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موازنة العراق االحتاية لعام 2021 
جدل احلكومة والربملان

مفهوم املوازنة العامة

تعرف املوازنة العامة أبهنا تقدير مفصل ومعتمد للنفقات العامة واإليرادات العامة ملدة مالية مستقبلية 
غالبا ما تكون سنة ، يبدو من هذا التعريف أن املوازنة العامة تتضمن عنصرين أساسيي مها التقدير واالعتماد 
، األول يتمثل يف تقدير اإليرادات العامة اليت يتوقع أن حتصل عليها السلطة التنفيذية ، وكذلك النفقات 
العامة اليت يتوقع إنفاقها لغرض إشباع احلاجات العامة للشعب خالل مدة سنة . أما االعتماد فيتمثل يف 
حق السلطة التشريعية يف الدول الدميقراطية يف املوافقة أو عدم املوافقة على توقعات السلطة التنفيذية املتعلقة 
ابإليرادات العامة والنفقات العامة ولذلك تظل املوازنة جمرد مشروع إىل أن حتظى مبوافقة اجمللس النيايب أي 

السلطة التشريعية.

الدولة ونفقاهتا  إيرادات  فيه  الذي ختمن  القانون  الفرنسي أبهنا »  القانون  العامة وفق  املوازنة  تعرف 
بشكل متعادل ويؤذن هبا » ويعرفها آخرون أبهنا » تقدير احتمايل لنفقات الدولة وإيراداهتا وإجازة هلا عن مدة 
حمدودة » ويعرفها بعض الباحثي أبهنا املنهاج املفصل للحكومة من الناحية املالية وتعىن اإليرادات والنفقات 

املقررة لسنة مالية معينة.

كما عرفت أبهنا » خطة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة وإيراداهتا خالل فرتة قادمة ، غالبا ما تكون 
سنة واحدة ، ويتم هذا التقدير يف ضوء األهداف اليت تسعى إليها السلطة السياسية. 

وقد تطور مفهوم املوازنة ، و عرب احد الكتاب عن املفهوم اجلديد قائال » هي وثيقة تصب يف قالب 
مايل قوامه األهداف واألرقام ، أما األهداف فتعرب عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خالل 
فرتة زمنية مقبلة . وأما األرقام فتعرب عما تعتزم الدولة إنفاقه على هذه األهداف وما تتوقع حتصيله من خمتلف 

* جامعة البصرة.

أ.د. نبيل جعفر املرسومي*
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مواردها خالل الفرتة الزمنية املنوه عنها وهي عادة حتدد بسنة مالية » .

الدراسية  احللقة  يف  املتحدة  األمم  عن  الصادر  احلكومية  احملاسبة  دليل  من   45 املادة  عرفت  كما 
اإلقليمية اليت عقدت يف بريوت 1969 املوازنة أبهنا “ عملية سنوية ترتكز على التخطيط والتنسيق ورقابة 
استعمال املوارد لتحقيق األغراض املطلوبة بكفاءة ، فهي أساسا عملية اختاذ القرار بطريقة متكن املوظفي 
بطريقة خمططة  الربانمج  لعمليات  والتنفيذ  يقوموا ابلتخطيط  أن   ، اإلدارية  املستوايت  الرمسيي على خمتلف 
“ املتاحة  للموارد  فاعلية  األكثر  واالستخدام  التوزيع  خالل  من  املمكنة  النتائج  أفضل  على   للحصول 

املوازنة هي خطة أو برانمج عمل، ترتجم فيه احلكومة سياستها االقتصادية واالجتماعية إىل أهداف سنوية 
رقمية، وليست جمرد برانمج عمل خاص بوزارة املالية يبي الكفاءة يف إدارة األموال وحسب! وال تتقرر فعالية 
األجنيب،  النقد  التسليف وسياسة  املايل األخرى كسياسة  التخطيط  ترتبط أبدوات  بل  بذاهتا فقط،  املوازنة 
وتقاس ابلنتائج االقتصادية االجتماعية وليس ابلنتائج املالية فقط. والدور االقتصادي واالجتماعي للموازنة 
العامة يكون أكثر فعالية يف ظل األنظمة الدميقراطية ، مقارنة ابألنظمة الديكتاتورية والبريوقراطية اليت تلعب 
فيها املوازنة العامة دوراً هامشياً وضعيفاً ، من هذا املنطلق ميكن القول أن املوازنة العامة يف العراق ميكن أن 

تلعب دوراً أساسياً يف دعم منو الدميقراطية.

بدأ العمل بصيغة املوازنة يف العراق سنة 1921 مع نشوء احلكم الوطين وانتقال اإلدارة املالية إىل مسؤوليته 
فصدرت أول موازنة ابملعىن املعروف يف بدأ العمل بصيغة املوازنة يف العراق سنة 1921 مع نشوء احلكم الوطين 
يف تشرين الثاين سنة 1921 وقد ضمن دستور البالد الذي أعلن آنذاك حق الربملان يف مناقشة املوازنة واملصادقة 
عليها . اعتمدت وزارة املالية منذ العشرينات من القرن املاضي األسلوب التقليدي أو ما يسمى مبوازنة البنود يف 
ختطيط وإعداد موازنة الدولة , وأستمر عليه حىت وقتنا احلاضر )ابستثناء بعض التعديالت عليها( على الرغم 
من كل املتغريات االقتصادية والسياسية اليت مر هبا العراق وال يزال , وميكن أن تلتمس هذا من خالل قانون 
أصول احملاسبات العثماين الصادر سنة 1911 , والذي مت االعتماد عليه منذ قيام احلكم الوطين سنة 1921 
, ومن مث صدور قانون أصول احملاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 وتعديالته املطبقة مع قانون املوازنة العامة 
للدولة رقم )107( لسنة 1985 . وقد نصت الفقرة )1( من املادة الثانية من قانون أصول احملاسبات على 
 إن املوازنة هي ))اجلداول املتضمنة ختمي الواردات واملصروفات لسنة مالية واحدة تعي يف قانون املوازنة ((
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ألرقام  جداول  متثل  إهنا  على  للموازنة  التقليدية  الرؤية  العامة  للموازنة  التعريف  هذا  خالل  من  ويتضح 
اليت  لألغراض  إنفاقها  واملتوقع  املخصصة  ابإلعتمادات  يتعلق  أحدها  جمموعتي  إىل  مقسمة   , حسابية 
أنواعها ومصادرها . لتقييم  وفقا  )جبايتها(  عليها  احلصول  املتوقع  لإليرادات  والثاين   , أجلها  من   رصدت 

وهذا ميثل قصورا كبريا يف األهداف , والوظائف اليت ميكن أن تؤديها املوازنة وفق منظورها احلايل املعتمد من 
قبل معظم البلدان املتقدمة واليت تعد املوازنة العامة هلا الربانمج أو اخلطة املستقبلية اليت هتدف من ورائها حتقيق 

األهداف اإلسرتاتيجية للدولة. 

خصائص املوازنة احلديثة 

1 . مؤشراهتا التقديرية ذات دقة عالية 

2 .جداوهلا املقارنة امشل وأوسع

3 .مدهتا حمدودة ولكنها ديناميكية 

4. تنفيذها أبذن 

5 .أهدافها أوسع من األهداف اليت تتطلع إليها املوازنة التقليدية : إضافة أهداف جديدة إىل أهدافها التقليدية 
كتحقيق الرفاهية االجتماعية وإدارة املشاريع االقتصادية منفردة بذلك أو متعاونة مع القطاع اخلاص ، فراحت تنفذ 
 برامج استثمار توالها بنفسها يف صورة قطاع الدولة ، حيث تستطيع أن تلعب دورا مباشرا يف ختصيص املوارد . 

6 . دورها تدخلي 

7 . توازهنا مرتبط بسالمة النشاط االقتصادي .

كما تتضح بعض أبعادها االجتماعية املستقبلية يف كوهنا )خطة مالية مستقبلية حتتوي على جانب 
هبا  ستقوم  أو  قامت  اليت  واخلدمات  النشاطات  عن  مباشرة  غري  بصورة  وتعرب  النفقات  وجانب  اإليرادات 

مؤسسات القطاع العام من اجل رفع املستوى املعيشي والثقايف والصحي إلفراد اجملتمع( .
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قواعد املوازنة العامة : 

تتمثل قواعد املوازنة العامة يف اربع قواعد هي :

1- وحدة املوازنة 

2- سنويتها 

3- عموميتها 

4- توازهنا 

فوحدة املوازنة يقصد هبا أن تدرج مجيع نفقات وإيرادات الدولة يف موازنة واحدة أما سنويتها فتعين 
تظهر مجيع  أن  يقصد  وعموميتها   . عام  دوراي كل  وإيراداهتا  الدولة  لنفقات  والتصديق  واإلعداد  التحضري 
تقديرات النفقات واإليرادات العامة يف وثيقة واحدة دون إجراء مقاصة بي االثني ، واىل جانب ذلك تظهر 
قاعدة عدم ختصيص اإليرادات ، وقاعدة ختصيص االعتمادات . أما القاعدة الرابعة وهي توازن املوازنة فقد 
أقرت النظرية التقليدية التوازن السنوي بي النفقات واإليرادات العامة بشكل مطلق واعتربت أن حسن اإلدارة 
املالية يتطلب التوازن بي جانيب املوازنة نفقات وإيرادات والرغبة يف تفادي ) خماطر العجز يف املوازنة ( وما 
قد يرتتب عليه من آاثر تضخمية أو فائض ال تستطيع الدولة التصرف به من جهة أخرى . وعلى الرغم من 
سالمة هذه القاعدة إال أن الظروف االقتصادية املتغرية واملتشابكة يف معظم دول العامل أدت إىل قبول فكرة 

وجود فائض أو عجز يف املوازنة العامة.

أمهية املوازنة العامة

تعد املوازنة العامة أهم أداة سياسية اقتصادية اجتماعية تعكس توجهات وأهداف القوى املهيمنة يف 
اجملتمع ألهنا الوسيلة األكثر فاعلية يف ضمان حتقيق هذه التوجهات واألهداف .فاملوازنة العامة ليست جمرد 
ختمينات رقمية مالية وحسابية لتمويل أنشطة وفعاليات الدولة وإمنا متثل ترمجة عملية جململ أهدافها .وعليه 
فهيكل النفقات العامة وهيكل اإليرادات العامة وطبيعة عجز املوازنة العامة وطرق متويله تعكس بشكل حاسم 

طبيعة ومضمون هذه األهداف.
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للموازنة أمهية سياسية كبرية إذ أن إرغام السلطة التنفيذية أبن تتقدم سنواي للمجالس التشريعية النيابية 
لغرض التصديق عليها وإجازهتا من قبل نواب الشعب يف صرف النفقات العامة وحتصيل اإليرادات فان هذا 
يعين إخضاع احلكومة للرقابة املستمرة ، تلك الرقابة اليت تتجلى يف القدرة على تعديل االعتمادات اليت تطلبها 

أو رفض مشروع املوازنة .

 ، واالجتماعية  االقتصادية  احلياة  يف  الدولة  دور  نطاق  اتسع  تزداد كلما  األمهية  من  النوع  هذا  إن 
وتستخدم الدولة املوازنة كـأداة لتعديل توزيع الدخل القومية بي الفئات االجتماعية أو من خالل استخدام 
الضرائب وتوجيه النفقات العامة . إن اهتمامات املوازنة املعاصرة أخذت تتسع وتزداد حيوية نسبة إىل ما كانت 
عليه يف ظل النظرية التقليدية حيث أصبح من أهدافها حتقيق االستخدام الكامل وتعبئة املوارد االقتصادية ، 
واملسامهة يف زايدة الدخل القومي ورفع مستوى املعيشة ، أما يف الدول ذات االقتصاد املخطط ، فيزداد دور 
املوازنة بصورة كبرية جدا ابلنظر لعالقتها الوثيقة بعملية التخطيط االقتصادي ، حيث تصبح املوازنة جزء من 

اخلطة املالية العامة للدولة وابرز أدواهتا التنفيذية.

فلقد متيزت النظرية التقليدية كمرحلة من مراحل التطور االقتصادي واالجتماعي بعدم تدخل الدولة 
يف احلياة االقتصادية واالجتماعية إال يف حدود ضيقة ، من منطلق التأثر مبذهب احلرية الفردية الذي ازدهر 
يف ظل نظام االقتصاد احلر ، فتغلب على فكر هذه النظرية نوع من احليادية االقتصادية اليت تتجسد يف رفض 
التقليديي فكرة العجز يف املوازنة العامة . بينما اخذ دور الدولة يف ظل املالية احلديثة يتوسع ويزداد تدخال 
املالية  السياسة  أدوات  من  رئيسة  أداة  املوازنة  فأصبحت   ، واالجتماعية  االقتصادية  احلياة  نواحي  يف مجيع 
تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية ابملعىن الواسع الذي طبقت يف االقتصادات الرأمسالية 
املتقدمة وأصبحت جزء متداخال مكمال من اخلطة املالية العامة ، لذلك اندثرت اآلراء اليت اندت هبا النظرية 
التقليدية نتيجة تغري الظروف اليت أحاطت مبالية الدولة ، حيث ازدادت نفقات الدولة بصورة مستمرة نتيجة 
زايدة تدخل الدولة املستمر يف احلياة االقتصادية ، ومل يعد احلفاظ على توازن اإليرادات والنفقات العامة يف 
املوازنة السنوية مهما ، وإمنا أصبح التوازن االقتصادي واالجتماعي لالقتصاد القومي ككل هو الذي يستأثر 
ابهتمام السلطة وليس التوازن املايل واحلسايب للموازنة ، ومل يعد التوازن السنوي أمرا تلتزم الدولة بتنفيذه حرفيا 

ذلك ان املالية العامة احلديثة قد وجهت اهتمامها حنو التوازن الدوري.
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أساسية هي  البحث يف مشكلة  للموازنة تفرض ضرورة  االقتصادي واالجتماعي  الدمج  ان عملية   
البحث عن التقسيم الفعال أي البحث يف التقسيمات املناسبة اليت جتعل موازنة الدولة جزء من السياسة ومن 

مث بيان دورها يف حتقيق التوازن املايل واالقتصادي واالجتماعي. 

وإذا ما علمنا أبن األعباء املالية العامة قد جتاوزت ثلث الدخل القومي يف كثري من الدول ، فان ذلك 
ال ميكن أن مير دون أن يؤثر يف اجملتمع ، فلقد أصبحت الدولة متدخلة يف كثري من الدول ، تراقب وتوجه 
من خالل األدوات املالية والتنظيمية فيها ، مما أدى إىل ظهور اجتاه جديد يف دراسة عناصر مالية الدولة اليت 
حتتل املوازنة العامة مكان الصدارة فيها ، وافرز ان توضع هذه العناصر املوازنة والكميات املالية املختلفة الالزمة 
لتمويل النشاط املايل بشقيه االيرادي و االنفاقي يف إطار األوضاع العامة لالقتصاد القومي ، وحتلل يف ضوء 
أتثريها وأتثرها هبذه األوضاع ، كما أن املوازنة ال تعىن بتوازن النفقات واإليرادات فحسب وإمنا صار ينظر 
اىل االقتصاد على املال ، اي وضع موازنة الدولة يف خدمة االقتصاد، كما ان اثر املوازنة اليقل شأان يف اجملال 
االجتماعي عنه يف اجملال االقتصادي ، من خالل اسهامه الفاعل يف حتقيق التوازن االجتماعي وتقومي األوضاع 

االجتماعية الناشئة عن التفاوت يف توزيع الدخول يف اقل تقدير. 

إن التوازن املايل يف ظل املوازنة املتوازنة تتم ترمجته ابلتوازن االقتصادي للمالية العامة ، ويتحقق اذا ما 
تساوت املنافع اليت مت اقتطاعها من الدخل القومي ، اي ان عدم التوازن املايل مرده جتاوز العناصر السالبة يف 
مالية الدولة لعناصرها االجيابية . فاذا كان االقتصاد القومي يف حالة توازن يصبح االستثمار العام ذا انتاجية 
اعلى من مثيله اخلاص وحيصل ابلتايل التوازن االقتصادي للمالية العامة الذي يؤدي بدوره اىل حدوث توازن 
عام مع كمية الناتج القومي يف مستوى اعلى من االول ويرتتب على ذلك نتيجة مباشرة ذات صلة بكل 
من االدخار واالستهالك يف اجملتمع ، ان الدولة هي اليت تقدر تقسيم الدخل القومي بي اهداف االدخار 

واالستهالك.

 كذلك من الضروري العمل على دمج التوازن املايل واالقتصادي ابلتوازن االجتماعي العام ، ويقصد 
يف  التفاوت  ينحسر  حبيث  املواطني  بي  والدخول  الثروات  توزيع  يف  العدالة  حتقيق  االجتماعي  ابلتوازن 
مستوايت املعيشة، فال تستأثر جمموعة جبميع اخلريات االقتصادية او أبكثرها وحيرم منها او يكاد فريق آخر، 
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اي ان يتضاءل التفاوت االجتماعي بي الطبقات حبيث تتقارب امكاانهتا وتطلعاهتا ملا هلذا من امهية يف تطويق 
مظاهر الصراع والتناحر الطبقي ، وهتيئة الظروف املناسبة لالستقرار االجتماعي اذ يؤمن االستمرار يف عملية 

التنمية والتقدم االقتصادي يف اجملتمع.

 ان معظم دول العامل التقوم بعملية التطابق بي األهداف االقتصادية واألهداف االجتماعية فيها ، 
الختالف ظروف كل دولة ، وابلتايل تتعدد وتتأثر اشكال التوازن االقتصادي واالجتماعي املستهدفة مبا تقرره 
من سياسات اقتصادية ومالية ووسائل لتحقيقه، ومن تطبيقات هذه النظرية ان عدم املساواة يف توزيع الدخول 
قد تدفع اصحاب الدخول املرتفعة اىل اكتنازها االمر الذي يقلص فرص االستثمار وابلتايل التقدم االقتصادي 
، وابلعكس فان هذا التقارب يف توزيع الدخول يزيد من نفقات االستهالك وابلتايل يزداد الطلب االستهالكي 

األمر الذي يؤدي إىل زايدة اإلنتاج .

مدخل اىل موازنة 2021

لقد جاءت موازنة 2021 يف ظل ظروٍف يسودها الكثري من التحدايت , ومن أبرز هذه التحدايت 
التداعيات النامجة عن االزمة الصحية النامجة عن جائحة كوروان ، واألزمة املالية والتقلبات احلاصلة يف أسعار 
النفط , وكذلك تداعيات اجراء ختفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر ومدى قدرة السياسات االقتصادية 
على تنفيذ برامج لإلصالح االقتصادي يف ضوء املضامي واألهداف الواردة  يف ) الورقة البيضاء ( ,. فضال 
عن تعرض مشروع املوازنة الذي قدمته احلكومة اىل تغيريات جوهرية عديدة من اللجنة املالية الربملانية طالت 
معظم مفاصل املوازنة يف جانيب االيرادات العامة والنفقات العامة حبيث بدت وكأن هناك موازنتي احدمها 

للحكومة واالخرى للربملان .

مل خترج موازنة 2021 عن ارثها التارخيي ، فهي استنساخ ملا درجت عليه املوازانت العامة يف العراق 
منذ عام 2004 اليت ال ختتلف احداها عن االخرى سوى يف االرقام التقديرية لإليرادات العامة والنفقات 
العامة . اذ ال ميكن توصيف موازنة 2021 ابملوازنة اإلصالحية فهي من منط املوازانت التقليدية اليت تعتمد 
على األبواب والبنود ، إذ تركز على حتقيق اإليرادات دون أي اعتبار للتخطيط املتوسط أو طويل األجل، وال 
يتم فيه تقييم عوامل اإلنتاجية واألداء ، أما النفقات العامة فال حتدد يف ضوء اآلاثر املرتتبة عليها بسبب عدم 
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الرتكيز على االستخدام األمثل هلذه املوارد ، مما يؤدي إىل وجود هدر يف هذه املوارد ، مبعىن آخر أن نظام 
املوازنة العامة يف العراق وحتقيق اإليرادات يركز على القواعد واإلجراءات واللوائح أكثر من تركيزه على الكفاءة 
االقتصادية. وهذا يعين أن املوازانت العامة يف العراق تقوم بنيتها على أساس أن النفقات العامة تصنف إدارايً، 
أي أن النفقات العامة توزع على الدوائر والوزارات اليت تدخل موازانهتا يف املوازنة العامة على شكل اعتمادات 
أو خمصصات سنوية، مث ُتصّنف هذه املبالغ السنوية اليت ختصص لكل وحدة إدارية يف شكل نوعي، ووفق 

الغرض من النفقات اليت تسمى بنود اإلنفاق أو مواد اإلنفاق وغالباً ما تكون متشاهبة.

أما موازنة الربامج واألداء، اليت تفتقد اليها املوازانت العراقية فتهتم بتبويب موازانت الوحدات اإلدارية 
إىل وظائف ومهمات، مث برامج رئيسة مث أخرى فرعية، يُربط بينها وبي البياانت املالية. وهي تزّود اإلدارة 
بوسائل القياس الدقيقة مثل كلفة الوحدة، وقياس العمل ومعدالت األداء. أن موازنة الربامج واألداء تركز على 
أتثري اإلنفاق احلكومي على املواطن من خالل تقدمي اخلدمات املختلفة ، أي مدى الفائدة اليت انعكست 

على املواطن وعلى االقتصاد الكلي، وأثرها على الرفاه االجتماعي.

 وهي تركز على االعمال واالنشطة اليت تقوم هبا الوحدات االرادية ، فيتم رصد املبالغ للربانمج الذي 
تقوم هبا الوزارة وليس للوزارة نفسها وكل ضوء ما مت تنفيذه من الربامج يتم قياس االداء  ميكن توصيف املوازانت 
العراقية ومنها موازنة 2021 ابهنا موازانت توزيعية مهمتها الرئيسة توزيع ايرادات النفط العراقي على ابواب 

الصرف التقليدية دون ان تؤدي اىل تغيري نوعي او هيكلي يف بنية االقتصاد العراقي.

االفرتاضات اليت تقوم عليها موازنة 2021

سعر برميل النفط املصدر = 45 دوالر

معدل صادرات النفط = 3.250 مليون برميل يوميا منها 250 الف برميل من كردستان

سعر صرف الدوالر = 1450 دينار

الناتج احمللي اإلمجايل = 300 ترليون دينار
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املؤشرات العامة ملوازنة 2021

اإليرادات العامة = 101.320 ترليون دينار 

اإليرادات النفطية = 81.171 ترليون دينار

اإليرادات غري النفطية = 20.149 ترليون دينار

نسبة اإليرادات النفطية اىل اىل اإليرادات العامة = 80%

النفقات العامة = 129.993  ترليون دينار

النفقات التشغيلية = 90.559 ترليون دينار وبضمنها أقساط خدمة الدين والربامج اخلاصة

النفقات االستثمارية = 29.136 ترليون دينار

نسبة النفقات التشغيلية اىل امجايل املوازنة العامة = 69.7%

نسبة النفقات االستثمارية اىل امجايل املوازنة العامة = 30.3%

ترتيب موازنة العراق بني املوازانت العربية لعام 2021

1.السعودية =  263.9 مليار دوالر

2.العراق = 89.650 مليار دوالر )حسب سعر الصرف اجلديد (

3. اجلزائر= 62 مليار دوالر

4.قطر = 53 مليار دوالر 

5. املغرب = 51.7 مليار دوالر

6.عمان = 29.380 مليار دوالر
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6.تونس =  19.4 مليار دوالر 

7. االمارات العربية = 15.8 مليار دوالر

8. األردن = 14 مليار دوالر

9.البحرين = 8.780 مليار دوالر 

10.سوراي = 6.8 مليار دوالر

موازنة العراق لعام 2021 هي اثين اكرب موازنة عربية بعد السعودية . موازنة العراق اكرب من موازانت 
اربع دول جمتمعة وهي قطر + االمارات + البحرين + سوراي. وابلرغم من ذلك فالعراق هو الدولة الوحيدة يف 
العامل اليت جلات اىل ختفيض سعر صرف عملتها الوطنية كأحد أساليب متويل عجز املوازنة وهو أيضا الدولة 

الوحيدة اليت استقطعت من رواتب موظفيها لضغط النفقات العامة.

عجز املوازنة

يعادل  ما  أي  دينار  ترليون   28.672 اىل   2021 لعام  العراق  موازنة  يف  املخطط  العجز  ارتفع 
19.773 مليار دوالر ) حمسوبة بسعر صرف الدينار اجلديد يف موازنة 2021 ( وهو األعلى يف اتريخ 
املوازانت العراقية واثين اكرب عجز على مستوى الدول العربية ودول منظمة أوبك بعد السعودية اذ بلغ عجز 
املوازانت يف قطر 9.5 مليار دوالر ، تونس   3.2 مليار دوالر، البحرين  3.4 مليار دوالر اجلزائر 22 مليار 
دوالر السعودية 38 مليار دوالر، علما ان نسب العجز يف املوازنة العراقية 2021 كانت على النحو االيت: 

نسبة العجز من امجايل املوازنة = 22%

نسبة العجز من الناتج احمللي اإلمجايل = %9.6 وهو اعلى أبكثر من ثالثة اضعاف النسبة املقررة يف 
قانون اإلدارة املالية والبالغة 3%

متويل عجز املوازنة

1 ترليون دينار من احلساب املدور لوزارة املالية
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8.5 ترليون دينار سندات وطنية 

 5.649 ترليون دينار خصم حواالت اخلزينة لدى البنك املركزي العراقي 

500 مليار دينار قروض من املصارف احلكومية - الرشيد والرافدين و العراقي للتجارة 

13.023 ترليون دينار من االقرتاض اخلارجي ومن 24 دولة ومنظمة دولية وإقليمية

االيرادات العامة

املصدر الرئيسي لإليرادات العامة يتأتى من االيرادات النفطية. وهذا يعين ان تقديرات االيرادات العامة 
مرتبطة بتقديرات الكميات املتوقع تصديرها من النفط اخلام اضافة اىل تقديرات اسعار النفط العاملية املتوقعة 
وهي عوامل تتميز ابلتقلبات واحياان الشديدة ، مما يوجب احلذر عند تقدير كل من النفقات العامة ) وخاصة 
النفقات التشغيلية اجلارية( وااليرادات العامة . وتعكس هيمنة االيرادات النفطية على االيرادات العامة وتدين 
مسامهة االنشطة غري النفطية طبيعة االختالل الكبري واملستدمي الذي تعاين منه املوازانت العراقية منذ عدة عقود 
واليت تؤشر بدورها مدى هشاشة االقتصاد العراقي وتبعيته املتزايدة لسلعة النفط . بلغت اإليرادات النفطية 
81 ترليون دينار يف موازنة 2021 وهي اقل أبكثر من 12 ترليون دينارعن تقديرات موازنة 2019 بسبب 
اخنفاض سعر برميل النفط املقدر من 46 دوالر اىل 42 دوالر وتراجع كميات النفط املصدرة من 3.880 

مليون برميل عام 2019 اىل 3.250 مليون برميل عام 2021 .  

املالحظ هو التحفظ الشديد يف اختيار سعر برميل النفط املخطط وقدره 45 دوالرا للربميل الذي يبدو 
بعيد جدا عن سعر برميل النفط العراقي املصدر . بلغت نسبة مسامهة اإليرادات النفطية اىل اإليرادات العامة 
يف موازنة 2021 حنو %80 مقابل %20 لاليرادات غري النفطية اليت تتمثل ابلرسوم اجلمركية وحصة وزارة 
واملالية من أرابح الشركات العامة وابلضرائب السلعية والضرائب على الدخول اذ نصت املوازنة على االستمرار 
بفرض ضرائب على كاراتت اهلاتف النقل وبنسبة %20 وفرض رسم مقداره 25 الف دينار على تذكرة 
السفر اخلارجي و 10 آالف دينار على تذكرة الطريان الداخلية مع فرض ضريبة مبيعات بنسبة %10على 
اخلدمات املقدمة يف املوالت واألسواق الكربى ، وفرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة %100 وفرض 
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ضريبة على املشروابت الروحية بنسبة %200 وضريبة على مبيعات السيارات بنسبة 10%. 

النفقات العامة

استحوذ قطاع الطاقة على احلصة األكرب يف موازنة 2021 اذ بلغت 22.4 ترليون دينار بنسبة 17%  
من النفقات العامة مث االمن والدفاع 19.7 ترليون دينار وبنسبة 15.2% 

مازالت النفقات التشغيلية املسيطرة على حجم االنفاق العام وبنسبة )%69.7( من امجايل النفقات 
العامة يف موازنة عام 2021 مقابل %30.3 لألنفاق االستثماري وهي نسبة مرتفعة جدا وهذا ان دل على 
شيء امنا يدل على ان ليس للحكومة من برامج امنائية واضحة املعامل من اجل دفع عملية النمو يف االقتصاد 

العراقي واحلد من احادية االعتماد على النفط.

التشغيلي اجلاري بشكل اساس وهو ما  العام انصب على االنفاق  الكبري يف االنفاق   ان االرتفاع 
يشكل مؤشرا خطريا يف دولة انمية كالعراق حتتاج اىل موارد كبرية وهائلة إلعادة اعماره يف كل اجملاالت ابتداء 
من البىن التحتية مبا فيها التعليم والصحة واالسكان والطرق اىل قطاعات النفط والصناعة والزراعة ابإلضافة 
اىل توفري احلد االدىن ملستوايت معيشة تليق إبنسان يف بلد متخم ابملوارد. اما النفقات االستثمارية فكانت 
لتغطية نفقات املشاريع االستثمارية يف الوزارات يف حي مل خيصص سوى ترليوين دينار العمار وتنمية مشاريع 
االقاليم وتوزع حسب عدد سكان كل حمافظة ومعيار الفقر .. أن االنفاق االستثماري يف العراق غري فاعل 
اي انه غري موجه حنو االستثمار يف البىن التحتية واملشاريع االستثمارية اليت تزيد من الطاقة االنتاجية للبلد 
بيئته االستثمارية .ويالحظ ان موازنة عام 2021 ختلو من املشاريع االستثمارية االسرتاتيجية  وحتسن من 
اليت يرتتب عليها احداث دفعة قوية لالقتصاد العراقي فلم ختصص موارد مالية كافية الستكمال ميناء الفاو 
الكبري مثال الذي ابتدأ العمل فيه عام 2010 ومازال يف مراحله االولية اذ بلغت ختصيصات ميناء الفاو 
الكبري يف املوازنة 400 مليون دوالر يتم اقرتاضها من بنك االسترياد والتصدير الكوري او بضمانته وهو ما 
يعادل %15 من كلفة تنفيذ املرحلة االوىل مليناء الفاو الكبري وهذا يعين اننا حباجة وفقا هلذا املستوى من 
التخصيصات اىل حنو 7 سنوات إلجناز املرحلة االوىل فقط مع ان املدة املقررة إلجنازه تبلغ اقل من 4 سنوات 
قطاعي  التحويلية وخاصة  النفطية  الصناعة  تطوير  االنفاق على  االستثمارية  التخصيصات  تتضمن  مل  كما 
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التكرير والبرتوكيمياوايت . ولذك ينبغي االعتناء بطبيعة االنفاق االستثماري وحتديد اولوايت االستثمار بدقة 
من أجل توفري املقومات الالزمة للنهوض االقتصادي وتعزيز االنتاج احمللي وتوفري املوارد املالية الالزمة لتسديد 

اقساط خدمة الدين اخلارجي .

إن اجتاه النفقات العامة حنو الزايدة، ال يشري اىل جناح السياسة املالية، إذ أن دور هذه السياسة حمدود، 
وإن اإلنفاق العام حيدد، بصورة رئيسة، بناًء على مستوى اإليرادات املتاحة، وبشكل خاص اإليرادات النفطية.

البلد، وهذه الزايدة ستحقق  فارتفاع العوائد النفطية ينجم عنه زايدة العمالت األجنبية الداخلة إىل 
ارتفاعاً يف الودائع احلكومية لدى السلطات النقدية مما يؤدي إىل تنامي قوة مركز احلكومة النقدي، األمر الذي 

يتمخض عنه زايدة يف األنفاق احلكومي .

اجلاري واالستثماري لصاحل  اإلنفاق  التوازن بي  العامة ، وانعدام  النفقات  املستمرة يف  الزايدات  ان 
األول، كانت أحد عوامل ضعف السياسة اإلنفاقية ودورها يف السياسة االقتصادية بعامة لتحقيق أهداف 

االقتصاد يف اإلصالح والتنمية.

منوذج عن كيفية توزيع التخصيصات االستثمارية يف موازنة 2021

الصناعة = 33.220 مليار دينار

الزراعة = 43.460 مليار دينار

التعليم العايل = 81 مليار دينار

الرتبية = 172 ترليون دينار

األوقاف الدينية = 196 مليار دينار

وهذا يعين ان التخصيصات االستثمارية لألوقاف الدينية تعادل ستة اضعاف ختصيصات وزارة الصناعة 
و اكثر من أربعة اضعاف ختصيصات وزارة الزراعة على الرغم من األوقاف الدينية متتلك موارد ذاتية كثرية.
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 كيف ميكن ان يتطور البلد وهو خيصص اقل من 3 ابأللف من موازنته االستثمارية للزراعة والصناعة 
؟؟ وهو ما يضع عالمة استفهام كبرية حول الكيفية اليت ينبغي ان يتم هبا تنويع االقتصاد العراقي يف ظل 
االمهال املتعمد هلذين القطاعي اليت تعرب عنه التخصيصات املتواضعة للصناعة والزراعية اللتان تعدان االساس 
واملرتكز ألي سياسة اقتصادية تستهدف التنويع االقتصادي وتنويع مصادر الدخل وبدوهنما يغدو احلديث 

عن االصالح االقتصادي غري جدي ويفتقد اىل املصداقية .

االنفاق العسكري واالجتماعي يف موازنة 2021

ختصيصات االنفاق العسكري = 19.7 ترليون دينار

حصة االنفاق العسكري من االنفاق العام = 15.2% 

حصة االنفاق العسكري من الناتج احمللي اإلمجايل = 6.5%

ختصيصات االنفاق االجتماعي ) الرتبية والتعليم والصحة ( = 7.335 ترليون دينار

حصة االنفاق االجتماعي من االنفاق العام = 5.6%

حصة االنفاق االجتماعي من الناتج احمللي اإلمجايل = 2.4 %

حصة االنفاق العسكري يفوق حصة االنفاق االجتماعي بنسبة 269%

ميثل العبء االجتماعي الكبري يف العراق احد املقاييس املهمة ملعرفة أثر اإلنفاق العسكري على طبيعة 
النشاطات االجتماعية اليت تقوم هبا الدولة . أن االهتمام ابإلنفاق العسكري على الرغم من أمهيته يف توفري 
االمن واالستقرار إال انه يؤثر سلبيا يف طبيعة اإلنفاق االجتماعي وتطوره املتمثل ابإلنفاق التعليمي والصحي 
العسكري يف حتقيق وبلوغ األمن و  اإلنفاق  احلياة  فدورمها ال يقل أمهية عن  يعدان من ضرورات  اللذين 
االستقرار، ومسامهتهما يف احلد من التهديدات واملخاطر غري املسلحة اليت يتعرض هلا العراق ، خصوصا يف 
جمال األمية واألمراض والتشرد مع ما يعانيه من االختالالت البيئية والفساد، فضال عن دور اإلنفاق التعليمي 
من  الصحية  واألوضاع  التعليمي  املستوى  فتحسي   ، التنمية  لتحقيق  املالئمة  األجواء  هتيئة  يف  والصحي 
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املؤشرات األساسية لتحسي األحوال املعيشية وتعزيز الرقي اإلنساين الذي يعد أهم أداة لتحقيق األمن ومن 
بعدها التنمية.

الديون يف املوازنة 

أقساط خدمة الدين اخلارجي = 6.881 ترليون دينار

تعويضات الكويت = 2.167 ترليون دينار

أقساط خدمة الدين احمللي = 7.880 ترليون دينار

أقساط الدين الداخلي واخلارجي = 17.761 ترليون دينار

الفوائد = 4.596 ترليون دينار

الفوائد على القروض اخلارجية = 1.461 ترليون دينار

فوائد على الدين احمللي = 2.593 ترليون دينار

أقساط الدين الداخلي واخلارجي يف املوازنة املعدلة = 9 ترليون دينار فقط

املوظفون يف موازنة 2021

ارتفع عدد املوظفي على املالك الدائم من 2.941 مليون موظف يف موازنة 2019 اىل 3.263 
مليون موظف يف موازنة 2021 )من بينهم 682 الف موظف يف إقليم كردستان( وبزايدة نسبية مقدارها 
%11 ، منها 172 الف درجة مستحدثة عام 2019 و109 الف درجة مستحدثة عام 2020 و 34 
الف درجة مستحدثة عام 2021 ، يف حي ارتفعت ختصيصات رواتب املوظفي من 43.403 ترليون دينار 
يف موازنة 2019 اىل 53.839 ترليون دينار يف موازنة 2021 وبزايدة نسبية قدرها %24  ، وهي تشكل 
اكثر من %59 من النفقات التشغيلية . وترنفع خنصيصات الرواتب واألجور اىل حنو 70 ترليون دينار عند 
إضافة العاملي ابلعقود واألجور اليومية واملتقاعدين قبل عام 2008 الذين يستلمون رواتبهم من اخلزانة العامة 

ورواتب شبكة احلماية االجتماعية وهو ما يرفع نسبة الرواتب اىل %78 من النفقات التشغيلية. 
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اليت  العراق  الريعية يف  الدولة  املوظفي ورواتبهم تنسجم مع سلوك  اعداد  الكبرية يف  الزايدة  ان هذه 
البيئة  بناء وهتيئة  نتيجة لفشلها يف  العمل  العاطلي عن  العامة المتصاص بعض  الوظائف  تسعى اىل خلق 
االقتصادية املناسبة اليت تؤدي اىل خلق فرص عمل عديدة الستيعاب البطالة املليونية يف العراق وخاصة البطالة 
بي الشباب الذين يزدادون سنواي مبعدالت مرتفعة ويدخلون اىل سوق العمل الذي تتميز ابلبطالة الواسعة 

والعمالة الناقصة .

نقاط الضعف اهليكلية يف موازنة 2021

1.التداخل يف اعداد املوازنة بي وزارة املالية واللجنة املالية الربملانية ، اذ ان املوازنة هي خطة أو برانمج 
عمل ترتجم فيه احلكومة سياستها االقتصادية واالجتماعية إىل أهداف سنوية رقمية ومن مث فإن اعداد املوازنة 
العامة للدولة من الصالحيات احلصرية جمللس الوزراء وهذا ما أكده الدستور العراقي يف املادة 80 رابعا . فيما 
نص الدستور يف املادة 62 اثنيا على االيت ) جمللس النواب اجراء املناقلة بي ابواب وفصول املوازنة العامة، 
وختفيض جممل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقرتح على جملس الوزراء زايدة امجايل مبالغ النفقات ( فيما أكد 

قانون اإلدارة املالية الصادر يف 2019 يف املادة ـ12 اىل ان جمللس النواب:

اواًل : إجراء املناقلة بي أبواب وفصول مشروع قانون املوازنة العامة االحتادية املرسلة من جملس الوزراء.

اثنياً - ختفيض امجايل سقف املوازنة.

اثلثا ـــ االقرتاح على جملس الوزراء زايدة امجايل نفقات املوازنة.

رابعا: املصادقة على القروض والضماانت السيادية واالتفاقيات الدولية

وعلى ذلك فإن ما قامت به اللجنة املالية الربملانية خمالف للدستور العراقي وقانون اإلدارة املالية الذي 
يعطي الربملان فقط صالحية املناقلة وختفيض امجايل نفقات املوازنة دون الدخول يف تفاصيلها اليت ينبغي ان 
ترتك للحكومة ولكن ما حصل حاليا ان اللجنة املالية قد اعادت النظر مبعظم مواد املوازنة ابتداء من تغيري سعر 
برميل النفط املقدر الذي احتسبت على أساسه اإليرادات النفطية مرورا بتغيري سعر برميل النفط اخلام املباع 
اىل املصايف العراقية مع تعديل اإليرادات غري النفطية فضال عن تدخلها التفصيلي يف املواد اخلاصة ابلنفقات 
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العامة وإدخال مواد جديدة وحذف مواد قائمة أخرى ال سياب يبدو ان بعضها غري منطقية منها ما يتعلق 
بتعويض مقاولي عن الضرر الذي حلق هبم جراء ختفيض سعر صرف الدينار من دون فئات الشعب األخرى 
األكثر تضررا وهو االمر الذي أدى اىل انشقاق اللجنة املالية وخروج احد أعضائها عن اللجنة وتعليق عضويته 

فيها احتجاجا على حتول املوازنة اىل ما مساه مبوازنة املقاولي.

 لقد أدخلت اللجنة املالية الربملانية 164 تعديال وأضافت 18 مادة وحذفت مواد أخرى منها : الغاء 
فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة و املتقاعدين، زايدة مبالغ تنمية احملافظات من 2 تريليون اىل 4 تريليون ، 
زايدة مبالغ البرتودوالر للمحافظات املنتجة للنفط من 500 مليار اىل تريليون دينار ، زايدة املبالغ املخصصة 
لشبكة احلماية االجتماعية عن ما خمصص هلا يف موازنة 2021 مبقدار تريليون و نصف دينار لزايدة عدد 
العوائل املشمولة ابملنحة مع زايدة قيمة املنحة نفسها، الغاء الفقرات اليت تبيح بيع عقارات و اصول الدولة 
خشية من تعرض هذا امللف للفساد ، الغاء املادة اخلاصة مبنع تعدد الرواتب، تغيري نسب الضرائب املفروضة 
على السكائر واملشروابت الروحية ، فرض ضرائب على العمالة األجنبية ، تغيري توزيع نسب األرابح الواردة 
يف قانون الشركات العامة الرقم 22 لعام 1997 ، وقد اضطرت هذه التعديالت احلكومة اىل الطعن بعشرة 
مواد يف املوازنة . فضال عن ذلك ابتت االهتامات املتبادلة بي وزارة املالية واللجنة املالية الربملانية حول االخطاء 
العديدة يف موازنة 2021 تشكل سابقة خطرية خاصة بعد نشرها يف اجلريدة الرمسية . والغريب ان اللجنة 
املالية الربملانية قد اكدت اهنا مل تدخل يف االيرادات العامة كل من : الرسوم املفروضة على العمال االجانب 
وضريبة املبيعات على السكائر واملشروابت الروحية ومبالغ بيع النفط اخلام للمصايف وايرادات املاء بعد زايدهتا.

2.عدم ارتباط املوازنة مع خطة التنمية الوطنية اليت تصدرها وزارة التخطيط اذ تبدو املوازنة وكأهنا جمرد 
كشف حساابت او ارقام سنوية لإليرادات العامة والنفقات العامة من دون اهداف تسعى اىل حتقيقها وصوال 
اىل األهداف العامة يف اخلطة اخلمسية لوزارة التخطيط  ، كما ان املوازنة ضعيفة الصلة ابلربانمج االقتصادي 

احلكومي. 

3.تفتقد اىل رؤية وزارة املالية املستهدف حتقيقها يف املوازنة وخاصة فيما يتعلق مبساندة القطاعات 
املالية وتوفري  االقتصادي املتضررة من جائحة كوروان ودعم شبكة احلماية االجتماعية  واستدامة املؤشرات 
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مصادر التمويل مع احملافظة على احلدود االمنة للدين العام وبرامج التنمية البشرية وحتفيز النشاط االقتصادي .

واحلماية  العامة  وااليرادات  العام  االنفاق  املوازنة يف جوانب  اإلصالحية يف  السياسات  تتضح  4.مل 
االجتماعية .فهي مل تكن موازنة تقشفية تنسجم مع طبيعة االزمة االقتصادية اليت يعاين منها العراق واليت 
تتطلب موازنة رشيدة تركز على االنفاق الضروري بل كانت توسعية اكثر مما كانت عليه املوازانت السابقة 

وخاصة يف النفقات التشغيلية املتعلقة ابلوزارات واهليئات املستقلة .

5.الطبيعة الريعية الغالبة يف املوازانت العراقية ومنها موازنة عام 2021 ، ويتضح من خالل املسامهة 
النسبية لاليرادات النفطية يف اإليرادات العامة واليت بلغت يف موازنة 2021 حنو %80 وترتفع عمليا اىل ما 
بي %95-92 . وتتسم املوازانت العراقية أبهنا تسري بشكل متسق مع أسعار النفط املتذبذبة يف األسواق 
النفط  ترتفع أسعار  املوازنة حي  إيرادات  أوامنية او صحية ، فرتتفع  اقتصادية  أو  الدولية ألسباب سياسية 
وتنخفض ابخنفاضها. اذ نتيجة الخنفاض اسعار النفط وكميات التصدير عام 2020 ، اخنفضت العائدات 
النفطية من 76.185 مليار دوالر عام 2019 اىل 40,488 مليار دوالر عام 2020 ، وهو ما أدى 
اىل اخنفاض النفقات العامة من 119 مليار دوالر يف موازنة عام 2019 اىل 89.7 مليار دوالر يف موازنة 

.2021

6.غياب اتم للمؤشرات الكمية املستهدفة عام 2021 ومنها معدل النمو االقتصادي  ومعدل منو 
متوسط دخل الفرد ومعدل منو التوظيف ومعدل منو الدين العام ومعدل الفقر وغريها من املؤشرات اليت ميكن 

االعتماد عليها يف تقييم املوازنة . وعدم وجود صلة بي املوازنة وخطة التنمية الوطنية 2018 - 2022

7.تتقاطع موازنة 2021 يف بعض موادها مع القواني العراقية النافذة ومنها قانون ضريبة الدخل رقم 
113 لعام 1982 وتعديالته وقانون اإلدارة املالية وقانون الشركات العامة لعام 1997 .

8.تفتقد اىل الدقة يف مؤشراهتا التقديرية اليت تعد من اهم خصائص املوازانت احلديثة ويتضح ذلك 
جليا يف املبالغة الكبرية يف تقدير النفقات العامة وااليرادات غري النفطية.

9.غلبة النفقات التشغيلية على النفقات العامة اذ بلغت %69.7 مقابل %30.3 فقط للنفقات 
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االستثمارية اليت تكمن مشكلتها ليس فقط ابخنفاض حصتها يف املوازنة فحسب , وامّنا أيضا يف ضعف وعدم 
كفاءة الطاقة االسـتيعابية يف تنفيذ التخصيصات , واالشكاليات املتعلقة ابلعقود احلكومية وأبساليب وآليات 
تنفيذ املشاريع , وهي مشاكل ليست بعيدة عن املعوقات اليت حتول دون حتقيق شـراكة فاعلة بي القطاع 
املشاريع وأعمال  املشاركة يف  العالقة بشـؤون  املعين بشـؤون االستثمارات واجلهات األخرى ذات  احلكومي 
تنفيذها . كذلك فاّن استمرار اخنفاض نسبة التخصيصات االستثمارية لقطاع الصناعة التحويلية والقطاع 
الزراعي والسياحي، يُعد من املعوقات املهمة لعملية التنويع االقتصادي وحتفيز القطاع اخلاص على املشاركة يف 
هذه املشاريع .  ومن مث فاّن اصالح هذا اجلانب يُعد على قدٍر كبري من األمهية من أجل تعزيز دور املوازنة يف 
االستثمارات احلكومية اليت ينبغي أن تقوم على أساس املعايري االقتصادية يف االنفاق وحتقيق املنجزات التنموية 

احلقيقية , واحلد من حاالت التلكؤ والفشـل الذي يصيب املشاريع االستثمارية .

10.االرتفاع الكبري يف النفقات العسكرية وهو ما ميثل عامل مزامحة مع النفقات املدنية اليت ميكن ان 
تذهب اىل اجملاالت االقتصادية واالجتماعية وحتسي مستوايت معيشة املواطني 

11.العجز الكبري يف املوازنة والذي يبلغ  28.7 ترليون دينار أي حنو أي ما يعادل 19.8 مليار 
دوالر ، فيما بلغت نسبة العجز من امجايل املوازنة  %22 ، و نسبة العجز من الناتج احمللي اإلمجايل 9.6% 
وهو اعلى بنحو اكثر من ثالثة اضعاف النسبة املقررة يف قانون اإلدارة املالية والبالغة %3 . اصبح العجز 
صفة مالزمة للموازانت العراقية ومل تستثىن موازنة عام 2021 من هذه الصفة. ان مصدر اخلطورة احلقيقية, 

كقاعدة عامة, يتاتى من الربط الوثيق بي منو عجز املوازنة ومنو املديونية الداخلية واخلارجية.

وهذا االمر قد يدخل االقتصاد واملوازانت الالحقة يف حلقة مفرغة ذات ااثر مدمرة لالقتصاد يفرض 
على العراق بشكل رئيسي االقرتاض الداخلي واالقرتاض اخلارجي لتغطية العجز الكبري يف املوازنة . ان اللجوء 
اىل االقرتاض اخلارجي والبحث عن مصادر متويل خارجية ينبغي ان يكون لتغطية فجوة املوارد ) االستثمار – 
االدخار ( واضافتها اىل املوارد املتاحة لالقتصاد ، فإذا استخدمت هذه املوارد بشكل جيد من خالل توجيهها 
حنو االستثمارات املدرة للدخل اليت تسهم يف تنويع االقتصاد فإهنا تفيد البلد وتساهم يف عملية التنمية والنمو 
، اما اذا كانت الديون موزعة بشكل غري مالئم من خالل توجيهها حنو االنفاق التشغيلي كما هو احلال يف 
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العراق فإن تكاليف االستدانة تساهم يف تعقيد املشاكل االقتصادية الكلية يف شكل مستوايت غري مستدامة 
من خدمة املديونية . ان العجز الكبري يف موازنة عام 2021 واملقدر بنحو 28.67 ترليون دوالر يتم تغطية  
اجلزء االكرب الذي يبلغ 27.67 ترليون دينار من االقرتاض الداخلي واخلارجي .وهذا يعين ان نسبة 96.5% 
من عجز املوازنة العراقية لعام 2021 جيري تغطيته من االقرتاض الداخلي واخلارجي . ويالحظ ان اجلانب 
االكرب من هذه القروض تذهب لدعم املوازنة لألغراض التشغيلية مما ستشكل مستقبال قيدا كبريا على امكانية 
االقتصاد العراقي يف التنمية والتطور بسبب االستحقاقات الكبرية مستقبال ألقساط خدمة الدين اليت ينبغي 

على العراق دفعها على حساب تنمية االقتصاد العراقي.

12.االعتماد على االقرتاض الداخلي واخلارجي يف متويل عجز املوازنة ، وهو ما سيؤدي اىل ارتفاع 
أقساط خدمة الدين السنوية والتأثري سلبيا على احتياطي البنك املركزي العراقي من العمالت األجنبية . اذ 
بلغ حجم الدين الداخلي واخلارجي للعراق حنو 113 مليار دوالر بضمنها ديون معلقة قيمة 40 مليار دوالر 
لثمان دول، منها إيران والسعودية وقطر واإلمارات والكويت، وهذه الدول مل تشطب ديوهنا بعد، رغم أهنا 
خاضعة لنادي ابريس ، وهناك 23 مليار دوالر واجبة الدفع إىل صناديق تنموية. أي ان حجم الدين اخلارجي 

الكلي يبلغ 63 مليار دوالر يف حي ان حجم الدين الداخلي يبلغ حنو 50 مليار دوالر . 

بتسليم  يتعلق  فيما  وخاصة  واملركز  اإلقليم  بي  العالقة  املشاكل  حلل  املالئم  االطار  تتضمن  13.مل 
العائدات النفطية وقامت ابستنساخ النص السابق املثري للجدل من موازنة 2019 ووضعته يف موازنة 2021 
يف املادة 11 الفقرة ج اليت تسمح لإلقليم بعدم تسديد اإليرادات االحتادية املتعلقة ابلنفط واملنافذ على ان 

يتم استقطاعهما من حصة اإلقليم يف املوازنة البالغة 12.67% .

14. مل تبتعد املالية العامة العراقية طوال السنوات املاضية عن دائرة التناقض بي مسألةالكفاية االنتاجية 
وبي مسألة العدالة يف توزيع مثار الناتج احمللي االمجايل للبالد ، فكفة العدالة يف توزيع عوائد املوازنة قد هيمنت 

على مسألة الكفاية االنتاجية.

15. التأخري املتواصل يف إقرار املوازنة العامة والذي ميتد غالبا اىل شهر نيسان من العام الالحق فضال 
عن ان هناك فجوة زمنية تصل ما بي اعتماد املوازنة العامة من الربملان وبي إشعار وزارة املالية إلطالق صرف 
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مبالغ التخصيصات من جهة وبي إيداع تلك املبالغ يف حساابت الوزارة من جهة أخرى , وهذا األمر قد 
يرتك أتثريا سلبيا على تنفيذ املشاريع واجنازها .

التوصيات 

1.أتسيس مكتب خاص ابملوازنة من شأنه توفري املعلومات اخلاصة ابملوازنة بشفافية اتمة ومبا يسمح 
للسلطة التشريعية واملواطني من معرفة الكيفية اليت تنفق فيها األموال مما يفسح اجملال حملاسبة املخلي واحلد 

من الفساد.

2. تعزيز العالقة بي السلطة التشريعية واملؤسسات الرقابية والتعاون فيما بينها من أجل تعزيز الشفافية 
يف املوازنة العامة للدولة وحتقيق األهداف املشرتكة اليت تسعى إىل استخدام املوارد العامة بكفاءة عالية لبلوغ 

تنمية مستدامة ومتنوعة .

3. من الضروري ان يكون هناك مكتب تنسيق مشرتك بي وزارة املالية واللجنة املالية الربملانية يواكب 
واالنتخابية  السياسية  للمزايدات  وختضع  املوازنة  تتأخر  ال  لكي  االولية  مراحلها  منذ  املوازنة  اعداد  عملية 

واالبتعاد عن اهدافها االقتصادية واالجتماعية.

االرتقاء  من  لتمكينها  العامة  والشركات  واهليئات  والدوائر  للوزارات  الذاتية  القدرات  بناء  4.ضرورة 
ابملستوى املعاشي للمواطن العراقي من خالل توسيع اخلدمات الصحية والتعليمية والبلدية والبيئية فضال عن 

تنمية القدرات ملوظفي الدولة.

5. توزيع التخصيصات لتحقيق التوازن بي تقدمي اخلدمات العامة وحتقيق معدل منو اقتصادي مناسب 
هبدف التوسع يف عملية االعمار وتطوير البىن التحتية لتوفري املناخ املناسب جلذب االستثمارات. مع ضرورة 
رسم سياسة إنفاقية تبىن على أساس وضع األولوايت يف حتقيق األهداف . مثل حتقيق االستقرار املايل والنقدي 
والوصول إىل مستوايت متقدمة من النمو االقتصادي، ومعاجلة اإلختالالت اهليكلية يف املوازنة العامة ويف 
االقتصاد العراقي بعامة، واحلد من معدل البطالة  اليت تعد من املشاكل اخلطرة اليت يعاين منها العراق على 

الصعيدين  االقتصادي واالجتماعي.
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6. العمل على تنشيط القطاع اخلاص ومنحه التسهيالت والتخصيصات الالزمة ليكون قائدا يف حتقيق 
التنمية .

7.السعي اىل حتقيق التوازن بي االيرادات والنفقات لتقليل عجز املوازنة وختفيف عبء الدين العام . 
ويتحقق ذلك من خالل تعظيم اإليرادات العامة وخاصة غري النفطية و ضرورة تكثيف مساعي الدولة لضبط 
اإلنفاق وترشيده، ويتطلب ذلك إصالح بنود اإلنفاق العام وجوانبه املتعددة، وحتسي كفاءة إدارات اإلنفاق 
والدين العام ووضع املوازانت من منظور متوسط املدى أيخذ يف احلسبان املوارد املتاحة واألهداف التنموية . 
وأن يكون شعار من يصنع القرار ويتخذه هو أن العربة ليس يف حجم اإلنفاق، بل مبدى انعكاس هذا اإلنفاق 

ابملنفعة على أفراد اجملتمع.

8.إن استخدام الفوائض املالية الكبرية يف اإلنفاق على تنمية البىن التحتية وتطويرها وحتسي التعليم 
والصحة يكون أكثر فاعلية إذا ما رافقه إحداث املزيد من التخفيض يف الدين العام )التزامات الدولة(، وإنشاء 

وتغذية صناديق تثبيت اإليرادات وصناديق االدخار وذلك لضمان استقرار الوضع املايل .


