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إذ مت  احلايل،  العام  العراقي متأخراً خالل  النواب  قبل جملس  العامة من  املوازنة  إقرار  جاء 
التصويت عليها يف 31- آذار 2021 بعجز قدر حنو )28( ترليون دينار عن موازنة بلغ حجمها 
)129( ترليون دينار مقابل إمجايل لإليرادات العامة خططت بـ)101( ترليون دينار عن إيرادات 
نفطية خططت حنو )81( ترليون بسعر نفط حتوطي )45$( على أساس سعر صرف )1450( 

يف حي أن إمجايل اإليرادات غري النفطية ارتفعت حنو )20( ترليوانً مقارنة مبوازنة العام 2020.
الشكل )1(: املوازنة العامة 2021 بعد تصويت جملس النواب العراقي )ترليون دينار(

 )مصحح( 

 في العراق 2021أثر ارتفاع أسعار النفط على موازنة  
 

 أحمد حامد الهذال 

 باحث اقتصادي

 

تم  إذ  الحالي،  العام  خالل  متأخرًا  العراقي  النواب  مجلس  قبل  من  العامة  املوازنة  إقرار  جاء 

بلغ  28بعجز قدر نحو )  2021آذار    -31التصويت عليها في   موازنة  عن  دينار  ترليون  حجمها ( 

( ترليون دينار عن إيرادات  101( ترليون دينار مقابل إجمالي لإليرادات العامة خططت بـ)129)

( 1450$( على أساس سعر صرف )45( ترليون بسعر نفط تحوطي )81نفطية خططت نحو )

( نحو  ارتفعت  النفطية  غير  اإليرادات  إجمالي  أن  حين  العام  20في  بموازنة  مقارنة  ترليونًا   )

2020 . 
 بعد تصويت مجلس النواب العراقي )ترليون دينار(  2021(: املوازنة العامة 1لشكل )ا

 
    2021/ اذار/  31املصدر: الشكل من اعداد الباحث باالعتماد على قانون املوازنة املصوت عليها في             

 

االنفاق االنفاق الجارياجمالي النفقات
الرأسمالي

اإليرادات 
النفطية

اإليرادات 
األخرى

اجمالي 
اإليرادات

2021موازنة 

اجمالي النفقات االنفاق الجاري االنفاق الرأسمالي اإليرادات النفطية اإليرادات األخرى اجمالي اإليرادات

موازنة 2021

املصدر: الشكل من اعداد الباحث ابالعتماد على قانون املوازنة املصوت عليها يف31 / اذار/ 2021  

أثر ارتفاع أسعار النفط على موازنة 2021 في العراق

أحمد حامد الهذال *

* ابحث اقتصادي.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

كثرياً ما يتداول ان سعر الربميل النفطي إذا ارتفع مبقدار دوالر واحد سرتتفع معه اإليرادات 
العامة حنو )1.5-1( مليار دوالر سنوايً، واعتقد ان هذا التحليل غري دقيق ألن من حيدد العجز 
او الفائض ليس فقط أسعار النفط، فضاًل عن أن سعر النفط العراقي يقل عن خام برنت، الذي 
يبلغ )74.90( حسب اخر حتديث يف 24 حزيران من العام احلايل، وكلفة االستخراج الربميل 
أبقل  يباع تقريباً  العراق  النفطي يف  الربميل  العراق تصل إىل )9.5$( كما ان سعر  النفطي قي 
من )7( دوالرات من سلة النفوط العاملية، ألنه حيتوي على نسبة من املاء والشوائب، ففي احد 
الفرتات قام العراق بتصدير كمية من النفط اىل احد الدول االوروبية، وجاء االتفاق على ان النفط 
العراقي تنخفض فيه نسبة املاء والشوائب اآلخرى، فعند وصول هذه الشحنة إىل البلد االورويب، 
تبي انه حيتوي على كمية كبرية من املاء، فعندها طالب اجلانب الغريب بغرامة ودفع تكاليف تصفية 
النفط، فضاًل عن ختفيض الكمية املباعة بعد تصفيته، وابلرغم من حتديد حصة الصادرات النفطية 
العراقية اال ان هذا التحديد ال يستند فقط اىل االتفاقيات مع اوبك، وامنا لعدم حاجة السوق هلذه 

الكميات وحسب الظروف االقتصادية.
حول الصناعة النفطية واإلنتاج والكلف:

حفر البئر االستكشافية يرتاوح من 6-5 مليون دوالر، وإن جولة الرتاخيص البرتولية هي عبارة . 1
عن جمموعة من اإلجراءات والفعاليات اليت تبتدئ بقرار وزارة النفط ابختيار عدد من الرقع 

االستكشافية واحلقول النفطية والغازية وتنتهي ابلتوقيع النهائي لعقود اخلدمة. 
نفط . 2 شركة  وهي  االستخراجية،  الوطنية  الشركات  مسؤولية  من  اخلدمة  عقود  تنفيذ  يكون 

قار،  نفط ذي  الوسط وشركة  نفط  نفط ميسان، شركة  البصرة، شركة  نفط  الشمال، شركة 
والقرار النهائي يكون عند شركة سومو الهنا من تصادق على هذه اجلوالت بعد احتساب بعد 

عملية حسابية.
والشركة . 3  ،%  50 العراقية  الشركة  حصة  ان  فمثاًل  الكلف،  يتحمل  ال  احلكومي  الشريك 

االجنبية 50 %، فأن الشركات االجنبية تدفع مجيع الكلف، أما يف حالة االرابح فيتم تقسيمه 
حسب نسبة الشراكة.

 .4 )74( 2018هي   - 2021 الرتاخيص من  والتشغيلية جلوالت  الرأمسالية  الكلف  امجايل   
مليار دوالر.



5

أثر ارتفاع أسعار النفط على موازنة 2021 يف العراق

إن هذه الكلف هي جزء من عملية االستثمار ألهنا ستساهم يف زايدة االبنية واملنشآت النفطية . 5
وحفر آابر جديدة، وابلتايل ستساهم يف رفع معدل االنتاج النفطي.

 نسبة كلف اإلنتاج إىل إمجايل العوائد هي )14 %( للمدة 2010 - 6.2018. 
نسبة رحبية الشركات من إمجايل العوائد للمدة ذاهتا هي )1.2 %(.. 7
احلصيلة الضريبية للموازنة العامة من هذه األرابح )2.5( مليار دوالر.. 8
كلفة الربميل يف الكويت )8.5$( ويف السعودية )9.10$( ويف العراق )$9.5(.. 9

 العوامل الثالثة يف حتديد الفائض\العجز:
أسعار النفط: وهو سعر متقلب يومياً وليس شهرايً أو سنوايً فاملعدل السنوي هلذا السعر يعتمد . 1

على انتهاء السنة املالية هلذه املوازنة ومن مثة تصبح ميزانية فعلية ميكن تقديرها يف حال كوهنا 
تقيم بعجز/فائض.

الكميات املصدرة: هذا العامل الذي ال يقل أمهية عن العامل األول، وهو يف عالقة طردية مع . 2
األول يف حالة الفائض وعكسية يف حالة العجز، فإذا ارتفع االثني معاً سيكون لدينا فائض 
كبري لكن ليس كل ما خيطط يف املوازنة سيكون فعلي هناية السنة، فعلى سبيل املثال كانت 
الصادرات النفطية خالل شهر كانون الثاين من هذا العام حنو )2.960( مليون برميل وهو 
خيتلف عن ما خمطط له يف موازنة 2021 والذي يبلغ )3.250.( وهو اقل من الفعلي فضاًل 
قدر يشمل )250( الف برميل من إقليم كردستان واألخري مل ينفذ هذا القانون 

ُ
عن أن هذا امل

ويسلم النفط عرب سومو والغريب ان موازنة االقليم مستمرة من قبل احلكومة االحتادية..! عموماً 
إن هذه العالقة يف اجتاهي رمبا ان ارتفاع اسعار النفط سيلغي أثر اخنفاض الكميات املصدرة، 

أو العكس ارتفاع الكميات املصدرة ستلغي اثر اخنفاض اسعار النفط يف املستقبل.
االيرادات غري النفطية: هذا العامل تقريباً مستقر على ما خمطط له، ألنه يعتمد على شيئي: . 3

جنوب  من  بثورة كمركية  احلكومة  قامت  فلو  الكمركية،  واملنافذ  الضريبية  واإليرادات  الدولة 
البصرة حىت مشاله يف االقليم ستتغري املعادلة حتماً، لكن هناك أهداف واتفاقات سياسية وغالباً 

من خالل منطق القوة حتول دون تغريات يف هذا العامل.
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حتليل البياانت الفعلية:
الصادرات النفطية خالل شهر أاير 

=89,881 م.برميل, )منها 86.800 مليون برميل من اجلنوب(
معدل سعر النفط خالل الشهر

$65.8 =
الفرق يف أسعار النفط خالل الشهر

$20.8 =
اإليرادات النفطية خالل الشهر

 = 5.917 مليار دوالر
فرق اإليرادات النفطية خالل الشهر

 = 1.797 مليار دوالر.
الصادرات وااليرادات النفطية كانون الثاين – شهر ااير من العام 2021

املتغري

الكميات املصدرة 
الكلية

م.برميل

الصادرات

من البصرة

م.برميل

نسبة 
الصادرات 
من البصرة 
اىل الكلية

سعر 
الربميل 
النفطي

$

االيرادات النفطية

$

االشهر
كانون 
الثاين

88,922,69785,870,503% 9653.5864,765000,467

9660.4875,013,013,969 %82,877,75779,105,329شباط
9663.3715,786,536,232 %91,311,92988,240,184اذار
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9662.7795,549,517,235 %88,398,31985,534,916نيسان
9665.8425,917,932,792 %89,881,26886,820,355ااير

املصدر: اجلدول من اعداد الباحث ابالعتماد على وزارة النفط، شركة تسويق النفط )سومو(
افرتاضني حسب األرقام الفعلية أعاله:

1-  ان كل شهر سيكون لدينا فائض يف اإليرادات عما هو مثبت يف املوازنة ويساوي 
)2( مليار دوالر فهذا يعين ان الفائض خالل )12( شهراً سيكون )24( مليار دوالر مقومة على 

أساس سعر صرف )1450( 
= )34.800( ترليون - عجز املوازنة البالغ )28( ترليون دينار

 = )6.800( ترليون دينار وهذا هو الفائض خالل هذه السنة حسب االفرتاض األول.
2- ان معدل سعر الربميل النفطي خالل األشهر اخلمسة املاضية من هذه السنة 2021 
= )59.5( وهو أقل من معدل سعر الربميل النفطي خالل شهر ااير احلايل والبالغ )$65.8( 
وهذا يعين ان االرتفاع يف أسعار النفط يف األشهر القادمة سيلغي أثر االخنفاض يف األشهر السابقة 
من عام 2021 وهو ما يعين أن املعدل السنوي التقرييب ألسعار النفط خالل العام 2021 يص 
)65$( وأن الفائض سوف يسد عجز املوازنة كما هو يف االفرتاض األول وسيزداد عنه حنو )-7

10( ترليون سيَدور يف املوازنة القادمة واليت ستخطط بعجز أكرب من العجز احلايل حسب تزايد 
اإلنفاق اجلاري على وجه اخلصوص.


