعلومات حول صندوق النقد الدويل والعراق ينظر:

 http://www.imf.org/external/country/irq/
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اجلدول رقم 1 العراق: مؤشرات اقتصادية ومالية خمتارة، بي العامي 2013 و2021
)احلصة: حقوق السحب اخلاصة 34.3 مليون: 2014(

)مستوى الفقر: 23%، العام 2014(
الصادرات الرئيسة: النفط اخلام

201320142015201620172018201920202021

الرنامج الرنامج الرنامج الرنامج الرنامج الرنامج تقديري 

النمو االقتصادي 
واألسعار 

الللللنللللاتللللج احمللللللللللي اإلمجلللللللايل 
احلللقلليللقللي )الللنللسللبللة املللئللويللة 

للتغيري(

7.60.4-2.4-10.30.50.72.01.92.0

الللللنللللاتللللج احمللللللللللي اإلمجلللللللايل 
احلللللقلللليللللقللللي غللللللري اللللنلللفلللطلللي 

)النسبة املئوية للتغيري( 

12.45.1-18.7-5.0-0.02.03.04.04.0

مللعللامللل انلللكلللملللاش الللنللاتللج 
احمللللللللللي اإلمجلللللللللايل الللنللسللبللة 

املئوية للتغيري( (

0.04.7-27.0-13.2-7.85.35.05.24.7

الناتج احمللي اإلمجايل للفرد 
)بالدوالر األمريكي( 

7.0216.4924.5144.1614.3954.5424.7454.9625.164

الللللنللللاتللللج احمللللللللللي اإلمجلللللللايل 
)بالرتليون دينار عراقي( 

273.6259.5185.1177.1191.8203.4217.9233.8249.6

الناتج احمللي اإلمجللايل غري 
اللللنلللفلللطلللي )تللللرللللليللللون ديلللنلللار 

عراقي(

148.0142.6123.4122.3127.5135.7145.7158.0171.4

الللللنللللاتللللج احمللللللللللي اإلمجلللللللايل 
)مليار دوالر( 

234.6222.5158.7150.1162.6172.4184.7198.1211.5

انتاج النفط )مليون برميل 
يوميا( /1 

3.03.13.54.24.24.24.34.34.4

تلللصلللديلللر اللللنلللفلللط )مللللللليلللون 
برميل يومياً( 2/

2.42.53.03.63.63.63.63.63.6
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أسللللعللللار صللللللللادرات الللنللفللط 
/دوالر  )بلللرمللليلللل  اللللعلللراقللليلللة 

امريكي ( 

102.997.047.534.540.342.544.646.447.5

تللضللحللم سللعللر املللسللتللهلللللك 
للتغيري، هناية  املؤية  )نسبة 

املدة( 

3.11.62.32.02.02.02.02.02.0

تللضللحللم سللعللر املللسللتللهلللللك 
)نلللسلللبلللة املللللؤيللللة للللللتللغلليللري ، 

املعدل (

1.92.21.42.02.02.02.02.02.0

احمللللللللي  اللللللنلللللاتلللللج  مللللللن   %(
اإلمجايل(

احلساب القومي 

26.927.027.521.920.820.219.719.318.9إمجايل االستثمار احمللي 

17.419.318.212.411.711.110.610.29.8ومنه: العام 

69.572.179.088.885.085.084.383.682.3إمجايل االستهالك احمللي 

21.019.024.929.426.724.922.921.019.4 ومنه: العام

28.326.221.010.911.514.315.216.017.7إمجايل االدخار القومي 

0.55.27.28.69.6-11.414.04.11.9 ومنه العام

امللللللللللوازنلللللللللة   االدخللللللللللللللللللللللار: 
االستثمارية

1.40.8-6.4-11.0-9.2-5.9-4.5-3.3-1.3-

احمللللللللي  اللللللنلللللاتلللللج  مللللللن   %(
اإلمجللللللللللللللللايل ملللللللللللامل يللللذكللللر 

خالف ذلك(

 التمويل العام 

42.240.234.336.238.738.538.237.336.1العائدات احلكومية واملنح 

38.638.031.232.034.434.233.932.931.5عائدات النفط احلكومية 

الللللعللللائللللدات غللللري الللنللفللطلليللة 
احلكومية 

3.52.33.14.24.34.34.34.44.5

48.045.848.550.849.844.541.839.136.7اإلنفاق ومنه : 

30.626.530.338.438.133.431.228.926.9اإلنفاق اجلاري 

17.419.318.212.411.711.110.610.29.8اإلنفاق الرأمسايل 
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املوازنة املالية اإلمجالية )مبا 
يف ذلك املنح( 

5.8-5.6-14.3-14.7-11.1-6.0-3.6-1.8-0.6-

املللوازنللة االوللليللة املللاللليللة غري 
الللنللفللطلليللة )نللسللبللة مللؤيللة من 
الناتج احمللي اإلمجللايل غري 

النفطي(  

67.6-58.7-51.6-53.3-50.2-46.4-42.5-38.5-34.8-

املللوازنللة األوللليللة املللاللليللة غري 
النفطية املعدلة )نسبة مؤية 
اإلمجللايل  احمللي  الناتج  من 

غري النفطي( 3/

67.6-67.1-53.6-53.3-50.2-46.4-42.5-38.5-34.8-

اإلنفاق االويل غري النفطي 
امللللعلللدل )نللسللبللة ملللؤيلللة من 
الناتج احمللي اإلمجللايل غري 

النفطي( 3/

74.171.358.359.456.652.848.945.041.3

اإلنفاق االويل غري النفطي 
امللللعلللدل )نللسللبللة ملللؤيلللة من 
الللنللمللو احلللقلليللقللي الللسللنللوي(  

/3

17.29.4-30.1-1.2-2.6-2.6-2.5-2.2-2.3-

 فقرات املذكرة: 

صلللنلللدوق تللنللملليللة اللللعلللراق /
احلللللسللللاب  املللللاللللليللللة  وزارة 
بللللللللللالللللللللللدوالر )مبللللللللللللليللللللارات 

الدوالرات (  4/

6.30.72.42.42.42.42.42.42.4

إمجللللللايل الللللديللللن احلللكللومللي 
)نلللسلللبلللة ملللؤيلللة مللللن الللنللاتللج 

احمللي اإلمجايل( 5/

31.233.563.979.084.085.283.179.374.9

إمجللللللايل الللللديللللن احلللكللومللي 
)مبليارات الدوالرات(  5/

73.174.6100.2118.5136.5146.9153.5157.1158.4

الداخلي  احلكومي  الللديللن 
)نلللسلللبلللة ملللؤيلللة مللللن الللنللاتللج 

احمللي اإلمجايل( 

25.325.942.347.749.649.144.839.233.1

الداخلي  احلكومي  الللديللن 
)مبليارات الدوالرات (

59.357.667.171.680.784.682.777.670.1

احمللللللللي  اللللللنلللللاتلللللج  مللللللن   %(
يللللذكللللر  ملللللللا مل  اإلمجلللللللللللللايل 

خالف ذلك( 

املؤشرات النقدية 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

10

2.89.27.47.610.4-3.5-12.6-12.69.6النمو يف احتياطي النقود 

الللنللمللو يف اللللنلللقلللود مبللعللنللاهللا 
الواسع 

15.93.69.0-8.66.89.27.47.610.4

سياسة سعر الفائدة )هناية 
املدة ( 

6.06.06.0………………

احمللللللللي  اللللللنلللللاتلللللج  مللللللن   %(
يللللذكللللر  ملللللللا مل  اإلمجلللللللللللللايل 

خالف ذلك( 

 القطاع اخلارجي 

-1.3-3.3-4.5-5.9-9.2-11.0-6.4-1.40.8احلساب اجلاري 

1.11.32.22.84.1-3.1-9.67.40.1امليزان التجاري 

38.337.731.130.432.832.632.131.130.8صادرات السلع 

-26.6-28.3-30.0-31.3-31.7-33.5-31.2-30.3-28.7ايرادات السلع 

0.9-1.1-2.4-3.0-7.4-10.3-9.3-10.5-1.3عموم املوازنة اخلارجية 

إمجللللللللللايل االحللللتلللليللللاطلللليللللات 
)مبليارات الدوالرات ( 6/

77.866.753.442.740.139.335.431.531.6

 ألشللللهللللر ملللللن صللللللللادرات 
السلع واخلدمات 

10.812.79.97.87.06.75.950150

 سللللعللللر صللللللللرف الللللديللللنللللار 
اللللللعلللللراقلللللي )ديلللللللنلللللللار لللكللل 

دوالر، متوسط املدة(

1.1661.1661.167………………

سللللعللللر الللللللصللللللرف املللللعللللدل 
)النسبة  احلللقلليللقللي  الللفللعلللللي 
املؤية للتغيري يف هناية املدة( 

/7

6.54.67.5………………
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املصادر: السلطات العراقية وتقديرات خراء الصندوق.
ال تعكس إنتاج حكومة إقليم كردستان خالل االعوام 2013 و2014. . 1
2 .. SOMO تعكس صادرات إقليم كردستان من خالل املنظمة الوطنية لتسويق النفط 
 تقدير حساب لسنة كاملة من حتويالت احلكومة املركزية إىل حكومة إقليم كردستان يف األعوام . 3

2014 و2015 واملبالغ اليت مت حتويلها لشهرين فقط لل 2 و5 على التوايل .
 يعكس أرصدة صندوق تنمية العراق اليت مت نقلها من البنك االحتياطي الفدرايل يف نيويورك إىل . 4

البنك املركزي العراقي كحساب بالدوالرات األمريكية )أرصددة عوائد النفط ( آيار/مايو 2014.
 بضمنها املبالغ املتأخرة عن الدفع. . 5
 ابتداًء من العام 2014 بدأ تضمن حساب اإليرادات النفطية بالدوالر األمريكي، وبدءاً من العام . 6

2015 مت استبعاد حقوق السحب اخلاصة من التعريف حسب تعليمات البنك املكزي العراقي . 
إجيايب يعين التقدير. . 7
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العراق 
املراجعة األوىل والثانية لربنامج مراقبة خرباء الصندوق لثالث سنوات من االستعداد االئتماين 

القضايا الرئيسة: 
اإلطار: العراق يواجه صدمة مزدوجة جرّاء هجمات داعش، واالخنفاض احلاد يف أسعار النفط العاملية. 
الصراع أضر قطاعات االقتصاد غري النفطية من خالل نزوح وافقار ماليي املواطني وتدمري البنية التحتية 
واالصول املالية. إن اخنفاض أسعار النفط أدى إىل هبوط كبري يف إيرادات املوازنة؛ األمر الذي دفع بالعجز 
املايل إىل مستوى ال ميكن حتمله، واستجابت السلطات لألزمة مبزيج من التكيف املايل الضروري والتمويل 
وكذلك التزامها بتثبيت سعر صرف، وهذا الثبات يوفر أداًة مهمًة وفاعلة يف بيئة غري مستقرة مع ضعف 

القدرة على وضع السياسات بفعل الصراع مع داعش . 
برنامج مراقبة خرباء الصندوق: من أجل املساعدة يف مواجهة هذ الصدمة املزدوجة، بدأت السلطات 
بلرنامج مراقبة خراء الصندوق SMB يف تشرين الثاين/نوفمر 2015 إلنشاء سجل موثوق ميهد الطريق 
لرتتيبات التمويل احملتمل وأن نتائج أدائهم يف إطار برنامج مراقبة خراء الصندوق كانت مرضية إىل حدٍّ 

كبري. 
التوقعات واملخاطر: إن التوقعات احلالية مع االرتفاع الطفيف يف أسعار النفط ومع افرتاض أن تتوىل 
السلطات تنفيذ تدعيم النظام املايل املخطط، تبّي أنَّ عجز املوازنة ميكن أن ينخفض من 14% من الناتج 
احمللي اإلمجايل يف العام 2015 إىل أقل من 1% من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول2021 ، وميكن للدين 
العام أن يستقر حبلول عام 2018 وميكن أن يسجل ميزان املدفوعات فائضاً حبلول عام2021 ، وعلى 
الرغم من ذلك فإن املخاطر تبقى عالية جداً، وهي )أي املخاطر( نامجة باألساس عن اخنفاض أسعار 

النفط وتفاقم الصراع والتوترات السياسية وضعف القدرة االدارية. 
 االستعداد االئتماين: من أجل ردم اهلللوة املالية اليت تللرتاوح بي 18.1 مليار دوالر بي عام 2016 
والعام 2019 طلبت السلطات ثالث سنوات من االستعداد االئتماين )SBA( مع إمكانية احلصول على 
 SDR قروض الصندوق )صنوق النقد الدويل( مببلغ يقدر بل 3.831 وحد من حقوق السحب اخلاصة
)أي حوايل 54 مليار دوالر أمريكي أو حبصة240%(، فضمانات التمويل املعمول هبا تغلق الفجوة املالية 

يف الثمانية عشر شهراً القادمة. 
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توصيات مهمة للسياسات : 
ختفيض اإلنفاق العام إىل مستوى متكن حتمله من خالل تثبيت النفقات على القيمة اإلمسية للعام 	 

2015 من أجل استعادة التوازن املايل يف املدى املتوسط . 
محاية اإلنفاق االجتماعي . 	 
اإلصالح الشامل لإلدارة املالية العامة )PFM( للحيلولة دون تراكم مبالغ املتأخرة عن الدفع وحتسي 	 

كفاءة اإلنفاق. 
الشروع يف إعادة هيكلة املصارف اململوكة للدولة اليت تسيطر على النظام املصريف .	 

خلفية: العراق يواجه أزمة مالية وأزمة ميزان مدفوعات حادة 
1 . إن االقتصاد العراقي قد تضرر بشدة جّراء اهنيار أسعار النفط وهجمات داعش، قد ساءت 
البيئة اخلارجية منذ االتفاق على برنامج مراقبة خراء الصندوق SMP 1 ويرجع ذلك باألساس إىل الرتاجع 
املتزايد يف أسعار النفط، إن الصراع الدائر مع داعش اليزال يستنزف موارد الدولة مسبباً موجات جديدة 

من النازحي؛ لذا اليزال الوضع السياسي يف العراق يعاين االضطراب. 

A. خلفية: 
2 . أحرزت القوات العراقية تقدماً يف استعادة األراضي اليت احتلها داعش، ففي كانون الثاين/ يناير 
استعادت القوات العراقية وحلفاؤها السيطرة على مدينة الرمادي، غرب بغداد، وشنت محلة عسكرية من 

أجل استعادة مدينة الفلوجة، 50 كم غرب بغداد. 
 3 .إن هجمات داعش أدت إىل زيادة أعداد النازحني داخلياً IDPs إىل 4 ماليني، وهناك حوايل 
بضمنهم 250.000 الجئ  السكان(،  من  الصحية )%27  املساعدة  إىل  حيتاجون  ماليني   10
النساء  من  منهم  نسبة %60  وأن  الفقرة 3(،   MEFP واالقتصادية  املالية  السياسات  )مذكرة  س��وري 
واألطفال أغلبهم يقطنون يف الشمال بضمنها حكومة إقليم كردستان إذ منحوا اإلقامة اليت تتضمن حق 
العمل، وتدفق الالجئي هذا أضاف صعوبة للوضع الداخلي اإلنساين الذي تواجهه احلكومة العراقية، 
وعلى وفق مسوحات حديثة فإن نسبة 48% من العراقيي، وهو ما يعادل 18 مليون شخص يرغب 

باهلجرة. 

 IMF Country Report No. 16/11. Iraq: Staff-Monitored Program-Press:1 . ينظر
 ..Release; and Staff Report
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4 . استجابة لتصاعد االحتجاجات جراء عدم إحراز أي تقدم يف معاجلة الفساد املنتشر على نطاق 
ال��وزراء العبادي تعدياًل وزاري��اً،  واس��ع وعد الكفاءة وت��ردي اخلدمات احلكومية، فقد اق��رح رئيس 

واملفاوضات جارية منذ آذار /مارس 2016 بي األحزاب السياسية للقيام بالتعديل الوزاري احملتمل. 
5 . التزال العالقات بني احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان متوترة، فمن جهة أعلنت القيادة 
يف حكومة إقليم كردستان االستفتاء الكردي، ومن جهة أخرى أجتمع وفد رفيع املستوى من حكومة 
إقليم  املللوازنللة بي حكومة  تقاسم  اتفاق  استئناف  لبحث  بغداد  االحتللاديللة يف  باحلكومة  إقليم كردستان 
التابعة  املناطق  املستخرج من  النفط  فإن عوائد  االتفاق  كردستان واحلكومة االحتادية، وعلى وفق هذا 
حلكومة اإلقليم تللؤول إىل احلكومة االحتللاديللة واألخلللرية بللدورهللا حتللول ما يعادل 17% من النفقات غري 
السيادية يف املوازنة االحتادية2 أما على مستوى أسعار النفط يف موازنة عام 2016، فإن صايف التدفقات 
سيكون يف صاحل حكومة إقليم كردستان كون عوائد النفط املخصصة يف املوازنة حلكومة اإلقليم )11 
ترليون دينارعراقي يف موازنة عام 2016( وهو أقل من التحويالت املخصصة يف املوازنة حلكومة اإلقليم 

البالغة )13 ترليون دينارعراقي يف موازنة عام 2016(، انظر جدول رقم 3. 
ومن أجل تسهيل ترتيبات تقاسم املوازنة بي احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان، ينتظر 
باألستعانة  تدقيقه  االخلللرية  تعتزم  الللذي  إقليم كللردسللتللان،  نفط حكومة  عللائللدات  تعويض  الطرفي  كللال 
بشركات التدقيق الدولية بدءاً من األول من متوز/يوليو 2016 املاضي، بتحويالت املوازنة اليت تؤول إىل 
 MEFP حكومة إقليم كردستان على وفق ترتيبات تقاسم السلطة )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية

الفقرة 19(. 

B . التطورات االقتصادية األخرية: 
6 . يف العام 2015 اخنفض الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 2.4، على الرغم من زيادة إنتاج النفط 
بنسبة 13% )ينظر اجلللدول رقللم 1 اجلللداول 2-1( وإن قطاعات االقتصاد غري النفطية قد شهدت 
انكماشاً اقتصادياً واسعاً )-19%( كنتيجة للحرب مع داعش، وعملية تدعيم النظام املايل اجلارية )الفقرة 
7(. يف كانون الثاين/يناير–آيار/مايو 2016 أنتج العراق 4.4 مليون برميل يومياً فيما قدرت حكومة 
إقليم كردستان وشركات مدالند النفطية، أهنا أنتجت 0.8 مليون برميل يومياً وصدرت احلكومة االحتادية 
3.3 مليون برميل يومياً مبعدل سعر29 دوالراً للرميل الواحد، ويف العام 2015 اخنفض معدل التضخم 
يف سعر املستهلك )CPI( إىل معدل 1.4% إالَّ أنه من املرجح أن تقل هذه النسبة، ألن معدل التضخم 
يف سعر املستهلك )CPI( يشمل املناطق اليت حتتلها داعللش اليت تضم حللوايل 20% من السكان قبل 

2 . النفقات غري السيادية: وهي تعرف باإلنفاق اإلمجايل مطروحاً منه نفقات جملس النواب والرئاسة والوزارة ووزارة اخلارجية ووزارة 
الدفاع واحملكمة االحتادية واهليئات احلكومية املختلفة وخدمة الدين. 
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احتالل داعش هلا ويف نسيان/أبريل زاد معدل التضخم يف سعر املستهلك )CPI( بنسبة 1.9 سنوياً.
7 . يف العام 2015 توسع العجز املايل بنحٍو كبري ليصل إىل 14.3% من الناتج احمللي اإلمجايل 
بسبب اخنفاض أسعار النفط على الرغم من التدعيم املايل الكبري )ينظر اجلداول6-3( ويف مواجهة 
االخنفاض احلاد يف أسعار النفط خّفضت السلطات من اإلنفاق األويل غريالنفطي املعدل3 مبعدل%30 
 NOPB من القيمة احلقيقية، واغلب النفقات االستثمارية وتلقيص الرصيد األويل غري النفطي املعّدل
بنسبة 13% من الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي مقارنة مع عام 2014، ومت تغطية العجز الناتج يف 
الغالب من خالل إصدار حواالت اخلزينة والقروض اليت تقدمها املصارف اململوكة للدولة كمصرف الرشيد 
نافذة  اإلمجلللايل( ونسبة 44% مت متويلها من  احمللي  الناتج  يكافئ 9.8% من  )مببلغ  الرافدين  ومصرف 
اخلصم )احلسم( للبنك املركزي العراقي، ومت متويل العجز أيضاً من خالل سحب الودائع احلكومية )بنسبة 
2% من الناتج احمللي اإلمجللايل(، ومن تراكم املبالغ املتأخرة عن الدفع )الداخلية واخلارجية( )بنسبة2.8 
النقد  بقيمة1.2 مليار من صندوق  الناتج احمللي اإلمجللايل( وكذلك قرضي  التوايل من  و 2.2%( على 
الدويل4، والبنك الدويل، إن العجز املايل خالل الربع األول من العام 2016 يقدر بل 2.4% من الناتج 
احمللي اإلمجايل )سنوياً( وأن العجز األويل غري النفطي شكل 5.6% من الناتج احمللي اإلمجايل؛ وكان ذلك 
نتيجة الخنفاض عوائد النفط بنحٍو كبري أقل من املخطط؛ بسبب اخنفاض أسعار النفط )ينظر الفقرة 6( 
وكذلك كانت أولوية السلطات دفع األجور والرواتب التقاعدية والتحويالت على حساب اإلنفاق على 
السلع واخلدمات واالستثمارات غري النفطية، واستمر تنفيذ االستثمارات النفطية ومتويلها بنحٍو رئيس من 
تراكم املبالغ املتأخرة عن الدفع لشركات النفط العاملية IOCs )ينظر الفقرة 12 شركات النفط العاملية ( . 

3 - لتسهيل املقارنة على مرورالوقت مت تعديل تقدير احلسابات لسنة كاملة من حتويالت احلكومة املركزية إىل حكومة إقليم 
كردستان يف األعوام 2014 و2015 اليت مت حتويل املبالغ الفعلية لشهرين فقط 2 و5 على التوايل . 

4.See IMF Country Report No. 15/235. Iraq: 2015 Article IV Consultation 
and Request for Purchase under the Rapid Financing Instrument.
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IRAQ 

6 INTERNATIONAL MONETARY FUND 

Figure 1. Iraq: Recent Economic Developments and Outlook, 2013–21 

 

 

 

 

 

Sources: Iraqi authorities; Bloomberg; and IMF staff calculations.
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8. ازداد عجز احلساب اجلللاري إىل نسبة 6.4% من الناتج احمللي اإلمجللايل يف العام 2015؛ بسبب 
اخنفاض أسعار النفط )ينظر اجلدول رقم 7(، وقد مت تغطية العجز بنحٍو أساس سحب،1 مليار دوالر 
من موجدات املصارف التجارية من العملة األجنبية و13 ملياراً من االحتياطات الرمسية من العمالت 
األجنبية اليت اخنفضت إىل 53 ملياراً )10 أشهر من استرياد السلع واخلدمات( يف هناية عام2015 ، 
وإىل أكثر من 50 مليار دوالر يف هناية آذار مارس 2016 5، االحتياطيات الرمسية العراقية من العملة 
األجنبية تشكل 195% من مقياس معدل كفاية االحتياطيات RA يف هناية عام 2015 كان أعلى من 
نسبة 100-150% من معدل الكفاية، ويف الوقت نفسه فإن االحتياطيات بلغت 125% من مقياس 
كفاية االحتياطيات املعّدل من صادرات النفط وهي تقع ضمن نطاق معدل الكفاية )ينظر جدول13( 
إن االحتياطيات املتصلة بالسلع األساسية هي مهمة جداً لالقتصاد العراقي الذي يعتمد بنحٍو أساس 

على النفط. 
9 .النقود مبعناها الواسع تعرضت إىل انكماش بنسبة 9% يف العام 2015 األمللر الللذي انعكس على 
املصارف التجارية وعلى حجم العملة األجنبية وضعف النشاط يف القطاعات االقتصادية غري النفطية 

)ينظر اجلداول 9-8 (. 
10. إن الفرق بي السعر الرمسي والسعر املوازي لصرف العمالت ارتفع من نسبة 3% كمعدل يف كانون 
األول / ديسمر إىل حوايل نسبة9% يف آيار /مايو ، إذنْ خفض البنك املركزي العراقي من حجم مزاداته 

للعمالت األجنبية يف السوق الرمسية، )ينظر الشكل رقم 1(. 
11. إن العائد من سندات الدوالر العراقية املستحقة يف العام 2028 تضاعف من نسبة 6% يف حزيران /
يونيو إىل نسبة 12% يف كانون األول/ديسمر عام 2015 مث تراجع إىل نسبة 11% يف آيار/مايو 2016 

بالتزامن حركة أسعار النفط )ينظر الشكل 1(. 
 SMP اإلداء على وفق برنامج مراقبة خرباء الصندوق . C

12 .إداء السلطات على وفق برنامج مراقبة خراء الصندوق SMP  كان مقنعاً إىل حدٍّ كبري مع األخذ 
واالقتصادية،  املالية  السياسات  )مللذكللرة  الصعب  األمللين  والللوضللع  النفط  أسعار  اخنفاض  احلسبان  بعي 
اجلداول 1-2 والفقرة 11(: حققت السلطات ثالثة من بي مخسة أهداف إرشادية IT لكل من هناية 
النفطي6وعلى صايف  املايل غري  الرصيد  آيار/مارس 2016 على  كانون األول/ديسمر 2015 وهناية 
االحتياطات الرمسية وصايف املوجودات احمللية للبنك املركزي العراقي بالنظر لإلنفاق اجلاري على األجور 
والرواتب التقاعدية والسلع واخلدمات والتحويالت، أما اهلدف املتعلق باإلنفاق االجتماعي مل يتحّققنْ 
5 - إن العجز احلقيقي يف احلساب اجلاري رمبا يكون أوسع يف العام 2015 يف ضوء األخطاء الكبرية والسهو )17 ملياراً أو 

10.8 من الناتج احمللي اإلمجايل( يف ميزان املدفوعات اليت قد تأيت من اإليرادات غري املسجلة أو تدفقات رأس املال. 
6 - إن الرصيد األويل غري النفطي يعرف على أنه الفرق بي العائدات غري النفطية واإلنفاق األويل غري النفطي أي باستثناء فائدة 

املدفوعات، ينظر املذكرة الفنية للتفاهم TMU، الفقرة 18.
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بفارق ضئيل يف كانون األول /ديسمر 2015 )إن األهداف املتصلة لألرصدة املالية غري النفطية حتققت 
وبشكل مريح حىت من دون أي إنفاق(، إن اهلدف املتعلق بتصفري املبالغ املتأخرة عن الدفع الداخلية 
املرتاكمة غري املدفوعة مل يتحقق بسبب القيود النقدية احلكومية وقد تراكمت على السلطات 3.6 مليار 
من املبالغ املتأخرة عن الدفع املستحقة لشركات النفط العاملية ICOs بنهاية كانون األول/ديسمر2015 
وارتفعت إىل 4.7 مليار يف هناية آذار /مارس 2016، التزمت السلطات بدفع كل مجيع املبالغ املتاخرة 
عن الدفع املستحقة إىل شركات النفط العاملية بنهاية كانون األول/ديسمر عام 2016 )نادي باريس، 
مذكرة السياسات املالية واالقتصادية MEFP انظر، اجلدول رقم 3( لضمان االستثمار النفطي وعائدات 

النفط يف الوقت املناسب واليت ستظل املصدر الرئيس لتمويل اإليرادات والنفقات العامة يف العراق.

خللراء 	  مراقبة  لرنامج  األوىل  للمراجعة  الللثللالث   SB اهليكلية  املعيارية  القواعد  تلبية كللل  مت 
الصندوق SMB: أكملت وزارة التخطيط املسح على املبالغ املتأخرة عن الدفع الداخلية 
مليار   6.4( عراقي  دينار  ترليون  بلغت 7.8  اللليت  النفطي  االستثماري غري  اإلنللفللاق  على 
دوالر أو 4% من الناتج احمللي اإلمجايل( يف هناية شباط/فراير 2016 أعدت وزارة التخطيط 
وصندوق النقد الدويل قائمة جبميع احلسابات املصرفية اليت تسيطر عليها وزارة املالية، وكذلك 
كل وحللدات اإلنللفللاق واإلنللفللاق الفرعي للحكومة املركزية: بلغت األملللوال املللودعللة يف هذه 
احلسابات 9.3 ترليون دينار عراقي )5% من الناتج احمللي اإلمجايل( بنهاية عام 2015، وأن 
املصارف اململوكة للدولة عينت مدقق حسابات خارجي لتدقيق بياناهتا املالية لعام2014 
على وفق املعايري الدولية. وتلَُعدُّ املصادقة على مسودة قانون اإلدارة املالية من قبل وزير املالية 
املراجعة  مللن  هيكلياً  اللللدويل، معياراً  اللللدويل، والبنك  النقد  تعليمات صللنللدوق  مللع  يتفق  مبللا 
الثانية لرنامج مراقبة خراء الصندوق SMP مل يتم تلبيته بعد، األعمال التحضريية جتري 
األوىل  للمراجعة  معيارية هيكلية  قاعدة  وهللي  الللدويل،  النقد  لصندوق  التقنية  املساعدة  مع 
لالستعداد االئتماين SBA )مذكرة السياسات االقتصادية واملالية MEFP ، اجلدول رقم 

 .)5
D. توقعات: 

 13. مت تنقيح التوقعات بنحٍو جوهري – بتخفيضها على األغلب – منذ املصادقة على برنامج مراقبة 
خراء الصندوق ) ينظر النص يف اجلدول رقم 1 واجلداول 9-1( . 

مت مراجعة الناتج احمللي اإلمجللايل األمسللي بالتخفيض يف العام 2015 ألن االنكماش يف الناتج 
احمللي اإلمجايل احلقيقي غري النفطي أعمق بكثري )-19% بداًل -%8( . 



تقرير صندوق النقد الدويل رقم 225/16

19

أسعار النفط العراقية، اليت هي أقل بنسبة 7 دوالرات من معدل أسعار النفط باألسعار احلالية7 
حىت اآلن يف العام 2016 ، عدلت باالخنفاض متاشياً مع توقعات اخنفاض أسعار النفط. 

إنتاج النفط العراقي )4.2 مليون برميل يومياً( يتوقع له أن يبقى قريباً إىل املستوى الذي وصل إليه 
يف احلقبة املمتدة بي كانون الثاين/يناير وآيار/مايو للعام 2016 على مدى اخلمس سنوات القادمة الن 
زيادة املتوقعة يف انتاج النفط حتتاج إىل مضاعفة االستثمار النفطي وهذا االمر تعرتف السلطات بعدم 

جدواه نظرا للتوقعات خبصوص االزمة املالية . 

اجلدول رقم 1 العراق : مؤشرات اقتصادية خمتارة، 2021-2013
201320142015201620172018201920202021

الرنامجالرنامجتقديريالرنامج1تقديري الرنامج1تقديري الرنامج التقديرات

منو الناتج احمللي احلقيقي 
) %(7.60.4-1.52.4-10.610.30.50.72.01.92.0

اللللنلللاتلللج احمللللللللي اإلمجلللللايل 
غري النفطي )%(

12.45.1-8.0-18.7-0.05.0-0.02.03.04.04.0

3.11.63.02.33.02.02.02.02.02.02.0التضخم

إنلللللتلللللاج اللللنلللفلللط )مللللللليلللون 
برميل يف اليوم(

3.03.13.43.54.14.24.24.24.34.34.4

الللنللفللط مليون  صلللللادرات 
برميل يف اليوم

2.42.52.93.03.63.63.63.63.63.63.6

النفط  أسللعللار صلللللادرات 
بلللللللللاللللللللللدوالر األملللللريلللللكلللللي 

للرميل الواحد( 
102.997.050.147.545.034.540.342.544.646.447.5

املللللللوازنللللللة املللللاللللليللللة )نللسللبللة 
مللئللويللة مللن الللنللاتللج احمللي 

اإلمجايل(
5.8-5.6-14.5-14.3-10.2-14.7-11.1-6.0-3.6-1.8-0.6-

املالية األولية غري  املوازنة 
النفطي ) نسبة مئوية من 
اللللنلللاتلللج احمللللللللي اإلمجلللللايل 
غللللري اللللنلللفلللطلللي(  )نللسللبللة 
من الناتج احمللي اإلمجايل 

غري النفطي(

67.6-58.7-52.1-51.6-56.3-53.3-50.2-46.4-42.5-38.5-34.8-

7 - خامات برنت من اململكة املتحدة، وديب الفاتح، وغرب تكساس الوسيط. 
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املالية األولية غري  املوازنة 
الللنللفللطللي امللللعلللدللللة )نللسللبللة 
من الناتج احمللي اإلمجايل 

غري النفطي(2/

67.6-67.1-56.2-53.6-56.3-53.3-50.2-46.4-42.5-38.5-34.8-

غلللري  األويل  اإلنللللللللفللللللللاق 
النفطي املعدل )السنوي( 
نللسللبللة مللئللويللة ملللن الللنللمللو 

احلقيقي 2/

17.29.4-21.9-30.1-2.81.2-2.6-2.6-2.5-2.2-2.3-

إمجللللايل الللديللن احلللكللومللي 
الناتج  مللن  مئوية  )نسبة 

احمللي اإلمجايل(

31.233.561.763.966.079.084.085.283.179.374.9

مللوازنللة احلللسللاب اجللللاري 
الناتج  مللن  مئوية  )نسبة 

احمللي اإلمجايل(

1.40.8-7.0-6.4-5.5-11.0-9.2-5.9-4.5-3.3-1.3-

إمجللللللللايل االحلللتللليلللاطللليلللات 
اللللللللدولللللللليلللللللة )مبللللللللللللليللللللارات 

الدوالرات(

77.866.751.153.442.542.740.139.335.431.531.6

إمجللللللللايل االحلللتللليلللاطللليلللات 
الللللللدوللللللليللللللة )أشللللللهللللللر مللن 
تصدير السلع والبضائع(

10.812.78.49.96.87.87.06.75.95.15.0

االبتدائية  املالية  الفجوة 
)مبليارات الدوالرات(

0.00.00.00.00.04.98.43.51.30.00.0

اللللفلللجلللوة امللللالللليلللة املللتللبللقلليللة 
مبليارات الدوالرات

0.00.00.00.00.00.00.05.50.60.00.0

حللللللسللللللاسلللللليللللللة الللللللفللللللجللللللوة 
دوالر   1 لكل  التمويلية 
يف تلللغلللري أسللللعللللار الللنللفللط 

)مبليارات الدوالرات(

0.00.00.00.00.030.7/1.31.31.31.31.3
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املصدر: السلطات العراقية وتقديرات خراء صندوق النقد الدويل .
1/ التقرير القطري لصندوق النقد الدويل رقم 11/16 . العراق : برنامج مراقبة خراء الصندوق .

2/ تعديل احلساب لتقديرات سنة كاملة من حتويالت احلكومة املركزية إىل حكومة إقليم كردستان يف 
العامي 2014 و2015 ، التحويالت الفعلية اليت حصلت للشهرين الثاين واخلامس على التوايل .

3/ تاثريات نصف سنة .

مع افرتاض أن السلطات ستنفذ التدعيم املايل اليت ستكون مبثابة تثبيت اإلنفاق األمسي على 	 
املستوى الذي كان فيه لعام 2015 )من خالل التدابري اليت ستناقش يف ادناه( فإن العجز 
اجلللاري  الناتج احمللي اإلمجلللايل، وعجز احلساب  املللايل ميكن أن يقتصر على 14.7% من 
املايل  العجز  العام 2016، وسيتم متويل  الناتج احمللي اإلمجللايل يف  بلمستوى 11.0% من 
بنحٍو رئيس من خالل اللجوء إىل التمويل احمللي )الفقرة 19(، لكن التمويل اخلارجي ميكن 

أن حُيفَّز أيضاً من خالل قرض االستعداد االئتماين SBA )الفقرة 29(. 
إن التقشف املايل املقرتح للعام 2016 من املتوقع أن يؤدي إىل انكماش أكثر بنسبة %5 	 

يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي غري النفطي يف العام 2016، مع حتسن االستثمار النفطي 
السابق واحلايل يف موازنة 2016 فمن املمكن أن يزيد أنتاج النفط بنسبة 20% وهو ما يعين 

منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة 10% لعام 2016 
ويف املدى املتوسط فإن التوقعات جيب أن تتحسن؛ وذلك الن أسعار النفط ستغطي إىل حٍد 	 

ما، ومت تنفيذ اإلصالحات اهليكيلة ويستمر التقدم يف اسرتجاع األراضي اليت حيتلها داعش. 
إن الزيادة املخططة يف أسعار النفط والتدعيم املايل – الذي حيتاج ألن يستمر بعد انتهاء 
مدة الرنامج – ستعمل على تقليص العجز املايل إىل أقل من 1% من الناتج احمللي اإلمجايل 
وستعمل استعادة التوازن يف ميزان املدفوعات ليحقق فائضاً حبلول 2021. إن الدين العام 
سيصل إىل أعلى مستوى بنسبة 85% من الناتج احمللي اإلمجللايل يف العام 2018 وإمجايل 
االحتياطيات الرمسية من النقد األجنيب ستهبط إىل مستوى 31% مليار دوالر )نسبة 5.1 

ملدة أشهر من واردات السلع واخلدمات( يف العام 2020 . 
التكيف مع 	  العراق ان يستخدم خمللزون االحتياطي لتسهيل  الللذي سيتعي على  الوقت  يف 

الصدمات ، فان احتياطيات النقد االجنيب يتوقع ان تبقى كافية على نطاق واسللع تكفي 
انتاج  املايل اخلارجي وبقاء االفرتاضات بشان  الدعم  املتوخى وحتقق  املايل  للتكيف  لتطبيق 

النفط واسعاره )اجلدول رقم 3 (. 
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14. التوقعات ختضع إىل كل من تفاقم املخاطر واحنسارها، فمن جهة أن تصاعد الصراع مع 
داعش و/أو تدهور الوضع األمين يف جنوب البلد سيعمل على إضعاف النمو، واملالية العامة، وميزان 
املدفوعات، وأن مزيداً من اخنفاض أسعار النفط أو نقص التمويل املخطط، أو يف إنتاج النفط سيستلزم 
متوياًل نقدياً غري مباشر أكر، وسحباً أسرع من احتياطيات العملة األجنبية الرمسية، ومن جهة أخرى فإن 
أي زيادة يف أسعار النفط ولو بل 1 دوالر ستعمل على زيادة عائدات النفط السنوية بل 1.3 مليار دوالر 
)ينظر النص يف اجلدول رقم1(، وقد صمم الرنامج على أن مثل تلك العوائد اإلضافية ستتدفق بنحٍو 
الللذي من شأنه تقليص االعتماد على املخزون االحتياطي  أعلى من أسعار النفط املخطط هلا؛ األمللر 
)الفقرة 19(، واستجابة هلذه السياسة فإنه سيتم تنقيحها يف املراجعات الالحقة إذا ما كانت أسعار النفط 

أعلى دائماً من توقعات الرنامج. 

 السياسات االقتصادية ملعاجلة األزمات: 
إن الغاية من الرنامج هي حتقيق القدرة على حتمل الديون واحلفاظ على االستقرار اخلارجي مع 
محاية اإلنفاق االجتماعي؛ من أجل احلفاظ على التماسك االجتماعي، إن السلطات استجابت لألزمة 
مبزيج من التكّيف املايل الضروري والتمويل مع احلفاظ على التزامها تثبيت سعر الصرف ومحاية اإلنفاق 
املهجرين  إىل  والتحويالت  الزراعية  واإلعللانللات  والللغللذاء  والتعليم  الصحة  اإلنفاق على  أي  االجتماعي، 
داخلياً والالجئي، ويهدف الرنامج أيضاً إىل تقوية اإلدارة املالية العامة، وكذلك استقرار القطاع املايل 

والتنمية. 

A. إدارة الضغوط اخلارجية 
15. التزمت السلطات باحلفاظ على ثبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي 

)مذكرة السياسات املالية واالقتصادية، الفقرة 13(. 
إن ثبات سعر الصرف يوفر ركيزة أساسية يف بيئة غري مستقرة للغاية مع ضعف القدرة السياسية؛ 
بسبب الصراع مع داعش، يف ظل هذه الظروف فإنه من غري املستحسن استيعاب الصدمات اخلارجية من 
خالل املزيد من مرونة سعر الصرف ويف الوقت الذي ميكن خلفض قيمة العملة أن يساعد على التكيف 
املايل – إذ يوفر للحكومة إمكانية مقاومة الضغوط يف رفع األجللور وختصيصات املوازنة األخللرى- بيد 
أنه ينطوي على خماطر تفاقم التوترات االجتماعية القائمة ومن شأنه أيضاً أن يؤدي إىل ارتفاع يف معدل 
التضخم طاملاً أن معظم املواد الغذائية واالستهالكية يتم استريادها من اخلارج، فضاًل عن ذلك فإن خفض 

قيمة العملة سيكون له تأثرٌي طفيف على الصادرات اليت تقتصر على النفط واملنتجات املتعلقة به. 
16. أزالت السلطات تدرجيياً القيود املتبقية على الصرف األجنيب وممارسات تعدد أسعار الصرف 
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MCP )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية، الفقرة 14(، إن مثل هذا التحرك حيال قبول االلتزامات 
على وفق املادة الثامنة من مواد اتفاقية صندوق النقد الدويل سيبعث بإشارات إجيابية إىل جمتمع االستثمار 
بأن العراق ملتزم باحلفاظ على نظام تصريف العمالت املتحررمن القيود وممارسات تعدد أسعار الصرف 
MCP بالنسبة للمعامالت الدولية الراهنة، لذا سيؤدي إىل توفري مناخ مالئم لألعمال، وكخطوة أوىل 
الللوزراء على تعديل قانون االستثمار وقدمه إىل الرملان أو أن يصدر البنك املركزي  فقد صللادق جملس 
العراقي توضيحاً لالئحة التنفيذية من أجل إزالة القيود على نقل عائدات االستثمار اليت تسبب تقييد 
صرف العمالت )قاعدة معيارية هيكلية، ينظر اجلدول رقم 5( وبناًء على التوصية األخرية املقدمة بُِعَثتنْ 
املساعدة التقنية التابعة لصندوق النقد الدويل، وكخطوة ثانية فإن البنك املركزي العراقي سيزيد من مبيعات 
النقد األحنيب تكون صاحلة لتعامالت الصرف اجلارية يف السوق الرمسي من أجل تقليص الفارق بي أسعار 
بنهاية عام 2016، سيقوم بتحديد  العراقي  البنك املركزي  الواقع أن  الرمسية )الفقرة 10(، يف  الصرف 
أسبوعي إرشادي لشراء النقد يف مزادات العملة األجنبية، وهذا يعين أن أي مصرف حيتاج إىل نقد إضايف 
لتغطية نفقات السفر املشروعة لعمالئها سيكون قادراً على احلصول على املبلغ املطلوب فوق هذه احلدود 

بعد تقدمي الوثائق املطلوبة . 

B . تنفيذ التدعيم املايل من أجل إبقاء الدين مبستوى ميكن حتمله. 
17. من أجل احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي فإن احلكومة ستستمر بتنفيذ تدعيم مايل كبري 
من أجل جعل اإلنفاق مبستوى ميكن حتمله )مستدام( بالنظر للمستوى املتدين جداً من العوائد النفطية 
)مذكرة السياسات املالية واالقتصادية MEFP(، الفقرات 15-16، الفقرة يف اجلللدول 2، واجلللداول 
)3- 6( وعلى ما تقدم فإن ذلك سيتطلب: أواًل: مزيٌد من التقليص يف الرصيد األويل غري النفطي املعّدل 
الناتج احمللي  املالية واالقتصادية MEFP( حبدود 11% من  )معايري االداء PC ، )مذكرة السياسات 
اإلمجايل غري النفطي )4.3 ترليون دينار عراقي أو 3.6 مليار دوالر( خالل املدة احملصورة بي 2016 
إىل 2019 وأن الزيادة الكبرية يف التمويل الداخلي اخلارجي أيضاً على املدى القصري من شأهنا أن تبقى 
متوافقة مع القدرة على حتمل الدين يف املدى املتوسط )الفقرة 22(، إن التدعيم املايل اجلاري كردِّ فعٍل 
على القيود املفروضة على النقد دفع بامليزانية األولية غري النفطية إىل مستوى أقرب للتناغم مع اإلنفاق 
العام املستدام يف ظل فرضية الدخل الدائم PIH 8. ومن أجل تقليص تأثري التدعيم املايل على املواطني 
فان احلكومة ستحمي اإلنفاق االجتماعي، أي: اإلنفاق املتعلق بالصحة والتعليم والتحويالت املخصصة 
8 - يف ظل فرضية الدخل الدائم، مع املسار احلايل ألسعار النفط فإن املستوى الذي ميكن حتمله للعجز األويل غري النفطي – 
املستوى الذي من شأنه أن يسمح برتاكم مدخرات كافية على املدى الطويل ومثل هذه الوفورات من العوائد املالية من االدخار 
ميكنها أن متول املستوى الثابت من اإلنفاق العام بعد 35 عاماً – هو 31% من الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي؛ مما يعين أن 

إمجايل التكيف املايل للنسبة 23% ملستوى عام 2015 . 
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لشبكة احلماية االجتماعي للمهجرين داخلياً IDPs والالجئي. )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية، 
هدف تأشريي IT ، اجلداول 3 و4(. 

جدول رقم )2( العراق: خالصة احلساب املايل للحكومة املركزية : . 2013–21
برتليونات الدنانري العراقية ما مل يذكر خالف ذلك

20172018201920202021التكيف 2013201420152016

الرنامج1 
)a(

التقديرات 
)b(

الرنامج 1 
)c(

عوائد 
الرنامج

)d(

)cd-()cd-( الرنامجالرنامج

17478838790-1151046263826418اإليرادات واملنح 

6670747779-1-106995558735716اإليرادات النفطية 

28991011-10676971اإليرادات غري النفطية 

09591919192-13111991901039013النفقات 

127368686867-8469665677689النفقات اجلارية 

33535343333-3332343339363واألجور

11010101010-9812912102الرواتب التقاعدية 

266666-16954862السلع واخلدمات 

51313131313-201413916132التحويالت 

1121330134556فوائد املدفوعات 

تعويضات احلرب 
)املدفوعات للكويت( 

5500000050000

2223232424-12-4850253426224النفقات االستثمارية 

1515151515-15241419151504املتعلقة بالنفط  

88899-7-322611151174غري املتعلقة بالنفط 

-2-4-8-12-021-5-26-21-26-29-15-16الرصيد بضمنه املنح  

171929262126502112842التمويل 

-9-6-114-5-3-321-1362التمويل اخلارجي 

118101010-5133123202222التمويل احمللي 

00000666104200الفجوة التمويلية االبتدائية 

0000000006100الفجوة التمويلية املتبقية 

0 فقرات املذكرة 

اإلنفاق األويل غري 
النفطي /1

110907569867313-37272717171
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التحويالت إىل حكومة 
إقليم كردستان 

1633313103-71010101010

اإلنفاق األويل غري النفطي 
املعدل /3

1101027872867313-17272717171

اإلنفاق األويل غري النفطي 
املعدل )النمو السنوي 

احلقيقي ،% (/3

179-25-30-71-8-293-3-2-2-2-

الرصيد األويل غري 
النفطي/4 

100-84-69-64-77-65-121-64-63-62-61-60-

الرصيد األويل غري النفطي 
املايل املعدل /3

100-96-74-66-77-65-12164-63-62-61-60-

الرصيد األويل املايل غري 
النفطي املعدل )نسبة من 
الناتج احمللي اإلمجايل غري 

النفطي(/3

68-67-56-54-56-53-3050-46-42-38-35-

الدين العام ) نسبة من 
الناتج احمللي اإلمجايل ( 

31346264667913158485837975

إمجايل االيرادات الدولية 
)مبليارات الدوالرات( 

786751534343011-4039353132

املصادر: 
1/ السلطات العراقية وتقديرات خراء الصندوق وتوقعاهتم، وتقرير صندوق النقد الدويل القطري رقم العراق برنامج مراقبة 

خراء الصندوق 11/16. 
2 /يستثىن من ذلك مدفوعات الفائدة واإلنفاق املتعلق بالنفط وتعويضات احلرب للكويت من إمجايل النفقات.
3 / احلساب املعدل لتقديرات لسنة كاملة من حتويالت احلكومة املركزية إىل حكومة إقليم كردستان يف االعوام 

2014و2015 اليت مت حتويل املبالغ الفعلية لشهرين فقط 2و5 على التوايل 3، التأثريات لنصف عام
 4/ الفرق بي اإليرادات غري النفطية والنفقات األولية غري النفطية . 

18. يف العام 2016 ستنفذ احلكومة برناجماً مالياً سيكون أكثر تقييداً من املوازنة اليت صادق 
نُللفللذَت يف مللوازنللة عللام 2015 )مذكرة  اللليت  الللفللقللرات الرئيسة  الللرملللان إالَّ أهنللا تقرتب بشدة إىل  عليها 
السياسات املالية واالقتصادية، الفقرة 20، اجلدول 2، واجلللداول من 3-6(، بُِنَيتنْ موازنة 2016 يف 
تشرين الثاين/أكتوبر عام 2015 على افرتاض أن سعر النفط 45 دوالراً للرميل الواحد، وأن املستوى 
املنخفض املالحظ ألسعار النفط )الفقرة 6( دفع احلكومة إىل إعادة النظر يف افرتاضاهتا لسعر النفط يف 
العام 2016 مبستوى 34.5 وقلصت من نفقاهتا املخططة مببلغ 13 ترليون دينار عراقي )13% بالقيمة 
األمسية(، وإن مصادقة جملس الوزراء على تقرير تنفيذ املوازنة الفصلي وتقدميه للرملان، الذي يعرض فيه 
التصورات لإليرادات والصادرات ملا تبقى من العام 2016 يعكس هذا التغيري، شرح االختالف عن موازنة 
2016 والتدابري اليت يتعي اختاذها لضمان أن تنفيذ املوازنة يبقى متماشياً مع إطار االقتصاد الكلي الذي 
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اتفق عليه مبوِجب االستعداد االئتماين SBA إمنا هو شرط مسبق مت تلبيته )شرط مسبق PA( مذكرة 
السياسات املالية واالقتصادية، اجلدول رقم 5(، جيب تبين التدابري اآلتية: 

من أجل محاية العوائد غري النفطية، اليت عدلت باخلفض يف ضوء النقص احلاصل يف النمو 	 
الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي )الفقرة 13( فإن جملس الللوزراء وّسع من الوعاء الضرييب 
على األجور على القطاعات من غري املؤسسة العسكرية من طريق املصادقة على قرار يشمل 
مبا  الدنيا،  الصفوف  مللن  أعلى  هللم  الللذيللن  العسكريي  غللري  احلكومة  مرتبات مجيع موظفي 
يف ذلك الرواتب األساسية واألجللور اإلضافية واملكافآت والعمل اإلضللايف وأي خمصصات 
أخرى )باستثناء خمصصات الزوجية واألطفال( للقاعدة الضريبية )شرط مسبق PA، مذكرة 
السياسات املالية واالقتصادية MEFP، اجلدول رقم 5 والفقرات 20 و23( إن هذا القرار 
سيجعل النظام الضرييب تصاعدياً أكثر وسيحقق إيرادات أضافية تقدر بل 33 مليار دينارعراقي 
)250 مليون دوالر( يف العام 2016 و 600 مليار دينار عراقي )500 مليون دوالر( يف 

العام 2017 )سنة كاملة( . 
ستخفض احلكومة األجور مبقدار 3.0 ترليون مقارنة باملوازنة من خالل التناقص الطبيعي، 	 

املؤسستي  بأجور  النظر  وإعلللادة  التقديرية،  الفوائد  وتقليص  جللدد،  موظفي  تعيي  وتأخري 
العسكرية واألمنية يف ضوء العدد امللحوظ من املتغيبي من دون إجازة رمسية. 

ستقلل من الرواتب التقاعدية بنسبة 1.8 ترليون مقارنة باملوازنة بتطبيق القواعد القائمة على 	 
عدم مجع أكثر من راتب تقاعدي أو احلصول على الراتب التقاعدي من دون احلد األدىن 

للسن القانوين للتقاعد أو أقل من السن القانوين للتقاعد. 
ستعمل احلكومة على تقليص اإلنفاق على السلع واخلدمات بنسبة 2.2 ترليون، بينما تفسح 	 

اجملال لزيادة أجور الكهرباء من 360 مليار دينار عراقي إىل 675؛ نتيجًة لزيادة التعريفة 
حلماية  وذلللك  للوحدة  الشهري  االستهالك  من  واط  أول 600 كيلو  باستثناء  التصاعدية 
 MEFP الللوزراء )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية الشرائح الفقرية حسبما قرر جملس 

الفقرة 24(. 
 ستقلص احلكومة التحويالت بنسبة 2.4 ترليون دينار عراقي مقارنة باملوازنة، مبا يف ذلك 	 

احلد من اإلنفاق على تزويد خمازن الغذاء لنظام التوزيع العام )البطاقة التموينية( PDS يف 
ضوء اإلنفاق على تلك املخازن مبستوى أعلى من املقرر يف هناية 2015 . 

ستقلص احلكومة اإلنفاق االستثماري غري النفطي بنسبة 3.6 ترليون دينار عراقي من خالل 	 
بللدأت فعاًل والرتكيز على تلك اجلديدة األكثر أمهية وتأخري  حتديد األولوية للمشاريع اليت 
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املشاريع األخرى لسنوات قادمة، ويف الوقت الذي سيكون فيه اإلنفاق الرأمسايل غري النفطي 
منخفضاً باملقارنة مع السنوات املاضية وهذا التعويل على االنتقائية باملشاريع سيكون مفيداً 
ألن نوعية مثل هذا اإلنفاق ضعيفة؛ بسبب القصور الكبري يف نظام اإلدارة املالية العامة على 
وفق آخر مراجعة قام هبا صندوق النقد الدويل9، وستبقي احلكومة على اإلنفاق االستثماري 
النفطي على مستواه املقرر يف موازنة 2016 من أجل تأمي عائد النفط الضرورية لتمويل 

اإلنفاق العام . 
على الرغم من كل هذه االستقطاعات باملقارنة مع موازنة 2016 فإن قانون املالية العامة املعدل 	 

يفسح اجملللال لزيادة امسية كبرية يف اإلنفاق احلللايل بالنسبة لعام 2015، وكما هو احلللال يف العام 
2015 فإن اإلنفاق االستثماري غري النفطي سيتحمل العبء األكر من التدعيم املايل يف العام 

 . 2016
تفرتض األجور والرواتب التقاعدية واالستقطاعات االخرى أن تتقاسم حكومة إقليم كردستان عبء 	 

كبري يتناسب مع حصتها يف موازنة احلكومة االحتادية 10. 
19.على الرغم من التدعيم املايل فان احلكومة التزال تواجه عجزاً  كبرياً يف املوازنة يف العام 2016 
النقد األجنيب  احتياطيات  السحب من  املباشر  النقدي غري  التمويل  باألساس من خالل  اليت ستموَّل 
الرمسي فضاًل عن القروض من اجملتمع الدويل )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية MEFP، الفقرة 21( 
العام 2016 بلغ )26 تريليون دينار عراقي( سيمول على األغلب من املصارف احمللية  العجز يف  إن 
)16.6 ترليون دينار عراقي( معظمها )12.6 ترليون دينار عراقي( وسيتم متويلها من نافذة اخلصم للبنك 
املركزي العراقي ألن سيولة البنك مقيدة، وسيتم متويل العجز أيضاً من طريق إصدار سندات تستهدف 
اجلمهور العراقي مبا فيهم الذين يف املهجر مقدارها )5 ترليونات دينار عراقي(، إن التمويل اخلارجي للعجز 
 G7 البلدان الصناعية السبع سيأيت من القروض اليت يقدمها صندوق النقد والبنك الدوليان وجمموعة 
واالحتاد األورويب )ينظر الفقرة يف اجلدول رقم 3( وقرض دعم املوازنة املقدم من الوكالة الدولية للتعاون 
اليابانية )JICA 200 مليون دوالر( وإصللدار سندات اليورو األوروبية )الدولية( يف النصف الثاين من 
العام 2016 )1 مليار دوالر(. والتمويل اخلارجي أيضاً سيتم تغطيته من قبل قروض املشروع من حكومة 
الواليات املتحدة )2.7 مليار دوالر( الوكالة اليابانية للتعاون الدويل JICA  )323 مليون دوالر( والبنك 
الدويل )120 مليون دوالر( )وإيطاليا 66 مليون دوالر( وبنك التنمية اإلسالمي )54 مليون دوالر(، 
التمويل الداخلي- الذي نسبة60% منه من التمويل النقدي غري املباشر- سيقود إىل زيادة حادة يف الدين 

9- جمموعة البنك الدويل، مجهورية العراق، مراجعة اإلنفاق العام باجتاه إنفاق أكثر كفاءة وسياسات تسليم أفضل، 2014 . 
10 - مسامهة حكومة إقليم كردستان يف اإلنفاق األويل غري النفطي تقلص من 15% يف موازنة عام 2016 إىل 13% يف برنامج 

التكيف املايل، ينظر اجلدول رقم 3 . 
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العام، ويساهم بتقليص كبري الحتياطات العملة األجنبية الضرورية؛ لتمويل الواردات احلكومية، وإذا كانت 
االيرادات النفطية أكر من املخطط فإن احلكومة تلتزم باحلفاظ على العائدات النفطية اليت مت مجعها زيادة 
على املبالغ املخطط هلا من أجل تقليص التمويل النقدي غري املباشر لعجز املوازنة من قبل البنك املركزي 
العراقي، وباملثل أيضاً إذا كان التمويل اخلارجي أكر من املخطط فاحلكومة تلتزم باحلفاظ على املبالغ من 

أجل تقليص التمويل النقدي غري املباشر للعجز )مذكرة التفاهم الفنية TMU ، الفقرات 16-15(.

20. أوقفت احلكومة استخدام املبالغ املتأخرة عن الدفع لتمويل اإلنفاق يف العام 2016 وما 
بعدها، )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية MEFP، الفقرات 22 و25 واجلدول رقم 3(، إن الرنامج 
يتضمن تصفري املبالغ املتأخرة عن الدفع اخلارجية اجلديدة وأن ُتدَفع تدرجيياً تلك املستحقات، )معايري 
اداء PC( إىل شركات النفط العاملية حبلول هناية 2016 )الفقرة 12 معايري إداء PC( وسقوف رصيد 
املبالغ املتأخرة عن الدفع على االستثمارات غري النفطية )هدف إرشادي IT( وسيعمل ذلك على دعم 
االستثمار الكايف، ويف الوقت املناسب للقطاع النفطي الذي يضمن أن إنتاج النفط – الذي ميول اجلزء 
األكللر من الللواردات واإلنفاق العام – يبقى على املسار املتوقع، وسيتوسع نطاق تغطية شللروط املبالغ 
املتأخرة عن الدفع احمللية لكل اإلنفاق وسيتم تعزيز الشروط على املبالغ املتأخرة عن الدفع الداخلية لنادي 
باريس على برنامج املراجعة املستقبلي حاملا متتلك احلكومة القدرة رصدها بنحٍو موثوق، ومنع تكرار تلك 

املبالغ املتأخرة. 
العام 2017 حىت عام 2019 وما بعدها، فإن احلكومة ستصمم وتنفذ إصالحات  21. يف 
أعمق يف اإليرادات والنفقات من أجل االستمرار بتشديد سيطرهتا على الرصيد األويل غري النفطي، وحتقيق 
القدرة على حتمل الديون )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية MEFP، الفقرات 23-24(، وستواصل 
احلكومة العمل على أن يكون هلا حساب يف صندوق تنمية العراق واحلساب، الذي يليه: 600/300 يف 
البنك املركزي العراقي يتم تدقيقه من قبل مدقق دويل من أجل التحقق من أن كل عوائد النفط تصل إىل 
اخلزينة ورصد استخدام املوارد املودعة يف ذلك احلساب (قاعدة معيارية هيكلية SB، مذكرة السياسات 
اجللللدول رقللم 5( وستعمل احلكومة على تشخيص األخللطللاء يف نظام   ، MEFP املالية واالقللتللصللاديللة
الضرائب وإدارات الكمارك من أجل زيادة اإليرادات الضريبية غري النفطية، وستجمد التعيينات باستثناء 
قطاعات األمن والصحة والتعليم وسيدقق ديوان الرقابة املالية BSA الرواتب واألجور ومستلمي الرواتب 
التقاعدية (قاعدة معيارية هيكلية SB، مذكرة السياسات املالية واالقتصادية MEFP، اجلدول رقم 5( 
العاملي من املتقاعدين، وستعمل احلكومة  إلغاء مدفوعات األمسللاء الومهية من  لتحديده أواًل، ومن مث 
على إصالح نظام التقاعد العام باملداولة والتعاون مع البنك الدويل، من أجل جعله أكثر كفاءة واستدامة 
وإنصافاً وفاعلية، وستعمل احلكومة على إصالح القطاع الكهربائي من خالل الزيادة التدرجيية لألسعار 
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التوزيع وأن تعمل  حبيث تكون أعلى من الكلفة، وحتسي عوائد مبيعات الكهرباء، واحلللد من خسائر 
االستثمارات الالزمة للغاز )املصاحب( الذي حيرتق حالياً مع استخراج النفط لالستفادة منه يف إنتاج 
الطاقة الكهربائية، ومن مث تقليل احلاجة السترياد الغاز الطبيعي، وفضاًل عن ذلك فإن احلكومة ستنشئ 
قاعدة بيانات واختبار الوسائل بالتعاون مع البنك الدويل من أجل حتسي استخدام موارد الدولة لألسر 
الفقرية، إذ إن اخلطط احلكومية إلصالح 176 مؤسسة من املؤسسات غري املالية اململوكة للدولة معظمها 
حمددة من حيث توفري العمالة وهي هيكلياً خاسرة وتشكُل عبًءا كبرياً على مالية الدولة العامة، وكخطوة 
أوىل فإن احلكومة ستعمل على تأسيس قاعدة بيانات من أجل رصد املخاطر املالية للمؤسسات غري املالية 

اململوكة للدولة اليت ستستخدم يف تصميم اسرتاتيجية إعادة هيكلتها وتنفيذها. 
22. مت تنفيذ التوصية املتعلقة بالتكّيف املايل والدين العام وخطط له ألن يبقى مبستوى ميكن 
حتمله يف األجللل املتوسط )املللرفللق رقللم1( إن التدعيم املللايل املخطط له وحتسي أوجلله النمو يف األجل 
املتوسط سيحد من الدين العام بنسبة 85% من الناتج احمللي اإلمجايل يف العام 2018 إىل نسبة %75 
حبلول عام 2021، ومع ذلك أن تنفيذ خطط التكيف املايل وارتفاع نسبة الدين اخلارجي واالحتياجات 
التمويلية الكبرية ستشكل خماطر بالنسبة للقدرة على حتمل الدين، وباإلمكان تقليل هذه املخاطر جزئياً 
من طريق تدوير االحتياجات التمويلية اإلمجالية من الدين قصري األجل من قبل البنوك اململوكة للدولة، 
اليت ستحصل على أرصدهتا من البنك املركزي، األمر الذي حيدُّ من خماطر عدم التدوير، وأن ثلثي الدين 
اخلارجي يتألف من تركة املبالغ املتاخرة عن الدفع اليت ما زال يتعي أن يتمِّ إعادة هيكلتها على وفق شروط 

نادي باريس.
 يف احلقيقة أن الديون اخلارجية املرتاكمة الل )67( مليار دوالر يف هناية عام 2015 بضمنها 41 
ملياراً من املبالغ اخلارجية املتأخرة عن الدفع للدائني يف نادي باريس اليت تراكمت يف احلقبة السابقة يف 
زمن نظام صدام قبل 2003 هي مستحقات ميكن التغاضي عنها على وفق شروط الصندوق املتعلقة 
آنفاً  املذكورة  باريس  نللادي  اتفاقية  الرمسيي، ألن  الثنائيي  للدائني  املستحقة  الدفع  املتأخرة عن  باملبالغ 
املطلوبة  املالية  املسامهات  أغلبية  باريس يقدمون  نللادي  دائللين  )أي إن  لتكون ممثلًة متثياًل كافياً  ُأّسست 
من الدائني الثنائيي الرمسيي يف إطار تلك االتفاقية( والسلطات بذلت قصارى جهدها من أجل إبرام 
االتفاقيات مع الدائني من غري نادي باريس بشروط مشاهبة11، يف احلقيقة املفاوضات جارية لتخفيف 
عبء الديون على الشروط نفسها كما هو احلال مع دائين نادي باريس، أي: ختفيض نسبة 80% من 
صايف القيمة احلالية )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية MEFP الفقرة 17( وحىت مع هذا التخفيض 
للديون فإن خماوف قدرة حتمل الدين ستظل عالية وذلك ألن االحتياجات التمويلية اإلمجالية للعراق كبرية 

11 - حيتاج اخلراء إىل تنقيح التقييمات مع كل مراجعة؛ ليضعوا التعديالت حول ما إذا ستستمر السلطات بعمل جهود أفضل 
لتسوية تلك املبالغ املتأخرة عن الدفع. 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

30

)نسبة 29 من الناتج احمللي اإلمجايل لعام 2016 (. 
C. تعزيز اإلدارة املالية العامة 

املللزيللد من  لبناء  املللدى القصري  تللدابللري رئيسة يف  املللايل ستنفذ احلكومة  23. مللن أجللل تقوية االنضباط 
اإلصالحات الطموحة يف وقت الحق )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية MEFP الفقرات 25- 

 )26
املالية مبا يتفق وتعليمات 	  املالية على مسودة جديدة ملشروع قانون اإلدارة  ستصادق وزارة 

البنك الدويل وصندوق النقد الدويل وأن املسودة األخرية مت تقدميها إىل جملس شورى الدولة، 
 ،MEFP مذكرة السياسات املالية واالقتصادية ، SB جملس الدولة، قاعدة هيكلية معيارية(

اجلدول رقم5 (. 
احلكومية 	  املالية  اإلحللصللائلليللات  ودللليللل  يتفق  مبللا  املالية  بللاجلللداول  تللقللريللراً  املالية  وزارة  ستقدم 

لعام 2014 لصندوق النقد الللدويل )قاعدة هيكلية معيارية SB، مذكرة السياسات املالية 
واالقتصادية MEFP، اجلدول رقم5(. 

ستجري وزارة املالية مسحاً للحسابات وبياناً لرتاجعها وستدفع املبالغ املتأخرة عن الدفع احمللية، 	 
الدفع احمللية على أسللاس منتظم على كل من اإلنفاق  املتاخرةعن  املبالغ  إذ سرتصد تراكم 
احلايل )الرواتب والرواتب التقاعدية والسلع واخلدمات واملشرتيات الرأمسالية( اليت تديرها وزارة 
املالية من جهة، وعلى اإلنفاق االستثماري غري النفطي الذي تديره وزارة التخطيط من جهة 
أخرى قاعدة هيكلية معيارية SB، )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية MEFP، اجلدول 
رقم5(، وعلى أساس كل تلك املسوحات فإن احلكومة ستضع خططاً للدفع املنتظم للمبالغ 
املتأخرة عن الدفع بضمنها: أواًل: إجراء تدقيق مستقل عن املبالغ املتأخرة عن الدفع من قبل 
ديوان الرقابة املالية BSA وجدول السداد مبا يتفق والقدرة املالية للحكومة، وستلتزم احلكومة 
بسقف املبالغ املتأخرة عن الدفع احمللية على االستثمارات غري النفطية اليت مشلها املسح الذي 
أجرته وزارة التخطيط وستعزز من شروط املستحقات احمللية األخرى مبرور الوقت والسيما أن 

وزارة املالية قد طّورت القدرة على الرصد بنحٍو موثوق )الفقرة 17( . 
ستتخذ وزارة املالية اخلطوات الالزمة لالنتقال إىل نظام اخلزينة املوحد TSA، إذ ستقوم مبسح 	 

منتظم للحسابات املصرفية اليت تسيطر عليها وزارة املالية وكل وحللدات اإلنفاق للحكومة 
االحتللاديللة يف الللقللطللاع املللصللريف، وسيتم إنللشللاء جلنة إلدارة الللنللقللد؛ مللن أجللل اإلشللللراف على 
توقيت متويل املوازنة وتنظيمها مبا فيها اإلشراف على مجيع التدفقات املالية إىل اخلارج الرقابة 
على التدفقات إىل احلسابات األساسية للخزينة كل اإليرادات والنفقات، وأخرياً سيتم دمج 
العمليات النقدية املرتبطة باحلكومة يف نظام اخلزينة املوحد TSA يف ضوء نتائج عمليات 
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التدقيق يف البيانات املالية ملصرف الرشيد ومصرف الرافدين وبالتزامن مع اسرتاتيجية إعادة 
اهليكلة )الفقرة 25( ووضع السيولة ألي مصرف آخر متتلك فيه احلكومة حسابات. 

ستصمم وزارة املالية نظام السيطرة املركزي على تنفيذ املوازنة بالتوافق مع توصيات املساعدة 	 
التقنية لصندوق النقد الدويل، وأن الرتكيز احلايل سيتضمن: 

النسب  املوازنة يعتمد على مدخالت من وحللدات اإلنفاق، وتنفيذ  لتنفيذ  إعللداد تقرير شهري 
النقدية لكل وحدة إنفاق، وحتسي تسجيل االلتزامات )قاعدة معيارية هيكلية SB، مذكرة السياسات 

املالية واالقتصادية، اجلدول رقم 5( وحظر أي التزامات خارج التخصيصات الفصلية.
التقنية 	  املالية IFMIS مع املساعدة  متكاماًل ملعلومات اإلدارة  املالية نظاماً  ستصمم وزارة 

للبنك الدويل، وكخطوة أوىل سيتم تبين حبلول حزيران/يونيو 2016 خارطة الطريق اليت تفصل 
املتطلبات الوظيفية. 

ستنفذ وزارة التخطيط إصالح إدارة االستثمار العام PIM مبساعدة البنك الدويل، كخطوة 	 
أوىل سيتم النشر على املوقع اإللكرتوين لوزارة التخطيط وجرد مفصل حلافظة مشاريع االستثمار 
العامة مع احلدود الدنيا للكلفة بنسبة 10 ماليي دوالر أمريكي اليت ختضع لدراسة اجلدوى. 

ستعمل وزارة املالية على تعزيز إدارة الدين باملساعدة التقنية من لدن الوكالة اليابانية للتعاون 	 
نظام  تقوية  أجللل  مللن  املساعدة  بطلب  املالية  وزارة  ستقوم  أوىل  JICA، وكخطوة  اللللدويل 

تسجيل الديون لديها. 
24. من أجل مكافحة الفساد ستعمل احلكومة على تعزيز تشريعاهتا )مذكرة السياسات املالية 
الرملان  إىل  وسريسل  سُيصادق  الثاين/يناير2017  وحبلول كانون   )26 الفقرة   ،MEFP واالقتصادية 
مسودة تعديالت قانون هيئة النزاهة لعام2011 ، من أجل تعزيز حوكمتها واملساءلة والرقابة واالستقاللية 
وتزويدها السلطة مبا يتفق واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد UNCAC ويتضمن ذلك وضع نظام 
شامل لإلقرار باملوجودات )داخل العراق وخارجه( من جانب كبار املسؤولي احلكوميي وأعضاء أسرهم 
اجلللدول رقم 5(، وعلى  املالية واالقتصادية،  السياسات  SB مذكرة  معيارية هيكلية  )قاعدة  وشركائهم 
وفق متطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد UNCAC، سيتبىن جملس الوزراء التعديالت اليت 
الثاين/ديسمر 2016، لتجرمي أفعال  القانون اجلنائي وسريسل إىل الرملان حبلول تشرين  أدخلت على 
الفساد كافة مبا فيها الثراء غري املشروع والرشوة يف القطاع اخلاص وعرقلة سري العدالة، ومتاشياً مع متطلبات 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد UNCAC فإن جملس الوزراء سيتبىن العديد من مسودات القواني 
وسيحيلها على الرملان يف شباط/فراير2017 اليت تضع حالياً هيئة النزاهة اللمسات االخرية عليها من 
أجل تقوية اإلطار التشريعي ملكافحة الفساد، وتتضمن مسودات مشاريع القواني الوصول إىل املعلومات 

وتضارب املصاحل واسرتداد األصول ومحاية املخرين والشهود.
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D. رصد املخاطر املالية واحلفاظ على استقرار القطاع املايل 

25. األزمة هي زيادة انكشاف البنوك اململوكة للدولة، اليت هتيمن على القطاع املصريف، خلطر 
)الديون السيادية( إن املصارف الكرى اململوكة للدولة كمصرف الرشيد والرافدين اليت متثل نسبة 80% من 
موجودات القطاع املصريف هي ضعيفة التمويل12وال تتوافر فيها السيولة املالية بنحٍو كبري يف األعوام اليت 
تلت العمليات املالية املشاهبة، ومع توفر األرصدة من البنك املركزي العراقي )الفقرتي 7 و 19( ستتوافر 
سيولة نقدية كافية للمصارف لتمويل عجز املوازنة )ينظر اجلدولي 8-9( يف العام 2016. وستحصل 
على مكاسب مهمة 13من شأهنا املسامهة يف رحبيتها، لكن مع ذلك سيتزايد انكشافها للمخاطر النقدية 
السيادية وستتدهور جودة أرصدهتا )ائتماهنا( يف االقتصاد؛ بسبب االنكماش يف الناتج احمللي اإلمجايل 

غري النفطي. 
القطاع  استقرار  لتعزيز  اإلصللالح  تدابري  سينفذان  املالية  ووزارة  العراقي  املللركللزي  البنك  إن   .26
املصريف: )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية MEFP، الفقرات 27 و29( إذ عي كل من مصرف 
الرافدين ومصرف الرشيد مدققي حسابات دوليي؛ من أجل تدقيق بياناهتا املالية األخرية )الفقرة 12( 
وبناًء على النتائج اليت ستتمخض عن ذلك التدقيق فإن وزارة املالية ستعد خطة إلعادة هيكلية هذين 
والرقابة  االحللرتازيللة  املعايري  تعزيز  بغية  تنظيمية  تغيريات  بعمل  سيشرع  العراقي  املللركللزي  والبنك  املصرفي 
املصرفية بدعم مستشارين خارجيي ومن مركز املساعدة الفنية ملنطقة لشرق األوسط METAC التابع 

لصندوق النقد الدويل(. 
27. تأسيساً على تقييم الضمانات الوقائية الذي قام به صندوق النقد الدويل يف كانون األول/ 
أجللل توفري  مللن  الللعللراقللي،  املللركللزي  للبنك  القانوين  تعزيز اإلطلللار  ديسمر 2015 ستعمل احلكومة على 
وسيصادق   )30 الفقرة   ،MEFP واالقتصادية  املالية  السياسات  )مذكرة  عملياته  على  مستقلة  رقابة 
جملس إدارة البنك املركزي العراقي على امليثاق اجلديد )الئحة داخلية جديدة( للجنة التدقيق اليت حتضر 
متثيل املسؤوليي التنفيذيي من البنك املركزي العراقي يف اللجنة )معيار هيكلي، مذكرة السياسات املالية 
واالقتصادية MEFP، اجلدول رقم 5(، وسيصادق جملس الوزراء أيضاً حبلول هناية كانون األول/ديسمر 
عام 2016 على تعديالت قانون البنك املركزي العراقي وسيقدمه إىل الرملان من أجل تعزيز احلوكمة للبنك 
املركزي وإطارالرقابة الداخلي مبا يتفق وتوصيات تقييم الضمانات الوقائية الذي أجراه صندوق النقد الدويل 
معيار هيكلي، )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية MEFP، اجلدول رقم 5(، وسيدقق املدقق اخلارجي 

12 - رأس املال املوجود يف مصرف الرشيد ومصرف الرافدين مساٍو للنصف ومخس )على التوايل( للحد األدىن من رأس املال 
املطلوب بالدينار العراقي لل 250 مليار دينار عراقي )214 مليون دوالر(. 

13 - حتصل حواالت اخلزينة على سعر فائدة حقيقي حوايل %4. 
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للبنك املركزي العراقي بيانات الرنامج النقدي يف مواعيد االختبار )الفقرة 29(.
28. ستنفذ احلكومة إصالحات من أجل تعزيز مكافحة غسيل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب 
)AML/CFT(  )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية، الفقرة31(، وسيساهم هذا بتحسي احلوكمة 
وإعاقة متويل اإلرهاب مبا يف ذلك متويل داعش، وحتسي دمج النظام املايل يف العراق باالقتصاد العاملي، 
وكخطوة أوىل ستتبىن احلكومة الئحة تكفل االمتثال لقرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة فيما يتصل 
          FATF بللاإلرهللاب ومتويله والتوصية رقللم 6 لفرقة العمل املللايل املعنية بغسيل األمللوال ومتويل اإلرهللاب

)معيار هيكلي، مذكرة السياسات املالية واالقتصادية، MEFP، اجلدول رقم 5(.

قيود الربنامج وخماطره. 
29. قرض االستعداد االئتماين سيوفر الوصول إىل 3.8 مليار وحدة من حقوق السحب اخلاصة 
SDR )حوايل 5.4 مليار دوالر أو 230% من احلصة( وختضع ملراجعات دولية )مذكرة السياسات املالية 

واالقتصادية الفقرة 32 واجلداول 3 و5 و10(: 
تقدر الفجوة التمويلية اخلارجية خالل املدة احملصورة بي 2016 -2019 )18.1 مليار 	 

دوالر(، اليت حددت للماحني بلنسبة 12 مليار دوالر، بضمنها لصندوق النقد الدويل بنسبة 
5.4 مليار )الفقرة يف اجلدول 3(. وبالتايل واستناداً إىل التوقعات احلالية فإن الفجوة املالية 
ستغلق للمدة 2016 – 2017، والفجوة املتبقية لألشهر احملصورة بي عامي 2018 - 
2019 تبلغ حوايل 6.1 مليار دوالر، وستكون القدرة على االستفادة من موارد الصندوق 
األوىل( يف ضللوء االحتياجات املالية 14،  ألول مللدة )بنسبة 48 خللالل االثللىن عشراً شهراً 
والتكيف املايل للمدة االوىل 15، فضاًل على ذلك األهداف املتعلقة بتحفيز املاحني ومتويل 
القطاع اخلاص واالحتفاظ باحتياطيات النقد األجنيب مبستوى يدعم الثقة. إن السلطات رمبا 
تطلب دعماً مالياً خارجياً إضافياً من دائين نادي باريس من خالل إعادة جدولة صايف القيمة 
الفقرة   MEFP املالية واالقتصادية،  السياسات  الرنامج )مذكرة  للدين خالل مدة  احلالية 

17(، أو رمبا من خالل تأجيل إضايف لتعويضات احلرب على الكويت. 

14 - حبساب صايف إعادة جدولة تعويضات حرب الكويت فإن متويل الفجوة سيكون 4.9 مليار دوالر يف العام 2016 و3.8 
مليار دوالر يف العام 2017 و3.5 مليار دوالر يف العام 2018 و1.3 مليار دوالر يف العام 2019 )ينظر اجلدول رقم 3(. 

15 - التخفيض من إمجايل الرصيد األساسي غري النفطي املعدل خالل األعوام 2016 و2019 )4.3 ترليون دينارعراقي و3.6 
مليار دوالر(، مت حتقيق النصف خالل األعوام 2016-2017 ) 2.2 ترليون دينار عراقي أي: 1.9 مليار دوالر(. 
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إن قرض االستعداد االئتماين سيضع معايري اداء كمية دورية PCs على املوازنة غري النفطية 	 
واملخزون من إمجايل الدين العام 16، وخمزون صايف املوجودات احمللية للبنك املركزي العراقي 
الللدفللع خارجية  عللن  متأخرة  مبالغ  وعللدم وجللود  االجنبية  العملة  مللن  الرمسية  واالحتياطيات 
املبالغ املتاخرة عن  جديدة، وهللدف تاشريي فصلي IT على اإلنفاق االجتماعي وخمللزون 
القواعد  قليل من  املسبق و  النفطية )حتديد سقف( والشرط  الدفع على االستثمارات غري 
املعيارية اهليكلية SB )مذكرة السياسات املالية واالقتصادية، اجلدول رقم 5(، وكما هو احلال 
مع قرض االستعداد االئتماين السابق للعراق فإن املدقق اخلارجي للبنك املركزي العراقي قدد 
العملة االجنبية يف غضون شهرين من مواعيد  خمزون صايف املوجودات احمللية واحتياطيات 
االختبار، إن املدقق اخلارجي سيدقق خمزون الدين العام يف غضون موعد االنتهاء نفسه، وقد 
قدم قسم اإلحصائيات التابع لصندوق النقد الدويل املساعدة الفنية لضمان إبالغ السلطات 
عن البيانات املالية مبا يتفق ودليل اإلحصائيات املالية احلكومية التابع لصندوق النقد الدويل 

لعام 2014 . 

معايري األداء اهليكلية على املخزون من صايف األصول احمللية للبنك املركزي العراقي واالحتياطيات 
الرمسية من العملة األجنبية ستكون عامل ضبط تسمح بأكثر/أو أقل من التمويل النقدي غري املباشر، 
وكذلك استخدام االحتياطيات يف حالة كون التمويل األجنيب أقل / أو أعلى من املخطط، مع حتديد 
سقف على التمويل النقدي اإلضايف حلماية االحتياطيات من العملة األجنبية، إنَّ معايري األداء اهليكلية 
PCs تتضمن إمكانية تعديل مسار التكيف املللايل مبناسبة كل مراجعة يف حالة اختالف على املدى 

املتوسط عائدات النفط و/أو التمويل اخلارجي خيتلف عما مت تقدميه يف هذا التقرير .

جدول نصي رقم 3 . العراق : املسامهات املالية مللء الفجوة التمويلية بي األعوام 2016و2019 )مبليارات الدوالرات(

اإلمجايل: طريقة التسليم 

19-2016

2019201820172016

الفجوة التمويلية االبتدائية18.0891.3063.5038.3634.917

حتديد التمويل11.9890.7061.997-8.3634.917

ثالث سنوات من االستعداد 
االئتماين

صندوق النقد الدويل5.4000.6971.3931.3931.917

تطور سياسة اإلقراض أو 
السياسة املعتمدة على 

الضمانات

البنك الدويل3.0000.0001.0001.0001.000

16 - مت تقييم الرصيد األويل غري النفطي بأهداف الدين العام لتحقيق احنسار يف نسبة الدين يف هناية الرنامج. 



تقرير صندوق النقد الدويل رقم 225/16

35

تاجيل تعويضات احلرب ملدة 
سنة واحدة

الكويت0.0000.0004.600-4.6000.000

الضمان الكامل من قبل 
حكومة الواليات املتحدة 
عن السندات األوروبية 
الصادرة عن احلكومة 

العراقية

الواليات املتحدة1.0000.0000.0000.0001.000

صرف القروض مببلغ 500 
مليون يورو يف عام 2017 
إن أمكن يف العام 2017، 

وإال خالل 2017 
و2019 للتنفيذ

مشاريع قطاع الكهرباء 
ستصدر ضمانات االئتمان 

إىل احلكومة األملانية

أاملانيا0.5600.0000.0000.5600.000

تطور سياسات القروض 
بالتوافق مع تطور سياسات 
القروض للبنك الدويل يف 
األعوام  2017 و 2018 
إن أمكن وإال فتتم خالل 
األعوام 2017 و2019

اليابان0.5000.0000.2000.3000.000

قروض إضافية بفضل مسامهة 
الضمان الفرنسية 450 
مليون دوالر إىل جمموعة 

البنك الدويل لشمال أفريقيا 
والشرق األوسط حتت 

االعداد. 

فرنسا0.4500.0000.0000.0000.450

قروض إضافية بفضل مسامهة 
الضمان الريطانية 300 

مليون يورو إىل جمموعة البنك 
الدويل لشمال أفريقيا والشرق 

األوسط حتت اإلعداد. 

اململكة املتحدة0.4300.0000.0000.0000.430

مشروع قرض لصرف 
400 مليون دوالر يف العام 
2007إن أمكن واال خالل 
األعوام 2017 و 2019 
بضمنها 100 مليون دوالر 
للمشروع املشرتك للبنك 

الدويل سد املوصل

ايطاليا0.4000.0000.0000.4000.000

يف العام 2016 قروض 
إضافية مت احلصول عليها 

 160 CAD بفضل كندا
مليون ضمان جملموعة البنك 
الدويل لشمال أفريقيا والشرق 
األوسط، حتت اإلعداد ويف 
األعوام 2017 و 2019 
 CAD 38 مليون من

لدعم مايل آخر

كندا0.0100.0100.0100.120 0.149
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االحتاد االوريب0.1000.0000.0000.1000.000

الفجوة املالية املتبقية 6.1005.5000.6005.5000.0000.000

املصادر: السلطات العراقية وخراء صندوق النقد الدويل، وموظفو البنك الدويل، السلطات الكويتية، وسلطات البلدان جمموعة الدول الصناعية السبع G7، واملفوضية 
األوروبية.

إن معيار األداء على املوازنة األولية غري النفطية ستكون عامل ضبط يقّوم تشديد اهلدف يف حالة 
كون التحويالت إىل حكومة إقليم كردستان )الفقرة 5( أقل من املخطط . 

مع كل مراجعة برنامج سيتم وضع القليل من القواعد املعيارية اهليكلية يف اجملاالت الضرورية 	 
لنجاح الرنامج .

يف حال االنتهاء من التكيف املايل املخطط، ومع اجتاه أسعار النفط على املسار املتوقع، 	 
فحينها يتوقع للموازنة أن تكون مستدامة من دون احلاجة للدعم املايل اخلارجي .

لللعللدة خمللاطللر وحتقيقها سيزيد مللن حتديات  قللرض االسللتللعللداد االئللتللمللاين SBA خيضع  30. إن 
السياسة، إن االتفاق بي حكومة إقليم كردستان والسلطات العراقية )الفقرة 5( رمبا ال ُيستأنف، ورمبا 
السلطات  تللواجلله  الللرنللامللج، وقللد  تنفيذ  فللرص  مللن  يقلل  السياسي؛ وبالتايل  مللن اإلنقسام  يتسبب مبزيد 
صعوبات يف ختفيض فاتورة األجور، ووقف تراكم املبالغ املتأخرة عن الدفع، فللسلطات سجل حافل على 
وفق آخر قرض لالستعداد يف ظل ظروف سياسية واقتصادية مالئمة أكثر ويف سياق اإلجراءات السابقة 
للشراء، ويف ظل برنامج التمويل السريع RFI  كان األداء ضعيفاً، وعلى الرغم من أن السلطات حققت 

تقدماً على وفق برنامج مراقبة خراء الصندوق SMB الفقرة )12(. 
ويف ضوء الوضع األمين الصعب جداً يف املناطق اليت حتت سيطرة داعش والتوترات مع حكومة 
التوترات االجتماعية يف بقية أحناء البالد  النفط، وكذلك  إقليم كردستان حول االستقاللية يف مبيعات 
فإن السلطات رمبا تواجه صعوبات يف حتشيد الدعم السياسي الضروري من أجل تنفيذ التدعيم املايل 
ات املتكررة  واإلصالح املتوخى على وفق قرض االستعداد االئتماين SBA، فضاًل عن تلك املخاطر والتغريُّ
ملؤشرات االقتصاد الكلي اليت تشدد من األعباء على مؤسسات السياسية االقتصادية واإلحصائية اليت 
يفرضها الصراع الدائر والضعف املستمر يف توفري بيانات موثوقة لرصد الرنامج، وهذا الرنامج سيتعامل 
مع تلك املخاطر من خالل االستعانة باملساعدة الفنية واخلراء اخلارجيي؛ من أجل توفري البيانات املتعلقة 
بثالثة من أصل ستة من املعايري اهليكلية، )الفقرة 29( وعلى الرغم من تلك التدابري املزمع اختاذها إالَّ أن 
موثوقية توفري البيانات لرصد الرنامج ستظل غري مؤكدة والسيما يف املدى القريب، فرنامج التعامل مع 

العراق يظهر بوضوح أنه سيبقى معرضاً ملثل هذه املخاطر. 
31. قدرة العراق على التسديد للصندوق جيب أن تكون مناسبة، إن جمموع ائتمان الصندوق 
سيصل إىل سقف 16% من إمجايل االحتياطيات الرمسية ونسبة 11% من صللادرات السلع واخلدمات 
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ونسبة 7% من الدين العام اخلارجي )انظر اجلدول رقم 11(.

تقييم اخلرباء:
32. يواجه العراق صدمة مزدوجة التأثري نامجة عن هجمات تنظيم داعش واالخنفاض احلاد يف 
أسعار النفط العاملية، إن الصراع املسلح الدائر مع تنظيم دعش يستنزف موارد البالد وتفضي إىل موجات 
جديدة من النازحي داخلياً IDPs، وقد تسبب اخنفاض أسعار النفط يف خلل حاد يف ميزانية املدفوعات 
وكذلك يف أزمة مالية، وجرّاء تلك الصدمة انكمش الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي بنسبة 19% والناتج 
احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة 2.4% يف العام 2015 بالنظر للزيادة القوية يف إنتاج النفط يف املناطق اليت 
تسيطر عليها احلكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ومن املتوقع أن ينمو الناتج القومي احلقيقي بنسبة 

10.3% يف العام 2016، بسبب الزيادة يف إنتاج النفط بنسبة %20.
فإن  املللايل  اجملللال  ففي  مناسبة،  الصدمة  مللع  للتعامل  السلطات  اللليت وضعتها  السياسات   .33
السلطات تتصدى لالخنفاض احلللاد يف العوائد مبزيج من سياسات التكيف املللايل، معظمها من خالل 
ختفيض اإلنللفللاق الللرأمسللايل مع محاية اإلنللفللاق االجتماعي والتمويل، أمللا يف اجملللال اخلللارجللي فق عملت 
السلطات - وعلللللى حنللو مللالئللم- على ربللط عملتها بللالللدوالر اللليت تللوفللر ركلليللزة أسللاسلليللة لللالقللتللصللاد، إن 
االحتياطات الدولية هي يف مستوى مناسب وعلى نطاق واسللع وميكن أن تساعد على التخفيف من 
وطأة االخنفاض املتوقع من إيرادات صادرات النفط إذا ما بدا التكّيف املايل على وفق قرض االستعداد 
االئتماين، وانتعشت إىل حد ما أسعار النفط على املدى املتوسط وقدم املاحنون املتوقعون الدعم وحافظ 

إنتاج النفط على املستوى احلايل. 
للتصدي  مللن 2016 إىل 2019 مناسب  األعلللوام  املتوخى يف  املللايل  التكّيف  34. إن حجم 
للضغط الناجم عن إخنفاض عائدات النفط واإلنفاق العايل على اجلوانب األمنية واإلنسانية إالّ أنَّ تكوين 

اإلنفاق حيتاج إىل التحسُّن مبرور الزمن . 
إن التكّيف املايل كاستجابة الخنفاض أسعار النفط هو أمر ضروري من أجل الوصول إىل مستوى 
من اإلنفاق على املللدى املتوسط ميكن أن تدعمه عائدات النفط املتوقعة إالَّ أن تركيب التكّيف املايل 
يأيت من اإلنفاق الرأمسايل بداًل من الفقرات احلالية، ومع الوقت حتتاج السلطات إىل احلدِّ من النفقات 
اجلارية مبا يف ذلك جداول الرواتب الضخمة ونظام التقاعد الذي ال ميكن حتمله، وإصالح قطاع الكهرباء 
واإلعانات واملشاريع اململوكة للدولة؛ من أجل إفساح اجملال أمام إنفاق استثماري أكر وأكثر فاعلية الذي 
يفضي إىل النمو، وجيب محاية االستثمار النفطي لضرورته يف توليد عوائد نفطية لتمويل معظم اإلنفاق 

العام . 
35. بعض التمويل غري املباشر للبنك املركزي من احلكومة الغىن عنه يف هذه املرحلة احلامسة، 
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يف الوقت الذي يكون فيه هذا النوع من متويل املوازنة غري مثايل، إالَّ أن االحتياجات التمويلية الكبرية 
جتعله ضرورياً نظراً ألن التكيُّف املايل أعلى من املخطط يف اإلنفاق احلكومي، الذي يكون ضرورياً من 
نواٍح أخرى، وميكن أن يهدد التوازن السياسي واالجتماعي اهلش يف العراق، فضاًل على ذلك سيكون 
 . SBA من الصعب مجع املزيد من التمويل األجنيب بنحٍو أعلى من املقرر يف برنامج االستعداد االئتماين
36. كان من املؤسف أن ترتاكم املبالغ املتأخرة عن الدفع الداخلي واخلارجي لتمويل جزء من 
موازنة عام 2015 والتزام السلطات ملنع تراكم املبالغ املتأخرة عن الدفع هو أمر ضروري إلستئناف اإلدارة 
املناسب من أجل  الوقت  النفط األجنبية يف  السلطات إىل أن تسدد لشركات  السليمة، وحتتاج  املالية 
ضمان عوائد النفط وأن تكون قادرة على متويل اإلنفاق واإليرادات العامة، وحتتاج أيضاً إىل تعزيز نظام 
اإلدارة املالية PFM من أجل تسجيل املبالغ املتأخرة عن الدفع القائمة بدقة، وكذلك التسديد هلم بعد 

التأكد من صحتها للحيلولة دون تراكم مبالغ متأخرة عن الدفع. 
37. حتتاج اإلدارة املالية العامة PFM إىل حتديث من أجل حتسي نوعية اإلنفاق وأن تسيطر 
الغاية فمن الضروري أن تتخذ السلطات خطوات ألجل  السلطات على تنفيذ املوازنة؛ ولتحقيق هذه 
تنفيذ قانون اإلدارة املالية العامة PFM، وإعداد التقارير املالية والدين الشاملة ومراقبة االلتزام ونظام اخلزينة 

املوحد ونظام معلومات اإلدارة املالية وإصالح إدارة االستثمارات العامة . 
38. إن اخلطوات من أجل تعزيز تشريعات مكافحة الفساد هي موضع ترحيب، إذنْ إنَّ زيادة 
استقاللية هيئة النزاهة، وجترمي مجيع أعمال الفساد، والتعديالت التشريعية املتوخاة كل ذلك سيعزز من 
اإلطار التشريعي ملكافحة الفساد، وإن تنفيذ نظام اإلعالن الشامل من أجل الوصول إىل كبار املسؤولي 

احلكوميي سيحسن من فرص دمج النظام املايل احمللي يف االقتصاد العاملي. 
39. إن اخلطوات اليت تعزز اإلطار القانوين للبنك املركزي العراقي وتزيل القيود على النقد االجنيب، 
اإلرهللللابAML/CFT ستكون موضع  األملللوال، ومكافحة متويل  تعزيز مكافحة غسيل  تدابري  وتنّفذ 

ترحيب، وستحسن من اندماج النظام املايل احمللي باالقتصاد العاملي. 
40. حتتاج البنوك اململوكة للدولة اليت هتيمن على النظام املصريف إىل إعادة هيكلة، فمن الضروري 
تدقيق البيانات املالية الثني من البنوك اململوكة للدولة )الرشيد والرافدين( على وفق املعايري الدولية ومثة 

حاجة أيضاً إىل أن يستتبع ذلك تصميم خطط وتنفيذها إلعادة هيكلة هذه البنوك. 
41 . جيب تنفيذ اتفاق تقاسم املوازنة مع حكومة إقليم كردستان، إن اقرتاح التحول إىل أساليب 
من شأهنا حتويل صايف عائدات النفط اليت تولدت يف حكومة إقليم كردستان وحتويلها من األخرية إىل 
موازنة احلكومة االحتادية وينبغي كذلك دراستها ومن دون تأخري، فإجياد أساليب لتنفيذ اتفاق تقاسم 
املوازنة من شأنه أن يضع كال من احلكومة االحتادية، وحكومة إقليم كردستان يف وضع أفضل ملواجهة 

هجمات تنظيم داعش وصدمة أسعار النفط. 
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42. توازن املخاطر املرتبطة بقرض االستعداد االئتماين SBA متيل ألن تكون سلبية، إن خماطر 
االحندار لالجتاه السفلي عاليًة جداً وهي تنبع أساساً من اخنفاض أسعار النفط، واستمرار الصراع مع تنظيم 
داعش والتوترات السياسية والضعف اإلداري، مبا يف ذلك الضعف املرتبط بالبيانات املتعلقة برصد الرامج، 
املللدى املتوسط، ومنع تراكم املستحقات  فضاًل عن تصميم وتنفيذ تدابري لتقليص فاتورة األجللور على 
املتأخرة عن الدفع، وللتخفيف من هذه املخاطر فقد تبّنت السلطات تدابري التكّيف املايل اليت تتحاشى 
التقاطعات السياسية احلساسة وتبّنت إصالحات هيكلية حيث يقدم فيها الشركاء املساعدة الفنية، للحّد 
من خماطر اإلبالغ اخلاطئ، وقد دعت السلطات إىل مدققي خارجيي لإلبالغ عن البيانات على ثالثة 
التقارير املالية، أما عن  الفنية لتعزيز اإلبللالغ عن  من أصل ستة معايري هيكلية PC وكذلك املساعدة 
سيناريو الصعود حي تكون أسعار النفط أعلى من املرمج فإن ذلك ميكن أن يقلل من االختالالت 

املالية واخلارجية. 
43. يوصي اخلراء باستكمال املراجعة األوىل والثانية من برنامج مراقبة خراء الصندوق واملوافقة 
على هللذا الطلب ملللدة ثللالث سللنللوات مللن االسللتللعللداد االئتماين SBA، ويعتقد اخللللراء أن السياسات 
املنصوص عليها يف مذكرة السياسات املالية واالقتصادية MEFP كافية للتعامل مع احتياجات املوازنة 
وميزان املدفوعات العاجلة اليت سببتها هجمات داعش، واهنيار أسعار النفط، وحتقيق القدرة على حتمل 

الدين. 

اجلدول رقم 1 العراق : مؤشرات اقتصادية ومالية خمتارة ، بي العامي 2013و 2021

201320142015201620172018201920202021

ايرادات الرنامجتقديراتالرنامج1تقديرات
الرنامج 

الرنامجتوقعات

النمو االقتصادي واألسعار 

الناتج احمللي 
اإلمجايل 

احلقيقي)النسبة 
املئوية للتغيري(

7.60.4-1.52.4-10.610.30.50.72.01.92.0
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الناتج احمللي 
اإلمجايل احلقيقي 

غري النفطي )النسبة 
املئوية للتغيري( 

12.45.1-8.0-18.7-0.05.0-0.02.03.04.04.0

معامل انكماش 
الناتج احمللي 

اإلمجايل)النسبة 
املئوية للتغيري ( 

0.04.7-24.1-27.0-5.3-13.2-7.85.35.05.24.7

الناتج احمللي 
اإلمجايل للفرد 

)بالدوالر( 
األمريكي( 

7.0216.4924.9004.5144.9424.1614.3954.5424.7454.9625.164

الناتج احمللي 
اإلمجايل )ترليون 
دينار عراقي ( 

273.6259.5200.9185.1210.3177.1191.8203.4217.9233.8249.6

الناتج احمللي 
اإلمجايل غري 

النفطي )ترليون 
دينار عراقي(

148.0142.6132.2123.4136.1122.3127.5135.7145.7158.0171.4

الناتج احمللي 
اإلمجايل )مليار 

دوالر( 

234.6222.5172.3158.7178.3150.1162.6172.4184.7198.1211.5

إنتاج النفط )مليون 
برميل يومياً (/2  

3.03.13.43.54.14.24.24.24.34.34.4

تصدير النفط 
)مليون برميل 

يوميا( 3/

2.42.52.93.03.63.63.63.63.63.63.6

أسعار صادرات 
النفط العراقية 
)برميل /دوالر 

أمريكي(  

102.997.050.147.545.034.540.342.544.646.447.5

تضحم سعر 
املستهلك )نسبة 
املئوية للتغيري ، 

هناية املدة ( 

3.11.63.02.33.02.02.02.02.02.02.0

تضحم سعر 
املستهلك )نسبة 

املئوية للتغيري، 
املعدل (

1.92.21.91.43.02.02.02.02.02.02.0
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)% من الناتج 
احمللي اإلمجايل(

احلساب القومي 

إمجايل االستثمار 
احمللي 

26.927.021.227.520.721.920.820.219.719.318.9

17.419.312.518.212.212.411.711.110.610.29.8ومنه: العام 

إمجايل االستهالك 
احمللي 

69.572.185.679.084.688.885.085.084.383.682.3

21.019.025.624.928.029.426.724.922.921.019.4 ومنه: العام

إمجايل االدخار 
القومي 

28.326.214.221.015.210.911.514.315.216.017.7

0.55.27.28.69.6-4.12.11.9-11.414.01.9 ومنه العام

 االدخار : املوازنة 
االستثمارية

1.40.8-7.0-6.4-5.5-11.0-9.2-5.9-4.5-3.3-1.3-

)باملائة من الناتج 
احمللي اإلمجايل 

مامل يذكر خالف 
ذلك (

 التمويل العام 

العائدات احلكومية 
واملنح 

42.240.230.734.338.836.238.738.538.237.336.1

عائدات النفط 
احلكومية 

38.638.027.431.234.632.034.434.233.932.931.5

العائدات غري 
النفطية احلكومية 

3.52.33.23.14.24.24.34.34.34.44.5

48.045.845.148.549.050.849.844.541.839.136.7اإلنفاق ومنه : 

30.626.532.730.336.838.438.133.431.228.926.9اإلنفاق اجلاري 

17.419.312.518.212.212.411.711.110.610.29.8اإلنفاق الرأمسايل 

املوازنة املالية 
اإلمجالية )مبا يف 

ذلك املنح( 

5.8-5.6-14.5-14.3-10.2-14.7-11.1-6.0-3.6-1.8-0.6-

املوازنة األولية املالية 
غري النفطية )نسبة 

مئوية من الناتج 
احمللي اإلمجايل غري 

النفطي  

67.6-58.7-52.1-51.6-56.3-53.3-50.2-46.4-42.5-38.5-34.8-
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املوازنة األولية 
املالية غري النفطية 

املعدلة )نسبة 
مئوية من الناتج 

احمللي اإلمجايل غري 
النفطي(  

67.6-67.1-56.2-53.6-56.3-53.3-50.2-46.4-42.5-38.5-34.8-

اإلنفاق األويل غري 
النفطي املعدل 

)نسبة مئوية من 
الناتج احمللي 
اإلمجايل غري 

النفطي  

74.171.361.158.362.859.456.652.848.945.041.3

اإلنفاق األويل غري 
النفطي املعدل 

)نسبة مئوية من 
النمو احلقيقي 

السنوي(  

17.29.4-21.9-30.1-2.81.2-2.6-2.6-2.5-2.2-2.3-

 فقرات املذكرة :

صندوق تنمية 
العراق / وزارة 
املالية احلساب 

بالدوالر )مبليارات 
الدوالرات(  4/

6.30.71.02.41.02.42.42.42.42.42.4

امجايل الدين 
احلكومي )نسبة 
مؤية من الناتج 

احمللي اإلمجايل( 5/

31.233.561.763.966.079.084.085.283.179.374.9

امجايل الدين 
احلكومي )مبليارات 

الدوالارات( 5/

73.174.6106.3100.2117.7118.5136.5146.9153.5157.1158.4

الدين احلكومي 
الداخلي )نسبة 
مئوية من الناتج 
احمللي اإلمجايل(

25.325.934.142.334.347.749.649.144.839.233.1

الدين احلكومي 
الداخلي )مبليارات 

الدوالرات(

59.357.658.867.161.171.680.784.682.777.670.1

)% من الناتج 
احمللي اإلمجايل 

مامل يذكر خالف 
ذلك( 
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املؤشرات النقدية 

النمو يف احتياطي 
النقود 

12.69.6-0.112.6-2.13.5-2.89.27.47.610.4

النمو يف النقود 
مبعناها الواسع 

15.93.69.79.0-11.68.66.89.27.47.610.4

سياسة سعر 
الفائدة )هناية 

املدة( 

6.06.06.06.0…………………

)% من الناتج 
احمللي اإلمجايل ما 
مل يذكر خالف 

ذلك( 

القطاع اخلارجي 

-1.3-3.3-4.5-5.9-9.2-11.0-5.5-6.4-7.0-1.40.8احلساب اجلاري 

1.11.32.22.84.1-1.53.1-0.1-9.67.42.1امليزان التجاري 

38.337.727.031.133.330.432.832.632.131.130.8صادرات السلع 

-26.6-28.3-30.0-31.3-31.7-33.5-31.8-31.2-29.0-30.3-28.7إيرادات السلع 

عموم املوازنة 
اخلارجية 

1.3-10.5-8.1-9.3-6.2-10.3-7.4-3.0-2.4-1.1-0.9

إمجايل 
االحتياطيات 

)مبليارات 
الدوالرات ( 6/

77.866.751.153.442.542.740.139.335.431.531.6

 ألشهر من 
صادرات السلع 

واخلدمات 

10.812.78.49.96.87.87.06.75.95.15.0

سعر صرف الدينار 
العراقي )دينار 

لكل دوالر متوسط 
املدة.

1.1661.1661.1661.167…………………

سعر الصرف 
املعدل الفعلي 

احلقيقي )النسبة 
املئوية للتغيري يف 
هناية املدة( 7/

6.54.6…7.5…………………
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املصادر : السلطات العراقية وتقديرات خراء الصندوق
املصادر: السلطات العراقية وتقديرات خراء الصندوق والتوقعات. 

1/تقرير صندوق النقد الدويل رقم . 6/11 العراق : برنامج مراقبة خراء الصندوق . 
2/إنتاج حكومة إقليم كردستان خالل 2013 و2014 . 

3/ تعكس صادرات حكومة إقليم كردستان من خالل شركة تسويق النفط العراقية )سومو(. 
4/ التقدير املعدل حلساب سنة كاملة من حتويالت احلكومة االحتادية إىل حكومة إقليم كردستان يف االعوام 2014 و2015 اليت مت حتويل املبالغ 

الفعلية فيها يف األشهر 2 و5 على التوايل . 
5/ تعكس أرصدة صندوق تنمية العراق اليت مت نقلها إىل من البنك االحتياطي الفدرايل يف نيويورك إىل البنك املركزي العراقي كحساب بالدوالر 

األمريكي ) األرصدة من العوائد النفطية ( آيار /مارس يف العام 2014 . 
6/ بضمنها املبالغ املتأخرة عن الدفع . 

7/ ابتداءاً من العام 2014 حسابات األرصدة بالدوالر من عوائد النفط، بدءاً من العام 2015 تستثىن من تعريف حقوق السحب اخلاصة ووضع 
االحتياطي يف الصندوق على وفق تعليمات البنك املركزي العراقي . 

8/ التقدير يعين إنه إجيايب .

اجلدول رقم 2. العراق: احلساب القومي 2013- 2012

)كنسبة مئوية(

201320142015201620172018201920202021

الرنامج الرنامج إيرادات الرنامج تقديراتتقديرات
مسامهة من الناتج 

احمللي اإلمجايل 
نسبة النمو السنوي باألسعار 

الثابتة 

الزراعة والصيد والغابات 
وصيد األمساك

4.34.8-22.3-20.5-0.07.07.07.07.0

التعدين والنفط واخلام 
واالستخراج 

49.74.212.620.50.00.01.50.80.9

49.44.312.820.60.70.01.50.80.9النفط اخلام 

0.72.02.04.03.5-15.0-57.6-0.326.3التعدين اآلخر 

2.07.07.08.58.5-15.0-23.4-1.521.7الصناعة 

0.00.07.07.07.56.5-1.114.08.7الكهرباء واملاء 

0.515.015.016.015.0-30.0-62.3-8.79.1البناء 

0.00.02.83.03.33.3-7.25.422.0النقل واخلزن واالتصاالت 

جتارة اجلملة والتجزئة 
واملطاعم والفنادق 

8.52.8-9.0-4.2-2.04.4-1.83.43.6

التمويل والتأمي والعقارات 
وخدمات األعمال 

7.27.6-1.3-2.73.6-3.33.94.33.9

2.90.010.015.015.0-25.0-35.6-1.737.8التمويل وخدمات التأمي 

3.53.53.53.0-5.51.95.36.010.0العقارات 
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اخلدمات الشخصية 
واجملتمع واالجتماعية 

12.28.5-2.0-0.9-4.00.31.3-0.2-0.2-

-0.8-0.8-0.71.6-1.11.10.6-9.911.0منتجو اخلدمات احلكومية 

0.33.13.0-0.72.0-10.0-2.32.514.0اخلدمات الشخصية 

الناتج احمللي اإلمجايل 
باألسعار الثابتة

100.40.5-2.5-10.37.0-0.72.01.92.0

أقل: احملتسبة رسوم خدمة 
البنك

0.420.9-34.2-10.30.50.72.01.92.0

الناتج احمللي اإلمجايل 
بتكلفة عناصر االنتاج 

ثابتة

100.00.4-2.4-10.30.50.72.01.92.0

زائدا: الضرائب غري 
املباشرة 

0.00.00.00.00.50.00.00.00.0

10.30.00.72.01.92.0-2.4-100.00.4إمجايل الناتج احمللي 

الناتج احمللي اإلمجايل 

النفطي 

49.44.312.820.60.50.01.50.80.9

الناتج احمللي اإلمجايل غري 
النفطي

50.65.1-18.7-5.0-0.02.03.04.04.0

املصادر: السلطات العراقية وتقديرات خراء الصندوق وتوقعاهتم .

جدول رقم 3. العراق: احلسابات املالية للحكومة املركزية بي االعوام 2013 و2021

)برتليونات الدنانري العراقية ما مل يذكر خالف ذلك (

201320142015201620172018201920202021

الرنامج 
1/

prelعوائد التوقعات
الرنامج 

1/

الرنامج

115.4104.461.663.581.764.074.278.383.387.290.0العوائد واملنح 

115.4104.461.663.581.764.074.278.383.387.290.0اإليرادات 

78.7 76.9 73.9 69.6 66.1 56.6 72.8 105.798.555.157.7النفط 
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إيرادات تصدير 
النفط اخلام 

104.197.153.857.269.853.662.565.969.272.073.7

9.75.96.55.88.87.48.28.79.410.311.3غري النفطية 

0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0املنح 

91.6 91.4 91.1 131.2119.090.789.8103.190.095.590.6اإلنفاق

67.2 67.5 67.9 67.9 73.1 68.0 77.4 56.1 65.6 68.9 83.7 النفقات اجلارية 

األجور والرواتب 
التقاعدية 

 41.1 40.3 45.9 42.2 50.9 46.1 45.4 44.7 44.0 43.3 42.6

32.6 33.3 34.0 34.7 35.4 36.1 39.1 33.1 34.4 31.8 32.5 األجور

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.8 9.0 11.5 8.4 8.6 الرواتب التقاعدية 

5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 8.1 3.9 5.4 9.1 16.3 السلع واخلدمات 

13.213.213.213.2 13.2 13.2 15.6 8.7 12.6 13.9 20.0 التحويالت

صايف شبكة األمان 
االجتماعي ) 

بضمنها البطاقة 
التموينية( 

 7.6 7.6 6.6 4.5 7.6 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

التحويالت إىل 
املصارف اململوكة 

للدولة 

 1.9 1.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 5.6 1.9 3.5 4.8 10.5 التحويالت األخرى

5.5 5.1 4.8 4.2 3.1 2.8 2.9 1.3 1.7 0.7 1.0 فوائد املدفوعات 

تعويضات احلرب 
3/

 5.2 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 النفقات 
االستثمارية 

47.650.125.133.725.722.022.422.723.223.824.4

النفقات االستثمارية 
غري النفطية 

 32.3 26.3 11.4 14.7 11.0 7.4 7.6 7.9 8.2 8.7 9.1

النفقات االستثمارية 
النفطية 

 15.3 23.8 13.7 19.1 14.7 14.7 14.8 14.8 15.0 15.1 15.2

الرصيد )بضمنه 
املنح( 

15.8-14.6-29.1-26.4-21.4-26.0-21.2-12.3-7.8-4.2- 1.6-
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الرصيد )باستثناء 
املنح( 

15.9-14.6-29.1-26.4-21.4-26.0-21.2-12.3-7.8-4.2- 1.6-

0.00.00.00.00.00.0...0.00.0-4.4-1.3التباين اإلحصائي 

1.6 4.2 7.8 12.3 21.2 26.0 21.4 26.4 29.1 18.9 17.2 التمويل 

-8.6 -6.0-0.80.63.7-3.31.81.4-12.75.91.7التمويل اخلارجي 

0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 4.6 3.0 0.02.82.8 0.0 قروض املوازنة 

املؤسسات املالية 
الدولية 

0.00.02.82.80.60.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.03.40.00.00.00.00.0الثنائية 

0.00.00.00.02.41.21.21.20.00.00.0السندات األوروبية 

0.00.00.40.30.90.90.80.80.60.50.5قروض املشاريع 

-9.1 -6.5-4.3-1.4-1.3-2.1-2.1-1.6-1.7-1.8-1.1إطفاء الديون 

األصول املوجودة يف 
اخلارج 

13.8 0.1- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

حقوق السحب 
اخلاصة 

 0.0 0.0 0.8 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

احلساب الذي يف 
الذمة 

0.07.94.1-4.6-0.00.6-0.10.00.00.00.0

املبالغ املتأخرة عن 
الدفع 

4.1 4.1- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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7.510.010.210.2 10.5 21.5 19.7 23.0 30.8 13.0 4.5 التمويل الداخلي 

7.510.010.210.2 10.5 4.64.725.818.017.116.6التمويل املصريف 

البنك املركزي 
العراقي 

4.23.515.910.19.412.66.43.64.02.52.5

0.00.017.66.49.412.66.43.64.02.52.5القروض 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 -1.7 4.23.5الودائع

0.31.29.97.97.74.04.13.96.07.77.7املصارف التجارية 

0.31.29.97.93.70.04.13.96.07.77.7القروض 

4.04.00.00.00.00.00.0الودائع 

0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 7.5 5.0 0.00.00.00.0التمويل غري املصريف 

احلساب الذي يف 
الذمة 

0.1-0.00.1-0.00.00.00.00.0

املبالغ املتأخرة عن 
الدفع 

0.02.35.05.22.4-2.5-2.5-2.5- 0.0 0.0 0.0

الفجوة التمويلية 
االبتدائية: 

 0.0 5.8 9.9 4.1 1.5 0.0 0.0

ملن حدد له التمويل 
4/

0.05.89.9 2.4- 0.80.00.0

0.0 0.0 0.7 6.5 0.0 0.0 0.0 الفجوة املالية املتبقية 

فقرات املذكرة 

اإلنفاق املتعلق 
باألمن ) جتهيزات 

اجليش والشرطة 
ورواتبهم( 

 16.4 16.6 15.6 15.0 17.9 16.5 16.2 15.9 15.6 15.3 15.0

إيرادات تصدير 
النفط من حكومة 

إقليم كردستان 

 11.6 2.6 3.4 3.2 10.7 8.2 9.6 10.1 10.6 11.0 11.3

التحويالت إىل 
حكومة إقليم 

كردستان 

15.92.52.52.513.19.89.89.89.89.89.8

اإلنفاق األويل غري 
النفطي 

 109.7 89.6 75.3 69.5 85.5 72.6 72.1 71.7 71.3 71.1 70.8



تقرير صندوق النقد الدويل رقم 225/16

49

اإلنفاق األويل غري 
النفطي املعدل 

 109.7 101.6 77.8 72.0 85.5 72.6 72.1 71.7 71.3 71.1 70.8

اإلنفاق األويل غري 
النفطي املعدل 
)النمو احلقيقي 
السنوي،%( /5

17.29.4-24.8-30.1-6.71.2-2.6-2.6-2.5-2.2-2.3-

الرصيد األويل غري 
النفطي املعدل

100.0-83.7-68.8-63.7-76.7-65.2-64.0-62.9-61.9-60.8- 59.6-

الرصيد املايل األويل 
غري النفطي املعدل 

5/

100.0-95.7-74.3-66.2-76.7-65.2-64.0-62.9-61.9-60.8- 59.6-

186.9 185.3 181.2 173.3 161.1 138.9 138.9 118.2 124.0 87.0 85.2 إمجايل الدين العام 

معدل سعر تصدير 
النفط العراقي 

)بالدوالر للرميل( 

 102.9 97.0 50.1 47.5 45.0 34.5 40.3 42.5 44.6 46.4 47.5

إمجايل متويل البنك 
املركزي العراقي إىل 

عجز املوازنة 

 4.2 3.5 15.9 10.1 9.4 12.6 6.4 3.6 4.0 2.5 2.5

 املصادر: السلطات العراقية وتقديرات خراء الصندوق وتوقعاهتم . 

1/ التقرير القطري لصندوق النقد الدويل رقم 11/16 . العراق برنامج مراقبة خراء الصندوق – حترير الصحافة . تقرير اخلراء 

2/بالنسبة لألعوام 2013- 2014 تؤشر التحويالت من خارج املوازنة إىل املصارف احلكومية اململوكة للدولة املمولة من قبل مصرف الرافدين . 

3/ ختصص مخسة% من تصديرات النفط لتمويل تعويضات حرب الكويت مبوجب قرار جملس االمن التابع لالمم املتحدة رقم 1483 . 

4/ للمزيد من التفاصيل ينظر اجلدول النصي رقم 3 . 

5/ تعديل احلساب لتقديرات سنة كاملة لتحويالت احلكومة االحتادية إىل حكومة إقليم كردستان يف العام 2014 و2015 ، اليت حققت التحويالت 
الفعلية فقط لشهرين الثاين واخلامس على التوايل .  
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اجلدول رقم )4( العراق: احلسابات املالية للحكومة املركزية الفصلية لألعوام 2016 و2017

)برتليونات الدوالرات ما مل يذكر خالف ذلك(

20162017

كانون األول /أيلول /سبتمرحزيران /يونيوآذار /مارس
ديسمر 

كانون األول  أيلول حزيران اذار 

الرنامج 
1

ايرادات التقديرات
الرنامج 

1

اإليرادات التقديرات
املتوقعة 1

إيرادات التقديرات
الرنامج 

1

الرنامجالرنامجالرنامجالرنامجالتقديرات

العوائد واملنح 
15.510.134.525.656.243.481.764.018.336.955.574.2

15.510.134.525.656.243.481.764.018.336.955.574.2العوائد 

13.79.030.122.249.738.172.856.616.332.849.466.1النفط 

1.81.14.33.46.55.38.87.42.04.16.18.2غري النفط 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0املنح 

27.414.352.744.878.567.4103.190.022.545.072.995.5النفقات 

20.311.539.733.859.050.977.468.016.933.856.173.1النفقات اجلارية 

األجور والرواتب 
التقاعدية 

13.49.626.123.038.834.650.946.111.322.734.045.4

10.37.420.118.029.827.139.136.18.817.726.535.4األجور 

3.12.36.05.09.07.511.810.02.55.07.510.0الرواتب التقاعدية 

2.10.24.13.06.24.48.15.91.53.04.45.9السلع واخلدمات 

4.11.08.06.611.99.915.613.23.36.69.913.2التحويالت
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شبكة األمان 
االجتماعي 

)بضمنها البطاقة 
التموينية(

2.00.33.93.25.84.77.66.31.63.24.76.3

التحويالت إىل 
املصارف اململوكة 

للدولة 2

0.60.31.21.31.81.92.42.50.61.31.92.5

التحويالت 
األخرى 

1.50.52.92.24.23.35.64.41.12.23.34.4

0.80.61.51.22.22.02.92.80.71.52.33.1فائدة املدفوعات 

تعويضات احلرب 
/3

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05.45.4

النفقات 
االستثمارية 

7.02.913.011.019.516.525.722.05.611.216.822.4

النفقات 
االستثمارية غري 

النفطية 

3.20.15.53.78.25.511.07.41.93.85.77.6

النفقات 
االستثمارية 

النفطية 

3.92.87.57.311.211.014.714.73.77.411.114.8

املوازنة )بضمنها 
املنح ( 

11.9-4.2-18.3-19.3-22.3-24.0-21.4-26.0-4.1-8.1-17.4-21.2-

املوازنة )باستثناء 
املنح ( 

11.9-4.2-18.3-19.3-22.3-24.0-21.4-26.0-4.1-8.1-17.4-21.2-

11.94.218.319.322.324.021.426.04.18.117.421.2التمويل 

0.8-0.5-0.6-0.3-1.81.4-5.7-0.5-1.7-0.21.1-0.5التمويل اخلارجي 

0.00.00.00.00.60.23.04.60.00.00.01.2قروض املوازنة 
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املؤسسات املالية 
الدولية 

0.00.00.00.00.60.00.60.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.20.03.40.00.00.00.0الثنائية 

0.00.00.00.00.00.02.41.20.00.00.01.2السندات االوربية 

0.00.00.00.00.50.40.90.90.00.00.40.8قروض املشاريع 

-1.3-0.9-0.6-0.3-2.1-2.1-1.6-1.6-1.1-1.1-0.5-0.5إطفاء الدين 

األصول املوجودة 
يف اخلارج

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

حقوق السحب 
اخلاصة 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

احلسابات اليت 
يف الذمة 

0.00.6-0.00.6-0.00.6-0.00.6-0.00.00.00.1

املبالغ املتاخرة 
عن الدفع 

0.01.30.00.00.04.1-0.04.1-0.00.00.00.0

12.44.119.320.922.828.119.721.53.77.09.910.5التمويل احمللي 

12.44.115.513.419.120.717.116.63.75.78.610.5متويل املصرف 

البنك املركزي 
العراقي 

4.42.95.88.38.012.79.412.61.52.53.86.4

4.42.95.88.38.012.79.412.61.52.53.86.4القروض 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0الودائع 

املصارف 
التجارية 

8.01.19.75.111.08.07.74.02.33.24.94.1

8.01.19.75.111.08.03.70.02.33.24.94.1القروض 

0.00.00.00.00.00.04.04.00.00.00.00.0الودائع 

التمويل غري 
املصريف 

0.00.05.07.55.07.55.07.50.02.52.52.5

احلسابات اليت 
يف الذمة

0.00.00.00.00.00.1-0.00.1-0.00.00.00.0

املبالغ املتأخرة 
عن الدفع 

0.00.01.2-0.01.2-0.02.4-2.5-0.01.3-1.3-2.5-

الفجوة التمويلية 
االبتدائية 

0.00.00.00.00.01.50.05.80.71.88.09.9
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ومنها التمويل 
الذي مت حتديده 

/4

0.00.00.00.00.01.50.05.80.71.88.09.9

الفجوة املالية 
املتبقية 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

فقرات املذكرة

اإلنفاق املتصل 
باالمن )اجليش 

والشرطة 
واملعدات 
والرواتب( 

4.73.79.28.313.612.417.916.54.18.112.216.2

اإلنفاق 
االجتماعي 

4.42.88.77.413.812.618.918.22.97.412.618.2

التحويالت إىل 
حكومة إقليم 

كردستان 

0.00.04.53.98.06.813.19.82.54.97.49.8

اإلنفاق األويل 
غري النفطي 

22.811.043.736.365.154.485.572.618.036.154.172.1

الرصيد األويل 
غري النفطي 

20.9-9.9-39.4-32.9-58.6-49.1-76.7-65.2-16.0-32.0-48.0-64.0-

 املصادر: السلطات العراقية وتقديرات توقعات خراء صندوق النقد الدويل. 

1/التقرير القطري لصندوق النقد الدويل رقم: 16/11 العراق برنامج مراقبة خراء الصندوق .

2/ يشمل التحويالت من خارج املوازنة إىل املصارف اململوكة للدولة . 

3/ مخسة% من صادرات النفط على النحو املنصوص عليه لقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 1483 لتمويل تعويضات حرب الكويت . 

4/ للمزيد من التفاصيل ينظر اجلدول النصي رقم 3 . 
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اجلدول رقم 5 . العراق : احلسابات املالية للحكومة املركزية ، لألعوام 2013 و2013
)النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل (

201320142015201620172018201920202021
إيرادات الرنامج Prel1.الرنامج 1 

الرنامج 
الرنامجالرنامج

42.240.230.734.338.836.238.738.538.237.336.1العوائد واملنح 

42.240.230.734.338.836.238.738.538.237.336.1العوائد 

38.638.027.431.234.632.034.434.233.932.931.5النفط 
3.52.33.23.14.24.24.34.34.34.44.5غري النفط 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0املنح 
48.045.845.148.549.050.849.844.541.839.136.7النفقات 

30.626.532.730.336.838.438.133.431.228.926.9النفقات اجلارية 
األجور والرواتب 

التقاعدية 
15.015.522.922.824.226.023.722.020.218.517.1

11.912.317.117.918.620.418.417.015.614.213.1األجور 
3.13.25.74.95.65.65.24.94.64.34.0الرواتب التقاعدية 
6.03.52.72.13.83.33.12.92.72.52.4البضائع والسلع 

7.35.36.24.77.47.56.96.56.15.75.3التحويالت 
شبكة األمان 
االجتماعي 

2.82.93.32.43.63.63.33.12.92.72.5

التحويل إىل املصارف 
اململوكة للدولة 2

0.70.61.21.31.11.41.31.21.11.11.0

3.81.81.81.02.62.52.32.22.01.91.8التحويالت األخرى 
0.40.30.80.71.41.61.62.02.22.22.2فائدة املدفوعات 

1.91.90.00.00.00.02.80.00.00.00.0تعويضات احلرب 3/
17.419.312.518.212.212.411.711.110.610.29.8النفقات االستثمارية 
اإلنفاق االستثماري 

غري النفطي 
11.810.15.77.95.24.24.03.93.83.73.7

5.69.26.810.37.08.37.77.36.96.56.1اإلنفاق االستثماري النفطي 
-0.6-1.8-3.6-6.0-11.1-14.7-10.2-14.3-14.5-5.6-5.8املوازنة )بضمنها املنح( 

املوازنة )باستثناء 
املنح( 

5.8-5.6-14.5-14.3-10.2-14.7-11.1-6.0-3.6-1.8-0.6-

.....................0.00.0-1.7-0.5التباين االحصائي 
6.37.314.514.310.214.711.16.03.61.80.6التمويل 

-3.4-2.6-0.40.31.7-1.80.80.8-4.62.30.8التمويل اخلارجي 
0.00.01.41.51.42.60.60.60.00.00.0قروض املوازنة 

0.00.01.41.50.30.00.00.00.00.00.0املؤسسات املالية الدولية 
0.00.00.00.00.01.90.00.00.00.00.0الثنائية 

0.00.00.00.01.10.70.60.60.00.00.0السندات األوروبية 
0.00.00.20.20.40.50.40.40.30.20.2قروض املشاريع 
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-3.6-2.8-2.0-0.7-0.7-1.2-1.0-0.9-0.8-0.7-0.4إطفاء الديون 
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0املوجودات يف اخلارج 
0.00.00.41.20.00.00.00.00.00.00.0وحدات السحب اخلاصة 

0.00.00.00.00.0-0.00.3-2.5-0.03.02.0احلسابات اليت يف الذمة 
0.00.00.00.00.0-0.00.00.02.20.02.3املبالغ املتأخرة عن الدفع 

1.75.015.312.49.312.25.53.74.64.44.1التمويل الداخلي 
1.71.812.89.78.19.45.53.74.64.44.1متويل املصارف 
1.51.47.95.54.57.13.31.81.81.11.0البنك املركزي العراقي

0.00.08.83.44.57.13.31.81.81.11.0القروض 
2.00.00.00.00.00.00.00.0-1.51.40.8الودائع 

0.10.54.94.33.72.32.11.92.73.33.1البنوك التجارية 
0.10.54.94.31.80.02.11.92.73.33.1القروض 
0.00.00.00.01.92.30.00.00.00.00.0الودائع 

0.00.00.00.02.44.21.31.20.00.00.0التمويل غري املصريف
احلسابات اليت يف 

الذمة
0.00.00.00.1-0.00.00.00.00.00.00.0

املبالغ املتأخرة عن 
الدفع

0.00.92.52.81.2-1.4-1.3-1.2-0.00.00.0

الفجوة التمويل 
االبتدائية مل:

0.00.00.00.00.03.35.22.00.70.00.0

0.40.00.0-0.00.00.00.00.03.35.21.2ملن حدد التمويل 4/
الفجوة التمويلية 

املتبقية 
0.00.00.00.00.00.00.03.20.30.00.0

3.79.28.313.636.217.916.54.18.1 فقرات املذكرة 
اإلنفاق املتعلق باألمن 

اجليش والشرطة 
والتجهيزات والرواتب 

6.06.47.88.18.59.38.57.87.26.56.0

وزارة املالية العراقية 
احلساب بالدوالرات يف 
البنك املركزي العراقي 
أشهر من األجور 
والرواتب التقاعدية 

…0.20.30.80.30.70.70.80.80.80.8

اإلنفاق اجلاري )النسبة 
املئوية للناتج احمللي 

اإلمجايل(   

30.626.532.730.336.838.438.133.431.228.926.9

اإلنفاق االستثماري 
األويل غري النفطي(

40.134.537.537.540.741.037.635.232.730.428.4

اإلنفاق األويل غري 
النفطي املعدل 

)بالنسبة املئوية للناتج 
احمللي اإلمجايل/5

40.139.138.838.940.741.037.635.232.730.428.4
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الرصيد األويل غري 
النفطي )بالنسبة 

املئوية للناتج احمللي 
اإلمجايل 

36.5-32.3-34.2-34.4-36.5-36.8-33.3-30.9-28.4-26.0-23.9-

الرصيد األويل غري 
النفطي املعدل /5

36.5-36.9-37.0-35.8-36.5-36.8-33.3-30.9-28.4-26.0-23.9-

إمجايل الدين العام 
)بالنسبة املؤية من 

الناتج احمللي اإلمجايل 

31.233.561.763.966.079.084.085.283.179.374.9

إمجايل متويل البنك 
املركزي العراقي لعجز 
املوازنة )بالنسبة املئوية 
للناتج احمللي اإلمجايل( 

1.51.47.65.53.37.13.31.81.81.11.0

 

املصادر: السلطات العراقية وتقديرات خراء صندوق النقد الدويل وتوقعاهتم.

1/ التقرير القطري لصندوق النقد الدويل رقم 11/16 حترير الصحفي لرنامح خراء الصندوق. 

2/ للسنوات 2013-2014 تتضمن التحويالت خارج املوازنة للبنوك اململوكة للدولة املمولة من قبل مصرف الرافدين.

3/ حساب 5% من صادرات النفط مبوجب قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1483 لتمويل تعويضات حرب الكويت .

4/ للمزيد من التفاصيل اجلدول رقم 3 . 

5/ التقدير املعدل لتحويالت احلكومة االحتادية إىل حكومة إقليم كردستان ملدة سنة كاملة يف األعوام 2014و2015 اليت متثل التحويالت الفعلية اليت مت 
حتويلها للشهرين الثاين واخلامس على التوايل .

اجلدول رقم 6 . العراق: احلسابات املالية للحكومة املركزية 2013 و2021

الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي%
201320142015201620172018201920202021

الرنامجالرنامجالعوائد املتوقعةالرنامج Prel1.الرنامج 1
78.073.246.651.460.052.458.257.757.255.252.5العوائد واملنح 

77.973.246.651.460.052.458.257.757.255.252.5العوائد 
71.469.141.746.753.546.351.851.350.748.745.9النفط 

6.54.14.94.76.56.16.46.46.56.56.6غري النفط 
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0املنح 

88.783.468.672.875.873.674.966.862.557.853.4النفقات 
56.548.349.645.556.955.657.350.146.642.739.2النفقات اجلارية 
األجور والرواتب 

التقاعدية 
27.828.234.734.237.437.735.632.930.227.424.9
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22.022.326.026.828.829.527.725.623.321.119.0األجور 
5.85.98.77.38.68.27.87.46.96.35.8الرواتب التقاعدية 
11.06.44.13.25.94.84.64.34.03.73.4البضائع والسلع 

13.59.79.57.111.410.810.49.79.18.47.7التحويالت 
شبكة األمان 
االجتماعي

5.15.35.03.65.65.25.04.74.34.03.7

التحويالت إىل 
الشكرات اململوكة 

للدولة 2/

1.31.11.81.91.82.02.01.81.71.61.5

7.13.42.71.54.13.63.53.23.02.82.6التحويالت األخرى 
0.70.51.31.12.12.32.53.13.33.33.2فائدة املدفوعات 
تعويضات احلرب 

/3
3.53.40.00.00.00.04.30.00.00.00.0

32.135.119.027.318.918.017.516.715.915.114.2النفقات االستثمارية 
اإلنفاق االستثماري 

غري النفطي 
21.818.58.611.98.16.06.05.85.65.55.3

اإلنفاق االستثماري 
النفطي 

10.316.710.415.410.812.011.610.910.39.68.9

املوازنة )بضمنها 
املنح ( 

10.7-10.2-22.0-21.4-15.8-21.2-16.7-9.0-5.4-2.6-0.9-

املوازنة )باستثناء 
املنح ( 

10.7-10.2-22.0-21.4-15.8-21.2-16.7-9.0-5.4-2.6-0.9-

.....................0.0...-3.1-0.9التباين اإلحصائي 
11.613.322.021.415.821.216.79.05.42.60.9التمويل 

-5.0-3.8-0.70.52.5-2.71.31.1-8.54.11.3التمويل اخلارجي 
0.00.02.22.32.23.80.90.90.00.00.0قروض املوازنة 

املؤسسات املالية 
الدولية 

0.00.02.22.30.40.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.02.80.00.00.00.00.0الثنائية 
0.00.00.00.01.71.00.90.90.00.00.0السندات األوروبية 
0.00.00.30.20.70.70.60.60.40.30.3قروض املشاريع 
-5.3-4.1-3.0-1.0-1.0-1.7-1.5-1.3-1.3-1.3-0.8إطفاء الديون 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0-9.30.1املوجودات يف اخلارج 
وحدات السحب 

اخلاصة 
0.00.00.61.70.00.00.00.00.00.00.0

احلسابات اليت يف 
الذمة 

0.05.53.1-3.7-0.00.5-0.10.00.00.00.0

املبالغ املتأخرة عن 
الدفع 

0.00.00.03.40.03.4-0.00.00.00.00.0

3.19.123.318.714.417.68.25.66.96.45.9التمويل الداخلي 
3.13.319.514.612.613.68.25.66.96.45.9متويل املصارف 
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البنك املركزي 
العراقي

2.92.512.08.26.910.35.02.72.71.61.5

0.00.013.35.26.910.35.02.72.71.61.5القروض 
3.00.00.00.00.00.00.00.0-2.92.51.3الودائع 

0.20.87.56.45.73.33.22.94.14.9البنوك التجارية 
0.20.87.56.42.70.03.22.94.14.94.5القروض 
0.00.00.00.02.93.30.00.00.00.00.0الودائع 

التمويل غري 
املصريف   

0.00.00.00.03.76.12.01.80.00.00.0

احلسابات اليت يف 
الذمة   

0.00.00.00.1-0.00.00.00.00.00.00.0

املبالغ املتأخرة عن 
الدفع   

0.01.63.84.21.8-2.0-2.0-1.8-0.00.00.0

فجوة التمويل 
االبتدائية مل:  

0.00.00.00.00.04.77.83.01.10.00.0

ملن حدد له 
التمويل/ 4

0.00.00.00.00.04.77.81.7-0.60.00.0

0.00.00.00.00.00.00.04.80.50.00.0الفجوة املالية املتبقية 

فقرات املذكرة 
اإلنفاق املتعلق 
باألمن اجليش 

والشرطة والتجهيزات 
والرواتب 

11.011.611.812.213.113.512.711.710.79.78.8

وزارة املالية العراقية 
احلساب بالدوالرات 
يف البنك املركزي 
العراقي أشهر من 
األجور والرواتب 

التقاعدية

…0.20.30.80.30.70.70.80.80.80.8

اإلنفاق اجلاري 
)النسبة املئوية للناتج 
احمللي اإلمجايل(   

56.548.349.645.556.955.657.350.146.642.739.2

اإلنفاق االستثماري 
األويل غري النفطي 

74.162.957.056.362.859.456.652.848.945.041.3

اإلنفاق األويل غري 
النفطي املعدل 
)بالنسبة املئوية 
للناتج احمللي 
اإلمجايل 5/(

74.171.358.958.362.859.456.652.848.945.041.3

الرصيد األويل غري 
النفطي )بالنسبة 

املئوية للناتج احمللي 
اإلمجايل 

67.6-58.7-52.1-51.6-56.3-53.3-50.2-46.4-42.5-38.5-34.8-
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الرصيد االويل غري 
النفطي املعدل  5/

67.6-67.1-56.2-53.6-56.3-53.3-50.2-46.4-42.5-38.5-34.8-

إمجايل الدين العام 
)بالنسبة املئوية 
من الناتج احمللي 

اإلمجايل( 

57.661.093.895.8102.0114.3126.3127.8124.3117.3109.0

إمجايل متويل البنك 
املركزي العراقي لعجز 

املوازنة )بالنسبة 
املئوية للناتج احمللي 

اإلمجايل(

2.92.512.08.26.910.35.02.72.71.61.5

الناتج احمللي 
اإلمجايل غري النفطي 
)ترليونات الدنانري 

العراقية( 

148.0142.6132.2123.4136.1122.3127.5135.7145.7158.0171.4

 املصادر: السلطات العراقية وتقديرات خراء صندوق النقد الدويل وتوقعاهتم.

1/ التقرير القطري لصندوق النقد الدويل رقم 11/16 حترير الصحفي لرنامح خراء الصندوق. 

2/ للسنوات 2013-2014 ، تتضمن التحويالت خارج املوازنة للبنوك اململوكة للدولة املمولة من قبل مصرف الرافدين.

3/ حساب 5% من صادرات النفط مبوجب قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1483 لتمويل تعويضات حرب الكويت .

4/ للمزيد من التفاصيل اجلدول رقم 3 . 

5/ التقدير املعدل لتحويالت احلكومة األحتادية إىل حكومة إقليم كردستان ملدة سنة كاملة يف األعوام 2014و2015 واليت متثل التحويالت الفعلية اليت مت 
حتويلها للشهرين الثاين واخلامس على التوايل .

اجلدول رقم 7 العراق: ميزان املدفوعات بي عامي 2012 و 2013
)مبليارات الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

201320142015201620172018201920202021

إيرادات الرنامج 1التقديراتالرنامج 1
الرنامجالرنامجالرنامج 

1.72.24.05.68.8-2.84.7-0.2-22.516.63.5امليزان التجاري  
1.11.32.22.84.1-1.53.1-0.1-9.67.42.1)نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل (

89.884.046.449.359.445.653.356.259.361.665.1الصادرات 
89.483.546.249.059.145.453.055.858.961.064.0النفط اخلام  2/

0.40.40.30.20.30.20.30.30.40.61.1الصادرات االخرى 
-56.3-56.0-55.3-54.0-51.5-50.3-56.6-49.5-50.0-67.4-67.3اإليرادات 

-33.8-33.6-33.5-32.5-31.5-31.5-32.9-30.1-28.5-35.2-39.8إيرادات القطاع اخلاص 

-22.5-22.4-21.8-21.5-20.0-18.8-23.7-19.4-21.5-32.2-27.5اإليرادات احلكوية 
-11.3-11.2-11.3-11.2-11.2-11.5-12.2-10.1-8.1-14.6-13.9صايف اخلدمات 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

60

3.34.13.93.64.02.83.33.74.25.26.5املبالغ املستلمة 
-17.8-16.5-15.5-14.9-14.5-14.3-16.1-13.7-12.0-18.7-17.2املدفوعات 

-0.2-0.9-1.1-1.1-1.0-0.4-0.4-0.3-0.5-0.6-0.5صايف الدخل 

0.00.00.00.0-0.10.30.00.04.6-3.2-4.9صايف التحويالت 

0.20.10.10.40.00.00.00.00.00.00.0صايف القطاع اخلاص 

0.00.00.00.0-0.00.04.6-0.00.1-3.3-5.0الصايف الرمسي 

-2.7-6.6-8.4-10.1-15.0-16.5-9.8-10.2-12.0-3.21.7احلساب اجلاري 

)النسبة املئوية من الناتج 
احمللي اإلمجايل( 

1.40.8-7.0-6.4-5.5-11.0-9.2-5.9-4.5-3.3-1.3-

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0حساب رأس  املال
1.13.05.04.04.34.5-12.61.3-1.9-0.9-0.2احلساب املايل 

حافظة االستثمار واالستثمار 
1.03.04.05.35.9-5.74.61.03.02.01.2املباشر )صاف(  3/

-1.4-2.32.02.00.01.0-9.63.3-2.9-5.4-5.9رؤوس األموال االخرى، صاٍف 

-5.9-3.4-2.3-0.4-0.4-0.2-0.1-0.4-0.5-1.0-0.4الرمسي، صاٍف 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0-3.5-2.8املوجودات 
-5.9-3.4-2.3-0.4-0.4-0.2-0.1-0.4-2.42.50.5االلتزامات 

0.40.50.40.40.80.80.70.70.50.40.4املصروفات  4/
-6.3-3.9-2.8-1.0-1.1-1.0-0.9-0.8-0.8-0.8-0.8اطفاء الديون 

2.52.42.42.42.44.5-10.03.2-2.4-4.4-5.6القطاع اخلاص ، صايف 
0.00.00.00.00.00.00.0-0.017.1-20.9-6.1السهو واخلطأ 
1.8-2.3-4.4-5.1-12.0-15.4-11.0-14.7-13.9-23.4-3.1إمجايل املوانة 

)نسبة مئوية من الناتج 
0.9-1.1-2.4-3.0-7.4-10.3-6.2-9.3-8.1-10.5-1.3احمللي اإلمجايل( 

-3.123.413.914.711.010.53.71.63.12.31.8التمويل 

صندوق تنمية العراق 
0.00.00.00.00.00.00.0-1.7-11.85.60.3)زيادة -(5/

إمجايل االحتياطيات 
-11.915.915.08.610.72.60.83.94.00.1-8.5الدولية )زيادة -(

-1.7-1.7-0.9-0.00.2-0.1-0.70.70.1-0.8-0.2ائتمان  الصندوق )صاٍف(

0.01.21.20.00.00.00.00.00.00.0…البنك الدويل 

0.00.00.02.01.01.01.00.00.00.0…السندات األوروبية 

2.70.00.00.00.00.0القرض األمريكي 
الوكالة اليابانية للتعاون 
0.20.00.00.00.00.0الدويل )دعم املوازنة( 
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التغيري يف املبالغ املتأخرة عن 
0.00.00.00.00.0-3.53.5الدفع )السالب = التناقص(

التغيري يف املبالغ ملوجودة 
يف الذمة )السالب = 

التناقص(
…6.73.5-3.9-0.00.5-0.10.00.00.00.0

الفجوة التمويلية 
االبتدائية 

… 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 8.4 3.5 1.3 0.0 0.0

0.0 0.0 0.7 -2.0 8.4 4.9 0.0 0.0   ملن حدد له التمويل /6

فقرات املذكرة 
إمجايل االحتياطيات 

77.866.751.153.442.542.740.139.335.431.531.6الدولية )هناية املدة (   7/

ألشهر من صادرات 
10.812.78.49.96.87.87.06.75.95.15.0السلع واخلدمات 

211.5 198.1 184.7 172.4 162.6 150.1 178.3 158.7 172.3 222.5 234.6 الناتج احمللي اإلمجايل 

منها الناتج احمللي 
126.9122.3113.4105.9115.4103.6108.1115.0123.5133.9145.2اإلمجايل غري النفطي 

املصادر: السلطات العراقية  تقديرات خراء الصندوق وتوقعاهتم.

1/التقرير القطري صندوق النقد الدويل رقم 11/16 العراق، برنامج مراقبة خراء الصندوق – التحرير الصحفي وتقرير اخلراء . 

2/ يعكس صادرات حكومة إقليم كردستان من خالل الشركة العامة لتسويق النفط العراقية .

3/يستثىن من ذلك إصدار السندات األوروبية املخطط هلا بي األعوام 2016 و 2018 اليت مت تقدميها كجزء من متويل ميزان املدفوعات . 

4/ يستثىن من ذلك املصروفات املتوقعة من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف األعوام 2016 – 2019 اليت ستساهم يف سد الفجوة التمويلية وهناك املزيد من 
التفاصيل يف اجلدول رقم 3 لتقرير اخلراء.

5/ تعكس التحويالت إىل صندوق تنمية العراق من البنك االحتياطي الفدرايل يف نيويورك إىل البنك املركزي العراقي يف آيار/مايو عام 2014 . 

6/ للمزيد من التفاصيل ينظر اجلدول رقم 3 . 

7/ بدءاً من العام 2014 بضمنها أرصدة اإليرادات النفطية بالدوالر، يستثىن من ذلك حقوق السحب اخلاصة ووضع االحتياطي من التعريف  بدءا من العام    
2015مبوجب تعليمات البنك املركزي العراقي . 

اجلدول رقم 8 . العراق : املسح النقدي بي 2013 و2021  مبليارات الدنانري العراقية ما مل ينص على خالف ذلك

201320142015201620172018201920202021

الرنامج التقديراتالرنامج 1
1

إيرادات 
الرنامج الرنامج 1الرنامج 

صايف املوجودات 
61.92855.97749.15644.91745.072األجنبية 

ومنها البنك املركزي 
88.54476.56350.69447.64542.16137.49737.651العراقي

صايف املوجودات 
6.50029.62241.79465.51878.43391.065-9.820احمللية 
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30.40117.31350.71541.43555.80667.45579.73092.745105.477-258-5.150املستحقات احمللية 
صايف املستحقات 

21.67115.89328.89538.92748.91559.09669.261-3.2178.230-24.576-27.021على احلكومة العامة 

املستحقات على 
11.85615.89243.87328.51658.32648.63961.64071.67381.66191.841102.007احلكومية العامة 

املطلوبات احلكومية 
-32.746-32.746-32.746-32.746-32.746-32.746-36.656-36.746-40.656-40.468-38.876العامة 

املطالبات على 
21.87124.31827.18425.54329.04425.54126.91228.52830.81533.65036.216القطاعات االخرى 

-14.413-14.313-14.213-14.113-14.013-11.813-12.562-10.813-12.562-9.562-14.710صايف الفقرات األخرى(  

89.37992.638101.66784.272113.44491.55097.771106.796114.674123.350136.137النقود مبعناها الواسع 

34.99536.07140.74334.85544.70633.64332.27835.25835.24037.90641.835النقد خارج املصارف 

43.34241.34844.53434.65950.24540.61445.93550.17555.71359.92866.140الودائع القابلة للتحويل 

11.04115.21816.39014.75718.49217.29319.55821.36423.72125.51628.161الودائع األخرى 
فقرات املذكرة 

النقود بعناها الواسع 
11.68.66.89.27.47.610.4-15.93.69.79.0)النسبة املئوية للنمو(

النقود مبعناها الواسع 
)النسبة املئوية من 

الناتج احمللي اإلمجايل( 
32.735.750.645.553.951.751.052.552.652.854.5

 velocity )based M2
)on non-oil GDP1.71.51.31.51.21.31.31.31.31.31.3

االئتمان املوجه لالقتصاد 
14.711.211.85.06.80.05.46.08.09.27.6)نسبة( )النمو(

 االئتمان املوجه 
لالقتصاد )النسبة من 
الناتج احمللي اإلمجايل 

غري النفطي ( 
14.817.16.0220.721.320.921.121.021.121.321.1

املصادر: السلطات العراقية  تقديرات خراء الصندوق وتوقعاهتم. 

1/التقرير القطري صندوق النقد الدويل رقم 11/16 العراق، برنامج مراقبة خراء الصندوق – التحرير الصحفي وتقرير اخلراء . 

اجلدول رقم 9 العراق: احلسابات اخلتامية للبنك املركزي العراقي
)مبليارات الدنانري العراقية ما مل يذكر خالف ذلك(

201320142015201620172018201920202021
  الرنامج 

الرنامج  التقديرات1
1

إيرادات 
الرنامجالرنامجالرنامج 

88.54476.56357.67563.33248.32550.69447.64546.75342.16137.49737.651صايف املوجودات األجنبية 

92.31479.27361.13563.34351.72350.70547.65646.76342.17237.50737.662املوجودات األجنبية
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90.74277.72059.58362.98350.17050.34547.29646.40341.81237.14737.302احتياطي املوجودات الرمسي 
1.9024.0384.3613.6264.7103.9164.2294.5684.9335.3285.754الذهب 
86.72372.54554.78459.35745.17146.42943.06741.83636.87931.82031.548األخرى 

حيازات حقوق السحب 
اخلاصة ووضع االحتياطي 

يف الصندوق 
2.1171.1364380289000000

1.5721.5531.5533601.553360360360360360360املوجودات األجنبية األخرى 
-10-10-10-10-10-10-3.398-10-3.460-2.709-3.771االلتزامات األجنبية

19.3335.1809.77715.97025.18834.94942.304-8.6135.445-10.311-15.265صايف املوجودات احمللية 
86460017.0793.03124.19817.31023.70527.33231.32733.82736.327املوجودات احمللية 

75151316.9922.93724.11117.21523.61027.23731.23233.73236.232صايف املستحقات احلكومية العامة 
2.7562.4563.7052.4663.5922.2662.2662.2662.2662.2662.266القروض للحكومة املركزية 

احليازات من حواالت 
03115.2276.22522.22718.81125.20628.83332.82835.32837.828اخلزينة املخصومة 

00000000000املطالبات األخرى 
-1.066-1.066-1.066-1.066-1.066-1.066-542-1.522-775-1.107-1.895ودائع النقد احمللي 

-2.796-2.796-2.796-2.796-2.796-2.796-1.166-4.232-1.166-867-109ودائع النقد اخلارجي 
أدوات السياسة النقدية  

/210.797-6.567-4.122-6.455-521-10.126-11.924-9.358-4.135-3.1257.981

-2.004-2.004-2.004-2.004-2.004-2.004-4.343-2.004-4.343-4.343-5.331صايف الفقرات األخرى 
73.25966.23166.28857.88867.65855.87457.42262.72367.34972.44579.955احتياطي النقود 
40.63039.88443.97338.58547.06435.59336.00440.39843.84048.03454.215العملة املتداولة

32.62926.34722.31619.30220.59520.28121.41822.32523.51024.41125.740احتياطيات البنوك 
...........................2022االلتزامات السائلة األخرى 

فقرات املذكرة 
احتياطي النقود )النمو 

2.89.27.47.610.4-2.13.5-0.112.6-12.69.6السنوي، بالنسبة املئوية( 

العملة املتداولة ) النمو 
1.212.28.59.612.9-7.07.8-14.43.110.33.3السنوي، بالنسبة املئوية ( 

إمجايل النقد االجنيب 
)مباليي الدوالرات 

األمريكية (   3/
77.82366.65551.10053.37542.51742.66540.08139.32535.43431.48131.612

املصادر: السلطات العراقية وتقديرات خراء الصندوق وتوقعاهتم . 

1/ التقرير القطري لصندوق النقد الدويل رقم 11/16 ، العراق برنامج مراقبة خراء الصندوق – التحرير الصحفي، وتقرير اخلراء. 

2/هذا يتضمن بنحٍو رئيس اخلدمات الثابتة قصرية األجل والودائع بالدوالر األمريكي للبنوك التجارية والودائع بالعملة احمللية وحواالت البنك املركزي . 

3/ بدءا من العام 2014 تعكس األرصدة لصندوق تنمية العراق اليت مت نقلها من البنك االحتياطي الفدرايل لنيويورك إىل البنك املركزي العراقي كحساب بالدوالر األمريكي 
) األرصدة بالدوالر األمريكي من إيرادات النفط( يف آيار /مايو 2014 ، مت استثناء حقوق السحب اخلاصة ووضع االحتياطي يف الصندوق من التعريف منذ العام 2015 

بناًء على تعليمات البنك املركزي العراقي . 
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اجلدول رقم 10. العراق: اجلدول الزمين املقرتح للمراجعات واملشرتيات مبوجب اتفاق االستعداد االئتماين، لألعوام 2016 و2019

مباليي حقوق السحب 
اخلاصة

مبالغ الشراء نسبة 
الظروف املوعد املتاح مباليي الدوالرات األمريكيةمن احلصة 

مصادقة جملس اإلدارة على اتفاق االستعداد االئتماين يف أو بعد 7 متوز/يوليو ، 45527.36392016

يف أو بعد 15 أيلول سبتمر 45527.3639
2016

االلتزام مبعايري األداء املستمرة وتنتهي يف حزيران/
يونيو 2016 واالنتهاء من املراجعة األوىل مبوجب 

االتفاق   . 

يف أو بعد 15 كانون األول 45527.3639
سبتمر عام 2016

االلتزام مبعايري األداء املستمرة وتنتهي يف أيلول/
سبتمر 2016 واالنتهاء من املراجعة الثانية مبوجب 

االتفاق  .

يف او بعد 15  آذار/مارس 24714.8348
2017

االلتزام مبعايري االداء املستمرة وتنتهي يف كانون 
االول/ديسمر  2016 واالنتهاء من املراجعة الثالثة 

مبوجب االتفاق .   

يف أو بعد 15  حزيران/يونيو 24714.8348
2017

االلتزام مبعايري األداء املستمرة وتنتهي يف آذار/
مارس  2017 واالنتهاء من املراجعة الرابعة  مبوجب 

االتفاق   .

24714.8348On or after 
September 15. 2017

االلتزام مبعايري األداء املستمرة وتنتهي يف حزيران/
يونيو 2017 واالنتهاء من املراجعة اخلامسة  مبوجب 

االتفاق   

24714.8348On or after 
December 15. 2017

االلتزام مبعايري األداء املستمرة وتنتهي يف أيلول/
سبتمر  2017 واالنتهاء من املراجعة السادسة  

مبوجب االتفاق   .

24714.8348On or after March 
15. 2018

االلتزام مبعايري األداء املستمرة وتنتهي يف كاون األول 
/ديسمر  2017 وامتام املراجعة السابعة  مبوجب 

االتفاق   

24714.8348On or after June 15. 
2018

االلتزام مبعايري االداء املستمرة وتنتهي يف اذار /مارس 
2018  وامتام املراجعة الثامنة  مبوجب االتفاق   

24714.8348On or after 
September 15. 2018

االلتزام مبعايري األداء املستمرة وتنتهي يف حزيران/
يونيو  2018  وامتام املراجعة التاسعة مبوجب 

االتفاق   .

24714.8348On or after 
December 15. 2018

االلتزام مبعايري االداء املستمرة وتنتهي يف ايلول /سبتمر  
2018  وامتام املراجعة العاشرة    مبوجب االتفاق   

24514.7347On or after March 
15. 2019

االلتزام مبعايري األداء املستمرة وتنتهي يف كانون األول 
/ديسمر  2018  وامتام املراجعة احلادية عشر  

مبوجب االتفاق  .

24514.7347On or after June 15. 
2019

االلتزام مبعايري االداء املستمرة وتنتهي يف اذار /مارس 
2019  وامتام املراجعة الثانية عشر 

 اإلمجايل مبوجب اتفاق  3.831230.35.396
االستعداد االئتماين 
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اجلدول رقم 11. العراق: مؤشرات ائتمان الصندوق بي عامي 2015و2021
مباليي من وحدات السحب اخلاصة ما مل يذكر خالف ذلك

2015201620178102910202021202

198563178968929400املدفوعات من أرصدة الصندوق )االستعداد االئتماين أداة التمويل السريع(

0000000االستعداد االئتماين
0000000بالنسبة املئوية من حصة صندوق النقد الدويل ) قدمية (

198000000أداة التمويل السريع 5102
57000000بالنسبة املئوية من حصة صندوق النقد الدويل ) قدمية(

0563198768929400االستعداد االئتماين 6102

02895950300بالنسبة املئوية من حصة صندوق النقد الدويل ) قدمية (

234452336158615217121االلتزامات )صندوق النقد الدويل واداة التمويل السريع(

7247300000االستعداد االئتماين 2009 )اإلمجايل(
0001114463340تسديد أداة التمويل السريع 1/

ات اإلمجالية والفائدة 092241624626التغريُّ

112415573حصة صندوق النقد الدويل باملائة )احلالية(
االلتزامات اإلمجالية كنسبة مؤية من :

1000233صادرات السلع واخلدمات

1000122الدين العام اخلارجي

1001365إمجايل االحتياطيات
0000111الناتج احمللي اإلمجايل

63531485501102حصة صندوق النقد الدويل )قدمية(
3210145773حصة صندوق النقد الدويل )احلالية(

829652234233423399329720061املبالغ املسددة للصندوق )االستعداد االئتماين واداة التمويل السريع(
73000000االستعداد االئتماين،2009
19819819808743300أداة التمويل السريع 2015

136523523338365927921600االستعداد االئتماين،2016 
امجايل مبالغ الصندوق غري املسددة كنسبة مؤية من :

13691174صادرات السلع واخلدمات
2467753الدين العام اخلارجي
27111516137إمجايل االحتياطيات
1233321الناتج احمللي اإلمجايل

78190273347336235135حصة صندوق النقد الدويل )قدمية(
13619524824016896حصة صندوق النقد الدويل )احلالية (

املصادر: تقديرات خراء صندوق النقد الدويل وتوقعاهتم .
1/ إعادة تسديد االستعداد االئتماين وأداة التمويل السريع تعتمد على التزامات خدمة الدين اليت أعيد جدولتها .
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اجلدول رقم 12 إمجايل املتطلبات التمويلية واملوارد، بي عامي 2016 و2019
مليارات الدوالرات األمريكية

2016201720182019

-6.6-10.4-18.0-122.0 . . متطلبات التمويل اإلمجالية

217.19.66.95.3 . إمجايل التمويل املتاح

18.28.96.48.5احمللية

17.011.08.58.5حواالت اخلزينة والسندات

O/W10.75.43.13.4 مشرتيات البنك املركزي العراقي

0.0-2.1-1.22.1األخرى 1 /

-0.70.53.1-1.2اخلارجية

0.80.70.70.5متويل املشاريع

1.01.01.00.0السندات األوروبية

JICA 0.20.00.00.0الوكالة اليابانية للتعاون الدويل

2.70.00.00.0قرض الواليات املتحدة

-3.6-1.2-1.0-5.8اخرى 2/

34.98.43.51.3 . الفجوة التمويلية االبتدائية

0.7-4.98.42.0ملن حدد له التمويل 3/

1.91.41.40.7لالستعداد االئتماين

40.00.05.50.6. الفجوة التمويلية املتبقية

فقرات املذكرة
إمجايل االحتياطيات الدولية

42.740.139.335.4مليارات الدوالرات األمريكية

7.87.06.75.9أشهر من االيرادات

1180.01180.01180.01180.0سعر الصرف، املعدل

املصدر: تقديرات خراء صندوق النقد الدويل.

1/ وتتضمن قروض املصارف التجارية وسحب الودائع وإطفاء الديون واملبالغ املتأخرة عن الدفع .

2/ بضمنها إطفاء الديون واملبالغ املتأخرة عن الدفع .

3/ للمزيد من التفاصيل ينظر اجلدول رقم )3( .
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اجلدول رقم 13 مؤشرات كفاية االحتياطي بي عامي 2013 و 2019

 2013201420152016201720182019
77.866.753.442.740.139.335.4االحتياطيات مبليارات الدوالرات األمريكية 1

10.812.79.97.87.06.75.9االحتياطيات ألشهر من صادرات السلع واخلدمات 
3.6153.536673903413515383 االحتياطيات من خدمة الديون اخلارجية املستحقة القادمة

123.9117.3107.590.182.474.062.1االحتياطيات بالنسبة املئوية الحتياطي النقود
101.583.973.955.048.443.536.5االحتياطيات من النقود مبعناها الواسع 

االحتياطيات كنسبة من مقياس صندوق النقد الدويل لكفاية 
259224195162138133114االحتياطيات 2 /3/ 

االحتياطيات كنسبة معدلة  من مقياس صندوق النقد الدويل 
12512810810388……لكفاية االحتياطيات 4/

املصادر: السلطات العراقية وتقديرات خراء الصندوق وتوقعاهتم . 

1/ بدءا من العام 2014 تضمن أرصدة احلسابات بالدوالر األمريكي من عائدات النفط .

2/ االحتياطيات ضمن نسبة 100-150 باملئة من مقياس كفاية االحتياطيات، تعد كافية . مقياس كفاية االحتياطيات مثمن بعائدات التصدير 
والنقود مبعناها الواسع والدين على املدى القصري  واملخزون من االوراق املالية األخرى . 

3/  املخزون من االوراق املالية األخرى تبقى ثابتة باملستوى الذي بقيت عليه بالعام 2012 نظرا لعدم توفر البيانات املتعلقة باالستثمار الدويل للعراق 
يف السنوات الالحقة، هذا قد يؤدي إىل عدم الدقة السيما يف السنوات االخرى . 

4/ االحتياطيات ضمن نسبة 100-150 باملئة تعد كافية، إن مقياس كفاية االحتياطيات املعدل أضاف مدة للحساب ملراعاة احتمال اخنفاض 
أسعار النفط إىل أقل من املتوقع )31 %  احنسرت األسعار السنوية يف العام 2015 وإىل 15%  يف األعوام 2019-2016 ( . 

 امللحق األول: العراق – حتليل مدى القدرة على حتمل الدين العام واخلارجي.. 
إن اخنفاض أسعار النفط العاملية والصراع مع داعش من املتوقع أن يفضي إىل عجٍز مايل كبري يف 
العام 2016 وما بعدها، وعلى الرغم من جهود التدعيم املايل اجلارية، إالّ أن االقرتاض اجلديد لتمويل العجز 
سيزيد من خمزون الدين العام بشدة يف العام 2016 وبنحٍو تدرجيي يف املدى املتوسط مبا ينسجم مع تضييق 
العجز املللايل. من املتوقع أن ينمو الدين اإلمجللايل كنسبة من الناتج احمللي اإلمجللايل بنسبة 79% يف العام 
2016 ويصل إىل ذروته مبستوى 85% قبل الشروع يف املسار التنازيل )أي حسابه من املستوى األدىن(، 
ليصل إىل نسبة 75 من الناتج احمللي اإلمجايل يف العام 2021، ويتوقع للدين الداخلي أن يتزايد إىل نسبة 
48% من الناتج احمللي اإلمجايل يف هذه السنة، ويصل إىل ذروته مبستوى 50% من الناتج احمللي اإلمجايل 
يف العام 2017 مث ينحسر إىل نسبة 33% من الناتج احمللي اإلمجايل يف هناية املدة املتوقعة، عملت التوصية 
املتعلقة بتنفيذ خطط التدعيم املايل، ألبقاء الدين مبستوى ميكن حتمله يف املدى املتوسط، مع ذلك فإن تنفيذ 
خطط التدعيم املايل واملستوى العايل من الدين اخلارجي واحلجم الكبري من االحتياجات التمويلية وحساسية 
صدمات االقتصاد الكلي شكلت خماطر على القدرة على حتمل الديون، هذه املخاطر مت التخفيف من 
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وطأهتا جزئياً من خالل حقيقة أن ثلث االحتياجات التمويلية اإلمجالية ُتدُّور إىل ديون قصرية األجل من 
قبل املصارف اململوكة للدولة ونسبة 57% من الدين اخلارجي يتكون من بقايا املبالغ املتأخرة عن الدفع اليت 

اليزال يتعّي إعادة هيكلتها على وفق شروط نادي باريس. 

السنة   DSA باملقارنة مع  ازدادت سللوءاً  الدين على وفللق سيناريو خط األسللاس  توقعات   . 1
السابقة، ومت تنقيح تقديرات نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل بالتناقص من نسبة )69 إىل %64( 
نظراً الخنفاض تقديرات اخلراء للدين احمللي على وفق سجالت السلطات اليت كان يقابلها تعديل جزئي 
بزيادة الدين لدائين نادي باريس بالتوافق مع البيانات املستقاة من نادي باريس، مع ذلك فقد تدهورت 
التوقعات لعام 2016 وما بعده نتيجة الحنسار أسعار النفط املتزايد يف أواخر العام 2015، واالقرتاض 
اجلديد سيكون ضرورياً من أجل متويل العجز املايل الكبري يف األعوام 2016 و2017 و2018، ففي 
العام 2016 من املتوقع أن تصل االحتياجات التمويلية اإلمجالية إىل نسبة 29% من الناتج احمللي اإلمجايل 
والدين إىل 79% من الناتج احمللي اإلمجايل، وإن نسبة الدين يف العراق يُتوقع أن تصل إىل ذروهتا مبستوى 
85% يف العام 2018 وبعد ذلك تبدأ باالحنسار بالتوافق مع حتسن املوازنة املالية، ويتوقع للدين أن ينحدر 
إىل 75% من الناتج احمللي اإلمجايل يف العام 2012 إالَّ أنَّ االحتياجات التمويلية اإلمجالية تبقى مرتفعة 
نظراً لتسديد الدين اخلارجي والتحويل )التدوير( الكبري حلواالت اخلزينة اليت أيضاً تنعكس على أرتفاع 

الديون قصرية األجل مع مرور الوقت. 
 2 . تكوين الدين احمللي يتوقع أن يرتفع من نسبة 21% من الناتج احمللي اإلمجايل يف العام 2015 
إىل31% من الناتج احمللي اإلمجايل يف العام 2016 طاملا أن االحتياجات التمويلية يف هذه السنة سيتم 
تلبيتها على األغلب من خالل استخدام إصدار السندات احمللية وقروض البنوك والتمويل النقدي غري 
املباشر من خالل عمليات إقراض ملصريف الرشيد والرافدين، مع متويل خارجي إضايف يف العام 2016 
سيقدم بشروط ميسرة سيزيد من الدين الداخلي من نسبة 42% من الناتج احمللي اإلمجايل يف هناية عام 
2015 إىل نسبة 48% من الناتج احمللي اإلمجايل يف العام 2016، والدين الداخلي يتوقع أن يبلغ 72 
مليار دوالر يف العام 2016 الذي يتضمن أيضاً خمزون املبالغ املتأخرة عن الدفع اخلارجية ملبلغ 41 مليار 
دوالر اليت تراكمت يف حقبة احلكومة السابقة قبل عام 2003 والتزال قيد التفاوض، وتفرتض DSA أن 
تلك املبالغ املتأخرة عن الدفع سوف لن يتم تسويتها خالل املدة املتوقعة، وسيصل الدين الداخلي إىل 
ذروته بنسبة 50% من الناتج احمللي اإلمجايل يف العام 2017 وسينحسر تدرجيياً حبوايل 33% من الناتج 

احمللي اإلمجايل حبلول عام 2021 . 
 3. كانت أخطاء التوقعات ملتغرّيات االقتصاد الكلي الرئيسة يف العراق كبريًة مقارنة مع البلدان 
األخرى، األمر الذي يثري الشكوك بشأن التوقعات بأسعارالنفط والصراع وضعف البيانات، ومتثل التوقعات 
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بشأن الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي واملوازنة األولية ألن تكون متفائلة، وأن العراق يفتقر إىل تعديالت 
التوزيع ملدة ثالث سنوات  وهذا األمر يؤكد املخاطر الكامنة يف كون ضبط األوضاع املالية املقررة يف إطار 

الرنامج رمبا ال ينفذ بالكامل وهذا من شأنه زيادة مستويات الدين بنحٍو أكر17 .

1 . املخاطر من مستوى الدين العايل يف العراق واالحتياجات املالية اإلمجالية مت التخفيف من 
وطأهتا جزئياً من خالل حقيقة أن النسبة الكبرية من االحتياجات التمويلية ستدّول من خالل املصارف 
اململوكة للدولة وأن الدين الداخلي يتكون من بقايا املبالغ املتأخرة عن الدفع اليت يتعّي إعادة هيكلتها 

من خالل شروط نادي باريس. 
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3. Median forecast errors for key macroeconomic variables have been large for Iraq 
compared to other countries. This is driven by uncertainties about the outlook for oil prices, the 
conflict and data weaknesses. Forecasts for real GDP and the primary balance tended to err on the 
optimistic side. Iraq has also been an outlier in the cross- country distribution of 3-year adjustments 
of the cyclically adjusted primary balance, underscoring the risk that the planned fiscal adjustment 
under the program might not be fully implemented which would increase debt levels further.1 

 
4. Risks from Iraq’s high debt level and gross financing needs are partly mitigated by the 
fact that a large share of the gross financing needs are rollover of debt held by state-owned 
banks and that external debt includes legacy arrears still to be restructured on Paris Club 
terms. One third of the financing need 
is rollover of short-term debt held by 
state-owned banks which obtain credit from 
the central bank, limiting the risk of 
non-rollover. Furthermore, 57 percent of the 
external debt stock in 2016 consists of 
external arrears (¶2), if restructured on Paris 
Club terms, would lower the path of debt and 
mitigate foreign exchange risks. The external 
arrears have to be settled at the terms of the 
2004 Paris Club meeting where a reduction of 
80 percent of the net present value of the 
debt was agreed. If external arrears were reduced to 20 percent of the original US$41 billion, then 
the debt-to-GDP ratio would fall from 79 to 57 percent in 2016 and peak at 66 percent in 2018 
before declining to 59 percent at the end of the forecast horizon.  

 
5. Stress tests indicate that Iraq’s debt ratio and financing needs are sensitive to shocks. 
Iraq’s total debt is particularly vulnerable to a growth shock but an interest rate shock or a 
worsening of the primary balance would also significantly increase debt and financing needs over 
the medium run.  

 Growth shock: If projected real GDP rates are lowered by one standard deviation (implying 
lower real growth by 5 percentage points in 2017 and 2018), the debt ratio would peak at 
105 percent of GDP in 2018 before gradually declining to 93 percent in 2021. 

 Primary balance shock: This scenario assumes a worsening of the primary balance by 
4 percentage points of GDP in 2017 and 2018. The larger deficit would increase the debt ratio to 
93 percent in 2018 and 82 percent towards the end of the forecast period. 

                                                   
1 Under the SBA, Iraq commits to a reduction of the adjusted non-oil primary balance during 2016–19 of about 
11 percent of non-oil GDP (ID 4.3 trillion or $3.6 billion). 
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إنَّ ثلث االحتياجات املالية ستدور من خالل الدين قصري األجل من قبل البنوك اململوكة للدولة 
اليت حتصل على أرصدهتا من البنك املركزي، األمر الذي يقّلل من خماطر عدم التدوير، فضاًل على ذلك 
الللعللام 2016 يتكون مللن املبالغ الداخلية املتأخرة عللن الدفع         الللديللن اخلللارجللي يف  أن 57% مللن خمللزون 
)الفقرة 2( وإذا ما مت إعادة هيكلتها يف نادي باريس فإن ذلك سيقلل من الديون وخيفف من خماطر النقد 
األجنيب، مت تسوية املبالغ املتأخرة عن الدفع اخلارجية يف اجتماع نادي باريس لعام 2004 إذ مت االتفاق 
على ختفيض 80% من صايف القيمة احلالية للدين، وإذا ما مت ختفيض املبالغ املتأخرة عن الدفع اخلارجية 
إىل 20% من أصل 41 مليار فحينها ستنخفض نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل من 79 إىل %57 

17 - مبوجب اتفاق االستعداد االئتماين يلتزم العراق بتخفيض الرصيد. 
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يف العام 2016 ويصل إىل ذروته مبستوى 66% يف العام 2018 قبل احنساره إىل مستوى 59% يف هناية 
املدة املتوقعة . 

1 . تؤشر اختبارات االجهاد أن نسبة الدين واالحتياجات التمويلية للعراق حساسة للصدمات، 
فإمجايل الدين يف العراق هو عرضة لصدمة النمو لكن صدمة سعر الفائدة أو تدهور املوازنة األولية سيزيد 

من الدين واالحتياجات التمويلية يف املدى املتوسط. 
صدمة النمو: إذا مت ختفيض نسبة الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي املتوقع بإحنراف معياري واحد 	 

)الذي تضمن ختفيض النمو احلقيقي بنسبة 5 نقاط يف العامي 2017 و2018( فإن نسبة 
الدين ستصل إىل ذروهتا بنسبة 105% من الناتج احمللي احلقيقي يف العام 2018 قبل أن 

ينحسر تدرجيياً ليصل إىل 93% يف العام2021 . 
صدمة املوازنة األولية: يفرتض هذا السيناريو تدهور املوازنة األولية بنسبة 4 نقاط من الناتج 	 

احمللي اإلمجايل يف العام 2017 والعام 2018، فإن العجز الكبري سيزيد من نسبة الدين إىل 
نسبة 93 يف العام 2018 وإىل نسبة 82% يف هناية املدة املتوقعة. 

صدمة سعر الفائدة احلقيقي: إن زيادة نسبة سعر الصرف احلقيقي بل10 نقاط سيعمل على 	 
زيللادة نسبة الدين إىل نسبة 87% من الناتج احمللي اإلمجللايل يف العام 2019 وإىل نسبة 

84% يف العام2021 18.
صدمة سعر الصرف احلقيقي: ومن شإن اخنفاض قيمة االستهالك احلقيقي بنسبة )20% من 	 

اخنفاض القيمة االمسية لالستهالك( أن يُغرّي من مسار الدين نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل 
بنحٍو طفيف لكون أن الناتج احمللي اإلمجايل سيَضخَّم حينما حتصل الصدمة، وسيزداد الناتج 

احمللي اإلمجايل بالتزامن مع صدمة الدين.
جمموع الصدمات: إن مجع تلك الصدمات سيزيد الدين إىل نسبة 117% من الناتج احمللي 	 

اإلمجايل يف العام 2018 والعام 2019، وسينحسر الدين إىل نسبة 113% من الناتج احمللي 
اإلمجايل يف هناية املدة املتوقعة. 

1 . يفرتض اختبار االجللهللاد يف )DSA( اخلللارجللي أن نسبة الدين اخلللارجللي للعراق هي أيضاً 
حساسة للصدمات، ويف الوقت الذي سريتفع فيه مسار الدين اخلارجي يف العراق بنحٍو هامشي فقط 

18- تستند منهجية DSA )حتليل القدرة على حتمل الدين( لتوليد صدمات أسعار الفائدة إىل قاعدة معامل االنكماش يف الناتج 
احمللي اإلمجايل بداًل من معدل التضخم، كون هذه املنهجية ستولد صدمة كبرية يف حالة العراق؛ لذا مت تكييف الصدمة بزيادة أكثر 

اعتدااًل بنسبة 10% باملعدل احلقيقي . 
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كاستجابة لسعر الفائدة أو صدمة النمو، فإن صدمة احلساب اجلاري وتناقص القيمة احلقيقة لالستهالك 
سيفضي إىل زيادة جوهرية يف الدين اخلارجي. 

 
صللدمللة احلللسللاب اجللللاري مللن غللري الللفللائللدة: إن الللزيللادة يف احلللسللاب اجللللاري باستثناء فائدة 	 

املدفوعات مبقدار نصف احنللراف معياري يف كل سنة من عام 2017 وما بعدها سيعمل 
على زيادة الدين اخلارجي إىل نسبة 56% يف العام 2018 قبل يتجه نزواًل إىل نسبة %50 

يف العام 2021 . 
صدمة تناقص قيمة االستهالك احلقيقية: إن من شإن تناقص قيمة االستهالك احلقيقي ملرة 	 

واحدة بنسبة 30% يف العام 2016 سيعمل على رفع الدين اخلارجي إىل 80% من الناتج 
احمللي اإلمجايل يف العام 2017 لكن نسبة الدين ستنحسر إىل 53% حبلول العام2021 .

جمللمللوع الللصللدمللات: مللن شللإن فصل واحلللد مللن صللدمللات االحنلللراف املللعلليللاري لسعر الفائدة 	 
احلقيقي، ومعدل النمو احلقيقي يف احلساب اجلاري أن يرفع نسبة الدين اخلارجي إىل %54 

يف العام 2018 ونسبة 43% يف هناية املدة املتوقعة.
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Iraq

Source: IMF staff.

5/ External financing requirement is defined as the sum of current account deficit, amortization of medium and long-term total external debt, and short-term total external 
debt at the end of previous period.

4/ EMBIG (bp), an average over the last 3 months, 27-Feb-16 through 27-May-16.

2/ The cell is highlighted in green if gross financing needs benchmark of 15% is not exceeded under the specific shock or baseline, yellow if exceeded under specific shock but 
not baseline, red if benchmark is exceeded under baseline, white if stress test is not relevant.

200 and 600 basis points for bond spreads; 5 and 15 percent of GDP for external financing requirement; 0.5 and 1 percent for change in the share of short-term debt; 15 and 
45 percent for the public debt held by non-residents; and 20 and 60 percent for the share of foreign-currency denominated debt.
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Figure 1. Iraq: Public Sector Debt Sustainability Analysis(DSA)—Risk Assessment

1/ The cell is highlighted in green if debt burden benchmark of 70% is not exceeded under the specific shock or baseline, yellow if exceeded under specific shock but not 
baseline, red if benchmark is exceeded under baseline, white if stress test is not relevant.
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Source : IMF Staff.

1/ Plotted distribution includes all countries, percentile rank refers to all countries.
2/ Projections made in the spring WEO vintage of the preceding year.
3/ Not applicable for Iraq, as it meets neither the positive output gap criterion nor the private credit growth criterion.
4/ Data cover annual obervations from 1990 to 2011 for advanced and emerging economies with debt greater than 60 percent of GDP. Percent of sample on vertical axis.�

Figure 2. Iraq: Public Debt Sustainability Analysis—Realism of Baseline Assumptions

Forecast Track Record, versus all countries

Boom-Bust Analysis 3/Assessing the Realism of Projected Fiscal Adjustment
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As of May 27, 2016
2/ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sovereign Spreads

Nominal gross public debt 92.0 33.5 63.9 79.0 84.0 85.2 83.1 79.3 74.9 Bond Spread (bp) 3/ 957
Public gross financing needs 0.0 4.9 13.4 28.8 23.4 25.0 23.4 26.1 33.1 5Y CDS (bp) 982

Real GDP growth (in percent) 6.3 -0.4 -2.4 10.3 0.5 0.7 2.0 1.9 2.0 Ratings Foreign Local
Inflation (GDP deflator, in percent) 14.2 -4.7 -27.0 -13.2 7.8 5.3 5.0 5.2 4.7 Moody's n.a. n.a.
Nominal GDP growth (in percent) 21.3 -5.2 -28.7 -4.3 8.3 6.0 7.1 7.3 6.8 S&Ps B- B-
Effective interest rate (in percent) 4/ 0.8 0.8 1.5 2.0 2.2 2.6 2.8 2.8 3.0 Fitch B- n.a.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 cumulative
Change in gross public sector debt -18.1 2.4 30.3 15.1 5.0 1.3 -2.1 -3.9 -4.4 11.0

Identified debt-creating flows -13.9 7.3 28.2 15.1 5.0 1.3 -2.1 -3.9 -4.4 11.0
Primary deficit 0.8 5.3 13.5 13.1 9.4 4.0 1.4 -0.4 -1.6 25.9

Primary (noninterest) revenue and grants 48.2 40.2 34.3 36.2 38.7 38.5 38.2 37.3 36.1 224.9
Primary (noninterest) expenditure 49.0 45.6 47.8 49.3 48.1 42.5 39.6 36.9 34.5 250.8

Automatic debt dynamics 5/ -14.7 2.0 14.6 4.2 -4.4 -2.7 -3.5 -3.4 -2.8 -12.6
Interest rate/growth differential 6/ -11.1 2.0 14.2 4.2 -4.4 -2.7 -3.5 -3.4 -2.8 -12.6

Of which: real interest rate -7.2 1.8 13.1 11.1 -4.1 -2.2 -1.8 -1.9 -1.3 -0.3
Of which: real GDP growth -3.9 0.1 1.1 -6.9 -0.3 -0.5 -1.6 -1.5 -1.5 -12.4

Exchange rate depreciation 7/ -3.5 0.0 0.4 … … … … … … …
Other identified debt-creating flows 0.0 0.0 0.0 -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.2

Other flows (+ reduces financing needs) (negative) 0.0 0.0 0.0 -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.2
Contingent liabilities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Please specify (2) (e.g., other debt flows) (+ increases financing needs)0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Residual, including asset changes 8/ -4.2 -4.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source: IMF staff.

1/ Public sector is defined as general government.

2/ Based on available data.

3/ EMBIG (bp).

4/ Defined as interest payments divided by debt stock (excluding guarantees) at the end of previous year.

5/ Derived as [r - π(1+g) - g + ae(1+r)]/(1+g+π+gπ) times previous period debt ratio, with r = effective nominal interest rate; π = growth rate of GDP deflator; g = real GDP growth rate;
a = share of foreign-currency denominated debt; and e = nominal exchange rate depreciation (measured by increase in local currency value of U.S. dollar).

6/ The real interest rate contribution is derived from the numerator in footnote 5 as r - π (1+g) and the real growth contribution as -g.

7/ The exchange rate contribution is derived from the numerator in footnote 5 as ae(1+r). 

8/ Includes asset changes and interest revenues (if any). For projections, includes exchange rate changes during the projection period.

9/ Assumes that key variables (real GDP growth, real interest rate, and other identified debt-creating flows) remain at the level of the last projection year.

Table 1. Iraq: Public Debt Sustainability Analysis—Baseline Scenario
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Baseline Scenario 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Historical Scenario 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Real GDP growth 10.3 0.5 0.7 2.0 1.9 2.0 Real GDP growth 10.3 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Inflation -13.2 7.8 5.3 5.0 5.2 4.7 Inflation -13.2 7.8 5.3 5.0 5.2 4.7
Primary Balance -13.1 -9.4 -4.0 -1.4 0.4 1.6 Primary Balance -13.1 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Effective interest rate 2.0 2.2 2.6 2.8 2.8 3.0 Effective interest rate 2.0 2.2 2.5 2.7 2.7 2.9

Constant Primary Balance Scenario
Real GDP growth 10.3 0.5 0.7 2.0 1.9 2.0
Inflation -13.2 7.8 5.3 5.0 5.2 4.7
Primary Balance -13.1 -13.1 -13.1 -13.1 -13.1 -13.1
Effective interest rate 2.0 2.2 2.6 2.8 2.8 2.8

Source: IMF staff.
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Figure 3. Iraq: Public Debt Sustainability Analysis—Composition of Public Debt and Alternative Scenarios
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Primary Balance Shock 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Real GDP Growth Shock 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Real GDP growth 10.3 0.5 0.7 2.0 1.9 2.0 Real GDP growth 10.3 -4.6 -4.3 2.0 1.9 2.0
Inflation -13.2 7.8 5.3 5.0 5.2 4.7 Inflation -13.2 6.6 4.0 5.0 5.2 4.7
Primary balance -13.1 -13.2 -7.7 -1.4 0.4 1.6 Primary balance -13.1 -12.6 -9.7 -1.4 0.4 1.6
Effective interest rate 2.0 2.2 2.8 3.1 3.0 3.1 Effective interest rate 2.0 2.2 2.8 3.2 3.0 3.2

Real Interest Rate Shock Real Exchange Rate Shock
Real GDP growth 10.3 0.5 0.7 2.0 1.9 2.0 Real GDP growth 10.3 0.5 0.7 2.0 1.9 2.0
Inflation -13.2 7.8 5.3 5.0 5.2 4.7 Inflation -13.2 17.8 5.3 5.0 5.2 4.7
Primary balance -13.1 -9.4 -4.0 -1.4 0.4 1.6 Primary balance -13.1 -9.4 -4.0 -1.4 0.4 1.6
Effective interest rate 2.0 2.2 4.6 5.6 6.0 6.3 Effective interest rate 2.0 2.4 2.5 2.7 2.7 2.9

Combined Shock
Real GDP growth 10.3 -4.6 -4.3 2.0 1.9 2.0
Inflation -13.2 6.6 4.0 5.0 5.2 4.7
Primary balance -13.1 -13.2 -9.7 -1.4 0.4 1.6
Effective interest rate 2.0 2.4 4.5 5.6 6.0 6.3

Source: IMF staff.

(in percent)

Real Exchange Rate Shock

Combined Macro-Fiscal Shock

Additional Stress Tests

Baseline

Underlying Assumptions

Figure 4. Iraq: Public Sector Debt Sustainability Analysis (DSA)—Stress Tests
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اجلدول رقم 2  العراق: إطار القدرة على حتمل الدين اخلارجي لألعوام 2011 و2021

املئة من الناتج احمللي اإلمجايل ما مل يذكر خالف ذلك 

املتوقعالفعلي
20112012201320142015201620172018201920202021

 خط األساس: 
الدين اخلارجي 

32.827.725.30.642.347.749.649.144.839.233.1

-6.0-5.6-0.116.45.51.90.54.3-2.4-5.1-11.1التغري يف الدين اخلارجي 
تدفقات خلق الديون 
احملددة )4 +8 +9(

24.2-12.9-5.8-0.515.07.28.43.81.40.2-2.2-

عجز احلساب 
اجلاري باستثناء 

مدفوعات الفائدة

12.4-7.0-1.6-0.9-6.110.68.45.03.72.70.8

 العجز يف موازنة 
السلع واخلدمات

13.3-8.5-3.6-39.66.510.85.85.23.92.91.2

44.444.539.738.733.332.234.834.734.433.733.8الصادرات 
39.843.040.640.038.336.635.0-31.136.036.02.1 اإليرادات 

صايف الديون غري 
املنشئة للتدفقات 

الرأمسالية 

1.0-1.3-2.4-1.61.9-0.80.6-1.7-2.2-2.7-2.8-

ديناميات الدين 
التلقائية 1/

10.8-4.6-1.7-0.310.74.2-0.60.60.1-0.2-0.3-

املسامهات من سعر 
الفائدة االمسي 

0.40.30.30.10.30.40.80.90.80.70.5

املسامهة من منو إمجايل 
الناتج احمللي احلقيقي 

2.5-3.9-2.0-1.30.94.6-0.2-0.3-0.9-0.8-0.7-

املسامهة من 
تغيريات السعر 
وسعر الصرف 

8.7-1.0-0.00.59.5..................

 2/ ملتبقي،التغرّي 
يف إمجايل االصور 

 inc األجنبية
/3 )3-2(

13.17.83.30.61.41.7-6.5-4.3-5.7-5.4-3.8-

نسبة الديون 
اخلارجية إىل 

الصادرات )%(

73.962.263.765.3126.8148.1142.5141.4130.3116.297.9

امجايل االحتياجات 
التمويلية اخلارجية 

)مبليارات الدوالرات 
االمريكية 

21.9-13.7-2.2-3.311.623.918.418.314.414.513.1
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كنسبة من الناتج 
احمللي 

15.911.310.67.87.36.2عشر سنواتعشر سنوات11.8-6.3-0.9-1.57.3

 السيناريو مع 
املتغريات الرئيسة  

املعدالت التأرخيية 5

47.734.323.713.34.52.3-

 افرتاضات 
االقتصاد الكلي 
الرئيسة الكامنة 
خط األساس 

املعدل 
التارخيي

االحنراف 
املعياري 

 وراء منو الناتج 
احمللي اإلمجايل 
احلقيقي )%( 

7.513.97.60.4-2.4-5.24.710.30.50.72.01.92.0

معامل انكماش 
الناتج احمللي 

اإلمجايل بالدوالر 
األمريكي )التغري 

يف املئة( 

24.73.00.04.7-27.0-8.921.714.3-7.85.35.05.24.7

سعر الفائدة 
االمسي 

)بالدوالر%( 

1.11.11.01.00.90.60.40.91.91.91.91.61.3

 منو الصادرات 
)بالدوالر 

األمريكي%(

52.017.74.1-5.3-40.0-13.934.88.5-17.05.86.15.27.1

منو اإليرادات 
)بالدوالر 

األمريكي%(

8.535.87.81.926.7-13.419.02.32.34.32.82.42.2

 احلساب اجلاري، 
باستثناء مدفوعات 

الفائدة الصافية  

12.47.01.60.5-6.1-3.47.310.6-8.4-5.0-3.7-2.7-0.8-

صايف تدفقات 
رأس املال غري 
املنشئة للدين 

1.01.32.42.11.91.40.70.8-0.61.72.22.72.8

املصاد : صندوق النقد الدويل وبيانات البلد وتقديرات خراء صندوق النقد الدويل.

1/تشتق على أساس  ]g+r+gr+1(/])r+1(g( + ea+1(r - g - r( االوقات السابقة على إمجايل الدين، حيث r = سعر الفائدة احلقيقي االمسي 
الفعلي على الدين اخلارجي وr = التغري يف معامل انكماش الناتج احمللي اإلمجايل احمللي بالدوالر األمريكي وg = نسبة منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

وe = القيمة االمسية )الزيادة يف قيمة الدوالر للعملة احمللية ( و a= نسبة الدين بالعملة احمللية مقومة بإمجايل الدين اخلارجي. 

 =r األوقات السابقة على إمجايل الدين )g+r+gr+1(/])r+1(g( + ea+1(r-[ 2/املسامهة من األسعار وأسعار الصرف املعرفة على النحو اآليت
الزيادة مقدرة بقيمة العملة احمللية)e < 0(  وارتفاع التضخم ) باالستناد إىل انكماش الناتج احمللي اإلمجايل(. 

3/للتوقعات، اخلط يتضمن تأثري تغريات األسعار وأسعار الصرف. 

4/ تُعرَف على أساس العجز يف احلساب اجلاري زائداً إطفاء الديون على املدى املتوسط والطويل االمد زائداً بنهاية املدة السابقة . 

5/ املتغريات الرئيسة تتضمن منو الناتج احمللي احلقيقي وسعر الفائدة االمسي ومنو معامل انكماش الدوالر وتدفقات من غري الدين ومن غري احلساب اجلاري 
احلايل كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل. 
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Figure 5. Iraq: External Debt Sustainability: Bound Tests  1/ 2/

(External debt in percent of GDP) 

Sources: International Monetary Fund; country desk data; and staff estimates.
1/ Shaded areas represent actual data. Individual shocks are permanent one-half standard deviation shocks. Figures in the 
boxes represent average projections for the respective variables in the baseline and scenario being presented. Ten-year 
historical average for the variable is also shown. 
2/ For historical scenarios, the historical averages are calculated over the ten-year period, and the information  is used to 
project debt dynamics five years ahead.
3/ Permanent 1/4 standard deviation shocks applied to real interest rate, growth rate, and current account balance.
4/ One-time real depreciation of 30 percent occurs in 2016.
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امللحق األول: خطاب نوايا
بغداد يف 19 يونيو/حزيران 2016

السيدة كريستني الغارد، مدير عام صندوق النقد الدويل.
19 .700th Street. N.W.

Washington. DC 20431. USA

عزيزيت السيدة الغارد،
كما تعلمون، لقد أصيب االقتصاد العراقي بصدمتي مزدوجتي منذ منتصف 2014.. 1
األوىل هي اهلجمات اليت شنها ما يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(، اليت . 2

عرضت العراق إىل خطر شديد، وقد حققت القوات األمنية العراقية تقدماً ملحوظاً يف حرهبا ضد 
تنظيم داعش، مبساعدة شركائنا الدوليي، غري أن هذه اهلجمات أسفرت عن إزهاق آالف األرواح 
وتسببت يف أزمة إنسانية طاحنة. فقد ُشرِّد أكثر من أربعة ماليي شخص يف احملافظات الشمالية منذ 
شهر يونيو/حزيران 2014، فضاًل عن 250 ألف الجئ سوري نزح إىل العراق منذ اندالع احلرب 
األهلية يف سوريا اجملاورة، وُيالَحظ أن حوايل نصف النازحي داخلياً هم من األطفال الذين ُأجروا 
على العيش يف ظروف صعبة والتعرض إىل خماطر صحية جسيمة، وتفرض أزمة الالجئي ضغوطاً 
كبريًة أيضاً على شبكة البنية التحتية واخلدمات العامة، وفضاًل عن ذلك فقد دمرت احلرب األصول 
والبنية التحتية العامة واخلاصة، وال تزال تشّكل عائقاً كبرياً أمام النشاط االقتصادي يف القطاع غري 

النفطي، كما تسببت يف إضعاف حركة التجارة احمللية واخلارجية.
أما الصدمة الثانية فتمثلت يف هبوط أسعار النفط العاملية بنسبة 50% تقريباً منذ منتصف 2014، مما . 3

تسبب يف صدمة خارجية كبرية مليزان املدفوعات وإيرادات املوازنة العامة اللذين يعتمدان يف األساس 
على عائد تصدير النفط، وأدت الصدمة إىل تدهور شديد يف رصيد احلساب اجلاري، واستنفدت 

احتياطياتنا الدولية من النقد األجنيب، وأحدثت عجزاً كبرياً يف املوازنة وفجوة واسعة يف متويلها. 
وملعاجلة هذه الصدمات، بدأت احلكومة يف بداية عام 2015 بتنفيذ عملية تصحيح كبرية لألوضاع . 4

املالية العامة دعمناها بالبدء يف برنامج يتابعه خراء الصندوق وافقتم عليه يف ديسمر/كانون األول 
2015، ويهدف هذا الرنامج إىل إثبات جودة األداء بغية االنتقال يف أسرع وقت ممكن إىل اتفاق 
متويلي حمتمل مع الصندوق، وقد وضحنا يف املذكرة املرفقة بشأن السياسات االقتصادية واملالية، بأننا 
حققنا ثالثة من األهللداف اإلرشادية اخلمسة يف هناية ديسمر/كانون األول 2015 واذار/مللارس 
2016 فضاًل عن مجيع املعايري اهليكلية الثالثة للمراجعة األوىل يف إطار الرنامج الذي يتابعه خراء 

الصندوق.
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ويتيح . 5 سنوات  ثللالث  مدته  االئتماين  لالستعداد  اتفاق  عقد  احلكومة  تطلب  اخللفية،  هللذه  وعلى 
احلصول على 3831 مليون وحدة حقوق سحب خاصة )230% من حصة عضويتنا(، وتتعهد 
احلكومة بأن تنفذ يف املدة 2016-2019 السياسات االقتصادية واملالية املوضحة يف املذكرة املرفقة 
بشأن السياسات االقتصادية واملالية للوصول بالنفقات تدرجيياً إىل مستوى أقل واحتواء الدين يف 
حدود ميكن االستمرار بتحملها، وتصف املذكرة عملية الضبط املايل الكبرية اليت أجرهتا احلكومة 
بالفعل يف عام 2015 واخلطط الرامية إىل مواصلة تنفيذها يف 2016، وستقتصر احلكومة يف عام 
جاز يف املوازنة اليت وافق عليها 

ُ
2016 على تنفيذ 85% من مستوى اإلنفاق األويل غري النفطي امل

الرملان لعام 2016 ألن أسعار النفط أصبحت أقل بكثري مؤخراً من مستوى 45 دوالر للرميل 
الللعللراق، جيوز  املطبقة يف  العامة  املالية  إدارة  قللوانللي  ظللل  مللوازنللة 2016، ويف  إليه  استندت  الللذي 
للحكومة أن تقوم بالتنفيذ دون مستوى املوازنة املعتمدة من الرملان حينما تقل اإليرادات عما افرتضته 
املوازنة، وللحدِّ من أثر الضبط املايل على الفقراء، ستقوم احلكومة حبماية اإلنفاق االجتماعي وتتعهد 
بأالّ يصل إىل حد أدىن معي أثناء مدة اتفاق االستعداد االئتماين، وتصف املذكرة أيضاً سياسة النقد 
األجنيب، وإدارة املالية العامة، والرقابة املصرفية، ومكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، وتدابري 

مكافحة الفساد اليت تتعهد احلكومة بتنفيذها يف املدة 2019-2016. 
وترى احلكومة أن التدابري والسياسات احملددة يف املذكرة املرفقة مالئمة لبلوغ أهداف هذا الرنامج . 6

وستتخذ أي خطوات أخرى ميكن أن تكون ضرورية لبلوغها، وسوف تتشاور احلكومة مع خراء 
الصندوق حول اعتماد هذه التدابري قبل إجراء أي تعديل يف السياسات املوضحة يف املذكرة املرفقة.

وستقدم احلكومة خلراء الصندوق املعلومات ذات الصلة املشار إليها يف مذكرة التفاهم الفنية املرفقة . 7
بشأن التقدم احملقق يف ظل الرنامج.

وتنوي احلكومة إعالن حمتوى تقرير خراء الصندوق، مبا يف ذلك هذا اخلطاب، واملذكرة املرفقة بشأن . 8
السياسات االقتصادية واملالية، ومذكرة التفاهم الفنية، ومرفق املعلومات التابع هلذا التقرير. ومن مث 
فإهنا جتيز خلراء الصندوق نشر هذه الوثائق على موقعه اإللكرتوين مبجرد موافقة اجمللس التنفيذي على 

اتفاق االستعداد االئتماين.  مع خالص التحية 

   علي حمسن إمساعيل العالق                                           هوشيار حممود زيباري   
حمافظ البنك املركزي العراقي وكالةً                                     وزير مالية العراق 

                                
  املرفقات: 

مذكرة السياسات االقتصادية واملالية.
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1.مذكرة التفاهم الفنية.
 امللحق األول – مذكرة السياسات االقتصادية واملالية

ستجداِت االقتصادية اليت حدثت 
ُ
1. تعرض مذكرُة السياسات االقتصادية واملالية )MEFP( امل

يف اآلونة األخرية خالل املدة 2015 – 2016، واآلفللاَق االقتصادية، والسياسات االقتصادية واملالية 
للمدة 2016 – 2019، فيما يتعّلق باتفاق االستعداد االئتماين )SBA( ألجل العراق مع صندوق 

 .)IMF( النقد الدويل
اخللفية واملستجدات االقتصادية اليت حدثت يف اآلونة األخرية، واألداء يف ظلِّ برنامج مراقبة خراء 

الصندوق:
A.اخللفية:

2. لقد وضعت اهلجماُت اليت قام هبا ما ُيسّمى بتنظيم )الدولة اإلسالمية يف العراق والشام( 
)داعش أو تنظيم داعش ISIS اختصاراً( العراَق يف خطر مهول، وقد حّققت القوات األمنية العراقية 
تقّدماً ملحوظاً يف حماربتها هذا التنظيم؛ وذلك مبساعدة شركائنا الدوليي، ويف حقيقة األمر فإّن تلك 
القوات األمنية اسرتّدت جزءاً  كبرياً من املناطق، اليت كان تنظيُم داعش قد سيطر عليها يف أعقاب الغزو 
حتمل أن تضع هذه احلرُب أوزارها يف القريب العاجل، بل إهّنا 

ُ
الذي شّنه عليها، ومع ذلك فمن غري امل

سوف تستمرُّ يف التأثري على حياة العراقيي، وعلى االقتصاد الوطين العراقي كذلك.
3. وقد أدت هجمات تنظيم داعش أيضاً إىل زيادة عدد األشخاص النازحي داخلياً )يف العراق(؛ 
ُر عللدُد هللؤالء النازحي حبللوايل 3.7 ماليي نللازح يف إبريل/نيسان 2016، وكذلك فللإّن ما يَقُرب  ويُقدَّ
من10 ماليي عراقي )أو ثلث عدد سكان العراق تقريباً( حيتاجون إىل املساعدات اإلنسانية، ومع وجود 
246 ألف الجئ سوري داخل العراق، فإّن هذا البلد يعد رابع أكر بلدان املنطقة اليت تستضيف الالجئي 
الّسوريي الفارِّين من سوريا، ويُقيم معظم هؤالء الالجئي السوريي، الذين تشكِّل النساء واألطفال نسبة 
60% منهم، يف مشال العراق الذي يضّم أيضاً إقليم كردستان، حيُث ُمنح الالجؤون السوريون يف هذا 
اإلقليم اإلقامة، اليت يتضّمن منحهم حقوقاً أخرى، ومنها احلق يف العمل، إّن تدّفق الالجئي إىل العراق 

ُيضيف املتاعب إىل الوضع اإلنساين الداخلي فيه، وهو وضٌع صعٌب أصاًل، تواجهه احلكومة العراقية. 
4. تبنت احلكومة العراقية وثيقة إصالحات شاملة، يف سياق استمرار أجندهتا لإلصالح السياسي 
واالقتصادي،  ترتكز تلك الوثيقة إىل اإلصالحات اليت أعلنها رئيس الوزراء يف أغسطس 2015، وترتكز 
خطة اإلصالح على ستة حماور رئيسة، وهي: األمن، وإعادة االستقرار واإلعمار يف املناطق احملررة، والنزاهة 
اإلقراض  وتفعيل  املوظفي،  وتعيي  العليا  اإلدارات  واختيار  والتشريعات،  التنفيذي،  والعمل  والشفافية، 
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للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية، وهتدف اإلصالحات إىل حتسي املوازنة وزيللادة اإليللرادات على 
املدى املتوسط- البعيد مببلغ يرتاوح بي 20-33 ترليون دينار عراقي سنويا. وتشمل اخلطوات األوىل، 
وتبدأ قبل متوز 2016 التحسينات اإلدارية اليت ال تتطلب تغيريات يف القواني، وتفعيل ضرائب جديدة، 

وإدخال تعديالت على أنظمة اإلعانات احلالية، وهتدف أيضاً إىل تفعيل دور هيئة النزاهة.

B. املستجدات االقتصادية األخرية:
القوية  الللزيللادة  عللام 2015 رغللم  بنسبة 2.4% يف  الناتُج احمللي اإلمجلللايل احلقيقي  انكمَش   .5
العراقية  احلكومة  عليها  تسيطر  اللليت  املناطق  يف  برمته  يقع  الللذي  النفطي،  اإلنللتللاج  يف   %12.8 بنسبة 
الناتج غري النفطي قد انكمش كذلك بنسبة %18.7 19. بأّن  ُر أيضاً  وحكومة إقليم كردستان، ويُقدَّ

 ويف املدة من يناير/كانون الثاين – مايو/آيار 2016، أنتج العراق 4.4 مليون برميل يومياً ويقدر اإلنتاج  
يف إقليم كردستان وشركات نفط الشمال ونفط الوسط ليصل إىل 0.8 مليون برميل يومياً، وصدرت 
احلكومة االحتادية 3.3 مليون برميل يومياً مبتوسط سعر بلغ 29 دوالراً للرميل، مقارنة بل45 دوالراً أمريكياً 
يف موازنة 2016، ويف عام 2015 كان متوسط معّدل الّتضخُّم يف الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
منخفضاً، حيث بلغ مستواه 1.4%، ولكن من احملتمل أن يكون هذا التقدير أقّل من قيمته احلقيقية، 
ألّن الّتغطية اليت يشملها الرقم القياسي ألسعار املستهلك تستثين املناطق اليت حيتلها تنظيم داعش، وكان 
الرقم القياسي ألسعار املستهلك سالباً يف شهر أبريل/ نيسان 2016 قد بلغ 1.9%، على أساس سنوي 

مقارن. 
6. اّتسع حجم العجز يف احلساب اجلاري فوصل إىل نسبة 6.4% من الناتج احمللي اإلمجايل يف 
عام 2015، مُمللوَّاًل بصفة رئيسة من استعمال 13 مليار دوالر أمريكي من احتياطيات النقد األجنيب 
الرمسية، اليت اخنفض حجمها إىل 53.4 مليار دوالر أمريكي، أي ما يُعادل قيمة 9.9 أشهر من الواردات 

من الّسلع واخلدمات يف هناية عام 2015. 
7. ازداد العجُز املايل بنسبة 14.3% من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 2015؛ وذلك بسبب 
َعدَّل

ُ
هبوط أسعار النفط على الرغم من إجرا التدعيم املايل، األمر الذي خّفض الّرصيد األويل غري الّنفطي امل

 
19. تتضمن هذه التقديرات مناطق العراق كافة، ومنها املناطق اليت حيتلها تنظيم داعش، وحلساب هذه التقديرات، فقد جرى 
إدخال تعديل على أرقام اإلنتاج اليت مجعها املكتب اإلحصائي باجلهاز املركزي لإلحصاء بعد شهر حزيران 2014، لتفسر حقيقة 
أّن أرقام اجلهاز املركزي لإلحصاء ال تُبلِّغ عن معظم اإلنتاج داخل املناطق اليت حيتلها تنظيم داعش منذ ذلك التأريخ، ويتأّلف 
هذا التعديل من إجراء تعديل بنسبة 4% فأكثر يف إنتاج القطاعات غري النفطية، باستثناء القطاع احلقيقي، واخلدمات احلكومية، 
تنظيم داعش هلذه  اليت حيتلها  املناطق  إنتاج  تتضمن  زالت  ما  املركزي لإلحصاء  اجلهاز  أرقام  الشخصية؛ وذلك ألن  واخلدمات 

القطاعات.
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للللَعللللدَّل20 
ُ
 بللنللسللبللة 13.5% ملللن الللنللاتللج احمللللللي اإلمجلللللايل غلللري الللنللفللطللي، واإلنلللفلللاق األويل غلللري الللنللفللطللي امل

االسللتللثللمللارات  اخلللفللض يف  مللن خلللالل حلللاالت  اللللذي جلللاء يف معظمه  احلقيقية،  بالقيمة  بنسبة %30 
ذلللك، يف معظمه  الناتج عن  العجز  مّت متويل  وقللد  والتحويالت.  السلع واخلللدمللات،  النفطية، ويف  غري 
أيللضللاً، عللن طللريللق إصللللدار حللللواالت اخلللزيللنللة الللليت شللاركللت فيها املللصللارف احلللكللوملليللة )الللرشلليللد والللرافللديللن 
وامللللصلللرف الللعللراقللي للللللتللجللارة(، ملللن طللريللق اللللقلللروض الللليت قللّدمللتللهللا هلللذه امللللصلللارف )مبللبلللللغ يُلللعلللادل نسبة 
نللافللذة اخلصم  أُعلليللد متويلها مللن خللالل  الناتج احمللي اإلمجللللايل(، ومنها كذلك نسبة %44  9.8% مللن 
 لللدى البنك املللركللزي الللعللراقللي، وكللذلللك مت متويل العجز مللن خللالل قرضي مللن صللنللدوق النقد اللللدويل21

 والبنك الدويل بلغت قيمة كل منهما 1.2 مليار دوالر، وسحب الودائع احلكومية لدى البنك املركزي 
العراقي واملصارف اململوكة للدولة )بقيمة 3.7 تريليون دينار عراقي؛ أي ما ميّثل نسبة 2.0% من الناتج 
احمللي اإلمجايل، من طريق تراكم املبالغ املتأخرة عن الدفع للموردين احملليي 5.2 تريليون دينار عراقي أو 
2.8% من إمجايل الناتج احمللي يف هناية ديسمر/كانون األول 2015، الفقرة 11 وشركات النفط الدولية 
)4.1 تريليون دينار عراقي أو نسبة 2.2% من إمجايل الناتج احمللي(، وخالل الربع األول من العام 2016 
وصل العجز يف املالية العامة إىل نسبة 2.4% من الناتج احمللي اإلمجايل ووصل العجز األويل غري النفطي 
إىل 5.6% من الناتج احمللي اإلمجايل، إذنْ كان اإليراد النفطي أقل بكثري من املخطط، بسبب أسعار النفط 
اليت جاءت أقل من املخطط )الفقرة 5(، فضاًل عن أن السلطات كانت أولويتها اإلنفاق على الرواتب، 
والتقاعد، والتحويالت، والفوائد على حساب اإلنفاق على السلع واخلدمات، واالستثمار غري النفطي، 
واستمر تنفيذ االستثمار النفطي، ومت متويله من خالل تراكم املبالغ املتأخرة عن الدفع  لشركات النفط 

الدولية )الفقرة 11(.
8. إّن الفارق بي أسعار الصرف الرمسية وأسعار الصرف يف السوق املوازية ارتفع من نسبة ) 3( 
يف املئة، يف املتوسط، يف شهر كانون األول/ ديسمر2015، إىل حوايل 9% يف شهر مايو/آيار 2016، 

يف الوقت الذي قلص فيه البنك املركزي العراقي من حجم مزاداته للنقد األجنيب يف السوق الرمسية. 
9. ازداد العائد على السندات العراقية بالدوالر األمريكي املستحقة يف عام 2028 من %7.5 
يف شهر آيار/ مايو 2015 إىل 12.5% يف كانون الثاين/ يناير 2016، مث هبط إىل حوايل 11% يف 

مايو/آيار 2016. 
10. أعلنت الواليات املتحدة األمريكية، يف كانون الثاين/ يناير 2016، عن منح قرض بقيمة 

20 . لتسهيل عملية املقارنة خالل السنوات، مت تعديل العجز األويل غري النفطي ملراعاة تقديرات التحويالت لسنة الكاملة من 
احلكومة االحتادية إىل حكومة إقليم كردستان يف العامي  2014 و2015 اليت اقتصرت التحويالت الفعلية خالهلما على شهرين 

و5 أشهر، على التوايل .
21. راجع التقرير القطري عن العراق، الصادر عن صندوق النقد الدويل، رقم 235/15 – العراق: مشاورات املادة الرابعة لعام 

2015 وطلب الشراء مبوجب أداة التمويل السريع.
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)2.7( مليار دوالر أمريكي لتغطية مبيعات املعدات العسكرية إىل العراق؛ وأعلنت أملانيا يف شهر شباط 
/ فراير 2016 عن منح قرض للعراق ألحد املشاريع بقيمة 500 مليون يورو. 

 C. األداء يف ظل برنامج خرباء الصندوق 
11. كان األداُء يف ظل برنامج اخلراء22 مقنعاً إىل حدٍّ كبري. 

مت حتقق ثالثة من األهداف اإلرشادية اخلمسة املطلوب حتقيقها يف هناية شهر ديسمر/كانون 	 
األول 2015 يف ظل الرنامج الذي يتابعه خراء الصندوق )ينظر اجلدول رقم 1(.

قرر له يف الرنامج، وذلك 	 
ُ
ظل الّرصيد األويل غري الّنفطي يف مستوى أعلى من احلّد األدىن امل

مببلغ مقداره 5.2 تريليون دينار عراقي )6.1 مليار دوالر أمريكي(؛ وذلك راجٌع إىل اخنفاض 
مستوى تنفيذ اإلنفاق يف الرواتب واأُلجور، ويف السلع واخلدمات، والتحويالت، على الرغم 

من جتاوز حّد اإلنفاق االستثماري، واخنفاض أداء اإليرادات غري النفطية. 
جتللاوز الرصيد الرتاكمي إلمجللايل احتياطيات البنك املركزي العراقي احلللّد األدىن املقرر له يف 	 

الرنامج حبوايل 274 مليون دوالر أمريكي. 
بقي صايف املوجودات الداخلية للبنك املركزي العراقي يف مستوى أدىن من الّسقف املقرر له 	 

يف الرنامج، مببلغ مقداره 13 تريليون دينار عراقي. 
كان اإلنفاق يف اجملال االجتماعي أقل بقليل من احلد األدىن املقرر يف الرنامج، مببلغ مقداره 	 

)1.0 تريليون دينار عراقي(؛ وذلك بسبب القيود اليت فُِرَضت على النقد يف هناية العام. 
جتاوزت املبالغ املتأخرة عن الدفع اخلارجية سقفها الصفري مببلغ مقداره 3.556 مليار دوالر 	 

أمريكي يف هناية كانون األول/ديسمر 2015، ومببلغ 4.670 مليار دوالر أمريكي يف هناية 
آذار/مارس 2016. وميثل هذا التجاوز قيمة الفواتري احلقيقية الصحيحة اليت أصدرهتا شركات 
النفط العاملية اليت هي مستحقة ألكثر من ثالثة أشهر، وجتري احلكومة مناقشات مع شركات 
النفط العاملية لتسدد تدرجيياً هذه املتأخرات حبلول أيلول/سبتمر 2016، للحيلولة دون تراكم 
أي متأخرات جديدة بعد 30 حزيران/يونيو 2016 يف ظل اتفاق االستعداد االئتماين )معيار 
أداء مقرتح بشأن خمزون املبالغ املتأخرة املستحقة لشركات النفط العاملية ومعيار أداء متواصل 
اجلللدول رقم 3(. إن  ينظر  املتأخرة اخلارجية اجلديدة،  للمبالغ  الصفري  الرتاكم  مقرتح بشأن 
التسديد لشركات النفط العاملية بالوقت احملدد هو عامل جوهري لضمان االستثمار النفطي 
واإليرادات النفطية، اليت ستبقى املصدر الرئيس لتمويل اإلنفاق احلكومي واإليرادات يف العراق. 

22. راجع تقرير صندوق النقد الدويل القطري رقم 16/11 العراق: الرنامج الذي يراقبه خراء الصندوق.
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تشري التقديرات األولية إىل استيفاء ثالثة أهداف إرشادية يف هناية مارس/آذار 2016 وعدم 	 
استيفاء هدفي آخرين )اجلدول 1(: 

رصيد إمجايل احتياطيات البنك املركزي العراقي جتاوز احلد األدىن املقرر يف الرنامج مبقدار 7 	 
مليارات دوالر.

بقي صايف املوجودات احمللية لدى البنك املركزي أقل من السقف املرمج مبقدار19 تريليون 	 
دينار عراقي.

بقي امليزان األويل غري النفطي أعلى من احلد األدىن املرمج مبقدار 10 تريليونات دينار عراقي 	 
)8.5 دوالر أمريكي(، ويعزى ذلك إىل اخنفاض اإلنفاق يف مجيع نواحي اإلنفاق األويل غري 

النفطي )الفقرة 7(.
جاء اإلنفاق االجتماعي دون احلد األدىن املرمج له )مبقدار 1.6 تريليون دينار عراقي( بسبب 	 

الللدويل، تلتزم احلكومة بتسريع وترية اإلنفاق االجتماعي  حمدودية السيولة،ومبساعدة الدعم 
حبلول هناية العام.

لرنامج 	  األوىل  للمراجعة  حددة 
ُ
امل اهليكلية  املعيارية  القواعد  العراقية مجيع  احلكومة  استوفت 

خراء الصندوق )اجلدول 2(. 
اإلنفاق 	  على  احمللية  الللدفللع  عللن  املتاخرة  املبالغ  على  مسح  إجلللراء  التخطيط  وزارة  أكملت 

االسللتللثللمللاري، املللرتاكللمللة مللن مجلليللع وزارات احلللكللومللة االحتلللاديلللة يف هنللايللة شللهللر فللرايللر/شللبللاط 
 .2016 -2015

اليت 	  املصرفية  احلسابات  بكل  قائمة  من جتميع  العراقي  املللركللزي  والبنك  املالية  وزارة  انتهت 
تسيطر عليها وزارة املالية ومجيع وحدات اإلنفاق ووحدات اإلنفاق الفرعية للحكومة املركزية 
للدولة كما هي يف هناية كانون  اململوكة  التجارية  واملللصللارف  العراقي،  املللركللزي  البنك  لللدى 
األول/ديسمر 2015، ويصل املبلغ اإلمجايل هلذه الودائع إىل 9.3 تريليون دينار عراقي منها 
2.9 تريليون دينار عراقي كان حيتفظ هبا البنك املركزي العراقي، و3.7 تريليون دينار عراقي 
يف مصرف الرشيد، و2.5 تريليون دينار عراقي يف مصرف الرافدين،  و0.2 تريليون دينار 

عراقي يف مصرف التجارة العراقي TBI، وصفر يف املصارف األخرى. 
لعام 	  املالية  البيانات  لتدقيق  الرافدين كاًل من إرنست ويونغ  الرشيد ومصرف  عّي مصرف 

2014 ملصريف الرشيد والرافدين على وفق املعايري العاملية. 
القاعدة املعيارية اهليكلية للمراجعة الثانية مل يتم استيفاؤها بعد: يتم إحراز تقدم يف إعداد 	 

تعديالت على مسودة قانون اإلدارة املالية العامة من أجل املصادقة عليها من قبل وزير املالية، 
وسيشكل هذا قاعدة معيارية للمراجعة األوىل من اتفاق االستعداد االئتماين )الفقرة 25(.
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السياسات االقتصادية واملالية للسنوات 2016-:2019 
12. لقد تراجع األفق االقتصادي منذ التقييم الذي جرى أثناء النقاشات بشأن  برنامج خراء 
الصندوق يف )تشرين الثاين/نوفمر 2015( بسبب ما شهدته أسعار النفط العاملية من املزيد من الرتاجع 
واالخنفاض، وأن الرتاجع احلاد يف أسعار النفط العراقي املتوقعة من 45.0 دوالراً إىل 34.5 دوالراً يف 
العام 2016 قد أفضى إىل فجوة متويل كبرية تصل إىل 14 مليار دوالر يف السنة دون وضع تدابري أخرى 
موضع التنفيذ أو من دون متويل هلذه الفجوة، مع إجراء تعديل إضايف على املالية العامة بنسبة 3% يف 
العام 2016 وبعدها مقارنة برنامج خللراء الصندوق )من خالل  النفطي يف  الناتج احمللي غري  إمجللايل 
التدابري الواردة أدناه(، واالستخدام اإلضايف الحتياطيات النقد األجنيب، ميكن أن ختفض الفجوة التمويلية 
لتصل إىل 4.9 مليار دوالر يف العام 2016 و 13.2 مليار دوالر خالل االعوام 2017-2019 اليت 
ميكن لصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل، واملاحني سّدها. قد يشتمل التقشف املايل املقرتح يف العام 
النفطي  الناتج احمللي غري  النفط بنسبة 3% من إمجللايل  2016 على خفض العجز األويل املعدل لغري 
مقارنة مبوازنة 2016، ومللن املتوقع أن تتسبب احلللرب املستمرة مع داعللش، فضاًل عن التقشف املايل 
احلاد باخنفاض يصل إىل 5% من إمجايل الناتج احمللي غري النفطي عام 2016، ولكن بافرتاض مستوى 
إنتاج النفط الذي مت حتقيقه يف بداية 2016 نتيجة االستثمار الكبري يف السابق فضاًل عن االستثمار 
النفطي املستمر، سيزيد معدل اإلنتاج يف 2016 بنسبة 21% مقارنة مبعدل العام املاضي، وعليه بنحٍو 
عام من املتوقع أن ينمو معدل الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة 10.3% يف العام 2016، وميكن 
أن يتسع نطاق العجز يف احلساب اجلاري ليصل إىل 11% من الناتج احمللي اإلمجايل يف العام 2016 
بسبب االخنفاض يف أسعار النفط، ولكنه قد يتحسن يف املدى املتوسط مع تعايف أسعار النفط بعض 
الشيء، وتنّفذ اإلصالحات اهليكلية، ويتم إحراز تقدم الستعادة املناطق اليت تقع حتت سيطرة داعش،وأن 
من شأن الزيادة يف أسعار النفط، والتدعيم املايل -الذي قد تدعو احلاجة إىل مواصلته بعد انتهاء مدة 
الرنامج- أن جيعل عجز املالية العامة ينخفض إىل أقل من 1% من الناتج احمللي اإلمجايل للعام 2021، 
وأن يعود ميزان املدفوعات ليحقق الفائض من جديد حبلول عام 2021، وميكن أن يصل الدينْن العام 
إىل85% من الناتج احمللي اإلمجايل يف العام 2018 بينما يرتفع إمجايل االحتياطيات الرمسية من العملة 
األجنبية إىل 31.5 مليار دوالر بعد مدة االخنفاض الطويلة اليت شهدها )5.1 أشهر من الواردات من 

السلع واخلدمات( يف العام 2020. 
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A. سياسات النقد األجنيب:
13. إن احلكومة ملتزمة باحلفاظ على ربط العملة بالدوالر األمريكي،إذنْ يوفر ربط العملة ركيزة 
امسية رئيسة يف بيئة يعرتيها الكثري من الشكوك فضاًل عن ضعف القدرات يف جمال السياسات بسبب 
الصراع مع داعللش، وسيزيد البنك املركزي العراقي من مبيعات النقد األجنيب ملعامالت الصرف احلالية 
الصحيحة يف السوق الرمسية من أجل تقليص الفارق بي أسعار الصرف يف السوق الرمسية ويف السوق 

املوازي )الفقرة 8(.
هبدف  تدرجيياً  أسعاره  تعدد  الصرف وممارسات  املتبقية على  القيود  برفع  احلكومة  14. ستقوم 
القضاء على اختالالت األسعار، فمثل هذا التوجه حنو قبول االلتزامات مبوجب املادة 8 من مواد االتفاقية 
مع صندوق النقد الللدويل ميثل إشللارة إجيابية إىل جمتمع االستثمار بأن العراق ملتزم باحلفاظ على نظام 
الصرف املتحرر من القيود ومن ممارسات تعدد أسعار الصرف للمعامالت الدولية احلالية، وبالتايل التمهيد 
لنشوء مناخ جاذب لألعمال، و كخطوة أوىل سيصادق جملس الوزراء على تعديل قانون االستثمار ويقدمه 
إىل الرملان، أو أن البنك املركزي العراقي سيصدر أنظمة تنفيذية توضيحية لرفع القيود املفروضة على حتويل 
عائدات االستثمار؛ مما يؤدي إىل فرض قيود على الصرف )القاعدة املعيارية اهليكلية، اجلدول 5( حبسب 
التوصية اليت تقّدمت هبا بعثة املساعدة الفنّية التابعة لصندوق النقد الدويل مؤخراً، وكخطوة ثانية فإن البنك 
املركزي العراقي سيقوم يف هناية عام 2016 جبعل احلدود األسبوعية على شراء النقد يف املزادات األسبوعية 
للعملة األجنبية تأشريية، أي أنه سيكون بإمكان أي مصرف يتطلب نقداً إضافياً لتغطية نفقات السفر 
املشروعة لعمالئها أن حيصل على املبلغ املطلوب الذي يتجاوز هذه احلدود بناًء على الوثائق املالئمة، 
وسيطلع البنك املركزي العراقي الرأي العام على هذه السياسة من خالل شرحها عر مؤمتر صحفي ونشرها 

عر موقعه اإللكرتوين اخلارجي.

B. سياسة املالية العامة:
15. ملللللن أجللللللل احملللللافللللظللللة علللللللى اسللللتللللقللللرار االقللللتللللصللللاد اللللكلللللللي وإبللللللقللللللاء اللللللديلللللن اللللللعلللللام عللنللد 
ملللسلللتلللوى ميلللكلللن حتلللمللللللله، تلللللللتلللزم احللللكلللوملللة بللالللسللعللي يف جلللهلللودهلللا لللتللصللحلليللح أوضلللللللاع امللللالللليلللة اللللعلللاملللة؛ 
بلللللي 2019-2016،  ملللللا  األعللللللللللوام  املللللتللللاحللللة يف  املللللللللللوارد  ملللللع  اللللنلللفلللقلللات  ملللللواءملللللة  هبللللللدف  وذلللللللللك 
 ويللتللطلللللب ذلللللك ملللا يلللللأيت: )1( إجللللللراء ختللفلليللضللات كلللبلللرية يف اللللرصللليلللد األويل غلللري الللنللفللطللي امللللعلللدل23

 )معيار األداء PC، ينظر اجلللدول رقم 3(، حبللوايل11% من الناتج احمللي اإلمجللايل غري النفطي )4.3 
تريليون دينار عراقي أو 3.6 مليار دوالر(، خالل األعوام 2016-2019 )2( العمل على حتقيق زيادة 

23. يُعَرف عجز املالية العامة األويل غري النفطي على أنه الفرق بي اإليرادات غري النفطية والنفقات األولية غري النفطية، أي 
باستبعاد مدفوعات الفائدة، انظر مذكرة التفاهم الفنية.
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كبرية معظمها يف جانب التمويل احمللي ولكنها تشمل التمويل اخلارجي على املدى القصري اليت ستكون 
متوافقة مع اجلهود الرامية إىل استمرارية الدين العام عند مستوى ميكن حتمله على املدى املتوسط.

16. من أجل التخفيف من آثللار التدعيم املللايل على السكان تقوم احلكومة حبماية )باحملافظة 
األمللان  تدعم شبكة  اللليت  والتحويالت  والتعليم  الصحة  على  اإلنفاق  أي  االجتماعية،  النفقات  على( 

االجتماعي، والنازحي داخلياً IDPs والالجئي )اهلدف التأشريي، اجلدول3(.
17. من أجل تعزيز استمرارية القدرة على حتمل الدين العام، ستقوم احلكومة بتجديد النقاشات 
مع دائين العراق من غري أعضاء نادي باريس، إذنْ ال تزال هنالك مبالغ متأخرة عن الدفع خارجية مببلغ 
41 مليار دوالر أمريكي جتاه هؤالء األعضاء مل يتم إجياد حل بشأهنا وتراكمت إبّان عهد صدام حسي 
قبل عام 2003، وتشكل هذه املبالغ اجلزء األكر من إمجايل الدين اخلارجي الذي بلغ 67 مليار دوالر 
يف هناية عام 2015، وستستمر املفاوضات مع هؤالء األعضاء حول ختفيف أعباء الدين بالشروط نفسها 
املطبقة مع أعضاء نادي باريس، أي بتخفيض نسبته 80% من صايف القيمة احلالية )للدين(، وستبحث 
احلكومة أيضاً مع نادي باريس إمكانية طلب إعادة هيكلة الديون املتبقية ألعضاء نادي باريس بنحٍو ال 

يؤثر على صايف القيمة احلالية للدين. 
18. من أجل ختفيف القيود النقدية يف عام 2017، اتفقت السلطات مع احلكومة الكويتية على 
إرجاء آخر ملوعد تسديد متأخرات تعويضات احلرب املستحقة للكويت اليت تصل إىل 4.6 مليار دوالر 
أمريكي )5.4 تريليون دينار عراقي أو ما نسبته 4.3 يف املئة من الناتج احمللي غري النفطي( بعد 2017.
19. من أجل تسهيل تنفيذ عملية اقتسام املوازنة بي احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان، 
تنظر احلكومة االحتادية يف حتسي الطرائق املتبعة، ويف هذا الصدد ينظر الطرفان يف استبعاد اإليللرادات 
النفطية حلكومة إقليم كردستان، اليت تعتزم تكليف شركات تدقيق دولية بتدقيقها بدءاً من األول يوليو/متوز 
2016، إىل جانب حتويالت املوازنة اليت تؤول حلكومة إقليم كردستان يف ظل ترتيبات تقاسم املوازنة، ويف 
هذه األثناء سيتم إدخال تعديل على معيار األداء حول امليزان األويل غري النفطي )الفقرة 32( للحكومة 

يف حال مل يتم تنفيذ اتفاق املوازنة مع حكومة إقليم كردستان )مذكرة التفاهم الفنية، الفقرة 14(.  

برنامج املالية العامة يف عام 2016:
20. يف العام 2016 تلتزم احلكومة باحتواء العجز األويل غري النفطي حبيث ال يتجاوز 65.2 
تريليون دينار عراقي )53.3% من الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي(، مقابل 76.7 تريليون دينار عراقي 
)أي 56.3% من الناتج احمللي غري النفطي( يف موازنة عام 2016. إن مصادقة جملس الوزراء على التقرير 
الفصلي لتنفيذ املوازنة وتعميمه على الرملان الذي يسلط الضوء على اإليرادات والنفقات املتوقعه ملا تبقى 
من 2016 يعكس التقليص املذكور يف أعاله، ويفسر التباين بي موازنة 2016، واإلجراءات اليت سيتم 
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اختاذها لضمان بقاء تنفيذ املوازنة متماشياً مع إطار االقتصاد الكلي اليت مت االتفاق عليه ضمن اتفاق 
االستعداد االئتماين )SBA(، الذي سيكون إجللراًء مسبقاً )شرط مسبق، اجلللدول 5(. إن موافقة وزير 
اتفاق  املالية على خطة إنفاق لوحدات اإلنفاق تتناسب مع إطللار االقتصاد الكلي املتفق عليه ضمن 
االستعداد االئتماين )SBA( وتوزيعها على وحدات اإلنفاق، وهو إجراء مسبق آخر، وسيتم حتقيق ذلك 

من خالل تطبيق التدابري اآلتية:
حتصيل إيرادات غري نفطية تصل إىل 7.4 تريليون دينار عراقي كحد أدىن )6.1% من الناتج 	 

احمللي غري اإلمجايل غري النفطي( مقابل 8.8 تريليون دينار عراقي )6.5% من الناتج احمللي 
اإلمجايل غري النفطي( يف موازنة عام 2016 على الرغم من ختفيض توقعات النمو غري النفطي 

إىل -5% مقابل صفر يف املوازنة، نتيجة إىل التدابري الواردة على النحو اآليت:
زيادة اإليراد الضرييب من ضريبة الدخل الشخصي من خالل ختفيض اإلعفاءات، وسينتج عن 	 

ذلك 0.3 تريليون دينار عراقي يف 2016 )الفقرة 23(.
تقليص اإلنفاق األويل غري النفطي إىل 72.6 تريليونات دينار عراقي )أي 59.4%  الناتج 	 

احمللي اإلمجايل  غري النفطي( مقابل 85.5 تريليون دينار عراقي )أي 62.8%  الناتج احمللي 
اإلمجايل  غري النفطي( يف موازنة عام 2016؛ وسيتم حتقيق معظم هذا التخفيض من خالل 

اإلجراءات التالية: 
خفض فاتورة األجور مبا مقداره 3.0 تريليون دينار عراقي، من خالل االنسحاب الطبيعي 	 

من سوق العمل، وتأخري عمليات تعيي موظفي جدد، وختفيض املزايا االختيارية، وتعديل 
رواتب العاملي يف األجهزة العسكرية واألمنية يف ضوء الغياب املالحظ لعدد من العاملي 
من دون إجازات؛ وال يزال ذلك يفسح اجملال أمام زيادة مقدارها 3 تريليونات دينار عراقي 

يف فاتورة األجور مقارنة بعام 2015. 
خفض معاشات التقاعد مبقدار 1.8 تريليون دينار عراقي، من خالل إنفاذ القواعد القائمة 	 

اليت حتظر احلصول على معاشات متعددة أو احلصول على معاشات تقاعدية بدون حدة أدىن 
ملدة املسامهة أو دون سن التقاعد القانوين، وال يزال ذلك يفسح اجملال أمام زيادة مقدارها 

تريليون دينارعراقي واحد يف مدفوعات معاشات التقاعد مقارنة بعام 2015. 
خفض بند السلع واخلدمات مبقدار 2.2 تريليون دينار عراقي، مع إفساح اجملال لزيادة رسوم 	 

التعرفة  لزيادة  نتيجة  دينار عراقي،  مليار  دينار عراقي إىل 675  مليار  الكهرباء من 360 
مبقدار مخسة أضعاف بناء على قرار جملس الوزراء )الفقرة 24( وال يزال ذلك يفسح اجملال 
أمام زيادة مقدارها 1.9 تريليون دينار عراقي يف بند السلع واخلدمات مقارنة بعام 2015 

باستثناء الكهرباء.
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خفض التحويالت مبقدار2.4 تريليون دينار عراقي، بوسائل منها ختفيض اإلنفاق على جتديد 	 
خمللزون الطعام يف البطاقة التموينية )نظام التوزيع العام PDS( يف ضوء زيللادة مستوى هذا 
املخزون بنحٍو يفوق ما متت برجمته يف هناية 2015، وال يزال ذلك يفسح اجملال أمام زيادة 
يف التحويالت مقدارها 4.5 تريليون دينار عراقي مقارنة بعام 2015، وزيادة مقدارها 1.8 
تريليون دينار عراقي يف حتويالت شبكة األمان االجتماعية وتشمل زيادة البطاقة التموينية 

مبقدار 0.2 تريليون دينار عراقي.
خفض النفقات االستثمارية غري النفطية مبقدار إضايف 3.6 تريليون دينار عراقي من خالل 	 

أمهية  األكثر  اجلديدة  املشروعات  والرتكيز يف  تنفيذها  بدأ  اليت  املشروعات  أولويات  حتديد 
تنفيذ املشروعات األخللرى للسنوات الالحقة؛ وسللوف ينطوي ذلك على ختفيض  وتأجيل 

مقداره 7.3 تريليون دينار عراقي يف النفقات االستثمارية غري النفطية مقارنة بعام 2015.
ختفيض األجور ومعاشات التقاعد وغريها من البنود ويتضمن كذلك اقتسام العبء الكبري مع 	 

حكومة إقليم كردستان، وهو ما يتناسق بصورة عامة وحصتها يف موازنة احلكومة االحتادية، 
وبينما كانت ستصل التحويالت إىل حكومة إقليم كردستان إىل 13.1 تريليون دينار عراقي 
يف موازنة 2016، إالّ أهنا سوف تنخفض إىل 9.8 تريليون دينار عراقي يف برنامج املالية 

العامة املعدل يف 2016. 
لغايات متويل عجز املالية العامة األويل غري النفطي )65.2 تريليون دينار عراقي(، ومدفوعات 	 

دينار  تريليون   14.7( النفطي  االستثماري  واإلنللفللاق  عراقي(  دينار  تريليون   2.8( الفائدة 
عراقي، على احلكومة أن تلجأ إىل إيرادات النفط )56.6 تريليون دينار عراقي(، وإىل التمويل 

احمللي )21.5 تريليون دينار عراقي( والتمويل اخلارجي ) 4.5 تريليون دينار عراقي(:
سيتم تغطية التمويل احمللي من خالل إصدار أذون )حواالت( خزينة )14.9 تريليون دينار 	 

عراقي(، حيث سيتم إعادة متويل ما قد تصل قيمته )12.6 تريليون دينار عراقي( من هذا 
املبلغ مللن خللالل البنوك التجارية يف نللافللذة اخلصم يف البنك املللركللزي الللعللراقللي، ومللن خالل 
إصدار سندات وطنية للعامة )لالكتتاب العام( )5 تريليون دينار عراقي( والسحب من ودائع 
احلكومة لدى القطاع املصريف ) 4 تريليون دينار عراقي(. هذا وستتم إعادة النظر يف مبلغ 
التمويل النقدي غري املباشر من البنك املركزي عند إجراء أول مراجعة وذلك يف ظل النجاح 
يف توفري متويل حملي من خالل طرق أخرى. إذا وصلت إيرادات النفط إىل مستويات أعلى 
من املفرتض يف الرنامج، تتعهد احلكومة بادخار اإليرادات النفطية الفائضة اليت تفوق املبلغ 
املفرتض يف الرنامج من أجل ختفيض التمويل النقدي غري املباشر الذي يقدمه البنك املركزي 

العراقي لسد عجز املوازنة. 
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سيتم تغطية التمويل اخلارجي من خللالل قللروض من صندوق النقد الللدويل وذلللك مبوجب 	 
قللروض  اللللدويل مبوجب  والبنك  أمللريللكللي(،  مليار دوالر  االئتماين )1.9  االسللتللعللداد  اتفاقية 
سياسات التنمية اليت سيتم صرفها يف شهر ديسمر/كانون األول 2016 ومن خالل إصدار 
سندات بضمان كامل من الواليات املتحدة )مليار دوالر(، وقروض من البنك الدويل بضمان 
من فرنسا )450 مليون دوالر(، من اململكة املتحدة )430 مليون دوالر(، وكندا )120 
مليون دوالر أمريكي(، وقرض لدعم املوازنة من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل )JICA( مببلغ 
200 مليون دوالر(، وإصدار سندات أوروبية )يوروبوند( يف الربع األخري من عام 2016 
)مليار دوالر(.  وفضاًل عن ذلك سيتم تغطية التمويل اخلارجي من خالل قروض املشاريع من 
احلكومة األمريكية )2.7 مليار دوالر، الفقرة 11(، ومن أملانيا ) 167 مليون يورو، الفقرة 
11(، والوكالة اليابانية للتعاون الدويل JICA )323 مليون دوالر(، والبنك الدويل )120 
مليون دوالر(، وإيطاليا )66 مليون دوالر(، والبنك اإلسالمي للتنمية )54 مليون دوالر(. 
تلتزم  العجز، وإمنللا  لتمويل  الدفع  املتأخرة عن  املبالغ  باللجوء إىل تراكم  22. لن تقوم احلكومة 
بسقف الصفر على املتأخرات اخلارجية اجلديدة أمام دائنيها اخلارجيي بعد 30 حزيران/يونيو 2016 
القائمة  الللدفللع  املللتللأخللرة على  املبالغ  مللن خمللزون  الللتللدرجيللي  اجلللللدول1(، وبالتخلص  ينظر  األداء،  )معيار 
املستحقة لشركات النفط العاملية حبلول هناية 2016 )11( وبالقيام جبرد دوري منتظم للمبالغ املتأخرة 
احمللية مع األخذ بعي احلسبان عدم تراكم متأخرات جديدة، وبأن يتم تسديد القائمة بعد القيام بإجراء 

تدقيق مناسب )الفقرة 25(، النقطة الثالثة. 

C. اإلصالحات يف جانب اإليرادات:
23. لغايات تعزيز اإليرادات، ستقوم احلكومة بتنفيذ اإلجراءات اآلتية:

توسعة قللاعللدة ضريبة األجلللور: وافللق جملس اللللوزراء على مشللول ضريبة الللدخللل على األجللور 	 
والرواتب كافة اليت يتقاضاها موظفو احلكومة غري العسكريي يف درجات أعلى من الدرجة 
الثانية لتشمل -فضاًل عن الراتب األساسي- أية مدفوعات إضافية واملكافآت، وساعات 
العمل اإلضافية وأية خمصصات أخرى )باستثناء خمصصات الزوجة واألطفال( )إجراء مسبق، 
اجلدول 5( ومن املتوقع أن ينتج عن هذا اإلجراء إيراٌد ضرييٌب إضايف مبقدار )0.3( تريليون 

دينار عراقي يف 2016 و)0.6( تريليون دينارعراقي يف 2017 حينما يطبق للعام كامال. 
تدقيق البيانات املالية لصندوق تنمية العراق واحلساب الالحق 600/300 لدى البنك املركزي 	 

العراقي، وذلك للتحقق من وصول مجيع إيرادات النفط إىل اخلزينة العامة وملراقبة استخدام 
املوارد املودعة على ذلك احلساب، وستستمر وزارة املالية بتدقيق حركة مجيع املعامالت مليزان 
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حساهبا من العملة األجنبية )حساب 300/600( لدى البنك املركزي من قبل شركة تدقيق 
دولية كل ستة أشهر، وستقوم بنشر تقارير التدقيق على موقعها اإللكرتوين خالل ستة أشهر 

من هناية كل مدة تدقيق نصف سنوية )قاعدة معيارية هيكلية، اجلدول رقم 5(. 
الضريبية، 	  الللقللاعللدة  وتوسيع  تسهيلها  هبللدف  واجلمركية  الضريبية  للقواني  تشخيص  إجلللراء 

وستقوم الللوزارة حبلول هناية شهر أيلول من عام 2016 بإعداد إجللراءات خاصة بالسياسة 
الللدويل  لللزيللادة اإليللللرادات الضريبية واجلمركية وذلللك بدعم فللين مللن صللنللدوق النقد  الضريبية 
 واللللبلللنلللك اللللللللدويل، وقللللد تللشللمللل هللللذه اإلجلللللللللراءات اسلللتلللحلللداث ضللريللبللة الللقلليللمللة امللللضلللافلللة24 
 أو ضريبة مبيعات، أو ضريبة دخل على األجور التقاعدية لألفراد، ضريبة مكوس. وستقوم 
الضريبية غري  اإليلللرادات  زيللادة  الضريبية هبللدف  بالسياسة  إجلللراءات خاصة  احلكومة بوضع 

النفطية يف مشروع موازنة عام 2017.
إجراء تشخيص هليئات الضريبة واجلمارك هبدف حتديث كال اهليئتي وتوسيع القاعدة الضريبية 	 

وذلك بدعم فين من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة اجلمارك العاملية ومؤمتر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية )UNCTAD( وحبلول هناية كانون األول من عام 2016 ستقوم 
فنية من  وذلللك مبساعدة  واجلللمللارك  الضريبة  أداء هيئيت  لتعزيز  اسرتاتيجية  باقرتاح  املالية  وزارة 
الصندوق والبنك الدويل، وستقوم هيئة الضريبة حبلول هناية شهر آب/ أغسطس 2016 باقرتاح 

اسرتاتيجية لتطبيق نظام معلومات األسيكودا )UNCTAD ASYCUDA( يف عملها.

D. إصالحات اإلنفاق:
24. من أجل التقليل من اإلنفاق ستقوم احلكومة بتنفيذ اإلجراءات اآلتية: 

السيطرة على تطور األجور واملعاشات من خالل مزيج من اإلجراءات اآلتية:	 
تنفيذ عملية جتميد التوظيف يف 2016 على القطاعات كافة من غري األمن والصحة والتعليم. 	 
التقاعدية حبلول هناية - آب 2016 	  ملتلقي األجللور واملعاشات  بإجراء تدقيق  املالية  الرقابة  ديللوان  قيام 

لتحديد أواًل الدفعات للعمالة الومهية واملتقاعدين الومهيي، مث إلغائها )القواعد املعيارية اهليكلية، اجلدول5(. 
تعديل معامالت نظام التقاعد العام كما اقرتحه البنك الدويل بنهاية ديسمر/كانون األول 2016 25.	 

24.قد ينتج عن تطبيق ضريبة القيمة املضافة بنسبة 5% ، واليت أقر جملس دول التعاون اخلليجي فرضها بدءاً من عام 2018 حتقيق 
إيرادات سنوية بنسبة 2 %من الناتج احمللي اإلمجايل.

25. نسبة اىل البنك الدويل، فإن تعديل قانون الضمان 2014/9 إلدخال التعديالت اآلتية، ينتج عنه وفورات تراكمية تفوق 1 
تريليون دينار عراقي حىت 2018، و31 تريليون دينار عراقي حىت 2028: )1( ختفيض معدل الرتاكم من 2.5% اىل %1.5 )2( 
تقليل احلد األدىن للخدمة من 15 سنة اىل 20 سنة الستحقاق املعاش التقاعدي )3( تغيري الراتب األساسي الحتساب املعاش 
التقاعدي من السنوات الثالث األخرية اىل السنوات السبع األخرية )4( ختفيف شروط التأهيل للمعاشات التقاعدية للورثة الباقي 

لتشمل فقط األزواج واألبوين واألطفال.
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إصالح قطاع الكهرباء من خالل مزيج من اإلجراءات اآلتية: 	 
الللذي 	   ،2015 يف  الكهرباء  وزارة  وضعته  الللذي  التصاعدية  الكهرباء  تعرفة  جللدول  تنفيذ 

من املمكن أن يولد حوايل 2.2 ترليون دينار عراقي ) 1.8% من إمجايل الناتج احمللي غري 
النفطي( كإيراد إضايف لقطاع الكهرباء، وسيتم استخدام الوفورات )اإليرادات اإلضافية( يف 
 2016 لتمويل االستثماراخلارج عن امليزانية وتسديد القروض املصرفية لشركات الكهرباء26
، حبيث لن متس الزيادة فئة االستهالك دون )600 كيلواط ساعة يف الشهر( حلماية األكثر 

فقراً.
اللللتلللقللللللليلللل مللللن حلللجلللم الللللغللللاز احمللللللللرتق مللللن خللللللالل اسلللتلللخلللدامللله للللتلللولللليلللد الللللكللللهللللربللللاء، األمللللر 	 

اللللللذي علللللى وفللللق الللبللنللك اللللللللدويل، قلللد يلللوللللد حلللللوايل 1.4 تلللرلللليلللون ديلللنلللار علللراقلللي )1.2 
الللنللفللطللي( يف شللكللل وفلللللورات  الللنللاتللج احمللللللللي اإلمجلللللايل غلللري  مللللليللار دوالر، أو 1.1% ملللن 
ملللن 272017 بلللللدءاً  بللقلليللمللة 0.5 مللللليللار دوالر   للللللخللزيللنللة يف الللسللنللة، ملللع تللكلللللفللة مللقللدمللاً 

؛ ولتحقيق هذه الغاية، قامت وزارة النفط بدفع كل املبالغ املتأخرة لشركة غاز البصرة والبالغة 
204 مليون دوالر يف العام 2015، وستقوم بدفع املبالغ املستحقة لعام 2016 والبالغة 
140 مليون دوالر أمريكي بنهاية شهر مايو/آيار، وستدفع مقابل مشرتياهتا الباقية التقديرية 
من الغاز من شركة غاز البصرة يف 2016 والبالغة 700 مليون دوالر أمريكي خالل مدة 
التعاقد اليت تصل إىل 45 يوماً بعد إصدار الفواتري، وستقوم بتمويل 145 مليون دينار عراقي 
على األقل ملوازنتها االستثمارية لعام 2016 من أجل متويل املشروع االستثماري للتقليل من 

حجم الغاز احملرتق يف شركة غاز البصرة. 

26. يف 2015، كان استهالك الكهرباء 42 غيغاوات، وبلغت اإليرادات اليت مت حتصيلها 0.8 تريليون دينارعراقي، بينما بلغت 
كلفة إنتاج الكهرباء على أساس سعر النفط املزود $5 للرميل 5 تريليونات دينار عراقي، وهناك إمكانية أن تؤدي هذه الزيادة يف 
التعرفة اىل زيادة املبيعات إىل 3 تريليون دينار عراقي وتقليص الفجوة مقارنة بكلفة اإلنتاج إىل 2 تريليون دينار عراقي. ويف 2015، 
استهلكت احلكومة املركزية 4.5 غيغاوات. وستؤدي هذه الزيادة يف التعرفة اىل زيادة تكلفة فاتورة الكهرباء هلا من 73 مليار دينار 
عراقي يف 2015 اىل 675 مليار دينار عراقي يف 2016، مقارنة مببلغ 360 مليار دينارعراقي يف موازنة 2016. ومت رفع االئتمان 

الستهالك الكهرباء على هذا األساس يف برنامج املالية العامة املنقح لعام 2016 )الفقرة 20(.
27. البنك الدويل كانون األول 2015،  62، ص. 28.
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 	:28)PDS( إصالح نظام البطاقة التموينية
تضع وزارة العمل والشؤون االجتماعية قاعدة بيانات لالختبار بالوسائل غري املباشرة لقياس مستوى 
الدخل )PMT( مبساعدة من البنك الدويل، وحي استكمال قاعدة البيانات املذكورة، سيكون 
االستحقاق  لتحديد  استخدامها  سيتم  بيانات  قاعدة  االجتماعية  والللشللؤون  العمل  وزارة  لللدى 
للحصول على التحويالت النقدية بناًء على املوازنة املتوافرة، وسيمكن استخدام لقاعدة البيانات 
نفسها من قبل برامج أخرى )مثل نظام التوزيع العام( الاستهداف األسر الفقرية لتحصل على 
الرعاية  مقياس  على  عليها  اللليت حصلت  الللدرجللات  على  بللنللاًء  العينية(،  أو  )النقدية  املللسللاعللدة 

االجتماعية، كما هو حمدد يف االختبار بالوسائل غري املباشرة لقياس مستوى الدخل. 
إصالح املؤسسات اململوكة للدولة: إنَّ املؤسسات غري املالية اململوكة للدولة يف العراق تضم 	 

جمموعة كبرية من الكيانات العامة، مبا فيها الللدوائللر/اإلدارات واألجهزة الوزارية، وتوجد يف 
ألللف موظف، وتشري  يزيد على 550  ما  فيها  يعمل  للدولة  الللعللراق 176 مؤسسة مملوكة 
لللذلللك فهي  تلللرتاوح مللا بللي 30% و%50،  الللزائللدة بينهم  الللتللقللديللرات إىل أن نسبة العمالة 
من الناحية اهليكلية تسبب خسائر وتشكل عللبءاً كبرياً على املللوارد العامة، ومللع هللذا ال 
والقطاع  االقتصاد  يتحملها  الللذي  وحجمها  التكاليف  نطاق  عللن  دقيقة  معلومات  توجد 
إبللالغ  املللؤسللسللات اململوكة للدولة نتيجة لضعف  الللعللراق مللن هللذا  امللللايل واملللاللليللة العامة يف 
بيانات أهم اإلحصاءات املالية واالقتصادية بشأن املؤسسات غري املالية اململوكة للدولة البالغ 
املالية يف املؤسسات اململوكة للدولة حمدودة،  عددها 176 مؤسسة، وباملثل فإن الشفافية 
بيانات لرصد املخاطر اليت  بإنشاء قاعدة  الللدويل-  البنك  وبللدأت احلكومة -مبساعدة من 
تشكلها املؤسسات غري املالية اململوكة للدولة على املالية العامة، وبناًء على هذه املعلومات 
سوف تضع احلكومة تدابري إلعادة هيكلة املؤسسات غري املالية اململوكة للدولة حي إجراء 

املراجعات املستقبلية يف ظل »اتفاق االستعداد االئتماين«.

28. يف 2015، كان استهالك الكهرباء 42 غيغاوات، وبلغت اإليرادات اليت مت حتصيلها 0.8 تريليون دينارعراقي، بينما بلغت 
كلفة إنتاج الكهرباء على أساس سعر النفط املزود $5 للرميل 5 تريليونات دينار عراقي، وهناك إمكانية أن تؤدي هذه الزيادة يف 
التعرفة اىل زيادة املبيعات إىل 3 تريليون دينار عراقي وتقليص الفجوة مقارنة بكلفة اإلنتاج إىل 2 تريليون دينار عراقي. ويف 2015، 
استهلكت احلكومة املركزية 4.5 غيغاوات. وستؤدي هذه الزيادة يف التعرفة اىل زيادة تكلفة فاتورة الكهرباء هلا من 73 مليار دينار 
عراقي يف 2015 اىل 675 مليار دينار عراقي يف 2016، مقارنة مببلغ 360 مليار دينارعراقي يف موازنة 2016. ومت رفع االئتمان 

الستهالك الكهرباء على هذا األساس يف برنامج املالية العامة املنقح لعام 2016 )الفقرة 20(.



تقرير صندوق النقد الدويل رقم 225/16

95

 E. إصالحات اإلدارة املالية العامة:
25. من أجل تعزيز ضبط اإلنفاق من املالية العامة، ستقوم احلكومة بتنفيذ اإلجراءات اآلتية: 

املالية على وفا مالحظات 	  لقانون اإلدارة  باملوافقة على مسودة جديدة  املالية  سيقوم وزيللر 
البنك اللللدويل وصللنللدوق النقد اللللدويل بشأن املللسللودة األخلللرية املقدمة جمللس شللورى الدولة 
املالية  وزارة  موافقة  على:  املسودة  هذه  اجللللدول5(، وستحتوي  اهليكلية،  املعيارية  )القاعدة 
املسبقة على االلتزامات متعددة السني، وتقريري موازنة: واحد على أساس نقدي، واآلخر 
احلالية  النية  وتدوين  االستحقاق،  أسللاس  على  مبنية  عناصر  على  تدرجيي  بنحٍو  سيحتوي 

الستثمار أي إيراد نفطي فائض يف األصول احمللية.
املساعدة 	  توصيات  على  بللنللاًء   ،)GFS( احلكومة  مالية  إحللصللاءات  بشأن  اإلبلللالغ  حتسي 

الفنية لصندوق النقد الدويل، ستقوم وزارة املالية بإرسال جداول اإلبالغ املايل )مبا يف ذلك 
اإليللرادات والنفقات والتمويل( خلراء صندوق النقد الللدويل يف هناية كانون األول 2015، 
دللليللل إحللصللائلليللات مالية احلكومة  وهنللايللة آذار 2016 وهنللايللة حللزيللران 2016، على وفللق 
لصندوق النقد الدويل لعام GFSM( 2014 2014، القاعدة املعيارية اهليكلية للمراجعة 
األوىل، اجلدول5(، وستقوم بنشر جداول اإلبالغ املايل الفصلية على وفق لدليل إحصائيات 
مالية احلكومة لصندوق النقد الدويل لعام 2014 مع مدة فاصلة أمدها فصل واحد على 

املوقع اإللكرتوين اخلارجي لوزارة املالية بدءاً من 1 كانون الثاين 2017.
 

مسح املتأخرات احمللية وتدقيقها ودفعها:	 
سرتصد احلكومة مبسوحات فصلية تراكم املبالغ املتأخرة على الدفع من خالل القيام بالتسجيل 	 

منتظم،.  أسللاس  املدفوعة على  غللري  القائمة  االلللتللزامللات  وبالتفصيل ورصللد  منهجية  بللصللورة 
يوماً   90 من  ألكثر  املستحقة  )الدفعات  احمللية  املتأخرات  جلميع  مبسٍح  احلكومة  وستقوم 
بنهاية حزيران/يونيو 2016، مبا فيها: )1( اإلنفاق اجلاري )رواتب ومعاشات تقاعدية وسلع 
بللإدارة وزارة املالية، )2( االستثمارات غري النفطية )مشاريع  وخدمات ومشرتيات رأمسالية( 
وأي عقوبات ذات صلة( بإدارة وزارة التخطيط وستقوم وزارة املالية بتفصيل تقرير حول مجيع 

هذه املتأخرات للوزارات املشمولة )قاعدة هيكلية معيارية للمراجعة األوىل، اجلدول 5(. 
على أساس كل من هذه املسوحات، ستعد احلكومة خططاً للتسديد املنظم للمبالغ املتأخرة 	 

عن الدفع، بعد تدقيق مستقل للمتأخرات من ديوان الرقابة املالية وجدول زمين للتسديد على 
وفق القدرة املالية للحكومة، مشلت احلكومة يف برناجمها للمالية العامة املنقح لعام 2016 
)الفقرة20( إصدار سندات ملدة سنتي مببلغ خمصص بقيمة 2.5 ترليون دوالر أمريكي بسعر 
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فائدة 5%، لتسديد جزء من مبلغ الل7.5 ترليون بنحٍو مبالغ متأخرة حملية على االستثمار غري 
النفطي الذي حددته وزارة التخطيط )الفقرة11(، وستحدد احلكومة مبالغ هذا اإلصدار يف 
ضوء نتائج عمليات التدقيق على هذه املتأخرات من ديوان الرقابة املالية الذي سيقوم بتنفيذه 

حبلول هناية أغسطس/آب 2016، وقدرهتا على التمويل. 
ستتقيد احلكومة حبد أعلى بشأن تراكم املتأخرات احمللية على اإلستثمار غري النفطي، على 	 

وفق املسح الذي أجرته وزارة التخطيط )اهلدف اإلرشادي، اجلدول 5(، وسيتسع نطاق هذا 
اهلدف اإلرشادي ليشمل املتأخرات احمللية كافة مبناسبة املراجعات املستقبلية، يف ضوء نتائج 
مسح املتأخرات احمللية على اإلنفاق اجلاري مبناسبة املراجعة األوىل. وسوف يُرفع هذا اهلدف 
اإلرشادي إىل درجة معيار أداء للرتاكم الصفري للمتأخرات احمللية مىت ما اكتسبت احلكومة 

القدرة على مراقبتها ومنع تراكمها على حنو موثوق.  
 اختاذ خطوات لالنتقال إىل نظام اخلزينة املوحد )TSA(، وكخطوة أوىل، قامت وزارة املالية 	 

والبنك املركزي العراقي بوضع قائمة باحلسابات املصرفية كافة حتت رقابة وزارة املالية ووحدات 
اإلنفاق، ووحدات اإلنفاق الفرعية للحكومة االحتادية يف البنك املركزي العراقي، واملصارف 
اململوكة للدولة، واملصارف التجارية يف هناية كانون األول 2015 )الفقرة11(، وستقوم وزارة 

املالية يف املستقبل بتنفيذ اإلجراءات اآلتية:
تشكيل جمموعة عمل تتضمن ممثلي عن وزارة املالية، والبنك املركزي العراقي، ومصريف الرشيد 	 

والرافدين واملصرف التجاري العراقي للوقوف على مدى جاهزية أنظمة الدفع والتسديد يف 
البالد، ووضع خطة لتحديث األنظمة؛ من أجل متكي عملية تشغيل نظام اخلزينة املوحد 

TSA )حبلول هناية كانون أول 2016(. 
يف ضوء البنية التحتية إلدارة تكنولوجيا املعلومات املصرفية واملالية القائمة واملخطط هلا، وضع 	 

اسرتاتيجية وتصميم وخطة عمل للتطوير التدرجيي لنظام اخلزينة املوحد TSA )بنهاية آذار 
 .) 2017

النقدي 	  للتدفق  توقعات  لوضع  وتفويضها   )CMU( النقدي  التدفق  إلدارة  وحللدة  إنشاء 
من شأهنا حتديد االحتياجات النقدية للموازنة السنوية كإحدى مسؤولياهتا الرئيسة )بنهاية 
حزيران2016( مبساعدة فنية من صندوق النقد الدويل، وينبغي أن تشمل توقعات التدفق 
النقدي تفاصيل عن املقبوضات واملدفوعات كافة من وإىل حسابات احلكومة املركزية، وينبغي 
استخدامها إلعالم وحدات اإلنفاق عن عمليات التمويل. وستقوم وحدة إدارة التدفق النقدي 
أيلول 2016؛ وتوقعات  بنهاية  املتداولة ملدة 12 شهراً  النقدية  توقعات لإليرادات  بوضع 
لإلنفاق النقدي املتداول ملدة 12 شهراً بناًء على وحدات اإلنفاق األوسع حبلول هناية كانون 



تقرير صندوق النقد الدويل رقم 225/16

97

األول 2016، وعلى مدار العام 2017، ستعمل احلكومة على بناء قللدرات وحدة إدارة 
التدفق النقدي من أجل وضع خطط نقدية دقيقة يف السنة تشمل حتليال للسيناريوهات. 

تشكيل جلنة إدارة النقد CMC بنهاية كانون األول 2016 من أجل اآليت: )1( اإلشراف 	 
على التمويل املنظم ويف الوقت احملدد للموازنة، وذلك يشمل رصد التدفقات اخلارجة من 
والداخلة إىل نظام اخلزينة املوحد/ احلسابات الرئيسة للخزينة، وعمليات حتصيل اإليرادات 
واإلنفاق كافة )2( رصد الوضع املايل الكلي، والوضع االقتصادي الكلي والوضع النقدي، 
وتنشيط اإلجراءات التصحيحية يف الوقت املناسب )3( ضمان تنسيق املعلومات وتبادهلا بي 
أصحاب املصلحة الرئيسيي )4( تيسري مناقشات السياسات، وستشمل جلنة إدارة النقد اليت 
سريأسها أكر مسؤول يف وزارة املالية، وستضم ممثلي عن دائرة إدارة الدين، ودائرة املوازنة، 

واخلزينة، ووزارة النفط، ووحدات اإلنفاق الكرى، والبنك املركزي العراقي. 
من خالل 	  املوحد  اخلزينة  نظام  باحلكومة يف  املتعلقة  النقدية كافة  العمليات  بلللإدراج  القيام 

2018، يف ضوء  األعلللوام 2017 -  البداية خللالل  الصفر يف  مللوازنللة  استخدام عمليات 
نتائج عمليات تدقيق البيانات املالية ملصرف الرشيد ومصرف الرافدين، وبالتزامن مع تنفيذ 
إسرتاتيجيتهم إلعادة اهليكلة )الفقرة 28( ووضع السيولة ألي مصرف آخر فيه حسابات 

للحكومة. 
النهائية اآلتية على تنفيذ املوازنة للعام 2016: بالنسبة لاللتزامات اخلاصة 	  تنطبق التواريخ 

بالنفقات التشغيلية العادية والنفقات الرأمسالية غري النفطية، 30 تشرين الثاين/نوفمر 2016؛ 
بالنسبة لاللتزامات اخلاصة بالنفقات األخرى، 20 كانون األول/ديسمر 2016؛ بالنسبة 
ألواملللر الللدفللع، 31 كللانللون األول/ديللسللمللر 2016؛ بالنسبة لتجهيز أواملللر الللدفللع مللن قبل 
احملاسبي والتفويض بالدفع وتسوية النفقات، 31 كانون الثاين/يناير 2017، وبذلك تكون 
املدة احملاسبية اإلضافية مقتصرة على العمليات احملاسبية، وسيتم إرسال تعميم لنهاية السنة 
مع هناية أيلول/سبتمر 2016 حيدد املواعيد النهائية لاللتزامات اخلاصة بالنفقات والتحقق 

منها لضمان إغالق مجيع النفقات بتاريخ 30 تشرين الثاين/نوفمر 2016. 
تصميم نظام لضبط االلتزامات وتنفيذه على وفق توصيات صندوق النقد الدويل اخلاصة باملساعدة 	 

الفنية، ولتجنب ظهور مبالغ متأخرة جديدة جيب أن يكون الرتكيز الفوري على ما يأيت:
إعداد تقرير تنفيذ املوازنة الشهري بناًء على مدخالت من وحدات اإلنفاق.	 
تنفيذ الرتشيد من طريق األسعار لكل وحدة إنفاق.	 
حتسي تسجيل االلتزامات: قرارات من وزارة املالية ووزارة التخطيط اليت تستدعي وحدات 	 

الصرف تسجيل مجيع االلتزامات، وقيام وزارة املالية بإعداد تقرير جبميع االلتزامات الدورية 
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املعيارية  )القواعد  التخطيط  وزارة  مع  بالتنسيق  املشروع(  )حسب  االستثمارية  وااللتزامات 
اهليكلية، اجلدول 5(.

حظر أي التزام يتجاوز املخصصات الفصلية.	 
يللدوي على وفق 	  نفقات  لنظام ضبط  املطلوبة   )templates( القياسية النماذج  تصميم 

األول  ديسمر/كانون  الفنية يف  للمساعدة  العامة  املالية  شللؤون  إدارة  تقرير  من   3 امللحق 
)بنهاية يونيو/حزيران 2016( 29

تدريب وحدات اإلنفاق على النظام اجلديد، مبا يف ذلك التعريف الواضح لاللتزامات )بنهاية 	 
أغسطس/آب 2016(.

إلزام مجيع وحدات اإلنفاق بتسجيل كل االلتزامات املوجودة )بنهاية سبتمر/أيلول 2016(.	 
يتوجب على وزارة املالية إصدار تقرير بكل االلتزامات املتكررة واالستثمارية )لكل مشروع(، 	 

بالتنسيق مع وزارة التخطيط، كما هو يف هناية ديسمر/كانون األول 2016.
املالية 	  النظام املتكامل ملعلومات اإلدارة  التأكد من أنَّ تصميم وظيفة ضبط االلتزامات يف 

)إفمس( بنهاية يوليو/متوز 2016. 
اختبار وظيفة ضبط االلتزامات يف املواقع التجريبية للنظام املتكامل ملعلومات اإلدارة املالية 	 

)إفمس( ) على وفق اخلطط التجريبية لنظام إفمس( بنهاية عام 2018. 
تصميم وتنفيذ نظام متكامل ملعلومات اإلدارة املالية )IFMIS( مبساعدة من البنك الدويل.	 
تفّصل 	  يللونلليللو/حللزيللران 2016  بنهاية  طللريللق  املللاللليللة -كللخللطللوة أوىل- خللارطللة  ستتبىن وزارة 

املتطلبات الوظيفية األساسية مثل: دليل احلسابات، وتتّبع النفقات لعدة سنوات، وترحيل 
املوارد من سنة ألخرى، وإدارة السلف وترتيبات إدارة النقد.

ستقوم وزارة املالية -كخطوة ثانية- باختاذ اخلطوات الالزمة للتعاقد مع شركة لتطوير نظام 	 
إفمس، وستنشر وثائق العطاءات النهائية القياسية على موقعها اإللكرتوين بنهاية متوز/يوليو 
2016، وستوقع العقد مع الشركة اليت يقع عليها االختيار لتطوير نظام إفمس بنهاية شباط/

فراير 2017.
ستقوم وزارة املالية -كخطوة ثالثة- بتطوير إفمس واختباره وقبوله بنهاية تشرين الثاين/نوفمر 2018.	 
وكخطوة أخرية ستقوم وزارة املالية بنشر إفمس تصاعدياً يف املواقع التجريبية مبا فيها وزارة املالية 	 

ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية ووزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة وحمافظتا بغداد 
وبابل بنهاية حزيران )يونيو( 2020. 

29 . إدارة شؤون املالية العامة يف صندوق النقد الدويل، تعزيز مسودة قانون اإلدارة املالية العامة وتنفيذ املوازنة، سوزان فلي، جاك 
شعراوي، جانيس بالتيس، توفيق رمتولة، أرون سريفاستافا، كانون األول )ديسمر( 2015. 
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القيام بإصالح إدارة االستثمار العام )PIM( مبساعدة البنك الدويل،على وفق املرسوم رقم 	 
445 املؤرخ يف 18 أكتوبر/تشرين أول 2015 حول إدارة اإلستثمارات العامة:

التخطيط 	  وزارة  PIM يف  العام  االستثمار  املركزية إلدارة  للوحدة  التنظيمي  اهليكل  تصميم 
االحتادية )حبلول نيسان/ابريل 2016( وتشغيل هذه اهليكلية بالكامل )بنهاية كانون األول/

ديسمر 2016(؛
اللللوزارات 	  للللوزارة التخطيط على مستوى  املللوقللع االلللكللرتوين  القيام جبللرد مفّصل ونللشللره على 

واحملافظات حلافظة مشاريع االستثمار العامة )املشاريع احلالية واجلديدة بكلفة أدىن قيمتها 
10 مليون دوالر أمريكي( والقيام بدراسة جدوى من خالل حتليل التكاليف واملنافع وكفاءة 

اإلنفاق )بنهاية حزيران/يونيو 2016(؛
وزارة 	  يف   IFMIS العام  االستثمار  إدارة  لنظام  املركزية  للوحدة  للقدرات  احتياجات  تقييم 

التخطيط االحتادية ويف حمافظيت بغداد وبابل حيث يتم جتريبها )بنهاية تشرين الثاين/نوفمر 
تقييم  توصيات  العام على وفق  االستثمار  املركزية إلدارة  للوحدة  بتدريب  القيام  2016(؛ 
احتياجات القدرات برتكيز أويل على هنج اإلطار املنطقي وتقييم املشروع املتكامل مبستوى 

أساس )بنهاية 2017(. 
تدقيق تنفيذ املوازنة: سيقوم ديوان الرقابة املالية بتقدمي تقريره حول تنفيذ موازنة 2015 للرملان 	 

قبل أن تقوم احلكومة بتقدمي مسودة موازنة 2017 للرملان. 
 تعزيز إدارة الدين: تقوية القدرات يف دائرة الدين العام بدعم املساعدة الفنية من الوكالة اليابانية 	 

للتعاون الدويل)JICA( ، وهي واحدة من أكر اجلهات اليت تقدم قروضاً ثنائيًة وبشروط ميسرة 
للعراق، وبدءاً من شهر تشرين األول /أكتوبر 2015، أُقيمت ورشة عمل بدعم من خراء يف 
إدارة الدين العام من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، وسوف يتبعها جمموعة من برامج التدريب 
تتألف من سلسلة من الندوات والتدريب العملي لتقوية القدرات يف دائرة الدين العام، وقد 
تُعقد بعض الدورات التدريبية بالتعاون مع بلدان جماورة ومؤسسات مالية دولية، وكخطوة أوىل 

سوف تسعى دائرة الدين العام إىل احلصول على مساعدة لتقوية نظام قيد الديون لديها. 
 

F . إجراءات مكافحة الفساد:
26. من أجل مكافحة الفساد ستقوم احلكومة بتنفيذ اإلجراءات اآلتية: 

سيصادق جملس الوزراء حبلول يناير/كانون الثاين 2017 وسريسلها إىل الرملان – بعد مراجعة 	 
جملس الشورى- على مسودة تعديالت قانون عام 2011 بشأن إنشاء »هيئة النزاهة« من 
أجل تعزيز حوكمتها ومساءلتها واإلشللراف عليها واستقالليتها، ومنحها صالحيات تتسق 
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مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )معيار هيكلي، اجلدول 5(، وستتضمن مسودة 
التعديالت العناصر األساسية لوضع إطار قانوين يتضمن الوضوح يف صالحية اهليئة، ويتألف 
واإلشللراف  احلوكمة  لتحقيقها، ووضللوح  هلا  املمنوحة  والصالحيات  أهدافها ووظائفها  من: 
وهيكل للمساءلة، واالستقاللية التشغيلية واملالية، ومعايري األهلية للتعيي يف اهليئة، ووضع 
قللواعللد وإجللللراءات واضللحللة وشفافة للصرف مللن العمل، ومحللايللة إدارهتلللا وموظفيها، كذلك 
ستضمن مللسللودة الللتللعللديللالت شلللروط وضلللع نللظللام شللامللل لللإلقللرار بللاملللوجللودات )يف الللعللراق 
العموميي وأعضاء أسرهم وشركائهم، واشللرتاط نشر  املسؤولي  وخللارجلله( من جانب كبار 

اإلقرار باملوجودات: 
على وفق متطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد UNCAC سيقوم جملس الوزراء 	 

بتبين تعديالت على القانون اجلنائي وإحالته على الرملان قبل كانون األول 2016 ، لتجرمي 
مجيع أعمال الفساد مبا يف ذلك اإلثراء غري الشرعي، الرشوة يف القطاع اخلاص وإعاقة العدالة.

سيقوم جملس الوزراء بتبين العديد من مسودات التشريعات اليت تعمل هيئة النزاهة حالياً على 	 
استكماهلا وإحالتها على الرملان قبل شباط / فراير 2017، وذلك من أجل تقوية اإلطار 
املعلومات،  بإمكانية احلصول على  املتعلقة  القواني  الفساد، ومسودات  التشريعي ملكافحة 

وتعارض املصاحل، واسرتداد األصول، ومحاية املخرين والشهود.

G. الرقابة املصرفية:
27. بلغ عدد املصارف العاملة يف العراق يف 31 ديسمر/كانون األول عام 2015 سّتًة ومخسي 
عراقياً خاصاً  مبا فيها سبعة مصارف مملوكة للدولة منها واحللد إسالمي، واثنان وثالثون مصرفاً  مصرفاً 
تشمل ستة مصارف إسالمية، وسبعة عشر فرعاً أجنبياً منها مخسة إسالمية، وهتيمن املصارف احلكومية 
على القطاع املايل وتشّكل اجلزء األكر من األصول واالئتمانات، إذ إن حوايل 90% من أصول النظام 
املصريف جُمّمعة لدى ثالثة من هذه املصارف احلكومية، وهي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد واملصرف 

العراقي للتجارة.
28. وتتصف املراكز املالية ملصرف الرشيد ومصرف الرافدين باهلشاشة بعد سنوات من العمليات 
شبه املالية، وكخطوة أوىل حنو إعللادة هيكلة هذين املصرفي، قامت وزارة املالية بتعيي مدققي دوليي 
لتدقيق أحدث البيانات املالية ملصرف الرشيد ومصرف الرافدين على وفق املعايري الدولية، بالتعاون مع 
اللجنة التنفيذية إلعادة هيكلة هذين املصرفي ومع البنك الدويل، وسيقوم املدققون بتقدمي تقاريرهم لوزارة 
األول  ديسمر/كانون  بنهاية  املالية  وزارة  ستقوم  ثانية،  وكخطوة   .2016 أغسطس/آب  بنهاية  املالية 
2016 بتقدمي خطة مفصلة إلعادة اهليكلة هلذين املصرفي بالتعاون مع اللجنة التنفيذية إلعادة هيكلة 
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هذين املصرفي ومع البنك الدويل يف ضوء التدقيقات املذكورة آنفاً.
29. سيستمر البنك املركزي العراقي بتنفيذ إجراءات إصالحية لتعزيز استقرار القطاع املصريف يف 

العراق، ويشمل هذا على سبيل املثال ال احلصر:
العمل على مراجعة وتقييم اإلجراءات االحرتازية املطّبقة لدى البنك املركزي العراقي مبساعدة 	 

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسللط )METAC( التابع لصندوق النقد 
الدويل، والبنك الدويل.

من 	  فنية  اإلرهلللاب مبساعدة  ومتويل  األملللوال  ملكافحة غسيل  فيها  مبا  املصرفية  الرقابة  تعزيز 
اللليت سيتم  املللايل ونشرها  اللللدويل؛ جتميع مللؤشللرات االستقرار  الللدويل والبنك  النقد  صندوق 

شرحها مبساعدة فنية من صندوق النقد الدويل )بنهاية كانون األول/ديسمر 2016(. 
تطبيق احلد األدىن لرأس املال املطلوب من املصارف والبالغ 250 مليار دينار عراقي )214 	 

مليون دوالر(، وهو مستوى قام بتجميع املصارف اخلاصة ما عدا واحد برفع رأمساهلا ليصل إليه.
وقللد مت 	  املللصللارف،  العراقي يف تصنيف  املللركللزي  البنك  التعاقد مع جهة استشارية ملساعدة 

تصنيف سبعة عشر مصرفاً، حصلت ثالثة مصارف على تصنيف “ُمرض”، وحصلت مثانية 
مصارف على تصنيف “مقبول”، وحصلت ستة مصارف على تصنيف “ضعيف”. 

التعاقد مع جهة استشارية ملساعدة البنك املركزي العراقي يف رفع اإلجراءات االحرتازية اخلاصة 	 
بالسيولة ونسبة كفاية رأس املال.

البنك املركزي 	  الودائع ينص على إنشاء مؤسسة عامة تُرّخص من قبل  إعللداد نظام لتأمي 
العراقي، حيث تتاح للمصارف الفرصة للمشاركة يف رأس مال هذه املؤسسة.

التعاقد مع شركة خاصة لتزويد البنك املركزي العراقي بنظام سجل ائتماين لتبادل املعلومات 	 
بي املصارف حول املقرتضي احلاليي لديهم واملقرتضي احملتملي.

إصدار قانون مصريف للمؤسسات املالية اليت تقدم اخلدمات اإلسالمية.	 
املالية غري املصرفية يف حالة عدم 	  فرض عقوبات مالية وإداريللة على املصارف واملؤسسات 

التزامها بالقواني واألنظمة النافذة.
البدء باستخدام نظام رقم احلساب املصريف الدويل )IBAN( يف العراق.	 

   بناًء على تقييم الضمانات الوقائية الذي قام به صندوق النقد الدويل يف كانون األول/ديسمر 
2015، ستقوم احلكومة بتعزيز اإلطار القانوين للبنك املركزي العراقي حبيث يكون هناك رقابة مستقلة 
على عمليات البنك املركزي العراقي، وسيعتمد جملس إدارة البنك املركزي العراقي، بنهاية أكتوبر/تشرين 
األول 2016 الئحة داخلية جديدة للجنة التدقيق حتظر متثيل املسؤولي التنفيذيي من البنك املركزي 
العراقي يف اللجنة )معيار هيكلي، اجلللدول 5(، وسيقوم جملس الللوزراء، مع هناية كانون األول/ديسمر 
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2016 باملوافقة على تعديالت قانون البنك املركزي العراقي وإرساهلا إىل الرملان لتعزيز حوكمته وإطار 
الللدويل  النقد  به صندوق  قللام  الللذي  الوقائية  الضمانات  تقييم  توصيات  مع  بالتماشي  الداخلية  الرقابة 
)القاعدة املعيارية اهليكلية، اجلدول 5( وبالتحديد جيب أن يعدل قانون البنك املركزي للعدة أسباب منها: 
التابعة  املالية  )1( حيدد شللروط تعيي املدقق اخلارجي وتعيينه يف الوقت املناسب )أي قبل هناية السنة 
للقوائم املالية املراد تدقيقها( )2( حتويل صالحية تعيي املدقق اخلارجي من وزارة املالية إىل البنك املركزي 
العراقي ، )3( فسح اجملال لتعيي املدقق اخلارجي ملدة متعددة السني، )4( لنشر القوائم املالية املدققة 
يف الوقت املناسب، )5( إنشاء جلنة تدقيق وحتديد واليتها وتشكيلها وجعلها ممثلة يف جملس ادارة البنك 
املركزي العراقي)6( تعديل تشكيلة جملس إدارة البنك املركزي حبيث يتكون من أغلبية غري إدارية،)7( تعزيز 
استقاللية رئيس التدقيق الداخلي،)8( املطالبة بنسبة السوق لعمليات املقرض املالذ األخري وجيب تطوير 

هذه التعديالت بالتشاور مع صندوق النقد الدويل.

H .تدابري مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب
30. تنفذ احلكومة إصالحات لتعزيز إطللار مكافحة غسيل األمللوال ومتويل اإلرهللاب، وسوف 
يسهم ذلك يف حتسي دمج النظام املايل احمللي يف االقتصاد العاملي، وختفيض تكاليف املعامالت، وحتسي 
احلوكمة، وختفيض حجم القطاع غري الرمسي، وتعطيل متويل »داعللش«، واحلد من التهديدات اإلرهابية 

اليت تشكلها. 
تكفل 	  آلية  أغسطس/آب 2016 الئحة إلنشاء  بنهاية  أوىل-  احلكومة -كخطوة  تعتمد 

االمتثال مع قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن اإلرهاب ومتويل اإلرهاب ومتاشياً 
األملللوال ومتويل  بغسيل  املعنية  املالية  لللإلجللراءات  العمل  فرقة  عللن  الللصللادرة  التوصية 6  مللع 
اإلرهاب FATF )معيار هيكلي، اجلدول 5(. فضاًل عن ذلك يعتمد البنك املركزي العراقي، 
ومتويل  األمللوال  ملكافحة غسيل  وقائية  تدابري  تفرض  لوائح  أغسطس/آب 2016،  بنهاية 
اإلرهاب )AML/CFT( على اهليئات املعتمدة من أجل تطبيق قانون عام 2015 اتساقاً 
مع التوصيات ذات الصلة الصادرة عن فرقة العمل لإلجراءات املالية املعنية بغسل األموال 

.FATF ومتويل اإلرهاب
وكخطوة ثانية، يطّور البنك املركزي العراقي قدراته الرقابية ليعزز امتثال هذه اهليئات لاللتزامات 	 

املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ويف هذا الصدد يعتمد البنك، بنهاية يناير/
كانون الثاين 2017 إجللراءات تفتيش ميداين قائم على املخاطر ملكافحة غسيل األمللوال 
ومتويل اإلرهاب، ويضع بنهاية إبريل/نيسان 2017 أدوات للمراقبة املكتبية ملكافحة غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب للهيئات املعتمدة، وخيصص البنك بنهاية مارس/آذار 2016، مخسة 
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مراقبي ذوي خرة لتغطية قضايا مكافحة غسيل األمللوال ومتويل اإلرهللاب على حنو سليم 
خالل عمليات الفحص امليداين ويضمن الفعالية يف التنفيذ، وسيعي البنك املركزي العراقي، 

بنهاية يناير/كانون الثاين 2017، مخسة مراقبي إضافيي ذوي خرة. 
ويللعللمللل الللبللنللك امللللركلللزي اللللعلللراقلللي بللالللتللنللسلليللق ملللع جملللللس مللكللافللحللة غللسلليللل األمللللللوال ومتللويللل 	 

اإلرهللللللاب، علللللى تلللزويلللد وحللللدة االسللتللخللبللارات املللاللليللة )مللكللتللب مللكللافللحللة غللسلليللل األملللللوال( 
بللكللافللة املللللللوارد املللاللليللة والللبللشللريللة والللفللنلليللة اللللالزملللة لللضللمللان عللمللل اللللوحلللدة بلللصلللورة مكتملة 
وتللنللفلليللذهللا لللوظللائللفللهللا بللفللعللاللليللة، وسلللللوف يلللوفلللر الللبللنللك امللللركلللزي اللللعلللراقلللي، بللنللهللايللة ديللسللمللر/
كلللانلللون األول 2016 مللللوازنللللة مللالئللمللة ملللكللتللب مللكللافللحللة غللسلليللل األمللللللللوال. فلللضلللاًل عن 
خللرة30 ذوي  إضللافلليللي  ماليي  حمللي  األمللللوال مخسة  غسيل  مكافحة  مكتب  يعي   ذلللك 

 بنهاية مارس/آذار 2017 لتويل حتليل تقارير املعامالت املشبوهة وتوزيعها يف الوقت املناسب 
على اهليئات املعنية بإنفاذ القانون، وسوف يعّي مكتب مكافحة غسيل األموال مخسة حمللي 

ماليي إضافيي ذوي خرة بنهاية مارس/آذار 2018.  
تعتمد احلكومة الئحة شاملة لناقلي األموال، بنهاية ديسمر/كانون األول 2016، تطبيقا 	 

لشروط املادتي 34-35 يف قانون مكافحة غسيل األموال واتساقاً مع توصية فرقة العمل 
لإلجراءات املالية املعنية بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب)FATF( وتتخذ اإلدارة اجلمركية 
التدابري املالئمة اليت تكفل الفعالية يف تنظم الالئحة من أجل الكشف عن النقل املادي عر 
احلدود للعملة واألدوات املالية القابلة للتداول والصادرة حلامله، اليت ُيشتبه يف ارتباطها جبرائم 
متويل اإلرهاب، أو غسيل األموال أو باجلرائم األصلية، أو اليت مت تقدمي إقرار هبا أو اإلفصاح 

عنها على حنو كاذب.

طرائق الربنامج ومراقبته:
31. سللوف يتم تنظيم مراجعات فصلية، وسللوف يتم حتديد معايري أداء ربللع سنوية لكل من 
للبنك املركزي  العام، ورصيد صايف املوجودات احمللية  الدين  النفطي، ورصيد إمجللايل  الرصيد األويل غري 
وخمللزون  جللديللدة،  خارجية  متأخرات  وجللود  وعللدم  األجنبية،  بالعمالت  الرمسية  واالحتياطيات  العراقي، 
املبالغ املتاخرة عن الدفع املستحقة لشركات النفط العاملية، وهدفي إرشاديي لإلنفاق االجتماعي وخمزون 
املتأخرات احمللية املستحقة على االستثمار غري النفطي، ابتداًء من حزيران / يونيو 2016 )اجلدول 3(، 
وكل مراجعة للرنامج سوف حتدد بضعة قواعد معيارية هيكلية يف جماالت تعد ضرورية لنجاح الرنامج 
)ويتضمن اجلدول رقم 5 قائمة للمراجعة األوىل والثانية والثالثة(، وينبغي االنتهاء من املراجعة األوىل يف 5 

30. يف مايو/آيار 2016، كان يعمل يف وحدة االستخبارات املالية سبعة حمليي. 
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أيلول/سبتمر 2016 أو بعد ذلك التاريخ، واملراجعة الثانية يف أو بعد 5 كانون األول، 2016، واملراجعة 
الثالثة يف أو بعد 5 آذار 2017.

 
جدول رقم )1( االهداف الكمية على وفق برنامج مراقبة خراء الصندوق ، لألعوام 2015-2016  )مبليارات الدنانري العراقية

 ما مل يذكر خالف ذلك(

حزيران ايار /مارس 2016كانون االول /ديسمر 2015
/يونيو 
2016

أيلول /
سبتمر 
2016

كانون 
األول /

ديسمر 
 2016

الرنامج 
2/

اهلدف 
املعدل

الرنامج الوضع تقديرية 
2/

اهلدف 
املعدل 

الرنامج الوضع تقديرية  
2/

الرنامج 
2/

الرنامج 
2/

رصيد إمجايل 
االحتياطيات 

الدولية 
)احلد 

األدىن: 
الرصيد يف 
هناية املدة، 

مباليي 
الدوالرات 
األمريكية( 

مت 51.10053.43353.707
استيفاؤها

مت 43.06443.64050.567
استيفاؤها

38.94537.84942.517

صايف 
ًاألصول 

احمللية للبنك 
املركزي 
العراقي 
)احلد 

االقصى، 
والرصيد 
يف هناية 

املدة (

مت -12.9569.4873.441
استيفاؤها 

مت 22.02921.3492.549
استيفاؤها 

27.18628.91223.677

الرصيد 
األويل غري 

النفطي 
)حد 

أدىن(/3

مت )63.674()68.969()68.801(
استيفاؤها 

مت )9.927()20.949()20.949(
استيفاؤها 

)39.365()58.621()76.705(

اإلنفاق 
االجتماعي 

)حد 
أدىن(/3

مل 17.45616.494
تستوف

مل 4.3552.789
تستوف

8.71013.82918.949
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املبالغ 
املتأخرة 

عن الدفع 
اجلديدة 

على الدين 
القائم /
املعاد 

جدولته 
واالقراض 

اجلديد 
)مباليي 

الدوالرات 
األمريكية: 

احلد 
األقصى(/4

مل 03.556
تستوف  

04.670 000

بنود املذكرة 

سعر 
تصدير 
النفط 

العراقي 
) دوالر 
أمريكي /

برميل 
متوسط 
فصلي( 

مل 39.5640.57024.9
تستوف

43.645.849.1

املصادر السلطات العراقية؛ وتقديرات وتوقعات خراء الصندوق.

/ 1/ ترد التعاريف يف مذكرة التفاهم الفنية بتاريخ 22 ديسمر 2015 ضمن التقرير القطري الصادر عن الصندوق برقم 16/11.

2/ التقرير القطري لصندوق رقم 16/11/.

3/ تراكميا من كانون الثاين / 1 يناير.

 4/ تراقب بشكل مستمر. وهدف ديسمر 2015 تراكمي من 1 تشرين الثاين / نوفمر.
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اجلدول 2- العراق: اإلجراءات املسبقة واملعايري اهليكلية املقرتحة يف إطار الرنامج الذي يتابعه اخلراء 2017-2016

التدابري 
املراجعة املقررة اليت سيتم 

االنتهاء من التدابري 
حبلوله

املرر على مستوى 
الوضع االقتصاد الكلي

احلفاظ على استقرار اإلجراء املسبق للحصول على موافقة اإلدارة العليا
مت استيفاؤها االقتصاد الكل

موافقة جملس الوزراء على تعديالت مشروع املوازنة لكي تتماشى مع 
اإلطار االقتصاد الكلي املتفق عليه يف مبوجب الرنامج الذي يتابعه اخلراء 

لعام 2016 وعرضها على الرملان .
مت استيفاؤها

القواعد املعيارية اهليكلية 

إمتام وزارة التخطيط مسح املبالغ املتأخرة عن الدفع احمللية على اإلنفاق 
االستثماري اليت تراكمت من قبل مجيع وزارات احلكومة االحتادية يف هناية 
أيلول/ سبتمر   2015 وينبغي أن تشتمل التفاصيل على املبالغ املتأخرة 

عن الدفع وهوية اجلهة الدائنة، والفاتورة، وحتديد السلع واخلدمات اليت 
مت تزويدها، و خط اإلئتمان يف موازنة عام 2015 الذي يفوض هذا 

اإلنفاق

مت استيفاؤها تعزيز إدارة النقدياملراجعة االوىل 

تقوم وزارة املالية والبنك املركزي العراقي بإعداد قائمة جبميع احلسابات 
املصرفية اخلاضعة إلشراف وزارة املالية ومجيع وحدات اإلنفاق الرئيسية 

والفرعية للحكومة املركزية لدى البنك املركزي العراقي واملصارف 
احلكومية والتجارية، وينبغي أن تشتمل التفاصيل على األرصدة يف هناية 

ديسمر2015 ، ورقم احلساب، واالسم، واملوقع، والغرض، والصالحية، 
ومن هلم حق التوقيع . 

مت استيفاؤها تعزيز إدارة النقدياملراجعة االوىل 

تعيي مدقق دويل واحد أو أكثر لتدقيق آخر الكشوف املالية ملصرف 
مت استيفاؤهاتعزيز القطاع املايلاملراجعة االوىل الرشيد ومصرف الرافدين على وفق املعايري الدولية. 

موافقة وزير املالية على مشروع قانون اإلدارة املالية مبا يتماشى مع 
تعليقات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل على أحدث مشروع من 

تعزيز اإلدارة املالية املراجعة الثانية القانون مقدم إلى جملس الشورى. 
مل تستوف العامة

املصدر: السلطات العراقية 
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اجلدول رقم 3 العراق معايري األداء واألهداف اإلرشادية يف إطار اتفاق االستعداد االئتماين 2017-2016 1/

20162017

حزيران /يونيو معايري األداء 
الرنامج املعدل 

أيلول /سبتمر 
الرنامج 
املعدل 

كانون األول 
/ديسمر 

الرنامج املعدل 

آيار/مارس 
الرنامج /2

حزيران/يونيو 
الرنامج /2

أيلول/
سبتمر

الرنامج /2

كانون األول /
ديسمر 

الرنامج /2

إمجايل االحتياطيات الدولية للبنك 
املركزي العراقي )احلد األدىن( الرصيد يف 
هناية املدة، مباليي الدوالرات األمريكية

39.29834.91042.66541.05139.88139.00840.081

صايف األصول احمللية للبنك املركزي العراقي 
)احلد األقصى( الرصيد يف هناية املدة 

13.12217.2007.1849.30311.02812.43811.781

الرصيد األويل غري النفطي للحكومة 
املركزية )احلد األدىن(/3

)32.918()49.145()65.156()15.995()31.990()47.985()63.980(

إمجايل الدين العام )احمللي واألجنيب(
)احلد األقصى( الرصيد يف هناية املدة 

137.483142.208143.584147.708152.942162.213167.278

املتأخرات اخلارجية اجلديدة على الدين 
القائم/املعاد جدولته واالقرتاض اجلديد /

مباليي الدوالرات األمريكية )احلد األقصى( 

2.300000000

رصيد املتأخرات املستحقة لشركات 
النفط الدولية( )احلد األقصى(

3.600000000

اهلدف اإلرشادي 

7.43412.61918.2282.8767.43412.61918.228)اإلنفاق اال جتماعي ( حد أدىن/3 

رصيد املتأخرات احمللية على 
االستثمارات غري النفطية )حد أقصى(

7.5007,5007.5007.5007.5007.5007.500

بنود للتذكرة:

3/3.8526.8419.8282.4524.9087.3679.828 التحويالت إىل حكومة إقليم كردستان

835)527()628()314()1.375()5.660()1.655(التمويل اخلارجي /5/3

1.5085.7977041.7618.0119.904- املسامهات الدولية لسد الفجوة التمويلية /6/3

سعر تصدير النفط العراقي دوالر 
أمريكي/برميل، متوسط ربع السنة

35.737.539.940.340.340.340.3

املصادر: السلطات العراقية، وتقديرات خراء صندوق النقد الدويل وتوقعاهتم.
1/ ترد التعاريف يف مذكرة التفاهم الفنية املرفقة.

2/ أهداف إرشادية سيتم حتديد معايري األداء هلذه التواريخ حي انعقاد املراجعة األوىل.
3/ تراكمياً من 1 يناير. 

4/ بصفة مستمرة، هدف يونيو 2016 تراكمي من تأريخ خطاب النوايا.
5/ لالطالع على مزيد من التفاصيل، راجع اجلدول 4 يف تقرير خراء الصندوق.
6/ لالطالع على مزيد من التفاصيل، راجع اجلدول 3 يف تقرير خراء الصندوق.
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اجلدول 4- العراق: اإلنفاق االجتماعي )1 مبليارات الدينارات العراقية، تراكمياً من بداية العام(

كانون األول /
كانون األول /ديسمر أيلول /سبتمر2016حزيران /يونيو 2016آذار /مارس 2016ديسمر2015

2016

الرنامج 
الرنامج تقديري/2

الرنامج تقديري/2
2/

الرنامج 
املعدل 

2/
الرنامج الرنامج /2

الرنامج /2املعدل /2
الرنامج 
املعدل 

2/

جمموع اإلنفاق االجتماعي 
17.45616.4944.3552.7898.7107.43413.82912.61918.94918.228)احلد األدىن(

1.2151.10449609917651.4871.2151.9821.800شبكة األمان االجتماعي

نظام التوزيع العام )البطاقة 
2.2501.50355601.1124501.6679002.2231.485التموينية (

1.6041.10239607922701.1886301.5851.080دعم القمح والرز

مساعدة ودعم الالجئي 
192000009501890العراقيي

مساعدة ودعم النازحي 
90072003033445450889900داخليًا

45740500045226180452405دعم املزارعي

أجور– وزارة الصحة ووزارة 
2.5462.5916686371.3351.2602.0031.8892.6712.520البيئة

2.0352.1865644461.1281.0351.6911.5532.2552.070أجور– وزارة التعليم العايل

6.2586.8821.6761.7033.3523.1495.0274.7246.7036.300أجور– وزارة الرتبية والتعليم

وزارة الصحة ووزارة البيئة – 
3248641.350السلع واخلدمات

وزارة التعليم العايل – السلع 
256599واخلدمات

77149219وزارة الرتبية – السلع واخلدمات

املصادر: السلطات العراقية، وتقديرات خراء صندوق النقد الدويل وتوقعاهتم.

1/ ترد التعاريف يف مذكرة التفاهم الفنية بتأريخ 22 ديسمر 2015 ضمن التقرير القطري الصادر عن الصندوق برقم 16/11.

2/ تستثين اإلنفاق على السلع واخلدمات لوزاريت الصحة والتعليم يف تعريف احلد األدىن لإلنفاق االجتماعي، مذكرة التفاهم الفنية بتأريخ 22 ديسمر 
2015 ضمن التقرير القطري الصادر عن الصندوق برقم 16/11.

3/ مذكرة التفاهم الفنية املرفقة تشمل اإلنفاق على السلع واخلدمات لوزاريت الصحة والتعليم يف تعريف احلد األدىن لإلنفاق االجتماعي.
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اجلدول 5- العراق: اإلجراءات املسبقة والقواعد املعيارية اهليكلية املقرتحة يف إطار اتفاق االستعداد االئتماين 2017-2016

التدابري 

املراجعة املقررة اليت 
سيتم االنتهاء من 

التدابري

حبلوله

املرر على مستوى االقتصاد الكلي 

القواعد املعيارية اهليكلية

يتخذ وزير املالية ووزير التخطيط قرارات تلزم مجيع وحدات اإلنفاق بتسجيل كل 
حتسي اإلدارة النقديةاملراجعة الثانية االلتزامات املوجودة

تنشر وزارة املالية يف موقعها اخلارجي على شبكة اإلنرتنت البيانات املالية لصندوق تنمية 
العراق واحلساب الالحق يف 31ديسمر/كانون األول2015 ، مدققة على وفق املعايري 

الدولية.
حتسي الشفافية العامة  املراجعة الثانية 

موافقة جملس إدارة البنك املركزي العراقي على الئحة داخلية جديدة للجنة التدقيق حتظر 
حتسي احلوكمة يف البنك املركزي املراجعة الثانية متثيل املسؤولي التنفيذيي من البنك املركزي العراقي يف اللجنة.

يعتمد جملس الوزراء ويعرض على جملس النواب مسودة تعديالت قانون عام 2011 
بشأن إنشاء )هيئة النزاهة( من أجل تعزيز حوكمتها ومساءلتها واإلشراف عليها 

واستقالليتها، و منحها صالحيات تتسق مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 
على النحو احملدد يف الفقرة 26 من مذكرة السياسات االقتصادية واملالية.

املراجعة الثانية 
مكافحة الفساد 

مت استيفاؤها 

تعد وزارة املالية تقريراً عن كافة االلتزامات املتكررة واالستثمارية )حسب املشروع( 
حتسي اإلدارة النقدية املراجعة الثانية بالتنسيق مع وزارة التخطيط

يعتمد جملس الوزراء ويعرض على جملس النواب تعديالت قانون البنك املركزي العراقي 
لتقوية احلوكمة وأطر الرقابة الداخلية يف البنك املركزي، متاشياً مع توصيات تقييم 

الضمانات الوقائية الذي أجراه صندوق النقد الدويل، على النحو احملدد يف الفقرة 30 
من مذكرة السياسات االقتصادية واملالية.

تعزيز احلوكمة يف البنك املركزي املراجعة الثانية 

يعتمد جملس الوزراء ويعرض على جملس النواب تعديل قانون االستثمار، أو تصدر وزارة 
املالية لوائح تنفيذية توضيحية إللغاء القيد على حتويل عائدات االستثمار الذي يفرض 

قيوداً على الصرف.
املراجعة الثانية 

حتسي بيئة األعمال بإلغاء القيود على

املعامالت الدولية اجلاري

املصدر: السلطات العراقية 
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امللحق الثاين: املذكرة التقنية للتفاهم:
1. حتدد هذه املذكرة معايري األداء الكمية PC واألهللداف اإلرشادية IT للرنامج االقتصادي 
الذي تتبناه السلطات العراقية خالل احلقبة املمتدة من حزيران يونيو /2016 إىل حزيران 2019 على 
الللواردة يف اجلللدول 3 ملذكرة  وفق برنامج االستعداد االئتماين SBA . معايري األداء الكمية PC تلك 
السياسات االقتصادية واملالية MEFP امللحقة برسالة خطاب النوايا املؤرخ بل 19 حزيران /يونيو 2016 
اليت تعكس التفامهات اليت مت التوصل اليها بي السلطات العراقية وموظفي صندوق النقد الدويل، وقد 
حدد هذا اخلطاب أيضاً جداول التوقيتات واملواعيد النهائية لنقل البيانات خلراء صندوق النقد الدويل 

ألغراض الرصد. 

A . معايري األداء واألهداف اإلرشادية:
2. معايري االداء واألهداف اإلرشادية هي كاآليت : 

أواًل: الفائدة على املخزون من إمجايل االحتياطات الدولية للبنك املركزي العراقي. 
ثانياً: احلد األقصى أو سقف صايف املوجودات احمللية للبنك املركزي العراقي. 

ثالثاً: الفائدة على املوازنة األولية غري النفطية للحكومة املركزية. 
رابعاً: احلد األقصى ملخرون املبالغ املتأخرة عن الدفع املستحقة لشركات النفط العاملية. 

خامساً: احلد األقصى املستمر على املدفوعات اخلارجية اجلديدة للمبالغ املتأخرة عن الدفع على 
أي ديون قائمة واجلديدة أو اليت مت إعادة جدولتها للحكومة املركزية أو للبنك املركزي العراقي . 

سادساً: احلد األقصى إلمجايل الدين العام )احمللي واألجنيب(. 
3. األهداف اإلرشادية هي كاآليت: 

أواًل: الفائدة على اإلنفاق االجتماعي للحكومة املركزية. 
ثانياً: احلد األقصى جملموع املبالغ املتأخرة عن الدفع احمللية لإلنفاق االستثماري غري النفطي. 

B- التعريفات 
4. حتديد سعر صرف الدينار العراقي 1.180 دوالر سيستخدم ألغراض الرصد، وسيستخدم 
الصرف هذا لتحويل كل املوجودات وااللتزامات )الديون( األجنبية للبنك املركزي العراقي املقيمة بالدوالر 
األمريكي إىل الدينار العراقي كما هو مطلوب، وبالنسبة للموجودات وااللتزامات )الديون( األجنبية للبنك 
املركزي العراقي املقيمة بوحدات السحب اخلاصة SDRs وستكون بالعمالت األجنبية باستثناء الدوالر 
األمريكي، وسيتم حتويلها إىل الدوالر األمريكي بأسعار صرف وحدات السحب اخلاصة SDR السائدة 
كما نشرت على املوقع اإللكرتوين لصندوق النقد الدويل بتاريخ 19 آيار/مايو 2016، وإن هذه القواعد 

نفسها ستستخدم لتحويل الثوابت )معايري التوزيع( املتعلقة بالدين الداخلي . 
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5. بالنسبة لألغراض الرصد، ما مل حيدد خالف ذلك، تعريف احلكومة املركزية لتشمل اإلدارة 
موازنة احلكومة  الفقرة 6 من  تتضمنها  اليت  فيها  مبا  الوكاالت  إقليم كردستان وكذلك  املركزية وحكومة 
البلدية  العراقية وبيت احلكمة ودوائللر  العراقي واللجنة االوملبية  االحتادية )احلللدود احمللية وشبكة االعللالم 

وكذلك املديريات العامة للماء واجملاري( . 
6. إمجايل االحتياطيات الدولية GIR للبنك املركزي العراقي، وتتضمن: تعويضات البنك املركزي 
العراقي على غري املقيمي اليت يديرها البنك املركزي العراقي مقيمة بعمالت أجنبية قابلة للتحويل، وهي 
متاحة للبنك املركزي العراقي على الفور وغري مشروطة للوفاء مبتطلبات ميزان املدفوعات أو للتدخل يف 
أسللواق العمالت األجنبية وهي غري خمصصة للبنك املركزي العراقي لقاء مبالغ حمللددة، وتشمل أرصدة 
النقدي واألرصللدة من وحللدات السحب اخلاصة ومركز احتياطيات  الذهب  العراقي من  املركزي  البنك 
العراق يف صندوق النقد الدويل والنقد من العملة األجنبية واألرصدة من األوراق املالية واملوجودات من 
النقد األجنيب للحكومة حساب  االسهم والللودائللع بالعمالت األجنبية يف اخلللارج مبا يف ذلللك حساب 
)600/300(، ويستثىن من ذلللك أي أصللول مرهونة أو مكفولة او مشغولة أو غري ذلللك إضافة إىل 
مستحقات املقيمي واملعادن الثمينة األخرى من الذهب النقدي واألصول غري القابلة للتحويل واالصول 
غري السائلة )عدمية السيولة(، واملستحقات على العمالت األجنبية الناشئة من املشتقات املالية للعمالت 
املالية(  االختيار  واملقايضات وعقود  املقدمة  والعقود  االجلة  العقود  )مثل  احمللية  العملة  مقابل  األجنبية 
وبالنسبة ألغراض رصد الرنامج فإن قيمة املخزون من األصول األجنبية للبنك املركزي العراقي جيب أن 
تقيم بأسعار صرف الرنامج الفقرة 4، واملدقق اخلارجي على البنك املركزي العراقي بتدقيق االحتياطيات 

الرمسية من خمزون النقد األجنيب يف غضون شهرين بعد مواعيد االختبار. 
7. صايف األصول احمللية NED للبنك املركزي العراقي تتضمن: 

)أواًل(: صايف املستحقات على احلكومة العامة وتتألف من إمجايل الديون على احلكومة العامة 
على  الديون  إمجللايل  )ثانياً(:  العراقي  املركزي  البنك  واألجنبية يف  احمللية  العامة  احلكومية  الللودائللع  ناقصاً 
شركات اإليداع األخرى )ثالثاً(: أدوات السياسة النقدية مبا يف ذلك الدينار العراقي والعملة االجنبية مقيمة 
بودائع اآلجل )الودائع املومسية( )رابعاً(: صايف املستحقات على الشركات العامة غري املالية )خامساً(: 

املستحقات على القطاع اخلاص.
أّما بالنسبة لالمور املتعلقة بقرض االستعداد االئتماين SBA فهي صايف األصللول احمللية للبنك 
املركزي العراقي يستثىن منها صايف البنود األخرى ،OIN واألخري هو صايف القيمة من األصول غري املالية 
الللدويل )االختالف بي السجل  النقد  املالية لصندوق  املللال، واالحتياطي، والتسويات  وحسابات رأس 
الوطين وسجل صندوق النقد الدويل( واملخصصات، واملدقق اخلارجي على البنك املركزي العراقي سيدقق 
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املخزون من صايف األصول احمللية غضون شهرين بعد مواعيد االختبار، هلذه الفقرة تعرف احلكومة العامة 
على النحو احملدد يف الفقرة 5 وكل اجلهات احلكومية األخرى اليت ميتلك فيها البنك املركزي استحقاقات 

أو اليت يتملك حياهلا مسؤوليات. 
8. يعرف الرصيد األويل غري النفطي للحكومة املركزية العراقية الذي ميثل الفرق بي اإليرادات غري 
النفطية واإلنفاق األويل غري النفطي تقاس على أساس املتجمع من االيراد، تُعَرف اإليرادات غري النفطية 
على أهنا إمجايل اإليللرادات واملنح باستثناء تلك املتعلقة بالنفط )صللادرات النفط اخلام املنتجات املكررة 
النفطي  بالنفط( ، ويُعرَّف اإلنفاق األويل غري  والتحويالت من املشاريع اململوكة للدولة اليت هلا عالقة 
بأنه إمجايل اإلنفاق مبا فيه اإلنفاق من خارج املوازنة اليت مت املصادقة عليها من خالل مرسوم حكومي 
يستثىن من ذلك فائدة املدفوعات على الديون الداخلية واخلارجية وكل اإلنفاق املتعلق بالنفط )مبا يف 

ذلك تعويضات احلرب( . 
فواتري  أهنللا  على   ICOs العاملية النفط  لشركات  املستحقة  الدفع  عن  املتأخرة  املبالغ  تعرف   .9

شركات النفط العاملية اليت صادقت عليها وزارة النفط بعد أكثرمن ثالثة أشهر من استحقاق الدفع .
10. تعرف مدفوعات املبالغ اخلارجية اجلديدة املتأخرة عن الدفع على أهنا الديون املعاد جدولتها 
والديون اخلارجية اجلديدة املتعاقد عليها أو اليت تضمنها احلكومة املركزية باستثناء حكومة إقليم كردستان 

أو عن طريق البنك املركزي العراقي وهي كاآليت: 
املبالغ الداخلية املتأخرة عن الدفع اليت تتألف من التزامات خدمة الدين اخلارجي )أصل الدين 	 

التعاقدية بعد30  السماح احملللددة يف االتفاقات  والفوائد( املستحقة اليت مل تدفع خالل مدة 
حزيران/يونيو2016 . 

وكما هو موضح يف شروط الدين العام من إجراءات الصندوق الفقرة الثامنة اليت تبناها قرار 	 
جملس اإلدارة املرقم 15688- )107/14( من كانون األول/ديسمر2014 ، فإن مصطلح 
“دين” سيفهم منه على أنه احلساب اجلاري، مبعىن أنه ليس طارئاً ، الذي يرتب التزاماً مالياً 
الذي أنشأ مبوجب ترتيب تعاقدي بنحو أصويل )مبا يف ذلك النقد( أو اخلدمات اليت تتطلب 
أن يقوم امللتزم بالدفع مرة أو أكثر على شكل أصول )بضمنها النقد( أو اخلدمات يف مرحلة 
ما يف املستقبل  هذه املدفوعات سيتم إعفاؤها من التزامات الدين أو الفائدة اليت تتحملها يف 

موجب العقد، وميكن أن تأخذ الديون عدة أشكال أولية وهي على النحو اآليت : 
القروض: أي تقدمي املال مللتزم من قبل مقِرض على أساس أن يتعهد امللتزم بسداد األموال 	 

يف املستقبل )مبا فيها الودائع والسندات واألوراق املالية والقروض التجارية وقروض املشرتين( 
تسديد  مبوجبها حيتاج  اللليت  املضمونة كلياً  القروض  تعادل  اللليت  لألصول  املؤقتة  والتبادالت 
األموال وعادة ما تدفع الفائدة من عن طريق إعادة شراء الضمان من املشرتي يف املستقبل 
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)مثل اتفاقات إعادة الشراء وترتيبات املقايضة الرمسية(.
ائتمانات املوردين أي العقود اليت يسمح فيها للمورد للملتزم تأجيل املدفوعات حىت إىل ما 	 

بعد التأريخ الذي يتم فيه تسليم السلع، أو التأريخ الذي قدمت فيه اخلدمات . 
عقود اإلجيار أي الرتتيبات اليت يتم مبوجبها إعطاء احلق للمستأجر يف استخدم امللكية مرة 	 

واحدة أو أكثر خالل مدة حمددة من الزمن وعادة ما تكون أقصر من عمر خدمة امللكية 
اإلمجايل املتوقع، يف حي حيتفظ املؤجر بسند امللكية؛ لغرض اإلرشاد فالدين هو 

تتم خللالل مدة 	  املتوقع أن  القيمة احلالية )يف بداية عقد اإلجيلللار( لكل مدفوعات اإلجيللار 
االتفاق باستثناء تلك اليت تغطي عملية إصالح أو صيانة املمتلكات . 

املبالغ املتأخرة عن الدفع واجلزاءات والتعويضات القضائية املمنوحة عن األضرار النامجة عن 	 
عدم التسديد مبوجب االلتزام التعاقدي خالل مدة السماح التعاقدية للدين، وعدم تسديد 
االلتزامات اليت ال تعد الدين ضمن هذا التعريف)على سبيل املثال الدفع حي االستالم( اليت 

ال يرتتب عليها دين . 
ألغراض الرنامج، فان الدين الداخلي يعرف بناًء على إقامة الدائن. 	 

11. يعرف إمجايل الدين العام املتعاقد عليه أو املضمون من قبل احلكومة املركزية على النحو اآليت: 
مصطلح »الدين« يعرف بالنحو الذي ورد يف الفقرة السابقة )الفقرة رقم 10(. 

إمجايل الدين العام هو حاصل مجع الدين العام احمللي واخلارجي مع الديون اخلارجية واحمللية 	 
احملددة على أساس إقامة الدائن. 

إمجايل الدين العام يستبعد الدين املتعاقد عليه من قبل حكومة إقليم كردستان . 	 
إمجايل الدين العام يتضمن مستحقات البنك املركزي العراقي على احلكومة املركزية. 	 
إمجايل الدين العام يشمل املبالغ املتأخرة عن الدفع كما مت تعريفها يف الفقرة 9 و13 لكنه 	 

اليشمل أي تسديد ألي مبالغ حملية متأخرة عن الدفع على االستثمارات غري النفطية املدرجة 
املبالغ  تلك  تسديد  لكون  )الفقرة 25(   MEFP واالقتصادية  املالية  السياسات  يف مذكرة 

املتأخرة حيتاج إىل انتظار نتائج تدقيق صالحيتها من قبل ديوان الرقابة املالية. 
يستثين إمجايل الدين العام ائتمانات املوردين قصرية األجل )أقل من 90 يوماً( . 	 
يقوم مدقق حسابات خارجي بتدقيق إمجايل الدين العام املتعاقد عليه من قبل أو الذي تضمنه 	 

احلكومة املركزية كما مت تعريفه يف الفقرة 11 يف غضون شهرين بعد مواعيد االختبار. 
12. اإلنفاق االجتماعي )ينظر اجلدول رقم 4 مذكرة السياسات املالية واالقتصادية( يعرف على 
أنه حاصل مجع النفقات على شبكة األمان االجتماعي ونظام التوزيع العام وإعانات دعم القمح والرز 
واإلعانات املقدمة ملساعدة الالجئي السوريي، وإعانات املزارعي والنازحي داخلياً وأجور اإلنفاق والسلع 
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وخدمات الصحة والبيئة ووزاريت الرتبية والتعليم العايل. سيتم حتديد األهداف السنوية بنسبة 90% من 
النفقات املذكورة آنفاً يف املوازنة املتفق عليها على وفق قرض االستعداد االئتماين SBA، وسيتم قياس 

النفقات يف الوقت الذي حتول فيه وزارة املالية األموال إىل وحدات إنفاق . 
13.خمزون املبالغ املتأخرة عن الدفع احمللية على اإلنفاق االستثماري غري النفطي: هو قيمة الفواتري 
وبللنللاًء على  الفاتورة  بعد موعد تسديد  يوماً  النفطي الكثر و90  باالستثمار غري  املتعلقة  املللسللددة  غري 

مسوحات منتظمة تقوم هبا وزارة التخطيط . 

B. املدققون: 
14. فائدة احلكومة املركزية على الرصيد األويل غري النفطي وسقف الدين العام اإلمجايل سيتم 
تعديلها إذا ما كان املبلغ الفعلي الذي حتوله احلكومة املركزية إىل حكومة إقليم كردستان أقل من املبلغ 
تعديلها  املركزية سيتم  للحكومة  النفطية  األولية غري  املوازنة  الفائدة على  فإن  احلالة  املخطط، ويف هذه 

صعوداً وسقف الدين العام اإلمجايل سيعدل نزواًل عن طريق القيمة املطلقة للفرق . 
 15. سيتم تعديل سقوف صايف األصول اإلمجالية احمللية NDA للبنك املركزي العراقي صعوداً 
يف حالة كون التمويل األجنيب، املعرف ألغراض هذه الفقرة والفقرات الثالث اليت تليها بأهنا حاصل مجع 

التمويل الداخلي واملسامهات الدولية 
 ،MEFP مللء الفجوة املالية املؤشرة يف اجلدول رقم 3 من مذكرة السياسات املالية واالقتصادية
هو أقل من املخطط حبدود 1.18 ترليون، فإن حجم التكيف سيكون مساوياً للفرق بي القيمة املخطط 

هلا اليت مت مالحظتها للتمويل األجنيب باحلد األقصى للقيم الواردة يف اجلملة السابقة. 
16. سيتم تعديل سقف صايف املوجودات احمللية NDA من البنك املركزي العراقي إىل األسفل يف 
حالة أن يكون التمويل األجنيب هو أعلى من املخطط، وسيكون حجم التكيف مساوياً إىل قيمة الفرق 

الذي مت مالحظته واملخطط له للتمويل األجنيب. 
17. سيتم تعديل قيمة املخزون اإلمجايل من االحتياطيات الدولية للبنك املركزي العراقي نزواًل، يف 
حالة كون التمويل األجنيب هو أقل من املخطط حبدود1 مليار، وسيكون حجم التكيف مساوياً للفرق 
بي القيمة املخطط هلا واملالحظة على التمويل األجنيب باحلد األقصى للقيم الواردة يف اجلملة السابقة . 
18. سيتم تعديل املخزون من االحتياطيات الدولية صعوداً يف حالة كون التمويل األجنيب هو 
أعلى من املخطط، حجم التكيف سيكون مساوياً لقيمة الفرق بي الذي يتم مالحظته واملخطط للتمويل 

األجنيب. 
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C. تقدمي املعلومات خلرباء الصندوق 
19.  من أجل رصد التطورات على وفق قرض االستعداد االئتماين SBA، فإن السلطات وافقت 
 ،SBA على تزويد الصندوق باملعلومات احملددة يف أدناه بعد املصادقة على قرض االستعداد االئتماين
 PCs الكمية العراقية على وفللق معايري األداء  تتبناه السلطات  الللذي  املللايل  التكيف  وقللد صمم برنامج 
الفصلية واألهداف اإلرشادية ITs اليت ينبغي هلا أن تقدم نتائج فعلية يف غضون تسعة أسابيع بعد هناية 
الفصل، ومع ذلك من أجل تسهيل علمية الرصد املنتظم ينبغي هلا توفريعدة مؤشرات مع ترددات عالية 

كما موضح يف أدناه. 
 

املؤشرات املالية الرئيسة: 
البيانات األولية األسبوعية املالية والنقدية املتجمعة يف )املؤشرات املالية الرئيسة( اليت تتضمن 	 

بيانات سعر الصرف )على أساس يومي( والعملة املتداولة والودائع القابلة للتحويل األخرى 
املوجودة يف املصارف التجارية واألرصدة احلكومية يف حسابات البنك املركزي وأسعار الفائدة 
على القروض والودائع يف املصارف التجارية املوجودات احلكومية من األوراق املالية والقروض 
غري املسددة للقطاعي العام واخلاص، وينبغي هلا توفري البيانات باستثناء أسعار الصرف، يف 

موعد قاصاه ثالثة أسابيع بعد انقضاء املدة املشار إليها.  
القطاع احلقيقي: 

مؤشرات النشاط النفطي على إنتاج النفط اخلام والغاز )للتصدير ولالستهالك احمللي( من 	 
منتجات النفط املكررة مبا فيها املخلفات الثقيلة واألسعار املرتبطة هبا )على أساس شهري(، 
هذه البيانات جيب أن يتم تقدميها مبدة ال تتجاوز الشهرين بعد انقضاء الشهر املشار إليه . 

مؤشرات النشاط االقتصادي احلقيقي غري النفطي )على أساس فصلي(، اليت تتضمن انتاج 	 
السمنت واألمسدة والكهرباء ويتم تقدميها مبدة ال تتجاوز الشهرين بعد انتهاء الشهر املشار 

إليه.
انقضاء 	  بعد  التتجاوز 12أسبوعاً  مبللدة  البيانات  تقدمي  ويتم  اإلمجللايل  احمللي  الناتج  جمموع 

الفصل املشار إليه. 
الرئيسة )على أسللاس شهري( 	  املللدن  مؤشر أسعار املستهلك CPI مبا يف ذلللك مؤشرات 

وينبغي تقدميها يف مدة ال تتجاوز الشهر بعد انقضاء الشهر املعين. 
القطاع املايل والنقدي 

إمجايل احتياطيات البنك املركزي العراقي من النقد األجنيب )على أساس أسبوعي( وأرصدة 	 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

116

حساب النقد األجنيب للحكومة حساب )600/300(، وهذا جيب تقدميه مبدة ال تتجاوز 
األسبوعي بعد انقضاء األسبوع املشار إليه، وقيمة إمجايل احتياطيات 

الفقرة 6 سيتم 	  تعريفه يف  العراقي يف هناية كل فصل كما مت  املللركللزي  للبنك  النقد األجنيب 
تدقيقها من قبل مدقق خارجي للبنك املركزي وستحال القيمة املدققة للصندوق يف غضون 

شهرين بعد كل يوم اختبار. 
اإليللداع 	  فللارق شهر لشركات  العراقي مع  املللركللزي  للبنك  الشهرية  املللوحللدة  العمومية  امليزانية 

األخرى )املصارف التجارية(  مع تأخري ملدة مثانية أسابيع. 
األصول الشهرية وااللتزامات املرتتبة على احلكومة املركزية ) وزارة املالية والوزارات األخرى( يف 	 

القطاع املصريف مع تأخري ملدة مثانية أسابيع.
مسح شركات اإليداع )النقدي( جلميع البنوك التجارية والبنك املركزي العراقي )شهرياً ( مع 	 

تأخري ملدة مثانية أسابيع. 
مسح شركات اإليداع )النقدي( جلميع املصارف التجارية والبنك املركزي العراقي )شهرياً( مع 	 

تأخري ملدة مثانية أسابيع. 
العراقي 	  التجاري  الدخل )على أساس فصلي( للمصرف  احلسابات اخلتامية األخللرية وبيان 

وكذلك البيانات على خطابات االعتماد الصادرة واملنفذة واملستحقة الدفع مبا ال يزيد على 
اكثر من6 أسابيع تأخري. 

الرشيد 	  مللن مصرف  الللدخللل )على أسللاس فصلي( لكل  احلسابات اخلتامية األخلللرية وبلليللان 
ومصرف الرافدين. 

مؤشرات االستقرار املايل الفصلية للنظام املصريف والتمييز بي البنوك اململوكة للدولة والبنوك 	 
اخلاصة مع 9 أشهر تأخري. 

القطاع املايل:
املايل 	  للتدعيم  التمويلية  والفقرات  والتشغيلي  االستثماري  واإلنللفللاق  العائدات  تفصيل كل 

وعمليات النفط وعموم املوازنة املالية، وهذه البيانات جيب أن تتضمن: 
يتم تقدمي املعلومات بشأن تنفيذ املوازنة العراقية على أساس شهري. 	 
التحويالت إىل حكومة إقليم كردستان يتم تقدمي املعلومات على أساس شهري. 	 
اإلنفاق االجتماعي كما مت تعريفه يف الفقرة 12 والتحويالت اإلمجالية )مبا يف ذلك دعم 	 

 – IDPs التموينية(– والنازحي العام )البطاقة  التوزيع  شبكة احلماية االجتماعية– نظام 
والالجئي(.
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املبالغ املتأخرة عن الدفع الداخلية على النفقات االستثمارية غري النفطية كما وثّقها املسح 	 
الذي أجرته وزارة التخطيط املعرف يف الفقرة 13. 

املدفوعات و/أو املبالغ املتأخرة عن الدفع املستحقة لشركات النفط العاملية وعلى النحو الذي 	 
مت تعريفه يف الفقرة 9 وعلى أساس فصلي مع تاخري9 أشهر. 

صرف املساعدات اخلارجية والقروض مبا يف ذلك أصدار السندات األوروبية والقروض من 	 
.TBI املصرف التجاري العراقي

تنفيذ خطابات االعتماد املمولة من خالل املصرف التجاري العراقي أو من طريق وسائل أخرى. 	 
مجيع العمليات للحساب 600/300 واحلسابات الفرعية 	 
االستثنائية 	  التمويلية  وامللللوارد  األطللراف  واملتعددة  الثنائية  املساعدات  األخللرى من  األشكال 

ومصادر التمويل االخرى )مثل أصدار سندات حملية وأجنبية أو قروض يتم متويلها )مسندة( 
من طريق تعاقدات النفط اآلجلة وما إىل ذلك(. 

 األرصدة يف مجيع احلسابات احلكومية لدى البنك املركزي العراقي والبنوك التجارية )مبا يف 	 
ذلك احلكومة وودائع الوزارات ووحدات اإلنفاق(. 

املبالغ املتعلقة بداخل املوازنة أو خارجها. 	 
األسهم غري املسددة لالوراق املالية احلكومية ) مبا يف ذلك سندات اخلزينة ( يف/من جانب 	 

املصارف التجارية والبنك املركزي العراقي ومتويل روتب التقاعد، وجيب تقدمي هذه البيانات 
على أساس شهري ومبوعد ال يتجاوز الشهرين بعد انقضاء الشهر املشار إليه. 

ميزان املدفوعات:
ميزان املدفوعات األويل الفصلي الذي يعده البنك املركزي العراقي ينبغي له أن يقدم بعد ثالثة 	 

أشهر من انتهاء الفصل املشار إليه. 
اإلحصاءات املتعلقة بالتجارة اخلارجية )الواردات، الصادرات، إعادة التصدير( )على أساس 	 

فصلي( وينبغي تقدمي البيانات يف موعد اليتجاوز 8 أسابيع بعد انتهاء الفصل املشار إليه. 
مبلغ إمجايل واردات املنتجات النفطية املمولة من املوازنة والقيمة اإلمجالية للواردات للمنتجات 	 

النفطية على أساس فصلي تبدأ من الفصل األول لعام 2016، وهذه البيانات جيب أن تقدم 
يف مدة التتجاوز 9 أسابيع بعد انتهاء الفصل املشار إليه. 

بيانات تفصيلية عن مصروفات املساعدات اخلارجية )سواٌء أكانت مشاريع أم متويل موازنة( 	 
من مجيع الدائني اخلارجيي واجلهات املاحنة، وإطفاء الديون اخلارجية ومدفوعات الفوائد، 
وينبغي تقدمي هذه البيانات على أساس شهري ومبدة التتجاوز 8 أسابيع بعد انقضاء الشهر 

املشار إليه. 
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الدين العام:
رصيد الدين العام على النحو الذي مت تعريفه يف الفقرة 11على أساس فصلي مع 8 أسابيع 	 

تأخري مدققة من قبل مدقق خارجي. 
قائمة للقروض اخلارجية احلكومية او اليت تضمنها احلكومة قصرية ومتوسطة وطويلة األمد 	 

املتعاقد عليها خللالل كل فصل وحتللدد لكل قللرض كل من خللالل:الللدائللن،واملللقللرض )امللتزم 
النهائي(، املبلغ، العملة، واكتمال مدة السماح، وشروط التسديد، ترتيبات أسعار الفائدة 

)على أساس شهري(. 
الثنائيي 	  الدائني  الللديللون مع  عللبء  الللديللون وختفيف  إعللادة جدولة  اتفاقيات  تفاصيل عن 

واملتعددي االطراف والتجاريي مبا فيها املبالغ والنقود املستحقة اجلدول الزمين للمدفوعات 
)رأس املال والفائدة(، شروط االتفاق، شروط السداد وترتيبات سعر الفائدة )على أساس 

فصلي(.
 

اإلصالحات اهليكلية: 
20- املعايري اهليكلية تشكل عنصراً حامساً من قرض االستعداد االئتماين SBA على وفق املعايري 
املتفق عليها )اجلدول رقم5، مذكرة السياسات املالية واالقتصادية( إذنْ قامت السلطات بإعداد التقارير 

وإرساهلا إىل خراء الصندوق مع الوثائق املناسبة. 
معلومات أخرى: 

21-  التفاصيل األخرى حول التدابري االقتصادية واالجتماعية اليت تتبناها احلكومة اليت يتوقع أن 
يكون هلا تأثري تسلسل الرنامج )مثل التعديالت على التشريعات واللوائح أو أي وثيقة أخرى ذات صلة( 

وسيتم إرساهلا يف الوقت املناسب خلراء صندوق النقد الدويل للتشاور أو لبيان املعلومات. 
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العراق 
االستعداد  من  سنوات  ث��الث  وطلب  الصندوق  خ��رباء  مراقبة  لربنامج  والثانية  األوىل  املراجعة 

االئتماين – امللحق املعلومايت. 
إعداد: قسم الشرق األوسط ووسط آسيا 

احملتويات: 
العالقات مع الصندوق

العالقة مع مجاعة عمل البنك الدويل
قضايا إحصائية 
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العالقات مع الصندوق

حساب املوارد العام

نسبة احلصةحقوق السحب اخلاصة باملاليي
1.663.80100.00احلصة

2.265.16136.14حيازات الصندوق من النقد
289.9517.43شرحية االحتياطي

قسم حقوق السحب اخلاصة

نسبة التخصيصاتحقوق السحب اخلاصة باملاليي
1.134.50100.00صايف التخصيصات الرتاكمية

25.662.26احليازات

القروض واملشريات املستحقة

نسبة احلصةحقوق السحب اخلاصة باملاليي
891.3053.57املساعدة الطارئة 1

)وأداة التمويل السريع( املساعدة 
الطارئة ميكن أن تشمل املساعدة يف 

وقت الطوارئ للكوارث الطبيعية، 
وكذلك املساعدة مابعد الصراع1

الرتيبات املالية األخرية

املبلغ املصادق عليهتأريخ انتهاءتأريخ االتفاقالنوع

وحدات السحب اخلاصة 
باملاليي

املبلغ املسحوب وحدات 
السحب اخلاصة باملاليي
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Feb 24. االستعداد
2010

 .23 Feb
2013

2.376.801.069.56

االستعداد

2007 .19 Dec

2009 .18 Mar

475.360.00

Dec 23. االستعداد
2005

 .18 Dec
2007

475.360.00

املللوارد  املللوجللود من  استخدام  أسللاس  يقوم على   : للصندوق  الدفع  واملتوقعة  املتاخرة  االلتزامات 
واملوجودات احلالية من وحدات السحب اخلاصة1ماليي من وحدات السحب اخلاصة

القادمة
201620172018201920h20

Principal111.41445.65334.24
4.989.959.957.022.36الرسوم /الفوائد

4.989.95121.37452.67336.59اإلمجايل
1 إذا كان لعضو التزامات املالية املتأخرة املستحقة أكثر من ثالثة أشهر، وسيتم عرض كمية من هذه املتأخرات يف هذا 

القسم.

تنفيذ مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون HIPC: غري مطابق 
تنفيذ مبادرة ختفيض الديون املتعددة األطراف MDRI: غري مطابق 

تنفيذ احتواء الكوارث واإلغاثة: غري مطابق 
اعتباراً 4 شباط/فرايرعام 2015 )مرحلة ما بعد النكبة( ختفيف عبء الديون الثقة حتولت إىل 

 . CCR احتواء الكوارث واإلغاثة الثقة

تقييم الضمانات الوقائية: 
استكمل تقييم الضمانات للبنك املركزي العراقي مؤخراً يف نيسان/ابريل 2016، وتضمن التقييم 
وأنَّ البنك املركزي العراقي اليزال يواجه قيود على القدرة يف إدارة عملياته وكذلك صعوبة الوضع األمين 
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على األرض، فخسارة اإليرادات للموازنة جراء احندار أسعار النفط جعلت من الضروري للبنك املركزي 
العراقي أن يلجأ إىل التمويل غري املباشر للحكومة من أجل غلق فجوة املوازنة، ومنذ تقييم العام 2010 
مل يكن هناك أي جهد منسق لتعزيز اإلطار القانوين والتدقيق الداخلي متخلفاً على الرغم من املساعدة 
املكثفة من املستشارين، وجيب أن تُعطى األولوية ملعاجلة نقاط الضعف اجلارية يف هذه اجملاالت جنباً إىل 
جنب مع تعزيز بيئة الرقابة ووظيفة التدقيق الداخلي، ومن التطورات اإلجيابية هو التحسن الكبري الذي 

طرأ على جودة التقارير املالية اليت أجنزت مبساعدة اخلراء اخلارجيي. 

ترتيبات أسعار الصرف: 
أعاد العراق حبكم الواقع وحبكم ترتيبات أسعار الصرف الفعلية ترتيبات تثبيت العملة املعتاد بأثر 
رجعي أعتباراً من 15 كانون الثاين/ يناير ،2012، وينص قانون البنك املركزي على أن جملس إدارة البنك 
يتمتع بسلطة رسم سياسة سعر الصرف، وتعهد جملس اإلدارة بإعادة تنظيم تثبيت العملة من 1166 
ديناراً إىل 1182 ديناراً لكل دوالر أمريكي يف كانون األول/ديسمر 2015 وعمل على توحيد العمالت 

املطبقة على املبيعات بالنقد والتحويالت بسعر 1190 بضمنها عمولة البنك املركزي العراقي.
 البنك املركزي العراقي على أهبة االستعداد من أجل توفري النقد األجنيب بسعر الصرف الرمسي 
فضاًل عن العموالت املسموح هبا خالل املزادات اليومية )املخصصات( ليثبت العملة، لكن مع ذلك نظراً 
الستبعاد بعض املعامالت من الوصول إىل مزادات البنك املركزي العراقي فإن العديد من املعامالت جتري 
يف أسعار الصرف املوجودة يف األسللواق املوازية، وينشر البنك املركزي العراقي احلجم اليومي املخصص 

للمزاد على موقعه اإللكرتوين. 
اليزال بإمكان العراق اغتنام الفرصة من أجل االستفادة من الرتتيبات االنتقالية مبوجب املادة الرابعة 
عشرة، )الفقرة 2( إال أن العراق مل يعد ميتلك أي قيود على الصرف أو يف املمارسة بعمالت متعددة 
اخلاضعة للمادة الرابعة عشرة الفقرة )2( وحيتفظ حالياً بثالثة من القيود على املمارسة بالعمالت املتعددة 
MCP وهي ختضع ملصادقة الصندوق )صندوق النقد الللدويل( مبوجب املللادة الثامنة الفقرة 2 )أ( و3 
وتنبع قيود الصرف من اآليت: أواًل – احلاجة لدفع كل االلتزامات والديون إىل احلكومة قبل استحصال 
عائدات االستثمارات من املستثمرين والرواتب والتعويضات األخرى من املوظفي غري العراقيي اليت رمبا 
حتّول من خارج العراق. ثانيًا– رصيد العراق املستحق إىل االردن مبوجب اتفاق املدفوعات الثنائية غري 
نافذة املفعول. ثالثًا– احلدود األسبوعية على مشرتيات النقد من قبل املؤسسات املالية من البنك املركزي 
العراقي، وهذه احلدود هي حالياً )300.000( كل أسبوع للبنوك برأس مال على األقل )250 مليار 
دينار عراقي(، منها )150.000( كل أسبوع لشركات حتويل النقود MTCs و)50.000( كل أسبوع 

 .MEBs ملكاتب تصريف النقود



تقرير صندوق النقد الدويل رقم 225/16

123

ممارسات تعدد أسعار الصرف تنشأ من اإلجراءات الرمسية للحد من شراء العمالت األجنبية، مع 
عدم وجود آلية لضمان أن أسعار الصرف يف املزاد الرمسي ويف األسواق ال يتجاوز على أحدمها اآلخر 
بأكثر من نسبة 2%، إذ بلغ متوسط الفارق بي األسعار الرمسية وسعر السوق حوايل3% يف كانون األول/
ديسمر عام 2015 وارتفع إىل حوايل 9% يف آيار/مايو 2016، وفضاًل عن ذلك جيب إخطار صندوق 

النقد الدويل بأي قيد على الصرف ألسباب أمنية مبوجب القرار144-)51/52(. 
مشورات املادة4:

بناًء على املصادقة على قرض االستعداد االئتماين )SBA( ملدة 36 شهراً اجلديدة يف متوز/يوليو 
2016 وضع العراق يف دورة التشاور ملدة 24 شهراً، وتضمنت املادة الرابعة من التشاور األخري أنه يف 
29 متوز /يوليو عام 2015 بالتساوق مع طلب الشراء وفًقا إلداة التمويل السريع، وتقرير اخلراء )تقرير 
صندوق النقد الدويل رقم 235/15( نشر يف18 آب /أغسطس عام 2015 وهو متاح على اإلنرتنت. 

DepartmentDatePurpose

FAD

May 2010 اإلدارة املالية العامة

March 2012 )اإلدارة املالية العامة )مركز املساعدة الفنية يف الشرق األوسط

May 2012 ) اإلدارة املالية العامة )مركز املساعدة الفنية يف الشرق األوسط

December 2012 ) اإلدارة املالية العامة )مركز املساعدة الفنية يف الشرق األوسط

May 2013)ورشة عمل التصنيف الوظيفي للموازنة )مركز املساعدة الفنية يف الشرق األوسط

March 2014)METAC( تصنيف املوازنة

June 2015)METAC( وضع إصالحات اإلدارة املالية العامة

 November
قانون اإلدارة املالية العامة تنفيذ املوازنة والرنامج – على أساس املوازنة2015

March 2016 قانون اإلدارة املالية العامة
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LEG

April 2010 املرحلة األوىل من أصل ثالث مراحل من برنامج تدريب تعزيز القدرات واالستدامة ملكافحة
غسيل األموال/ومكافحة متويل اإلرهاب 

July 2010 املرحلة الثانية من أصل ثالث مراحل من برنامج تدريب تعزيز القدرات واالستدامة ملكافحة
غسيل األموال/ ومكافحة متويل اإلرهاب

October 2012 قبول املادة الثامنة املساعدة الفنية بشأن مكافحة غسيل األموال/ ومكافحة متويل اإلرهاب

December 2012مسودة قانون مكافحة غسيل األموال/ ومكافحة متويل اإلرهاب

May 2015استعراض مسودة قانون مكافحة غسيل األموال وحماربة متويل اإلرهاب

June 2015 قبول املادة الثامنة

 September
استعراض مسودة قانون مكافحة غسيل األموال وحماربة متويل اإلرهاب2015

الغرض التاريخ القسم 
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MCMApril 2010ورشة عمل البنك املركزي اإلسالمي

August 2010إدارة االحتياطي

August 2010للمساعدة عن بعد يف إدارة السيولة وتطوير السوق اخلزينة

December 2010األوراق املالية وعمليات النقد احلكومية

January 2011األوراق املالية وعمليات النقد احلكومية

January 2011) METAC( التدريب على األنظمة اجلديدة املتطورة والدعوة إىل االبالغ

January 2011)METAC( التدريب على اإلشراف وتطوير اإلبالغ خارج املوقع

April 2011)ورشة إدارة املخاطر )أختبار االجهاد

May 2011إعادة هيكلة املصرف

May 2011إدارة االحتياطيات

July 2011إدارة االحتياطيات

September 2011ورشة عمل ادارة االحتياطيات

March 2012إعادة هيكلة املصرف

October 2012قبول املادة الثامنة

March 2014تقييم االحتياجات املصرفية

April 2014إدارةاحتياطيات البنك املركزي

May 2015إدارة املوجودات

November 2015metac اإلشراف املصريف

November 2015)METAC(  األنظمة التحوطية مراجعة وتقييم

March 2016)Joint LEG/MCM( ندوة حول أنظمة النقد اجنيب والضوابط
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STAApril 2010احصاءات القطاع اخلارجي

July 2010اإلحصاءات املالية والنقدية

February 2012إحصاءات القطاع الداخلي

March 2012إحصاءات احلسابات القومية

May 2012اإلحصاءات املالية والنقدية

April 2013إحصاءات احلسابات القومية

December 2013إحصاءات ميزان املدفوعات

December 2014metaC إحصاءات ميزان املدفوعات

March 2015)ArabStat( الإلحصاءات املالية احلكومية

May 2015اإلحصاءات املالية احلكومية

November 2015)METAC( مؤشر سعر املستهلك

January 2016)METAC( إحصاءات احلسابات القومية

March 2016إحصاءات متويل احلكومة

March 2016إحصاءات القطاع الداخلي

April 2016مؤشرات االستقرار املايل

INSJanuary 2010الرجمة املالية والسياسات
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العالقات مع مجاعة البنك الدويل 
)اعتباراً من نيسان /أبريل 2016(

جدول التوقيتات املؤقت والفعلي املنتجات العنوان 
للبعثات 

تأريخ التسليم 
املتوقع والفعلي 

 A املعلومات املتبادلة على برنامج العمل ذات الصلة 

برنامج عمل البنك 
الدويل يف 12شهرا 

القادمة 1

حتليل السياسات االقتصادية 
واملشورة البنك الدويل:

- منهجية التشخيص القطرية 
.SCD(

- حكومة إقليم كردستان.         

- اخلدمات االستشارية لتسديد 
التكاليف) اقتصادية). تشخيص 

النمو. 

 - تقييم الالمركزية وخدمة التوصيل 
يف العراق .

- خرائط طريق لإلصالح اجلمارك 
والضرائب يف العراق.

- خارطة طريق اإلصالح االقتصادي 
حلكومة إقليم كردستان. 

- خطة عمل حكومة إقليم كردستان 
لتخفيف انقطاع الكهرباء 

 - إعانات الطاقة يف العراق واصالح 
التعرفة )يف كال من العراق وحكومة إقليم 

كردستان(.

-املساعدة الفنية املرجمة لقطاع الطاقة يف 
العراق: خطة عمل توصيل إلغاء إىل القوة. 

- اصالح توزيع الكهرباء يف العراق 
ومشاريع االستثمار )بتمويل مشرتك مع 

البنك اإلسالمي للتنمية(

 February 2016
 December 2015/

 Feb/April/ June
2016

November 2015

November 2015

March 2016

September 2016

December 2016

December 2016

 December
2016

June 2016

March 2016

January 2016

May 2016
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املساعدة الفنية 

 البنك الدويل 

االستثمار العام يف البنية التحتية للقوة 
TA

اإلدارة املالية العامة )اإلنفاق العام واملساءلة 
املالية وتقييم القدرات ونظام معلومات 

اإلدارة املالية املتكاملة، لالقرتاح . 

 October 2015/
February 2016

January 2016

April 2016

July 2016

1 - ال تتضمن استثمارات البنية التحتية . 
-البنية التحتية لالسواق املالية .

 -إدارة املخاطر للمصارف. 
- املشاريع املصرفية الصغرية واملتوسطة. 

- سياسة االستثمار. 
- معاجلة الصرف الصحي يف 

السليمانية .
- الشراكات العامة واخلاصة األولويات 

واإلطار التنظيمي )مشال العراق(. 

مستمر 
مستمر 
مستمر 
TBD

 T B D
TBD
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برنامج عمل 
الصندوق يف 
الل12  شهراً 

القادمة

التحليل واسداء املشورة املتعلقة بسياسات 
األقتصاد الكلي

- املراجعة األوىل لرنامج مراقبة 
خراءالصندوق ومناقشة االستعداد 

االئتماين .
- املراجعة األوىل والثانية لرنامج مراقبة 

خراء الصندوق وطلب ثالث سنوات من 
االستعداد االئتماين. 

- املراجعة األوىل لقرض االستعداد 
االئتماين .

-املراجعة الثانية لقرض االستعداد االئتماين 
املراجعة الثالثة لقرض االستعداد االئتماين 

-املراجعة الرابعة لقرض االستعداد االئتماين 

March 2016
May 2016

September 2016
December 2016

March 2017
June 2017

May 2016
July 2016

 November
2016

 February
2017

May 2017
 August

2017

املساعدة الفنية 
-إدارة اإلنفاق العام. 

اعداد تقارير احملاسبة املالية. 
سياسة الضرائب. 

إحصاءات الدين العام. 
مؤشرات السالمة املالية. 
-العملة األجنبية )قضايا 

املادة الثامنة( 
-إعادة هيكلة املصارف. 

 AML/CFT: Law-
and Institutions

September 2016
September 2016

 November
2016

 November
2016
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طلبات ملستلزمات برنامج العمل

طلب الصندوق 
للبنك 

بيانات االقتصاد الكلي واملايل ليتم مشاركتها - 
مستمربشكل منتظم

طلب البنك 
للصندوق 

-البيانات املالية ليتم مشاركتها بشكل منتظم 

-التسوية بشان سياسة االقتصاد الكلي 

- بيانات االقتصاد الكلي واملالية لتتم مشاركتها 
بشكل منتظم، مبا يف ذلك أي معامالت للنقد 

األجنيب

- البيانات اخلاصة بكل قطاع

- نتائج املشاورات ليتم مشاركتها 

مستمر

االتفاق على املنتجات املشركة والبعثات 

املنتجات املشرتكة 
n/aلل12 شهراً القادمة 

 
قضايا احصائية 

 
 تقييم كفاية املعلومات للرقابة.1

عام: 
إذنْ عانت  بنحٍو كبري،  الرقابة  تعيق  أوجلله قصور خطرية  الصندوق حتمل  املقدمة إىل  البيانات   
من  األخللرية مزيداً  اإلمهللال وأضافت االضطرابات  الكلي سنوات من  باالقتصاد  املتعلقة  االحللصللاءات 
الصعوبات، ويف حي بقي جهاز اإلحصاء املركزي CSO يف مكانه الصحيح إال أنه يفتقر إىل اخلرة 
الفنية الكافية واملوارد من أجل تلبية متطلبات النظام اإلحصائي احلديث. إن القدرة اإلحصائية للبنك 
املركزي العراقي هي أفضل قلياًل إالّ أن القضايا املتعلقة بتبادل املعلومات بي الوكاالت ومسؤوليات مجع 
البيانات تعيق التقدم يف قطاع اإلحصاء اخلارجي– هذه القضية أيضاً تؤثر على جهاز اإلحصاء املركزي. 
منذ عام2003 قدم قسم اإلحصاء STA مساعدة تقنية كبرية TA يف مجع قواعد البيانات الرئيسة مبا 

يف ذلك معايري النشر .
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احلسابات الوطنية: 

يقوم جهاز اإلحصاء املركزي جبمع احلسابات السنوية والفصلية باألسعار السائدة والثابتة )2007( 
على الرغم من أن تقديرات النفقات باألسعار الثابتة هي على قاعدة عام 1988 السابقة.

 تتبع احلسابات الوطنية نظام احلسابات الوطين لعام SNA 1968 املساعدة التقنية اجلارية من 
لدن STA وMETAC وهي تساعد جهاز اإلحصاء املركزي للتحّرك تدرجيياً حنو تطبيق مفاهيم نظام 
احلسابات الوطنية لعام 2008 لتحسي املنهجية املرتبطة هبا. إن جودة احلسابات الوطنية ضعيفة نظرا 
لعدم وجود مصدر بيانات شاملة لبعض الصناعات وللناتج اجمللي اإلمجايل من النفقات، وأجري مسح 
ميزانية األسرة خالل العام 2007 ومت تضمي النتائج مبا يف ذلك نقل سنة األساس إىل العام 2007 . 
وأجري املسح االجتماعي واالقتصادي HSES لعام 2012  وتلك البيانات مت تضمينها يف خطط إعادة مجع البيانات لعام 
2012، النقص يف مصادر املعلومات بسبب صراعات أربع حمافظات اضعف التدابري املتعلقة بالناتج 

احمللي اإلمجايل.

إحصائيات األسعار :
يقوم اجلهاز املركزي لإلحصاء CSO وينشر بشكل شهري مؤشر أسعار املستهلك CPI لكل العراق )مبا يف ذلك 
كردستان(لكل حمافظة، ومت إعادة تقدير املؤشر يف العام 2012 استناداً إىل املسح االجتماعي واالقتصادي HSES، ومع ذلك 
فإن مؤشر أسعار املستهلك ال يغطي سوى املناطق احلضرية يف مجيع احملافظات واملوارد غري كافية لتغطية بقية املناطق، وبدءاً من 
حزيران/يونيو عام 2014 فإن البيانات الرمسية ملؤشر أسعار املستهلك ال تشمل أربع حمافظات متضررة من النزاعات. مؤشر أسعار 
املنتج PPI لإلنتاج أيضاً مت تضمينه على قاعدة عام 2012،. وقدمت بعثة STA/METAC TA املشورة بشان املزيد 

من التحسينات للجهاز املركزي لإلحصاء CSO الحصاءاته حول األسعار.

إحصاءات احلكومة املالية:

البيانات وحتليلها إالَّ  الللذي له تاثري مباشر على جتميع  على الرغم من صعوبة الوضع األمللين، 
أن توفري البيانات املالية ألغرض رصد الرنامج كانت مرضية، وحتصل حاالت تأخري مفاجئة يف تقدمي 
التدابري الالزمة من أجل  تللزال تغطية كردستان غامضة، ومع ذلك فإن السلطات تتخذ  البيانات وما 

معاجلة هذه العيوب. 
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يف آذار/ملللارس 2015 مهمة STA – تتداخل مع املللادة الرابعة من املهمة – تناقش خطة 
تللواتللر وتوقيتات تقدمي البيانات املالية ووضللع خطة اهلللجللرة مللن أجللل حتسي  عمل هتللدف إىل حتسي 
اإلحصاءات املالية باالعتماد على دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام GFSM( 2014 2014( يف 
آيار/مارس لعام 2016 بعثة STA – تساعد يف وضع أدوات االبالغ عن العمليات احلكومية ملوازنة 
احلكومة املركزية، واستأنف العراق اإلبالغ عن اإلحصاءات املالية احلكومية للنشر يف الكتاب السنوي 
لإلحصاءات املالية احلكومية، وحالياً ال توجد إحصاءات مالية منشورة من قبل احلكومة خارج خالصة 

التقديرات والنتائج اليت تتمخض عن موازنة احلكومة املركزية .

اإلحصاءات املالية والنقدية:
مت إحراز تقدم ملحوظ يف تطوير مكونات وبينة مسح شركات اإليداع، واآلن نوعية وتوقيتات 
التجاري وكذلك  املصرف  مستوى  على  املوظفي والسيما  قللدرات  باستمرار ضعف  تعوقها  البيانات 
يف جودة مصدر البيانات، ويف الوقت الذي فيه أغلب املصارف -مبا يف ذلك تلك اململوكة للدولة- 
تستخدم مناذج التقارير اجلديدة اليت مت تطويرها بناًء على دليل اإلحصاءات املالية والنقدية لصندوق 
النقد الدويل، إالّ أن بعض املصارف ما زال لديها مشاكل يف بيانات التقارير )على سبيل املثال بيانات 
مفقودة وأخطاء يف التقارير وتأخري يف التقارير( لذلك فإن مناذج التقارير ما زالت تستخدم آلية مجع 
البيانات لشركات اإليداع األخرى ODCs . اإلحصاءات النقدية ال تغطي املنطقة الشمالية )كردستان( 

بسبب وجود مشاكل جلمع البيانات يف تلك املنطقة .
نتيجة لذلك فإن تقارير البنك املركزي العراقي -اليت هي للنشر يف االحصاءات املالية الدولية 
لصندوق النقد الدويل- حيصل فيها تأخري ملدة مخسة أشهر وأحدث التقارير للبيانات املتعلقة بشركات 
البيانات،  اإليلللداع األخللرى ODCs وضللع عليها عالمة “اوللليللة” لتوضح أن هناك مشاكل يف مجع 
ووجللدت البعثة األخللرية على مؤشرات السالمة املالية يف نيسان/أبريل 2016 أن هناك خروجاً على 
املعايري الدولية يف تطبيق مفهوم اإلقامة وتصنيف الشركات اململوكة للدولة وبعض اجملاالت اليت حتتاج 

إىل حتقيق وحتسي.
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الرقابة على القطاع املايل: 
البنك  واشنطن، طلب  العاصمة  الربيع يف  اجتماعات  اللليت حدثت يف  املناقشات  أعقاب  يف 
املركزي العراقي املساعدة التقنية يف جمال جتميع مؤشرات السالمة املاليةFSIs . ويف نيسان/أبريل 2016 
مت إيفاد بعثة STA من أجل تطوير إطار مؤشرات السالمة املالية؛ ونتيجة لذلك فقد مجع البنك املركزي 
إضافياً من  أساسياً من مؤشرات السالمة املالية، و7 من أصل 13 مؤشراً  العراقي ونشر 12 مؤشراً 
مؤشرات السالمة املالية ملصارف الدولة يف الفصول الثالثة األخرية من عام 2015 يف هناية آيار/ مايو 
2016 ووافق البنك املركزي على تقرير مؤشرات السالمة املالية على اساس فصلي من أجل املضي قدماً 

به، مع ذلك هناك بعض اخلروج على املعايري الدولية اليت حتتاج إىل معاجلة .

إحصائيات القطاع اخلارجي: 
:IIP ميزان املدفوعات وإحصاءات وضع االستثمار الدويل

ميزان  دليل  والفصلي ونشره يف  السنوي  املدفوعات  ميزان  بتجميع  العراقي  املركزي  البنك  قللام   
املدفوعات لصندوق النقد الدويل الطبعة السادسة BPM6 لصندوق النقد الدويل، ويقوم البنك املركزي 
الللدويل IIP ونشره. لكن مع ذلك فان بيانات ميزان املدفوعات  العراقي أيضاً جبمع وضع االستثمار 
األخرية بي عامي 2013 - 2015 املقدمة إىل STA مل تتضمن بعد منشورات STA بسبب حصيلة 
اللليت أثللارت املللخللاوف حللول مللدى تغطية البيانات ونوعيتها، وقللد أشللارت  السهو واخلطأ الكبرية جللداً 
املساعدة التقنية األخرية للبعثة حول إحصاءات القطاع اخلارجي ESS أجريت يف آذار/مارس 2016 أن 
السهو واخلطأ ميكن أن يعزى إىل: عدم وجود تغطية أو أن املناطق اليت مت تغطيتها ذات الصلة باتفاقات 
تقاسم اإلنتاج مع شركات النفط العاملية والبناء على املدى الطويل من قبل الشركات األجنبية العاملة يف 
العراق، وكذلك بيانات التجارة إلقليم كردستان والتسجيل غري املكتمل للقيود املناظرة لصايف القروض يف 
احلساب املايل مليزان املدفوعات لألعوام 2013 و2014 وهو ما ال يتوافق مع الفوائض الكبرية املسجلة 

يف احلساب اجلاري. 
البعثة قيمت أن مصادر البيانات احلالية لتجميع إحصاءات القطاع اخلارجي ESS ليست شاملة، 
التجارة اخلارجية للسلع واخلدمات واالستثمار  للبيانات املوجودة والسيما يف جماالت  نللدرًة  وأن هناك 
األجنيب املباشر، ويف ضوء هذه النتائج فإن البعثة قدمت عدة توصيات مبا فيها تعزيز نظام املعامالت 
الدولية وتقنيات تقدير واردات كردستان وتأمي بيانات على املدفوعات من قبل وزارة النفط لشركات 

النفط العاملية.
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 االحتياطيات الدولية اليت مت جتميعها بالتوافق مع املنهجيات الدولية اليت نشرت يف IFS منذ هناية عام 

 2006
إحصاءات التجارة اخلارجية: 

إن بيانات التجارة اخلارجية تضم مشاكل خطرية يف التوقيتات وتفتقر إىل الكفاءة، وبالنظر إىل عدم 
وجود بيانات كمركية موثوقة، صحيح أن األمنوذج اجلديد من الكمارك متاح إالَّ أنه ال ميكن أن يستخدم 

على احلدود الكمركية بسبب الوضع األمين وعدم وجود قسم موارد كمركية يف املنافذ احلدودية. 
 إن تغطية إيرادات القطاع اخلاص حمددة مبصادر البيانات، إنْذ إن فقط السلع اليت يتم الدفع فيها من 
خالل النظام املصريف العراقي يتم تقييد بياناهتا، لذا فإن السلع الواردة مبوجب ترتيبات البيع الداخلية 
)على سبيل املثال، الصادرات ملشاريع االستثمار الداخلي من قبل شركات النفط العاملية( ال تسجل يف 
ميزان املدفوعات، إن تغطية إحصاءات التجارة اخلارجية تسثين املنطقة الشمالية )كردستان( وال توجد 

أي تقديرات للتهريب. 
بيانات  العراقي؛  املركزي  البنك  BOPSD يف  استالمها من  النفطي مت  القطاع  التصدير من  بيانات   
التصدير غري النفطية اليت تقدر مبا يكافئ 3 - 5% من إمجايل الصادرات، مت مجعها باالستناد إىل أمنوذج 
كمارك التصدير. بيانات الصادرات غري النفطية اليت تقدم إىل صندوق النقد الدويل على أساس شهري 

تقدم ألغراض التدقيق .
البلد مشاركاً يف النظام اإللكرتوين العام، البيانات الوصفية، بعضها مت حتديثه يف بداية العام 2016، 
البالد على معايري نشرة جملس صندوق  الرئيسة وهي متاحة على الصفحة  ملؤشرات االقتصاد الكلي 

النقد الدويل . 

II.معايري البيانات وجودهتا 
البلد مشارٌك يف النظام اإللكرتوين العام . البيانات الوصفية، بعضها مت حتديثه 
يف بداية العام 2016 ، ملؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسة وهي متاحة على 

الصفحة البالد على معايري نشرة جملس صندوق النقد الدويل.

 ال توجد بيانات متاحة. 
باالمتثال  املتعلق  التقرير 
للللللللللمللللعللللايللللري ومللللللدونللللللات 

قواعد السلوك

العراق: جدول باملؤشرات املالية العامة املطلوبة للمراقبة ) اعتباراً من 26 نيسان/أبريل 2016 (
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تأريخ آخر مراقبة 
)جلميع التواريخ يف 
اجلدول: يوم/شهر 

/سنة(

تأريخ 
تردد االستالم 

البيانات 7
تردد 

تردد النشر 7اإلبالغ 7

فقرات املذكرة :8

دقة 
البيانات 
– نوعية 

املنهجية 9

2016/2/62016/25/5DDDسعر الصرف 

االحتياطيات الدولية 
املوجودات واالحتياطيات 
موثوقية السلطات النقدية 

2016/25/52016/5MM 6–4 .M
week lag

2016/25/52016/5MM M. 4–6  االحتياطي /القاعدة النقدية 
week lag

2016/25/52016/5MM M. 4–6النقود مبعناها الواسع 
week lag

احلساب اخلتامي للبنك املركزي 
2016/31/32016/5MM M. 4–6العراقي 

week lag

2016/31/12016/5MMامليزانية املوحدة للقطاع املصريف 

Q

 6–4
 week

lag

2014/25/52016/5MM M. 4–6اسعار الفائدة 2
week lag

2016/31/32016/5MM M. 3مؤشر سعر املستهلك
week lag

اإليرادات والنفقات  واملوازنة 
وتكوين متويل3 – احلكومة 

العامة 4
2016/032016/5MMN/A

اإليرادات والنفقات  واملوازنة 
وتكوين متويل 3– احلكومة 

املركزية 
2016/032016/5MMN/A

خمزون احلكومة املركزية واحلكومة 
2015/122016/3N/AN/AN/Aاملركزية وضمان الدين 5

2015/122016/3QQرصيد احلساب اجلاري اخلارجي 
 Q 9

 month
lag
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العراق: جدول باملؤشرات املالية العامة املطلوبة للمراقبة )اعتباراً من 26 نيسان /ابريل 2016(

تأريخ اخر مراقبة 
)جلميع التواريخ يف 

اجلدول :يوم /شهر /
سنة(
  

تاريخ 
تردد االستالم

البيانات 7
تردد االبالغ 

تردد النشر 77

فقرات املذكرة :8

دقة البيانات 
– نوعية 

املنهجية 9

نوعية 
البيانات 
–الدقة 

واملوثوقية 

صادرات وإيرادات 
2015/122016/3QQ Q 9السلع واخلدمات 

month lag

الناتج احمللي اإلمجايل 
/الناتج القومي 

اإلمجايل 
2016/32016/4QQ Q 3

month lag

2015/122016/3N/AN/AN/Aإمجايل الدين الداخلي 

وضع االستثمار 
2014/122015/1/6QQ Q 9الدويل6

month lag

 1/ أية أرصدة احتياطية مرهونة أو مضمونة جيب أن حتدد بنحٍو منفصل، كذلك جيب أن تشمل البيانات االلتزامات قصرية األجل اليت ترتبط بالعملة 
األجنبية اليت مت تسويتها بالوسائل األخرى فضاًل على القيم االمسية لألموال املشتقة للدفع والستالم العملة األجنبية بضمنها تلك املرتبطة بالعملة 

األجنبية اليت مت تسويتها بالوسائل االخرى. 
2/ تتضمن كال من السوق املعتمد والسوق الرمسي اليت حتتوي على أسعار اخلصم وأسعار سوق املال وأسعار الفائدة على حواالت اخلزينة والسندات . 

3/ املصارف احمللية واألجنبية والتمويل احمللي غري املصريف . 
4/ تتألف احلكومة العامة من احلكومة املركزي )أموال املوازنة واألموال من خارج املوازنة وصناديق الضمان االجتماعي( وحكومات األقاليم واحلكومات 

احمللية . 
5/ بضمنها تكوين العملة واالستحقاق . 

6/ تتضمن إمجايل األصول املالية اخلارجية وااللتزامات املالية حيال غري املقيمي . 
D( /7( اليومي و)W( األسبوعي و)M( الشهري و)Q( الفصلي و)A( السنوي )I( غري املنتظم و)NA( غري متوفر . 

 . ROSC 8/ هذه األعمدة جيب أن تتضمن فقط البلدان اليت تتضمن نشر التقرير املتعلق باالمتثال للمعايري ومدونات قواعد السلوك
9/ ليس للعراق بيانات منشورة بشأن التقرير املتعلق باالمتثال للمعايري ومدونات قواعد السلوك )أو حتديث موضوعي(.
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من كبار  مايا شويري  والسيدة  بالعراق  اخلللاص  التنفيذي  املدير  الببالوي،  حللازم  السيد  تصريح 
مستشاري املدير التنفيذي

اجتماع جملس اإلدارة يف7 متوز /يوليو 2016

1. منذ منتصف عام 2014 واالقتصاد العراقي تضرر بشدة جراء صدمتي، األوىل هجمات ما 
يسمى بالدولة اإلسالمية يف العراق وبالد الشام )داعش(، والثانية االخنفاض احلاد يف أسعار النفط العاملية. 
هجمات داعللش أفضت إىل مأساة أنسانية، وأودت بللارواح اآلالف وتسببت يف نللزوح مليون شخص 
داخلياً و27% من سكان البلد– بضمنهم حوايل 250.000 الجئ سوري– حيتاجون إىل املساعدة 
االنسانية. وقد أدى العنف إىل تدهور ملحوظ يف الظروف املعيشية يف مجيع أحناء البالد وتسبب بضرر 
بالغ يف البنية التحتية واألصول، وكنتيجة هلاتي الصدمتي، فإن الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي انكمش 
يف العام 2015 على الرغم من الزيادة الكبرية يف إنتاج النفط وظهر العجز املايل وعجز ميزان املدفوعات 

على نطاق واسع. 

2. بالنظر إىل تلك التطورات شرعت السلطات برنامج تكيف مايل كبري منذ بداية عام 2015، 
وبناًء على اإلصالحات الواسعة اليت أعلنها رئيس الوزراء يف آب/أغسطس عام 2015، ومت تبين خطة 
شاملة تركز باألساس على تعزيز األمن وإعادة البناء والرتويج للنزاهة والشفافية، وتنشيط قروض اإلسكان 
الدويل  النقد  الصندوق SMB مع صندوق  الصناعة والزراعة، واخنرطت برنامج مراقبة خراء  ومشاريع 
 SMP لدعم خطة اإلصالح يف تشرين الثاين/نوفمر عام 2015 وكان األداء مقنعاً مبوجب ذلك الرنامج
على الرغم من حتديات الظروف، ويف ضوء الصراع الدائر مع داعللش واخنفاض أسعار النفط منذ بدء 
برنامج مراقبة خراء الصندوق، وكذلك كنتيجة للتوقعات االقتصادية السيئة، حبثت السلطات عن دعم 
صندوق النقد الدويل مبوجب ثالث سنوات من قرض االستعداد االئتماين SBA . إن اهلدف الرئيس من 
الرنامج هو احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي يف مدة األوضاع السياسية واالقتصادية غري املستقرة، يف 
الوقت الذي يتم فيه محاية اإلنفاق االجتماعي من أجل احلفاظ على التماسك االجتماعي . سيساعد 
الدين مبستوى ميكن حتمله، وتعزيز  وإبقاء  املللايل  التدعيم  اخلارجية وتنفيذ  الضغوط  إدارة  الرنامج على 

اإلدارة املالية العامة، واحلفاظ على استقرار القطاع املايل .  

األداء على وفق برنامج مراقبة خراء الصندوق: 
أن أداء الرنامج على وفق  3. على الرغم من اخنفاض أسعار النفط وحتللدي البيئة االمنية، إالّ 
برنامج مراقبة خراء الصندوق كان مقنعاً إىل حدٍّ كبري-كما ذكرنا آنفًا- مع حتقيق ثالثه من أصل مخسة 
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أهداف إرشادية يف كل من هناية كانون األول/ديسمر عام 2015 وهناية آذار/مارس 2016، فضاًل عن 
ذلك مل يتحقق اهلدف املتعلق باإلنفاق االجتماعي بفارق ضئيل يف كانون األول/ديسمر 2015. فيما 
مل يتحقق اهلدف املتعلق بتصفري املرتاكمات من املبالغ املتأخرة عن الدفع اخلارجية بسبب القيود النقدية 
األداء مبوجب متطلبات قرض االستعداد  اآلن إىل معيارين من معايري  اليت ختضع  الشديدة،  احلكومية 

االئتماين . 
4. مت تلبية كل املعايري اهليكلية الثالثة على وفق مراجعة برنامج مراقبة خراء الصندوق األوىل، 
ومل يتم تلبية املعيار اهليكلي للمراجعة الثانية، اليت تتضمن مصادقة وزير املالية على مسودة قانون اإلدارة 
االئتماين، والعمل  للمراجعة األوىل مبوجب متطلبات قرض االستعداد  اهليكلي  املعيار  املالية. وسيكون 

حيال حتقيقه جار حالياً باملساعدة الفنية لصندوق النقد الدويل.

إصالح السياسات املالية واالقتصادية للمدة احملصورة بني 2019-2016: 
5. السلطات ملتزمة بالتخفيض التدرجيي لإلنفاق مبا يتفق مع عائدات النفط املنخفضة ولتعزيز 
اإليرادات من أجل إبقاء الدين مبستوى ميكن حتمله، ويف أعقاب التدعيم املايل الكبري الذي تبنته احلكومة 
يف العام 2015 ستفذ احلكومة برناجماً مالياً يف العام 2016 سيكون أكثر تقييداً من املوازنة اليت أقرها 
الرملان، ومبوجب قواني اإلدارة املالية العامة يف البلد حينما تكون العوائد أقل من املفرتض يف املوازنة تكون 

احلكومة خمولة بالتنفيذ بأقل من البنود املوجودة يف املوازنة. 
الضريبية على  القاعدة  السلطات من  املرسومة، ستوسع  الللوصللول إىل األهلللداف  أجللل  6.  من 
األجور من غري املؤسسة العسكرية وتقليص فاتورة األجور )من خالل التناقص الطبيعي، وتأجيل تعيي 
موظفي جدد واحلد من الفوائد التقديرية وتدابري أخرى( واحلد من دفع الرواتب التقاعدية من طريق فرض 

القواني املوجودة.
إن السلطات على وعي كامل بأن جزءاً كبرياً من التكيف املايل يتحقق من خالل احلد املؤقت 
يف االستثمار غري النفطي، ويف هذا الصدد ستقوم السلطات بعملية حتديد األولويات لضمان عدم تأخري 
الفقراء، ستعمل احلكومة  املللايل على  التدعيم  تأثري  التخفيف من وطللأة  أجللل  ومللن  الضرورية،  املشاريع 
على محاية اإلنفاق االجتماعي وتلتزم باحلفاظ على مثل هذا اإلنفاق خالل مدة االستعداد االئتماين، 
وذلك يتضمن اإلنفاق على الصحة والتعليم والغذاء وإعانات الزراعة والتحويالت إىل النازحي داخلياً 
والالجئي، وسيتم احلفاظ على االستثمار يف القطاع النفطي باملستوى املقرر باملوازنة من أجل ضمان 

عوائد النفط الضرورية لتمويل اإلنفاق العام. 
7. على الرغم من جهود التدعيم املايل املتوخاة، إالّ أن العجز املايل الكبري سيبقى للعام 2016، 
البيئة الصعبة  الللذي الميكن ضغطه بشكل أكللر يف  ممللا سينعكس على استمرار ضغط اإلنللفللاق احلللاد 



تقرير صندوق النقد الدويل رقم 225/16

139

احلالية، وهذا العجز سيمول باألساس من خالل اللجوء إىل التمويل الداخلي واخلارجي الذي حيفزه قرض 
االستعداد االئتماين، والسلطات حريصة على جتنب اإلفراط يف متويل البنك املركزي العراقي غري املباشر 
للحكومة، ونتيجة لذلك ففي حالة كون عوائد النفط أو التمويل اخلارجي أعلى من املخطط فهم يلتزمون 

بالتقليص املناسب للتمويل النقدي غري املباشر لعجز املوازنة من قبل البنك املركزي العراقي .
بللي عامي  للمدة  املتوخى  املللايل  التكيف  املللدة األوىل ونصف  امللللايل، وهللو  التدعيم  8. سينجز 
لتنفيذ إصالحات مالية  العام، تنوي احلكومة  من  بللدءاً  العام 2017-2016.  2016 و2019، يف 
أعمق من أجل جعل الدين يف مستوى ميكن حتمله، وهذه اإلجللراءات تتضمن إعادة النظر بالضرائب 
والتعرفة الكمركية واإلدارات مع هدف زياده العائد غري النفطي، وتنفيذ تأجيل التوظيف من أجل القضاء 
على األمساء الومهية القطاعات من غري املؤسسة العسكرية والصحة والتعليم، وسيقوم ديوان الرقابة املالية 
بتدقيق األجور ومستلمي الرواتب التقاعدية . وستقوم احلكومة أيضاً بإصالح نظام التقاعد العام من أجل 
تعزيز الكفاءة لتحويالت الدولة للفقراء بالتعاون مع البنك الدويل، وستعمل على إصالح قطاع الكهرباء 

تدرجيياً واملؤسسات غري املالية اململوكة للدولة. 
السياق فإن  اهليكلية، ويف هذا  املالية  تُبَذل من أجل دفع عجلة اإلصالحات  9. جهوٌد كبرية 
السلطات عززت من إجراءاهتا لإلدارة املالية العامة لدعم االنضباط املايل وكفاءة استخدام موارد النفط، 
ومبساعدة صندوق النقد الدويل والبنك الدويل سيتم املصادقة على املسودة اجلديدة لقانون اإلدارة املالية، 
واإلبالغ عن اجلداول املالية بالتوافق مع اإلحصاءات املالية احلكومية لصندوق النقد الدويل واملسوحات 
والتدقيق ودفع املبالغ املتأخرة عن الدفع احمللية واختاذ اخلطوات لالنتقال لنظام اخلزينة املوحد، وتصميم 
وتنفيذ نظام مراقبة االلتزامات لتنفيذ املوازنة وكذلك نظام متكامل ملعلومات اإلدارة املالية، وتنفيذ إصالح 
إدارة االستثمار العام وتعزيز إدارة الدين بدعم من املساعدة الفنية من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، 

واألهم من ذلك فإن احلكومة ستعمل أيضاً على تعزيز التشريعات اهلادفة إىل حماربة الفساد.
10. إن استقرار سعر الصرف يوفر ركيزة أساسية لالقتصاد يف بيئة غري مستقرة؛ لذلك فقد التزمت 
السلطات باحلفاظ على ربط العملة بالدوالر األمريكي على الرغم من تدهور الوضع الداخلي، وستعمل 
احلكومة تدرجيياً على إزالة القيود تدرجيياً املتبقية على سعر الصرف وكذلك ممارسات تعدد أسعار الصرف 
القيود  فللأن السلطات ستعمل على إزالللة  بغية القضاء على اختالالت سعر الصرف، ويف هللذا الصدد 
املفروضة على عائدات االستثمار الذي يؤدي إىل تقييد الصرف، فضاًل عن ذلك سيعمل البنك املركزي 
على زيادة مبيعاته من النقد األجنيب ملعامالت الصرف السائدة يف السوق الرمسي من أجل تقليص الفرق 

بي السعر الرمسي واملوازي لسعر الصرف .
املدققي  السلطات، ومت تعيي  املللايل يتصدر جللدول أعمال  القطاع  11. احلفاظ على استقرار 
الدوليي من أجل تدقيق بيانات أكر املصارف اململوكة للدولة، ومها الرافدين والرشيد، وستسهم نتائج 
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التدقيق إعادة هيكلة هذين املصرفي، ويف الوقت نفسه تعتزم احلكومة تعزيز اإلطار القانوين للبنك املركزي 
العراقي، بناًء على توصيات تقييم الضمانات الوقائية الذي أجراه صندوق النقد الدويل يف كانون األول/
ديسمر 2015، وستنفذ احلكومة إصالحات من أجل تعزيز مكافحة غسيل األموال، ومكافحة متويل 
العاملي واخنللفللاض تكاليف  باالقتصاد  املللايل احمللي  النظام  اإلرهلللاب، وهللذا سيساعد على حتسي دمللج 

املعامالت وتعزيز احلوكمة وتقليص حجم القطاع غري الرمسي وإعاقة متويل داعش.
12. التزمت السلطات بتحسي توقيتات اإلحصاءات املتعلقة باالقتصاد الكلي وتغطيتها ودقتها 
على الرغم من القيود اجلسيمة املفروضة على القدرات، ومن أجل حتسي توصيل البيانات إىل الصندوق 
ستطلب السلطات مساعدة مدققي خارجيي من أجل اإلبالغ عن البيانات املتعلقة بثالثة من أصل ستة 
معايري أداء مبوجب الرنامج، وسيستمرون أيضاً يف االعتماد على املساعدة الفنية للصندوق؛ من أجل 

حتسي اإلبالغ عن البيانات املالية. 

االستنتاجات 
العراق وقتاً صعباً يف تأرخيه واقتصاده، وهو يقع حتت وطللأة ضغط شديد، وقد أظهرت  يواجه 
السلطات التزامها بالتعهد بسياسات االقتصاد الكلي وتنفيذ إصالحات االقتصاد على وفق برنامج مراقبة 
التزام كامل بتنفيذ اتفاق االستعداد االئتماين على الرغم من أن  خللراء الصندوق SMP، وهي ملتزمة 
استقرار األوضاع األمنية يلَُعدُّ شرطاً أساسياً لنجاح سياساهتا. فاحلكومة تود أن تعرب عن تقديرها العميق 
للمجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدويل واإلدارة واخلراء لدعمهم املتواصل يف الظروف الصعبة، 
وهي تقدرعلى وجه اخلصوص العمل والنقاشات البناءة مع الفريق، واملساعدة الفنية القيمة اليت تتلقاها 

يف دعم جهود اإلصالح واالستقرار. 


