موازنة العراق العامة لسهة  5102الطموح والتحديات

و.و .حُذر جاسى حًسج /األياَح انؼايح نًجهس انىزراء

ادلستخلص

تعد عممية إعداد وتخطيط الموازنة العامة لمدولة لمسنوات المقبمة مف اىـ العمميات التي تقوـ بيا

الجيات الحكومية المختصة  ,فمف خالؿ قراءة فقرات الموازنة العامة الية حكومة وفي اي وقت يمكف معرفة

توجيات تمؾ الحكومة لمسنة او لمسنوات الالحقة إذ اف تمؾ التخصيصات تمثؿ البرنامج الحكومي المزمع
تنفيذه لمفترة القادمة والذي ينعكس عمى طبيعة التخصيصات المرصودة لكؿ فقرة مف فقرات الموازنة واالىمية
النسبية لكؿ منيا بحسب نسبة التخصيص ,والىمية موضوع الموازنة العامة لمدولة في العراؽ بوصفو يتمتع

بوفرة موارده الطبيع ية فضال عف وجود االيدي العاممة التي يمكف اف تسيـ في رفد االقتصاد الوطني .جاء ىذا
البحث الذي أستعرض طبيعة ايرادات الموازنة العامة مقابؿ النفقات العامة التي تتحمميا الحكومة لتأميف

ديمومة استمرار القطاعات المختمفة .

وقد تضمف البحث خمسة محاور خصص المحور االوؿ لمقدمة البحث ومنيجيتو التي تبنت فرضيتيف االولى

تتعمؽ باعتماد الحكومة في العراؽ عمى اسموب التخطيط المسبؽ لتنويع مصادر االيرادات مع وجود تنسيؽ حكومي بيف
السياستيف المالية واالستثمارية لتحقيؽ ذلؾ الغرض  .بينما استندت الفرضية الثانية الى اعتماد الجيات الحكومية

لسمسمة مف االولويات في تخصيص موارد الموازنة العامة بما يضمف سد االحتياجات الداخمية اوالً وايجاد مشروعات
استثمارية تضمف تشغيؿ االيدي العاممة وخمؽ بيئة مستدامة مف جية اخرى .وخصص المحور الثاني لمجانب النظري

مف البحث والتعرؼ عمى اسموب التخطيط االمثؿ لمموازنة العامة لمدولة بينما تناوؿ المحور الثالث طبيعة مكونات

الموازنة العامة لمدولة في العراؽ مف حيث االيرادات والنفقات.بينما سمط الضوء في المحور الرابع عمى أىـ التحديات

التي تواجو موازنة عاـ  5102والسنوات التي تمييا وذلؾ بسبب االزمة االقتصادية واالمنية التي تجتاح البمد.وقد كانت
خاتمة البحث في المحور الرابع الذي تضمف االستنتاجات التي شخصيا الباحث مف خالؿ استعراضة لفقرات البحث

المعززة بالكشوفات الرقمية فضال عف الحاالت المشخصة مف خالؿ التجربة العممية ومنيا تشخيص تضخـ النفقات
العامة اذ ينصب الجزء االكبر منيا لتغطية ال نفقات الجارية والذي يذىب معظمة لمرواتب واالجور ,ضعؼ دراسات
الجدوى لممشروعات االستثمارية والذي انعكس عمى المطالبات المكررة لزيادة التخصيصات المقرة ليا .وقد جاءت

التوصيات لتعزز البحث مف خالؿ النقاط التي وجد الباحث انو مف الميـ االخذ بيا لمنيوض بواقع الموازنات العامة

لمدولة في العراؽ لمسنوات القادمة.

ادلصطلحاث الرئيسيت للبحث /النفقات الجارية -النفقات االسثمارية -اإليرادات السيادية  -المرض
اليولندي -النفقات الحاكمة -الناتج المحمي االجمالي . (GDB) Gross Domestic Product
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ً
أًال  :ادلقذهت

احملٌر االًل  /ادلقذهت ًهنيجيت البحث

عادة ماتعد الموازنة العامة لسنة قادمة لذلؾ فأف مف بيف التحديات التي تواجو مخططييا ىي دقة

التقديرات لاليرادات والنفقات المتوقعة خالؿ تمؾ السنة وعنصر الالتأكد الذي يحيط بيا  ,كذلؾ فأف تنوع

مصادر ايرادات الموازنة يمثؿ مستوى التخطيط الذي تتمتع بو الجيات التي تعد تمؾ الموازنة فاالعتماد عمى
مصدر واحد لتمويؿ الموازنة العامة يزيد مف نسبة المخاطرة في توفير التخصيصات المطموبة االمر الذي

يتطمب وجود مرونة كافية في عممية التخطيط ووضع البدائؿ الكفيمة بتحقيؽ اىداؼ الموازنة معا في حاؿ

حدوث اي تغير في العوامؿ الخارجية  ,ولعؿ تخطيط الموازنة العامة في العراؽ لعاـ  5102والسنوات التي
تمييا يمثؿ خير دليؿ عمى حجـ التحديات التي تواجو الحكومة فيما يختص بوضع تقديرات واقعية لاليرادات
العامة لتمبية االحتياجات المتزايدة لمتخصيصات المالية في المجاالت المتعددة والسيما مع تحدي انخفاض

اسعار النفوط عالميا ومف ثـ قمة االيرادات النفطية التي تمثؿ المورد االساس اليرادات الموازنة العامة .
واالحتياجات لمنفقات في المجاالت المختمفة( والتي ازدادت حدتيا بعد نشوب الحرب ضد االرىاب بعد العاشر

مف حزيراف عاـ  )5102وذلؾ لمجابية متطمبات الحرب  ,ايواء النازحيف  ,تعويض النقص الحاصؿ في
الصادرات النفطية  ,تاميف النفقات الجارية مف الرواتب واالجور والنفقات الحاكمة وغيرىا وصوال الى تمبية

التزامات الحكومة التي نشأت مف السنوات السابقة وذلؾ عف تخصيصات المشروعات االستثمارية المستمرة

فضال عف الحاجة ال ى التنمية االقتصادية التي تتطمب تخصيص مزيدا مف المبالغ لممشروعات الستراتيجية
الميمة.

ً
ثانيا  :هشكلت البحث

تعاني عممية إعداد الموازنة العامة في العراؽ العديد مف المشاكؿ المرتبطة بتخصيص الموارد المتوقعة

عمى شقي الموازنة ( الجاري واالستثماري ) مف جية وبيف القطاعات والمناطؽ الجغرافية المختمفة مف جية

أخرى  ,إذ إف عممية التخصيص تمؾ تبتعد بشكؿ ممحوظ عف أسس التخطيط األستراتيجي سواء كاف ألغراض

رسـ خطط التنمية( متوسطة  ,بعيدة األمد) أو ألرساء سياسات مالية واضحة لمحكومة والذي انعكس بشكؿ

واضح عمى تدني نسب التنفيذ والصرؼ لممشروعات االستثمارية قياسا بحجـ التخصيصات الموضوعة.

ً
ثالثا :أىويت البحث

تكمف اىمية البحث في تناولو لعدد مف الحقائؽ الخاصة بالموازنة العامة لمدولة في العراؽ معز ازً

بالكشوفات الرقمية والتي يمكف منيا استنباط صورة واضحة عف طبيعة االيرادات والنفقات الكمية وحجـ
التحديات التي تواجو عممية تخطيط الموازنة العامة وطبيعة الق اررات االقتصادية والمالية التي ينبغي عمى

الحكومة االخذ بيا بغية اصالح الوضع االقتصادي والنيوض بو.
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ً
رابعا :أىذاف البحث

ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى طبيعة ايرادات ونفقات الموازنة العامة لمدولة في العراؽ لممدة بيف

 5112و  5102ومف ثـ دراسة أىـ التحديات التي تواجو صانعي القرار فيما يخص تنويع مصادر الدخؿ مف
جية وتوجيو التخصيصات المالية المتاحة لتنفيذ متطمبات البرنامج الحكومي مف جية اخرى.

ً
خاهسا :فرًض البحث

أ .تستند عممية تخطيط الموازنة العامة لمدولة في العراؽ الى سياسة حكومية واضحة يمكف االسترشاد بيا

لتنويع االيرادات العامة لتجنب االعتماد الكمي عمى االيرادات المتأتية مف النفط فضال عف وجود تنسيؽ تاـ

بيف السايسة المالية والسياسة االستثمارية لتأميف ذلؾ التنوع.

ب .اعتماد الجيات الحكومية لسمسمة مف االولويات في تخصيص موارد الموازنة العامة بما يضمف سد
االحتياجات الداخمية اوالً وايجاد مشروعات استثمارية تضمف تشغيؿ االيدي العاممة وخمؽ بيئة مستدامة مف

جية اخرى.

ً
سادسا  :إسلٌب البحث

اعتمد البحث اسموب الوصؼ والتحميؿ وكذلؾ االستنباط والدراسة المباشرة لمواقع الفعمي لتخصيص

االيرادات المتحققة في الموازنة العامة لمدولة .

احملٌر الثاني /ادلٌازنت العاهت للذًلت (االيراداث ًالنفقاث)

مع اختالؼ اليياكؿ التنظيمية لمدوؿ وتبنييا ألساليب متغايرة مف الموازنات بما يتناسب مع طبيعة

أنظمتيا السياسية والتشريعية وتقسيماتيا اإلدارية مف جية وحجـ وتنوع اقتصادياتيا ومدى شمولية التخطيط
مف جية أخرى ,لـ يعد ىناؾ أنموذجاً موحداً لتخطيط الموازنة العامة فيي تختمؼ مف حيث اإلعداد مف ٍ
بمد

الى أخر( .(Schick,1999:4

وعمى الموازنة العامة تبني سياسة واضحة لتحديد أي مف المشروعات ينبغي تمويميا عف طريؽ

تخصيصات الموازنة وأي منيا يمكف تنفيذىا عف طريؽ الشراكة بيف القطاع العاـ والخاص وأي منيا يمكف
إدارتو مف قبؿ أي منيما,إذ ينبغي عمى ىذه السياسات أف تعكس ىيكؿ التكاليؼ لألنشطة مع إمكانية تحمؿ

المستفيد مف تمؾ المشروعات جزًء مف أو كامؿ تكاليؼ الخدمات التي سيتـ تقديميا (Jacobs:2008,21).
ومع تعدد طرؽ إعداد الموازنة العامة إال أنيا تشترؾ مف حيث االىداؼ العامة التي تتمثؿ في
أالستخداـ االمثؿ لمموارد ,رفع كفاءة االداء لممؤسسات الحكومية ,البحث عف مصادر متنوعة لتمويؿ

الموازنات المستقبمية ,تحقيؽ الرفاىية لممجتمع (الخفاجي. )3105102,
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.1

االيراداث العاهت للوٌازنت.

تعد االيرادات العامة ىي المصادر التي تستمد الحكومة منيا االمواؿ الالزمة لتغطية نفقاتيا المتنوعة ,

وتنقسـ االيرادات العامة الى(0طاقة والعزاوي ) 32 -22051010

 اإليرادات السيادية 0ويقصد بيا اإليرادات التي تحصميا الدولة مف ض ارئب ورسوـ بما ليا مف سيادة عمىاألفراد وعمى الشركات العامة والخاصة وعمى الييئات االقتصادية وغيرىا.

 اإليرادات الجارية والتحويالت الجارية 0وتشمؿ فائض اإليرادات الناتجة عف فائض البتروؿ وفائض الوحداتاالقتصادية الممموكة لمدولة  ,وفائض أرباح الشركات التابعة لمحكومة واإليرادات الجارية األخرى.

 اإليرادات الرأسمالية 0وتعني اإليرادات المتاحة لالستثمارات والتحويالت ,وتشمؿ األوعية االدخارية والقروضوالتسييالت االئتمانية المحمية والخارجية والمصادر األخرى.

.2

النفقاث العاهت للوٌازنت.

يجري إعداد الموازنة عمى وفؽ سمسمة مف العمميات المنطقية تحتـ أخذ ق اررات تأخذ بعيف العناية رؤى

ورسالة وغايات الحكومة لممديات المختمفة ( قريبة ,متوسطة ,بعيدة ) بعد تحميؿ البيئة الداخمية الجيزتيا

ومؤسساتيا وتحديد نقاط القوة والضعؼ,وتحميؿ البيئة الخارجية وتشخيص الفرص والتيديدات المتمثمة

بمتغي رات مستقمة تؤثر بشكؿ مباشر او غير مباشر في ق اررات الموازنة العامة,ويمكف وصؼ عممية تخصيص
الموارد المتوقعة لمسنة القادمة مف اعمى الى أسفؿ وكما يأتي( 0الخفاجي. )3405102,

أوال 0تحديد تخصيصات النفقات الجارية الحاكمة المتثممة بتعويضات الموظفيف مف الرواتب واالجور وكذلؾ
االلتزامات الناجمة عف معامالت محمية او اتفاقيات دولية سابقة مثؿ فوائد القروض الدولية,الديف العاـ

وغيرىا ,والباقي يخصص لمتوسع في االنفاؽ الجاري بما ينسجـ مع البرنامج الحكومي.

ثانياً 0تخصصيات االنفاؽ استثماري لممشروعات المستمرة أوالً والباقي يخصص لممشروعات الجديدة التي يراد
المقرة سمفاً.
تنفيذىا بما يحقؽ خطط التنمية ُ

احملٌر الثالث /طبيعت هكٌناث ادلٌازنت العاهت للذًلت يف العراق

 .1االيراداث العاهت للوٌازنت

يعد االقتصاد العراقي مف االقتصادات الريعية التي تعتمد بشكؿ اساس ومباشر عمى االيرادات المتأتية

مف الصادرات النفطية ,إذ شكمت تمؾ االيرادات نحو ( )%45 -% 32مف اجمالي االيرادات الكمية لمموازنة
العامة لمدولة لالعواـ بيف ( 5105 -5112تقارير ديواف الرقابة المالية العراقي لمسنوات ) 5105-5112

مف دوف اف تكوف ىناؾ اية محاوالت جادة لمبحث عف مصادر اخرى لتمويؿ النفقات الحكومية المتزايدة التي
باتت ترتبط بشكؿ كبير بحجـ العائدات النفطية.

ويمكف التعرؼ عمى طبيعة مكونات ايرادات الموازنة العامة ونسبة تأثير كؿ منيا في توليد االيرادات الكمية

وكما مبيف بالجدوؿ ( )0الحقاً.
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جدوؿ ()0
مصادر تمويؿ الموازنة العامة ونسب االسياـ في توليد االيرادات الكمية لالعواـ 5105-5112
َىع االَراد
انضرائة
االسهاياخ االجتًاػُح
انًُح
اَراداخ يثُؼاخ انُفظ

2007
3.21%
0.03%
0.03%
86.59%

2008
3.62%
0.03%
0.07%
87.49%

2009
6.04%
0.05%
0.05%
88.48%

2010
2.14%
0.07%
2.27%
85.68%

2011
1.35%
0.05%
0.02%
86.73%

2012
1.93%
0.06%
0.04%
92.06%

10.14%
االَراداخ االخري
0.01%
تُغ انًىجىداخ غُر انًانُح
100%
انًجًىع
المصدر  /تقارير ديواف الرقابة المالية

8.73%
0.07%
100%

5.22%
0.16%
100%

9.68%
0.16%
100%

11.79%
0.05%
100%

5.81%
0.10%
100%

(مالحظة 0لـ يتـ تثبيت بيانات عامي 5102و 5102لعدـ إصادارىا مف ديواف الرقابة المالية لغاية تاريخ
إعداد البحث)

مع قمة اسياـ الضرائب في توليد االيرادات فإف الغالب األعـ منيا ىو ما يفرض عمى دخؿ الموظفيف

العامميف بالدولة وذلؾ لضعؼ نظاـ جباية الضرائب مف القطاع الخاص في العراؽ فضال عف ضعؼ الوعي
الضريبي لدى المواطف او محاولة الحكومة في السعي لمتوعية بدور الضرائب بما ليا مف اىمية في إعادة

توزيع الدخؿ بيف شرائح المجتمع مع تدني االيرادات المتأتية مف االسيامات االجتماعية والمنح التي تتمقاىا

الحكومة ,أما فيما يخص إيراد بيع الموجودات غير المالية فيي متأتية مف بيع العقارات العائدة لمدولة (اراضي

ومباني).

إف حجـ االيرادات الكمية لمموازنة يتأثر بشكؿ مباشر بحجـ الصادرات النفطية عدا ما يالحظ مف

انخفاض في االيرادات العامة لسنة  5114قياساً بارتفاع الصادرات النفطية وذلؾ بسبب تدني اسعار النفط

عالمياً نتيجة لألزمة االقتصادية عاـ  ,5113والجدوؿ ( )5االتي يوضح ذلؾ.

خ
1
2
3
4
5
6
4

انسُح
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

يؼذل انتصذَر يهُىٌ تريُمَ /ىو
1.400
1.500
1.600
1.855
1.906
1.890
2.200

االَراداخ انكهُح نهًىازَح انؼاو  /يهُىٌ دَُار
4444354444
4544554454
5445644444
4446414441
5542434525
4441444223
5546544654

المصدر ( المجموعة االحصائية السنوية لوزارة التخطيط  -بيانات ديواف الرقابة المالية)
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موازنة العراق العامة لسهة  5102الطموح والتحديات
فعميو اصبح تخطيط الموازنة العامة يبنى عمى اساس مالحقة اسعار النفط العالمية وبيذا يكوف العراؽ

مصداقاً لممصطمح المعروؼ بالمرض اليولندي 0والذي اصبح مف الصعوبة التخمص منو او التعافي مف آثاره

السمبية.

 .2النفقاث العاهت للوٌازنت.

تعد النفقات العامة لمدولة أحدى الوسائؿ االساسية والميمة لتحقيؽ أىداؼ البرنامج الحكومي  ,إذ

تعكس تمؾ النفقات التوجيات الحكومية وطبيعة انشطتيا في المجاالت المختمفة  .ويمكف معرفة اولويات اية

حكومة عف طريؽ تحميؿ انفاقيا العاـ الى مستويات مختمفة  ,والجدوؿ ( )2االتي يوضح نسب تخصيص

االنفاؽ العاـ الى جاري واستثماري وكما يأتي0

جدوؿ ( ) 2

نسبة توزيع التخصيصات الفعمية في الموازنة العامة الى االنفاؽ الجاري واالستثماري
سُح انًىازَح إَفاق جارٌ %إَفاق أستثًارٌ%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

98.52
98.42
83.24
77.74
82.64
77.82
77.30
38.93

1.48
1.58
16.76
22.26
17.36
22.18
22.70
61.37

المصدر  /بيانات ديواف الرقابة المالية

(مالحظة 0لـ يتـ تثبيت بيانات عامي 5102و 5102لعدـ إصادارىا مف ديواف الرقابة المالية لغاية تاريخ
إعداد البحث)

يالحظ مف الجدوؿ أرتفاع نسبة التخصيصات لالنفاؽ الجاري والذي تراوحت ما بيف (-%77.30

 ) %98.52لألعواـ  5105-5112في حيف تراوحت نسبة تخصص االنفاؽ االستثماري ما بيف ( %1.48
  )% 22.70لممدة نفسيا القامة المشروعات االستثمارية لمو ازرات واالقميـ والمحافظات غير المنتطمةبأقميـ لمقطاعات المختمفة .
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موازنة العراق العامة لسهة  5102الطموح والتحديات
ً
أًال :النفقاث اجلاريت

وتمثؿ التكاليؼ التي تتحمميا الحكومة لتغطية النفقات اليومية لموحدات الحكومية أو ىو كؿ ما

تتحمم ة الحكومة خارج الالنفاؽ االستثماري لممشروعات والبرامج المقرة في الموازنة العامة لمدولة ,والجدوؿ
()2

االتي

يوضح

تفاصيؿ

فقرات

(. )5105-5112

االنفاؽ

الجاري

لمحكومة

لممدة

الممتدة

بيف

عامي

جدوؿ ()2

نسب توزيع نفقات الموازنة العامة حسب التصنيؼ االقتصادي
خ

2007
%
45.02
13.93
1.58
3.85
10.80
14.64
10.18
0.00
%100

انتفاصُم

 1تؼىَضاخ انًىظفٍُ
 2انسهغ وانخذياخ
 3انفىائذ
 4االػاَاخ
 5انًُح
 6انًُافغ االجتًاػُح
 7انًصروفاخ االخري
 8شراء يىجىداخ غُر يانُح
انًجًىع

2008
%
29.85
12.03
1.00
5.39
9.56
13.76
11.71
16.71
%100

2009
%
43.86
13.38
0.50
5.41
8.65
9.86
6.21
12.12
%100

2010
%
36.8
14.0
1.3
3.5
7.5
6.9
11.07
19.0
%100

2011
%
38.83
13.35
1.88
2.69
7.99
7.48
9.40
18.37
%100

2012
%
34.27
13.55
0.62
2.32
10.20
7.05
9.35
22.63
%100

المصدر  /بيانات ديواف الرقابة المالية
أ .تعٌيضاث ادلٌظفني

تمثؿ تعويضات الموظفيف العبء االكبر مف النفقات العامة التي تتحمميا الحكومة وذلؾ بسبب تزايد

عدد الموظفيف العامميف بالدولة و ضعؼ نشاط القطاع الخاص وتراجع مستوى االجور لمعامميف فيو فضال عف
طبيعة العمؿ والميارات المطموب توفرىا وساعات العمؿ الفعمية مقارنة بالعمؿ في القطاع العاـ الذي يكوف
مضموناً مف حيث استمرار العمؿ وارتفاع االجور مع عدـ التركيز عمى الحد االدنى المطموب لشغؿ الوظائؼ

وتدني مستوى االنتاجية يصاحبو ضعؼ بالرقابة عمى االداء االمر الذي انعكس عمى شكؿ بطالة مقنعة طالت

المؤسسة الحكومية حتى صارت الوظيفة العامة بمثابة حؽ مكتسب وليست التزاـ لتقديـ خدمة عامة

لممجتمع .فكمما زادت االيرادات العامة صاحبو زيادة بعدد الوظائؼ الحكومية فتراوحت نسبة ىذه النفقات ما

بيف ( %21و )%22مف اجمالي النفقات لالعواـ بيف ( )5100-5112في حيف تراوحت تمؾ النسبة لمدوؿ

المجاورة بيف (  )%02 - %2مف اجمالي النفقات الحكومية  ,وفي جميورية مصر العربية بمغت النسبة

( )%2بينما حافظت المممكة االردنية الياشمية عمى نسبة اعمى بمعدؿ ( )%02لمسنوات الست السابقة
(المصدر  .)World Bank Study,201:19-24والجدوؿ االتي يبيف عدد موظفي الدولة
(عدا موظفي شركات القطاع العاـ الممولة ذاتياً) بموجب بيانات قوانيف الموازنة العامة الصادرة عف وزارة

المالية لمسنوات (.)5102-5111
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موازنة العراق العامة لسهة  5102الطموح والتحديات
جدوؿ ()2
عدد موظفي الدولة بموجب قوانيف الموازنة العامة
َسثح انًُى
ػذد انًىظفٍُ
انسُح
---1,912,605
2006
% 8
2,060,260
2007
%11
2,287,791
2008
% 1
2,320,247
2009
% 6
2,468,422
2010
% 8
2,662,608
2011
% 3
2,750,322
2012
% 6
2,907,776
2013
نى َصذر تها قاَىٌ
2014
% 4
3,027,069
2015
المصدر  /بيانات قوانيف الموازنة العامة لمدولة لمسنوات()5102-5111

مف المالحظ إف عدد الموظفيف في عاـ  5102إزداد بأكثر مف مميوف موظؼ عما كاف عميو في عاـ 5111

لالسباب التي تـ ايجازىا آنفاً.
ب .النفقاث احلاكوت .

يمكف وصؼ النفقات الحاكمة بأنيا التكاليؼ التي ال يمكف لمحكومة تجاىميا او تفادييا كونيا تمثؿ

التزامات الدولة الحتمية تجاه مواطنييا في تقديـ الخدمات واالحتياجات االساسية يجري تغطيتيا مف الموازنة
العامة ,والجدوؿ ( ) 1يبيف مفردات تمؾ النفقات ونسبتيا الى اجمالي النفقات العامة لموازنات السنوات

(.)5102-5112

جدوؿ ()1

نسبة مفردات النفقات الحاكمة الى االنفاؽ العاـ
2007
%

2008
%

2009
%

2010
%

2011
%

2012
%

2013
%

2015
%

1

انثطاقح انتًىَُُح ( َظاو انتىزَغ
انؼاو)

6.56

13.50

6.07

4.13

4.14

3.42

3.55

2.09

2

استُراد انطاقح انكهرتائُح

0.63

0.73

0.82

0.52

0.59

0.94

0.83

0.44

0.50

0.58

0.26

0.67

0.10

0.09

0.07

0.06

0.35

1.56

0.87

0.71

0.62

0.51

0.83

0.49

1.22
0.10
***
****
0.22
9.57

1.59
0.12
***
***
0.24
18.34

1.82
0.03
****
****
0.14
10.0

0.002
****
0.52
****
0.24
6.8

1.61
****
0.19
****
0.17
7.4

1.33
0.04
0.16
1.16
0.00
7.6

1.12
0.02
0.27
0.98
0.00
7.7

1.28
0.01
****
1.49
****
5.9

خ

3
4
5
6
7
8
9

َىع انُفقح

دػاوي حم َساػاخ انًهكُح انؼقارَح
استُراد انىقىد نًحطاخ
تىنُذ انطاقح انكهرتائُح
االدوَح
انحج
االَتخاتاخ
دػى يحصىل انحُطح وانشهة
انتؼذاد انسكاٍَ
انُسثح انً اجًانٍ االَفاق انحكىيٍ

المصدر /بيانات قوانيف الموازنة العامة لمدولة لمسنوات() 5102-5112عدا موازنة عاـ  5102لعدـ صدور قانوف
لمموازنة
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واستنادا الى دراسات البنؾ الدولي لبيانات السنوات  5105-5112الخاص بالموازنة العامة لمعراؽ,
كاف االنفاؽ الحكومي مسؤوال عف توليد  %25مف الناتج المحمي االجمالي) ( (GDPالمصدرWorld 0

 )Bank Study;2014,اي أف كؿ دينار واحد في ىذا الناتج تسيـ الحكومة بنصؼ دينار منو عف طريؽ
نفقات الموازنة العامة ,وبمعنى آخر اف االنفاؽ الحكومي مسؤوؿ عف تحريؾ نحو نصؼ االقتصاد المحمي,

في حيف اف تمؾ النسبة ترواحت بيف ( %54و )%20لبمداف المنطقة ولممدة نفسيا
( المصدر.)World Bank Study;2014, 0

ً
ثانيا :النفقاث االستثواريت.

يمكف تعريؼ النفقات االستثمارية في الموازنة العامةعمى أنيا التكاليؼ التي تتحمميا الحكومة لتمويؿ

أنشاء المشروعات والبرامج (االقتصادية  ,االجتماعية  ,الخدمية ,االمنية  ,بناء القدرات) والحصوؿ عمى
بناء عمى دراسات جدوى مختصة والتي مف المتوقع اف تحقؽ عوائد مستقبمية
الخدمات االستشارية التي تعد ً
تمتد لسنوات عدة ترتبط بأىداؼ الحكومة وستراتيجياتيا.

وتنقسـ تمؾ النفقات عمى قسميف ىما0

أ .ما ينفذ بشكؿ مباشر مف الو ازرات والمؤسسات الحكومية االتحادية وتدرج تخصيصاتيا ضمف موازنة كؿ
وزارة و مؤسسة.

ب .ما ينفذ عف طريؽ تخصيصات تنمية االقاليـ والمحافظات والتي تخصص ليا مبالغ ضمف الموازنة العامة
عمى مستوى كؿ محافظة آخذة بنظر العناية عدد السكاف ومعايير اخرى.

والجدوؿ اآلتي يبيف عدد المشروعات التي بعيدة الو ازرات والمحافظات والتخصيصات المالية المرصودة ليا

كما في .5102/05/20

جدوؿ ( ) 2

المشروعات ضمف تخصيصات النفقات االسثتمارية لمو ازرات والمحافظات عدا حكومة اقميـ كردستاف
كما ىي في 5102/05/20

ت

البياف

العدد

الكمفة الكمية

(مميار دينار)

التخصيص السنوي
(مميار دينار)

0

مشروعات بعيدة الو ازرات

2,630

261,649

48,892

5

مشروعات بعيدة المحافظات( تنمية االقاليـ لعاـ )5102

4,199

37,324

5,659

6,829

298,973

54,551

المجموع

المصدر  0بيانات وزارة التخطيط لعاـ 5102

ومف الجدوليف المذكوريف انفا يمكف القاء نظرة عمى المشروعات التي بعيدة الو ازرات  ,والمحافظات التي تنفذ

عف طريؽ التخصيصات السنوية لبرنامج تنمية االقاليـ موزعة بحسب القطاعات مع استعراض المشروعات
مف حيث العدد والكمفة الكمية والتخصيصات المرصودة ليا ضمف الموازنات السنوية.
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جدوؿ ( ) 3
المشروعات التي بعيدة الو ازرات كما ىي في  5102 /05/20مبوبة بحسب القطاعات
انتخصُص انسُىٌ/
االهًُح
انكهفح انكهُح /
االهًُح
ػذد
انقطاع
خ
يهُار دَُار
انُسثُح
يهُار دَُار
انُسثح
انًشارَغ
910
9%
23,841
8%
204
 1انسراػٍ
22,271
43%
112,997
15%
384
 2انصُاػٍ
2,298
10%
26,827
12%
327
 3انُقم واالتصاالخ
22,959
31%
82,177
48%
 4انًثاٍَ وانخذياخ 1,273
454
6%
15,806
17%
442
 5انترتُح وانتؼهُى
48,892
100%
261,648
100%
2,630
انًجًىع
المصدر (بيانات وزارة التخطيط لعاـ )5102

االهًُح
انُسثُح
2%
46%
5%
47%
1%
100%

كذلؾ يمكف االستدالؿ مف الجدوؿ المذكور انفا عمى طبيعة المشروعات المنفذة عف طريؽ تخيصيات تنمية

االقاليـ كما في . 5102/05/20

جدوؿ ( ) 4

المشروعات المنفذة عف طريؽ تخصيصات تنمية االقاليـ (عدا اقميـ كردستاف)
كما ىي في  5102 /05/20موزعة بحسب القطاعات

ت

القطاع

 1الزراعي
 2الصناعي
 3النقؿ واالتصاالت
 4المباني والخدمات
 5التربية والتعميـ
المجموع

عدد

االىمية

الكمفة الكمية /

االىمية

التخصيص السنوي/

االىمية

المشاريع

النسبة

مميار دينار

النسبية

مميار دينار

النسبية

258

5%

552

1%

261

1%

610

11%

4,631

10%

1,633

5%

682

12%

5,281

12%

18,585

62%

3,023

53%

28,960

65%

7,716

26%

1,125

20%

5,455

12%

1,833

6%

30,028
100%
44,879
100%
5,698
المصدر (بيانات وزارة التخطيط لمتابعة برنامج تنمية االقاليـ )5102

100%

مف الجدوليف المذكوريف انفا نالحظ اف قطاع المباني والخدمات يحتؿ المركز االوؿ مف حيث عدد

المشروعات سواء كاف ذلؾ بالنسبة لممشروعات المنفذة مف قبؿ الو ازرات او تمؾ التي تنفذ عف طريؽ برنامج
تنمية االقاليـ ,والذي قد يثير تساؤؿ حوؿ السبب في استمرار الحاجة الى الوحدات السكنية لممواطنيف عمى
الرغـ مف عدد المشروعات المنفذة ليذا القطاع وحجـ التخصيصات السنوية الكبيرة المرصودة ليا ضمف

الموازنات العامة .والجدوؿ االتي يبيف تحميال لمتخصيصات السنوية لقطاع المباني والخدمات المنفذ عف طريؽ

الو ازرات والذي يقدـ االجابة عف ىذا التساؤؿ .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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جدوؿ ( ) 01
تحميؿ مشروعات قطاع المباني والخدمات المنفذة عف طريؽ الوزرات كما في 5102/05/20
انتخصُص انسُىٌ/
االهًُح انُسثُح
انُشاط
خ
يهُار دَُار
69%
15,812
 1االتُُح انحكىيُح
2%
550
 2يشارَغ وزارج انصحح
4%
957
 3يشارَغ االسكاٌ
1%
342
 4يشارَغ يُاِ انشرب
3%
757
 5تصرَف انًُاِ انثقُهح
1%
298
 6انخذياخ انثقافُح
14%
3,125
َ 7فقاخ استثًارَح يتُىػح
5%
1,118
 8اخري يتُىػح
100%
22,959
انًجًىع
المصدر (بيانات وزارة التخطيط لعاـ )5102
تمثؿ التخصيصات لمشروعات االسكاف نسبة ( )%2فقط مف اجمالي تخصيصات ىذا القطاع بينما

تذىب التخصيصات االخرى لصالح مشروعات خاصة بالو ازرات نفسيا.

كذلؾ مف المالحظ مف الجدوليف ( )3و( )4اف قطاع الزراعة يحتؿ اقؿ نسبة ( )%3و )%(2عمى

ال توالي مف حيث عدد المشروعات المنفذة او التخصيصات المرصودة ليا ويمييا القطاع الصناعي بنسبة
( )%02و ( )% 00عمى التوالي  ,مما يؤشر ضعؼ االىتماـ بيذيف القطاعيف عمى الرغـ مف اىميتيما في
توليد االيرادات العامة لمموازنة اذا ما تـ االستثمار فييما ومف ثـ تقميؿ االعتماد الكمي عمى االيرادات النفطية.

.3

ادلالحظاث ادلؤشرة جتاه ادلشرًعاث ادلذرجت ضون ادلٌازنت العاهت .

أوال 0عددىا بأزدياد _ سنة بعد آخرى _ وبشكؿ يتناسب مع زيادة االيرادات العامة لمموازنة.
ثانيا 0نسب انجازىا متواضع جدا .

ثالياً 0تسجيؿ انحراؼ كبير بيف اىداؼ اغمب تمؾ المشروعات واىداؼ خطة التنمية الوطينة المصادؽ عمييا.

رابعا 0ورود مطالبات مف الجيات الحكومية المسؤولة عف االحالة بزيادة الكمؼ الكمية لتمؾ المشروعات حتى

وصمت بعض تمؾ النسب الى ( )%511مف الكمفة التخمينية بسبب ضعؼ دراسات الجدوى المالية وعدـ

دقتيا االمر الذي يثير تساؤالت فيما يخص جدوى تنفيذ تمؾ المشروعات وىؿ ىي فعال ستخدـ المواطف وتعزز
البنية التحتية لمبمد؟.

احملٌر الرابع  /أىن التحذياث التي تٌاجو هٌازنت عام ً 2112السنٌاث التي تلييا

لعؿ مف بيف أىـ التحديات التي تواجو العراؽ ىي ما حدث منذ شير حزيراف  5102المتمثمة بالمعارؾ
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المستمرة في مواجية االرىاب والذي ادت الى0
 .0تعرض حقوؿ النفط الشمالية الى اعماؿ التخريب والنيب نتيجة لمعمميات االرىابية فضال عف الخسائر
المتحققة نتيجة ضخ النفط المتكررة عف طريؽ انابيب النفط الواصمة الى ميناء جيياف التركي .

.5الخالفات النفطية ال مستمرة بيف حكومة اقميـ كردستاف والحكومة المركزية االمر الذي ييدد استخراج
وتصدير النفط مف المناطؽ الشمالية.

.2توقؼ مصفى بيجي الذي يعد االكبر عمى مستوى العراؽ والذي يجيز بالنسبة االعظـ مف المنتجات النفطية
لسد االحتياج اليومي المحمي.

 .2االستيالء عمى العديد مف المصارؼ الحكومية مف قبؿ المجموعات االرىابية والتي تحتوي مبالغ نقدية كبيرة.

.2فقداف كـ كبير مف مخزوف الحنطة والشعير مف الموسـ الزراعي الماضي والذي شيد كميات كبيرة مف
االنتاج الزراعي نتيجة الستيالء االرىابيف عمييا وارساليا خارج العراؽ االمر الذي يستدعي تعزيز ىذا

المخزوف عف طريؽ االستيراد مف الخارج لتأميف مفردات البطاقة التموينية

.1استنزاؼ موارد الموازنة العامة لتغطية المتطمبات االتية0

أوال 0نفقات الحرب اليومية والتي تكوف كبيرة جدا وذات طابع عاجؿ وال تتحمؿ أي تأخير

ثانيا 0نفقات الرواتب لممتطوعيف وتأميف متطمبات الحياة اليومية ليـ مف مؤف ومستمزمات اخرى.
ثالثا 0التخصيصات المطموبة لتأميف متطمبات النازحيف في المناطؽ الجغرافية المختمفة لمعراؽ .

رابعا 0بسبب اعتماد االقتصاد العراقي عمى االيرادات النفطية بشكؿ كامؿ ( اقتصاد ريعي) وعدـ تفعيؿ دور

القطاعات االخرى المولدة لمدخؿ ( صناعة  ,زراعة ,تجارة  ).... ,مف جية ,وعدـ فسح المجاؿ اماـ القطاع
الخاص لتولي مياـ سد الثغرات في االقتصاد مف جية ثانية  .ادى الى اعتماد االقتصاد بشكؿ كبير جدا عمى

االنفاؽ الحكومي في توليد الناتج المحمي االجمالي ) (GDPوكما أشير اليو آنفاً .

ولما كاف معظـ تخصيصات الموازنة العامة ىي لصالح االنفاؽ الجاري دوف االستثماري (اي اف

االنفاؽ الحكومي ىو لغرض اشباع االستيالؾ وليس النشاء مشروعات استثمارية مولدة لمدخؿ مستقبال)

فأف اي تخفيض في االنفاؽ العاـ لمموازنة مف خالؿ تخفيض تخصيصات الو ازرات والجيات الحكومية

سينعكس بشكؿ مباشر عمى االقتصاد والسوؽ المحمية كوف تقميص االنفاؽ سيؤدي الى تقميص الشراء مف
السوؽ المحمية ومف ثـ تعطيؿ اكثر مف حمقة اقتصادية سواء كانت عمى مستوى التجار في القطاع الخاص

او العامميف البسطاء وصوالً الى بقية العامميف ممف يتأثروف بشكؿ غير مباشر بذلؾ التخفيض الذي سيؤدي
الى ارتفاع مستويات البطالة في القطاع الخاص مف الذيف يعتمدوف عمى تمبية احتياجات المؤسسات الحكومية

مف سمع وخدمات ومف ثـ سينعكس عمى زيادة مستويات العنؼ والجريمة بسبب الحاجة الى الماؿ وقد يتطور
الى توجو البعض لمعمؿ ضمف العمميات االرىابية لما توفرة مف مصدر لمدخؿ  ,االمر الذي يعزى الى عدـ قابمية

القطاع الخاص في الوقت الحاضر عمى سد الفراغ الذي سيولده تقميص االنفاؽ الحكومي.

ومف المالحظ إف التوسع في االنفاؽ لمسنوات السابقة ادى الى تناقص رصيد حساب تنمية العراؽ

 DFIالذي بات غير قادر عمى تغطية عجز موازنة عاـ  5102مما يستدعي التوجة نحو فرض ضرائب
ورسوـ عمى المواطف وزيادة النسب الحالية ,واالقتراض الداخمي عف طريؽ اصد ار السندات  ,والخارجي مف
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المؤسسات العالمية المتممثة بصندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي مع خطورة الدخوؿ بمثؿ االلتزاـ االخير تجاه
تمؾ المؤسسات ال تي ستعمؿ عمى استغالؿ تمؾ القروض لفرض القيود االقتصادية والسياسية عمى العراؽ
وامكانية التدخؿ بالشؤوف الداخمية.

أًال :االستنتاجاث.

احملٌر اخلاهس  /االستنتاجاث ًالتٌصياث

 .0اف الموازنة العامة لمدولة تعاني مف تضخـ في النفقات العامة التي ينصب اغمبيا لتغطية النفقات الجارية
والذي ينفؽ الجزء االكبر منيا لمرواتب واالجور بسبب االقباؿ الكبير لشغؿ الوظائؼ الحكومية التي تعد

المصدر االكثر استق ار ارً لمدخؿ الشيري والذي يكوف غالبا اعمى مف مستوى االجر في القطاع الخاص.

.5فيما يخص النفقات الرأسمالية فعمى الرغـ مف تضاؤؿ نسبتيا قياسا الى النفقات الجارية ,فيي االخرى

تعاني جممة مف المشاكؿ والمعوقات التي تبدأ مف عدـ وجود دراسات جدوى حقيقية (اقتصادية ,مالية,

اجتماعية  )..,االمر الذي ادى الى تمكؤ النسبة االكبر منيا وصوال الى عدـ جدوى وفاعمية البعض االخر.

 .2عدـ وجود سياسة حكومية واضحة يمكف االسترشاد بيا اليجاد مصادر اخرى لتنويع االيرادات العامة بدال
مف االعتماد الكمي عمى االيرادات النفطية الذي الحت تحدياتو نتيجة النخفاض الصادرات النفطية مف جية و

تراجع االسعار العالمية لمنفط مف جية اخرى.

.2إف تمكؤ السياسية االستثمارية لمدولة وعجزىا عف تحقيؽ أألىداؼ المرسومة ال يعود الى نقص التمويؿ
وعدـ كفاية التخصيصات ,بؿ الى إبتعاد القرار االستثماري عف المعايير التنموية واعداد إستراتيجية موازنة

عامة واضحة المعالـ.

 .2انعداـ التنسيؽ بيف السياسة المالية العامة لمدولة وسياساتيا االستثمارية أدى الى نمو كبير في اإلنفاؽ

التشغيمي دوف أف يصاحبو تحسف ممحوظ في الخدمات المقدمة,عمما إف تمويؿ ىذا اإلنفاؽ يعتمد بصورة
متزايدة عمى إيرادات النفط مما يشكؿ مزاحمة لإلنفاؽ االستثماري الذي يحصؿ عمى نسبة متدنية مف

التخصيصات السنوية.

.1استحواذ النفقات الحاكمة عمى نسبة تصؿ الى  %01مف اجمالي النفقات العامة ,مع تنامي متزايد لالنفاؽ

الحكومي الذي اتسـ باالسراؼ يصاحبو ضعؼ في اجيزة الرقابة التي تكاد تعجز عف رصد المخالفات المالية

وحاالت الفساد المؤشرة.

 .2مالحظة تجاوزات مف االدارات الحكومية فيما يخص عدـ االلتزاـ بالتعميمات والقوانيف النافذة ,االمر الذي
ادى الى تراكـ المشاكؿ المالية التي اصبح مف الصعب جدا معالجتيا  ,فالمشكمة الحقيقة اليوـ ىو ليس ِق َدـ

النظاـ المعتمد لمموازنة العامة لمدولة او ضعؼ القوانيف والتعميمات بؿ في عدـ مراعات تمؾ القوانيف

والتعميمات والقواعد المنظمة لمعمؿ .

.3إف عممية تقميص االنفقات الحكومي سينعكس بشكؿ مباشر عمى القطاع الخاص وارتفاع مستويات البطالة
وتراجع االقتصاد المحمي  ,فما تـ توضيحو في الفقرة الخاصة باسياـ االنفاؽ الحكومي في الناتج المحمي

االجمالي والذي يسيـ االنفاؽ الحكومي ب  %25منو وأف اغمب ىذا االفاؽ ىو استيالكي عف طريؽ
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االستيراد مف الخارج وليس استثماري  ,وبمعنى آخر اف تقميص االنفاؽ والمشتريات الحكومية سيؤدي الى
تراجع نشاط القطاع الخاص ومف ثـ زيادة البطالة فيو وسعي المواطنيف اكثر لمتوظيؼ في المؤسسات
الحكومية مع امكانية زيادة بنسبة الجريمة والعنؼ في المجتمع لتعويض ىذا التراجع والنقص بالدخؿ.

 .4عدـ اىتماـ المواطف بالممتمكات العامة وكذلؾ تقبمو لضعؼ الخدمات المقدمة مف المؤسسات الحكومية
عمى اعتبار اف تمؾ الخدمات تقدـ مجاناً مف الحكومة.

 .01فشؿ الحكومة في اجراء عمميات التقويـ الذاتي لمؤسساتيا وكذلؾ فرض اجراءات المساءلة عف االداء
مما تسبب بتردي واقع الخدمات الحكومية .

ومما تقدـ يتبيف عدـ صدؽ فرضيتي البحث التي تـ تبنييا في منيجية البحث.

ثانيا :التٌصياث.

بغية معالجة التحديات التي تواجو الموازنة العامة يمكف لمحكومة اعادة توجيو تخصيصات الموازنة العامة

مف خالؿ العمؿ عمى ما يأتي0

.0اعادة تقييـ خط ة المشروعات االستثمارية التي تنفذىا الحكومة حيث اف العديد مف تمؾ المشروعات اثبتت
عدـ جدواىا فضال عف انو بعد احداث شير حزيراف  5102اصبح العديد مف تمؾ المشروعات ضمف نطاؽ
العمميات العسكرية او المناطؽ الساخنة التي يتعذر االستمرار بتنفيذىا .

.5اعادة ترتيب اولويا ت الحكومة المعمنة بالشكؿ الذي يتماشا مع المتغيرات والتحديات االقتصادية والعسكرية
والسياسية ومف ثـ صياغة برنامج حكومي اكثر واقعية والذي يجب اف ينعكس عمى تخطيط الموازنة العامة
مف حيث االيرادات والنفقات.

.2وجود اكثر مف  0111مشروع استثماري غير مباشر بو او متوقؼ مع استمرار تخصيصاتيا السنوية
ضمف الموازنة العامة والتي تقدر بحوالي ( )02ترليوف دينار سنوياً تتطمب اعادة النظر واستبعاد المشروعات

غير الضرورية تبعاً لما ذكر بالنقطة ( )5آنفاً.

.2توجيو التخصيصات االستثمارية نحو المشروعات التي يمكف اف تساعد عمى زيادة الناتج المحمي
االجمالي ,وفي الوقت نفسو اف عدـ تنفيذ تمؾ المشروعات سيتطمب تخصيصات اضافية ضمف الموازنة
العامة ,و مثاؿ عمى ذلؾ0

أ .توجيو االستثمار( الحكومي و القطاع الخاص) لتوفير بعض فقرات النفقات الحاكمة محمياً مثؿ بعض

مفردات البطاقة التموينية المتمثمة بػ (زيت و سكر الطعاـ) مع وجود بنية تحتية شبو متكاممة وخبرات محمية
مع ضماف ألستيعاب كامؿ االنتاج لمسنوات القادمة مف جية ووجود عمالة فائضة تثقؿ الموازنة العامة

بزيادة الرواتب واالجور مف جية اخرى.

ب.

تفعيؿ المشروعات التي يمكف اف تعوض عف استيراد المشتقات النفطية والوقود والطاقة الكيربائية مف

خالؿ اتاحة تمؾ المشروعات لمقطاع الخاص القامتيا محمياً.

 .2البحث عف مصادر اخرى لتمويؿ ايرادات الموازنة العامة مف خالؿ تفعيؿ الضرائب الحكومية لما ليا مف
اىمية في اعادة توزيع الدخؿ مف جية و تعزيز روح المواطنة مف جية ثانية واف تفعيؿ الضرائب سيؤدي الى
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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تعزيز المساءلة لدى المواطف و الذي سيسيـ في تقييـ المؤسسات الحكومية ومستوى الخدمات المقدمة,
االمر الذي ستطمب مف الحكومة العمؿ عمى تقديـ خدمات بمستويات جيدة الى مواطنييا مقابؿ الضرائب

والرسوـ التي سيدفعونيا مف خالؿ عالقة تبادؿ منفعة بيف المواطف والحكومة ,وفي الوقت نفسو عمى الحكومة

تقديـ الضمانات في حصولو عمى التعويض المناسب جراء إخفاؽ مؤسساتيا في تقديـ الخدمات بموجب

المواصفات المتفؽ عمييا وتعرض دافع الضرائب لمضرر نتيجة ذلؾ.

 .1استقطاب الخبرات المحمية وتشكيؿ مجمس اقتصادي استشاري أعمى العادة رسـ مالمح االقتصاد العراقي
ووضع خطط متوسطة وبعيدة االمد مبنية عمى اسس التخطيط االستراتيجي السميـ واالستفادة مف التجارب

العالمية في ىذا المجاؿ.

 .2العمؿ عمى اعداد خطط مالية واقتصادية متوسطة وبعيدة االمد تتضمف توقعات االيرادات والنفقات
المستقبمية لمدولة في ظؿ المتغيرات ( االقتصادية والسياسية و االجتماعية ).

 .3اعتماد نظاـ موازنة عامة لمدولة مبني عمى اساس البرامج والمشاريع ( موازنة البرامج واالداء) االمر الذي
سيوفر اداة لتقييـ االداء الحكومي ويربط بيف مدخالت الموازنة العامة مف التخصيصات ومخرجاتيا مف البرامج

والمشروعات  ,وضماف االستخداـ االمثؿ لمموارد لممتاحة وعدـ اليدر والتبذير والسيما اذا ما اخذ بنظر العناية
اف تمؾ الموارد ىي ممؾ لالجياؿ القادمة وينبغي المحافظة عمييا.

 .4ضرورة التزاـ الوحدات الحكومية بمستوياتيا االدارية كافة بالقوانيف والتعميمات التي تنظـ االدارة المالية
لمدولة .

 .01العمؿ عمى تشجيع المواطنيف نحو التوجو لمعمؿ في القطاع الخاص بدال عف المؤسسات الحكومية ,
ولعؿ تشريع قانوف لمتقاعد لمعامميف في القطاع الخاص وذلؾ مف خالؿ استقطاع مبالغ شيرية مف أوالئؾ

العامميف وبمبالغ معينة  ,تعمؿ الحكومة عمى تسديد رواتب شيرية لمف يصؿ الى سف التقاعد او اف يصبح

عاج ازً عف العمؿ وتحدد تمؾ التعويضات استنادا الى القسط الشيري الذي سدده المواطف وعدد السنوات اسوة
بالدوؿ االخرى التي تعمؿ عمى ضماف حياة كريمة لمواطنييا.

 .00االستفادة مف المبالغ المتراكمة لدى صناديؽ ( التقاعد  ,الرعاية االجتماعية  ,القاصريف) وامكانية

استثمارىا في مشروعات ذات عائد استثماري ( انشاء مجمعات سكنية  ,اسواؽ تجارية  )....,يمكف اف تقمؿ

العبء عف الحكومة مف جية وتضمف قدرة تمؾ الصناديؽ عمى التسديد لممشموليف بيا عند االستحقاؽ
مستقبال.

 .05تمكيف القطاع الخاص مف لعب دور اكبر في توليد فرص العمؿ ودفع االقتصاد الى االماـ.
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Iraq's Public Budget for 2015 Ambition & challenges
Abstract
One of the most critical functions of the government is the devising and planning
for the Public Budget for the coming years. Studying any budget of any given
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state would directly reflect on its intentions and collective direction during a
certain time span. Since all allocations represent the government's agenda and
time plan for coming years. And the size of each allocation would measure the
priority of each budgetary item. Because of the eminent importance of the public
budget planning in Iraq, a country of abundant riches and human resources that
flow in the national economy, we present this research that would cover the
resources versus expenditures of Iraq's public budget endured by the
government to sustain its various sectors.
The research consists of five core issues; the first: the forward of the research
and its approach that adopted two propositions: the first concerns Iraq's
prospective multi-resource planning along with the setting of high level
coordination between both financial and investment policies in the government
to achieve this goal. The second prospective is based upon the governmental
sides' reliance upon a number of priorities for laying down allocations of the
public budget that secure internal requirements on first hand and founding
investment projects that ensures large scale employment and establishing a
sustainable working environment on the second. The second core element was
dedicated for the theory part of research that explores best means of public
budget planning. The third covers the constituents of public budget in Iraq and
their nature, in relation to income and expenditures. The fourth part deals with
the main issues and challenges related with Iraqi public budget 2015, and the
following years in terms of the financial and security crises sweeping the country.
The research closes by the fourth part that includes the results concluded by the
researcher through his display of the elements covered by the essay supported by
data and case studies that were experimented de facto, among which public
expenditures inflation was identified since most of it composes operational
expenses and weak feasibility analysis related to investment resulting in repeated
funding demand. Recommendations set by the researcher supported the points
he had identified as crucial and should be sought in any improvement made in
setting the public budget in Iraq.

Key words :Current expenditures/ investment expenses/ sovereign revenues /
governing expenses/ Dutch disease / GDP
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