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 الفحوى

 :لموضوعات التاليةناقشت الدراسة ا

االجمالي، وتكوين راس المال حسب تمت مناقشة االهمية المتميزة للموازنة في االقتصاد العراقي، وتقديم صورة عن واقع االقتصاد متمثلة بالناتج المحلي : في القسم االول

 .ونسب الحرمان النشاطات والقطاعات، وواقع القطاع الخاص، وكذلك التحدث عن المؤشرات االقتصادية االخرى كمعدل التضخم ومعدل البطالة ومعدل دخل الفرد

ضعف مفردات االدارة الرشيدة يمثل تحديا لتنفيذ واعداد الموازنة، وان الموازنة يجب تم الحديث عن تحديات تنفيذ الموازنة واحتقان التنمية، واالشارة الى ان  :في القسم الثاني

االستثمار باالنسان بالمرحلة الحالية  )دية ان تعد وفق ستراتيجية اقتصادية متفق عليها، بموجبها يكون رفع مؤشرات التنمية البشرية اولوية على بقية االستثمار بالمشاريع االقتصا

 (.ستثمار بااللة االقتصاديةاولى من اال

، نسبة  1021عن عام % 25.61ترليون دينار وبمعدل نمو  229.3بمبلغ  1023جرت مناقشة مستفيضة للموازنة، حيث بينت ان االيرادات قد قدرت  :في القسم الثالث

، وقطاع االمن والدفاع 1021عن عام % 3.12وبارتفاع مقداره % 12.11ة من اجمالي االيرادات، وان قطاع الطاقة حاز على نسب% 93مساهمة االيرادات النفطية المخمنة 

% 12% )9.13، في حين حازت قطاعات مهمة مثل التربية والتعليم على % 9.11، االدارات العامة المركزية والمحلية % 21.29، الخدمات االجتماعية % 22.13على 

 :قسمت النفقات العامة الى قسمين %.   2.21، االسكان %3.02 ، الماء والمجاري%2.93، البيئة والصحة ( منه تشغيلي

من % 62.21، حازت تعويضات الموظفين على نسبة 1021عن عام % 2.16ترليون دينار لالنفاق التشغيلي وبمعدل نمو  13.325خصص مبلغ : النفقات التشغيلية . أ
 % .  21.15االخرى بضمنها تعويضات الكويت ، المصروفات % 25.19اجمالي االنفاق التشغيلي، السلع والخدمات 

 
من االنفاق وهو اعلى % 20وتمثل تقريبا  1021عن عام % 21.12ترليون دينار للنفقات االستثمارية وبمعدل نمو  66.22خصص مبلغ : النفقات االستثمارية. ب

 .شمارية للوزاراتلم يكن واضحا طبيعة التخصيصات االست.  تخصيص استثماري خالل العشر سنوات السابقة
 

، بينما حققت 1020لسنة % 206و  1006لسنة % 16نسب تنفيذ النفقات التشغيلية تراوحت بين : تمت مناقشة نسب التنفيذ المالي وكانت على الشكل التالي: القسم الرابع

 .1022تقريبا عام % 62الى وانخفضت  1020تقريبا لسنة % 11و  1006تقريبا لسنة % 60النفقات االستثمارية نسب تنفيذ مالي 

دراسات الجدوى  ال تعتمد خطة ستراتيجية متفق عليها، وال يتم اقرار التخصيصات وفق  1002ضم مجموعة من التوصيات منها  التأكيد على ان الموازنة منذ : القسم الخامس

 .لضرورة ذات اولوية عليااالقتصادية،  فان ما ينجم عن ذلك هو اقرار مشاريع ذات منفعة اقتصادية لكن ليست با
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 1122الموازنة االتحادية لعام أقتصاديات 

 المقدمة: اوال

من الموارد تحقيقا لتقدم هي خطة مالية مستقبلية تستخدم كأداة تخطيطية ورقابية، وتهدف الى االستخدام االمثل للطاقات المادية والبشرية وتنمية أكبر قدر ممكن : الموازنة

في العراق الملف االول لالقتصاد العراقي، اذ ان بنودها تنظم  يعتبر ملف الموازنة االتحادية.  المجتمع ، كما انها وسيلة لتقييم األداء من خالل المقارنة بين المخطط والمنفذ

ان اكثر من ثلثي الناتج المحلي االجمالي يعتبر قطاع عام، واما الثلث المتبقي فهو يمثل القطاع الخاص الذي يعتمد على سيولة القطاع .  ارواء جميع مشارب ومفاصل االقتصاد

 (. كمؤسسات وافراد)العام 

حسب  5.2معدل حجم العائلة العراقية )مواطن  5واذا افترضنا ان كل منتسب مسؤول عن اعالة ( حسب جداول الموازنة)مليون 1.9يبلغ عدد منتسي الحكومة حوالي 

ن نصف الشعب العراقي يعتمد على مما يظهر أن اكثر م.  مليون من سكان العراق يعتمدون بشكل مباشر على الموازنة22وعليه فان حوالي ( احصاءات وزارة التخطيط

غير مشمولين بالحصول على االمتيازات الوظيفية او ( او لسبب المحسوبية والمنسوبية)فهناك شريحة واسعة من ابناء العراق لسبب عدم تأهلهم .  الموازنة بشكل غير متكافئ

ان من متطلبات العدالة هو شمول جميع افراد الشعب العراقي .  ة او شبكة الحماية االجتماعيةغيرها، واليحصلون على منافع الموازنة إال من خالل نافذة البطاقة التنمويني

النفط مصدر للتقهقر والشقاء  فان غياب العدالة والكفاءة في استخدام الثروة النفطية  يجعل من (. باعتبارهم شركاء في الثروة النفطية بحسب الدستور)بالموارد المالية المتحققة 

لم )ل الكسب فعندما تكون عوائد النفط  اكبر بكثير من العوائد المالية المستحصلة من الضرائب، ستجد الحكومة تحت تصرفها رصيداً مالياً  كبيرًا سه.  من التقدم والرخاءبدال 

على اعطاءها مساحة واسعة بالتصرف بالمال العام ( ها الكاملبمعنا)فان هذه الظاهرة ستشجع الحكومة في غياب الديمقراطية (. يتحقق على حساب الموارد المالية للمواطنين

 :بشكل غير كفوء، ومن االمثلة على ذلك

بعيدا عن حسابات انتاجية العمل، وبالتوسع في خلق عمالة الغراض غير  بزيادة الرواتب واالجور: أْن تلجأ الحكومات الى تبني سياسات اقتصادية عقيمة في اثارها متمثلة

هره الى ربط المواطن ا ينجم عنهما تضخم باالسعار، وانتهاج سياسة دعم غير اقتصادية محدثة تشوه في بنية االقتصاد، والتوجه نحو انفاق غير منتج يهدف في جوانتاجية مم

اضافة الى ما تقدم  فان . حقيقية لالقتصاد وال للمواطنيناما سياسات االنفاق السياسية فتتمثل بالمنح والمساعدات وفتح دوائر خارجية دبلوماسية وثقافية ال تضيف قيمة . بالسلطة

وهو ما يعرف بالمرض )عالمية الدول المصدرة للنفط عادة ما يكون سعر صرف عملتها عاليا نسبيا مما يساهم في رفع اسعار صادراتها وضعف قدرتها التنافسية في السوق ال

وهو يتركز في ( كما هو الحال في القطاع العام)هذه الدول يتمتع بوجود ضعيف وهامشي، ذلك النه ال يتمتع بالدعم ونتيجة لكل ماتقدم  فان القطاع الخاص في (. الهولندي

باالنتاج ان غياب الدور الحقيقي للقطاع الخاص يعني غياب االبداع وسرعة التكيُّف الحتياجات السوق، وان تفرد القطاع العام (. تجارية وخدمية)مجاالت االنتاج غير الحقيقية 

االمرالذي يتطلب تدخل الحكومة وحماية القطاع العام من خالل الدعم المادي وسياسة الحماية . وغياب منافسة القطاع الخاص تؤدي الى استمرار تردي كفاءة انتاج القطاع العام

 . ي يجد حاله مضطرا لشراء السلع او الخدمات بسعر اعلى وبنوعية رديئةوبالتالي فان الحكومة تعمل على حماية مؤسسات انتاجية خاملة على حساب المواطن الذ.  الكمركية
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ان غياب دور القطاع الخاص يحول المواطنين .  ان هذه التضحية عادة وكما تؤكد التجارب العالمية التؤدي في االمد القصير وال البعيد الى تحسن اداء وكفاءة انتاج القطاع العام

حكومة تابعين لتوجهات الحكومة، ومما الشك فيه فأن ذلك يؤثر على استقاللية الفرد عن الحكومة ومن ثم على اتساع ساحة منظمات المجتمع الى كسبة وموظفين مأجورين لل

حدودية فرص العمل التي يمكن وبسبب م.  ان مضي الحكومة في تلك السياقات يؤدي بالنهاية الى انقسام المواطنين الى فصيلين مختلفين من المنتفعين وغيرهم. المدني المستقلة

االستفادة من الفائض النقدي ان يخلقها القطاع العام، تسعى الحكومة الى خلق فرص عمل عن طريق تعزيز دور السلطة االمني من خالل زيادة عدد منتسبي الشرطة والجيش و

.  فات الداخلية والخارجية عسكريا، ومن ثم اجهاض اي بوادر للنمو والتطور بشكل مطلقفنمو القدرات العسكرية يشجع على معالجة الخال. في شراء السالح والمعدات العسكرية

ض اقتصاديات تلك الدول الى موجات من المد والجزر والتي تنعكس من خالل التقلبات الحادة في  من جانب اخر ان اعتماد العوائد النفطية على سعر النفط بالسوق العالمية يعرِّ

ان هذه الهجرة عادة واخيرا فان العوائد النفطية للدول عادة ما تستفيد منها المدن اكثر من الريف، وهذا ما يسبب حالة هجرة من الريف الى المدينة، والشك   .االيرادات النفطية

واليكتفي تاثير هذه .  جتماعية واقتصادية متعددةما تكون في فترة زمنية قصيرة ينجم عنها اختناقات حادة بسبب عدم كفاية عرض الخدمات بالنسبة الى الطلب والى مشكالت ا

ض والتي تؤدي الى خسائر الحالة على مستوى الخدمات المتاحة بالمدينة ليتعدى الى ضعف مساهمة الريف في االنتاج الزراعي والحيواني وحصول تغيرات في خصوبة االر

، وال شك ان اثار هذه السياسات وطبيعتها لم تتغير 1003 - 2951العراقي وباالخص خالل الحقبة الزمنية  والحقيقة ان ما تقدم يمكن ان نجد له مصداقية في االقتصاد.  جسيمة

 .جذرياً،  بسبب التجاذبات السياسية القائمة والتي تنعكس على ضعف االرادة السياسية

زيع العوائد المالية النفطية مباشرة على ولغرض تجاوز هذه المظاهر السلبية ولرفع درجة الشعور بالمسؤولية تجاه المال العام،  نقترح ان تقوم وزارة المالية بدراسة امكانية تو

سلوب في التصرف بالثروة النفطية يخلق درجة عالية من المسؤولية تجاه لقد اثبتت العديد من الدراسات ان هذا اال. ضريبة انتاج الخدمات الحكومية"المواطنين بعد استقطاع 

 (.   لعنة النفط)التصرف بالمال العام ويجنب الدولة موضوع التبعات السلبية للنفط 

على ستراتيجية متوسطة المدى متفق عليها، وال تتحلى  بتقاليد  فالموازنة ال تعتمد: لقد تقدم بان للموازنة اهمية فريدة  في العراق اال انها ال تلق االهمية والعناية الفنية الضرورية

 .  الشفافية بكل مراحل اعدادها وتنفيذها وفق االعراف الدولية، وال تعتمد دراسات الجدوى االقتصادية عند اعتماد التخصيصات المالية

قطاعات والبدائل المتاحة، ووفقاً لعلم االقتصاد فأن المنافع الحدية للتخصيصات في جميع ان اقتصاديات الموازنة هو البحث في التوزيع االمثل للتخصيصات المالية بين ال

، وان اي انحراف عن هذا الشرط ال يحقق المنفعة (تعرف المنفعة الحدية بانها الفائدة المتحققة من انفاق الوحدة النقدية كالدينار)القطاعات والبدائل يجب ان تكون متساوية 

تحديد االجور والمرتبات بعيدا عن االنتاجية الحدية، وانشاء المشاريع دون اعداد دراسات الجدوى االقتصادية تمثل صوراً لالنحراف ان الحاالت المتمثلة ب.  نيينالقصوى للمواط

ت االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تواجه المواطنين، لكي ولكي نستطيع االقتراب من الحالة المثالية ال بد من معرفة الواقع والتحديا. عن المعايير االقتصادية المشار اليها

 .  نستطيع تخطيط النفقات وفق االولويات المنطقية
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اما القسم الثالث فسيتناول التحديات التي تواجه تنفيذ الموازنة االتحادية، وسوف تبين الدراسة ان من . في هذه الدراسة سوف نتناول في القسم الثاني منها الواقع االقتصادي

. كان يستلزم تنمية بشرية من شأنها التأسيس لسيادة القانون واالدارة الرشيدةمعوقات تنفيذ الموازنات االتحادية واحتقان التنمية هو ان التقدم بالديموقراطية التي أحرزها العراق 

 . ثم نختم الدراسة بالتوصيات. والقسم الخامس سنتناول فيه نسب التنفيذ. اما القسم الرابع من الدراسة فقد خصص لمناقشة تفاصيل الموازنة من حيث االيرادات والنفقات
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 االقتصاديلواقع ا: ثانيا

 حقق العراق تطوراً محدوداً خالل الفترة الزمنية السابقة،
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 % 2011االهمية النسبي للناتج المحلي باالسعار الجارية حسب النشاطات 

الزراعة والغابات 
 والصيد

 التعدين والمقالع

 الصناعة التحويلية

 الكهرباء والماء

 البناء والتشييد

النقل والمواصالت 
 والخزن

تجارة الجملة والمفرد 
 والفنادق وما شابه

المال والتأمين وخدمات 
 العقارات

خدمات التنمية 
 االجتماعية والشخصية

يتلخص واقع االقتصاد العراقي من خالل التمعن في مكونات الناتج المحلي 

، فتشكل القطاعات بالنسبة  ((2)الرسم البياني رقم )1022االجمالي  لعام 

٪  2,26الزراعة  و% 62.22النفط : يليلمحلي االجمالي كما للناتج ا

من ذلك يتضح اعتماد االقتصاد . الخ....   ٪  2.13 حواليوالصناعة 

 . العراقي على قطاع النفط

الى  63,299ارتفعت قيمة الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية من 

ولنفس الفترة زادت  ،1022- 1002ملياردينار عراقي للفترة  122.320

الى  11,592لناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية عدا النفط من قيمة ا

 .(1)كما في الرسم البياني رقم  ملياردينار 96,111

بسبب تأثير  هنالك تذبذب في قيمة رأس المال الثابت من سنة الى اخرى

، وحظيت قطاع خدمات  ((3)كما في الرسم البياني رقم )القطاع النفطي 

ويليه قطاع النفط وقطاع الكهرباء  ،التنمية االجتماعية بنسبة كبيرة منها

 .والمال والتأمين

 

 

(2)الرسم البياني رقم   

وزارة التخطيط: المصدر  
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 (1)الرسم البياني رقم 

 
 وزارة التخطيط: المصدر

 (3)الرسم البياني رقم 

 

 وزارة التخطيط:المصدر 
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 211310 173,046 140,159 158,444 111,961 96,067 73,911 53,499 الناتج المحلي االجمالي

(عدا النفط)الناتج المحلي االجمالي   22,691 31,531 43,215 52,943 71,277 83,928 99,056 95822 

 (مليار دينار)الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية مع وعدا النفط 
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 24,770 14,950 23,241 7,530 16,911 10,182 2,858 أجمالي تكوين رأس المال الثابت

(عدا النفط)أجمالي تكوين رأس المال الثابت   2,409 7,800 14,272 7,340 23,097 14,872 22,527 

 (مليار دينار)اجمالي تكوين رأس المال الثابت باألسعارالجارية 
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 (6)الرسم البياني رقم (                                                       2)الرسم البياني رقم 

 وزارة التخطيط :المصدر                                                                       وزارة التخطيط :المصدر
 
 
 

 ضتوانخف(.  1020- 1002)خالل الفترة    ٪ 32.5 الى  ٪ 30.9 من اإلجمالي المحلي الناتج في الخاص القطاع ارتفعت مساهمة 

 (.2)الرسم البياني رقم  .لنفس الفترة اإلجمالي المحلي الناتج من  ٪56.2 الى   ٪ 59.2من  العام القطاع مساهمة

 

اغلب الصناعيين من الصناعة الى التجارة وذلك الوضع القائم وتحول القطاع الخاص بنسبة ضئيلة من تكوين رأس المال بسبب  حظي 

 (.6)الرسم البياني رقم . لصعوبة بيئة العمل والرغبة في تحقيق ربح سريع 
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 (2)الرسم البياني رقم (                                                                         5)الرسم البياني رقم 

 

 ألسعار العام القياسي الرقم ارتفع اذ ،االقتصاد في الموجودة والخدمات السلع معظم وشمل السواء على االنتاج وكلفة المواطنين معيشة كلفة ارتفاع الى االسعار تضخم ادى

 االسعار بدأت 1002 عام وفي. (5)كما في الرسم البياني رقم   التوالي على % (63.1 ،%35.9 ،% 15.9) بمعدل(  1005 ،1006 ،1002) االعوام خالل المستهلك

، وبلغ الوقودية والبطاقة النفطية المشتقات توفير الى اساسية بصورة 1001 عام في التضخم انخفاض سبب ويعود ،%(3.2) الى 1001 عام وصلت ان الى بالهبوط القياسية

   %(.2)الى  1021ومن المتوقع ان يرتفع عام %( 5.6) 1022عام  في

، 1020في عام %  22.2، انخفض ليبلغ 1002في عام %  15.1يبلغ  ، فبعد ان كان هذا المعدل1020-1002كبيراً خالل المدة  معدل البطالة في العراق انخفاضاً  شهد
المدة الناجمة بشكل اساس عن زيادة حجم االنفاق العام وزيادة مستوى االستخدام من االيدي العاملة في القطاع العام، اذ ان خالل تلك  يوذلك يعزى الى تحسن النشاط االقتصاد

 (.  2)رقم ي الرسم البياني مساهمة القطاع الخاص في امتصاص حجم البطالة كانت منخفضة، وذلك بسبب انخفاض مساهمة ذلك القطاع في التنمية االقتصادية كما هو موضح ف

 : منها  1022- 1002اضف الي ما تقدم حقق العراق نجاحات مختلفة على الصعيد االقتصادي للفترة من 

 %.22.2الى % 15.1انخفاض معدالت البطالة من  -2
 %.13الى % 62انخفاض معدالت الفقر من  -1
 %.5.6الى % 63.1انخفاض معدالت التضخم من  -3
 .%35 والى  %5 من المجاري وشبكة الصحي الصرف ارتفاع نسبة خدمات -2
 .ميغاواط 2600الى  3600 من الكهربائية الطاقة ارتفاع انتاج -6
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، تشريع قوانين مهمة كقانون التموينية، اصالح البطاقة ةاعادة هيكلة المؤسسات الحكومي) لقد شهدت الفترة السابقة عجز المؤسسات الحكومية من تطبيق االصالحات المطلوبة 
دون المستوى المطلوب بسبب عدم حصول نقلة نوعية في االدارة الرشيدة للمؤسسات  ما تزال، والتي انعكست على توفير الخدمات االساسية التي (الخ... البنى التحتية والنفط
عن الخدمات  غير راضية% 50عن مستوى الخدمات التعليمية، و  غير راضية %30 من العوائل غير راضية عن الخدمات الصحية واالسكان، و% 10العامة، حيث نجد ان 

يوضح عالقة ( 9)يوضح العالقة بين معدل نمو الدخل القومي ومعدل نمو دخل الفرد السنوي، بينما الرسم البياني رقم ( 1)الرسم البياني رقم . االخرى كل الماء والكهرباء
 .االشباع للخدمات مثل التعليم والصحة والبنى التحتيةمستوى المعيشة لالسر مع مستويات 

 

 (9)الرسم البياني رقم (                                                                               1)الرسم البياني رقم 

 

 خارطة الحرمان/ وزارة التخطيط : المصدر                            وزارة التخطيط                                                         : المصدر 
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 تحديات تنفيذ الموازنة واحتقان التنمية: ثالثا

باالستفتاء على الدستور، لمتمثلة حقق العراق تقدما سياسيا ملموسا من خالل تطور ممارسة الفرد للحرية الشخصية والفكرية والسياسية ومن خالل  الممارسات الديمقراطية وا
لقد اصبح العراق بحق عالمة فارقة في المنطقة العربية رغم التحديات والنواقص التي .  المركزيةلوبأجراء االنتخابات العامة والمحلية، ومن خالل تبني تشريعات داعمة ل

 .ب مؤشرات الديمقراطيةبالنسبة للدول االخرى حسالمتميز يوضح موقع العراق  (20)رقم الرسم البياني . تعتري طريق العملية السياسية

 (20)الرسم البياني رقم 

 

 

 

 

ان هذه النقلة ال يمكن ان تتحقق اال من خالل تفعيل فبحسب التجربة الدولية و .نقلة نوعية في االقتصاد العراقيان التطور الديمقراطي الذي تحقق يستلزم تنمية بشرية الحداث  
سيكون وعليه فان مؤشرات التنمية البشرية وباالخص التعليم . القية التي يتمتع بهما المجتمعسيادة القانون،  وكالهما يعتمدان على المنظومة الثقافية واالخالحكم الرشيد وتحقيق 

   .له الدور الحاسم في بلوغ تلك الغاية
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ان الديمقراطية  التحقق تطورا اقتصاديا بشكل مباشر   Barro( 2995)وجد الباحث  اذدي، ك دليل على ان تطور الديمقراطية يقود مباشرة الى تطور اقتصاتاريخيا ليس هنا
 .(1)الى نفس القول مع االشارة الى اهمية العوامل التي تتضمنها االدارة الرشيدة  Mehmet  & Hristos(  1001)   توصل بدون تحقيق تنمية لراس المال البشري، كما

 ووفقافعلى سبيل المثال .  ها القدر الكافي من االهتمامالتخصيصات المالية للقطاعات التي تساهم في رفع مؤشرات التنمية البشرية نجد ان الحكومة لم تعط  اال اننا عند مراجعة 
ملحوظا، ويتجلى ذلك  ارتفاعا ارتفعت قد التعليم تخلف مؤشرات ان ،(التخطيط وزارة) 1020 الوطنية االقتصادية التنمية ستراتيجية بها جاءت التي  والمؤشرات لالحصاءات

 الحضر بين واضح وبشكل النسبة هذه وتتفاوت فأكثر، سنوات 20 بعمر السكان إجمالي من%( 11) األمية نسبة بلغتاذ . والكتابة القراءة معدالت من خالل مؤشرانخفاض
 معدالت وارتفعت ،1001 و 1002 عامي% 61 بنسبة العمرالتعليمي بسن الطلبة التحاق مستويات بانخفاض األمية معدل ارتفاع ساهم وبذلك.  المحافظات وبين والريف
 أعداد وارتفعت. التربوية والمستلزمات المدرسية األبنية في العجز تزايد للتعليم االداري التنظيم صعيد وعلى . الثانوية المرحلة في% 9 االبتدائي التعليم في% 1 بنسبة التسرب
 الثنائي الدوام ذات المدرسية األبنية نسبة بلغت اذ. أو الثالثي الثنائي للدوام بالنسبة االستـخدام كثافة عن الناجم الضغط نتيجة للسقوط اآليلة تلك او للترميم تحتاج التي المدارس
 بلغت فقد الثالثي للدوام بالنسبة أما(.  1001 و 1002 عام في) والمعلمات المعلمين أعداد لمؤسسات%  29و للمهنية،% 13.6و للثانوية،% 21.2و لالبتدائية،% 36.1
 يعكس مما المدارس لبناء المتزايدة الحاجة تنامي(   2)  رقم الجدول بيانات وتؤشر السنة، ولنفس للمهنية% 2.6و للثانوية% 3.2و لالبتدائية% 2.6 المدرسية لألبنية النسبة
 .على اعداد االبنية المدرسية للطلب الحاجة تزايد مواكبة على نموه في المدرسي العرض قصور

 
 (1001 -1002) للسنوات المدرسية االبنية عدد في الحاصل العجز( :2) جدول
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 بحاجة المدارس
 شامل ترميم الى
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2005/2004 15,745 11,800 3,954 25% 1,537 13% 2,683 23% 

2006/2005 16,857 12,126 4,731 28% 1,925 16% 2,843 23% 

2007/2006 17,390 12,182 5,199 30% 1,898 16% 3,041 25% 

2008/2007 17,913 12,597 5,316 30% 1,878 15% 3,076 25% 

 ، وزارة التخطيط 1022- 1020ستراتيجية التنمية الوطنية : المصدر

 

                                                      

11
 .Barro, Robert J.,  “Democracy and Growth,” Journal of Economic Growth, 1996,p.p, 1-27 ـ  

Hristos Doucouliagos & Mehmet Ali Ulubasoglu: Democracy and Economic Growth: A Meta-Analysis, American Journal of Political Science  Volume 52, Issue 1, p.p. 61–

83, January 2008. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajps.2008.52.issue-1/issuetoc
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من إجمالي االنفاق العام، كما هو % 20و % 2نجد انها منخفضة وتتراوح بين  1022 – 1005العالي للفترة من خالل مراجعة التخصيصات المالية لكل من التربية والتعليم 
% 16و % 10التخصيصات من الضروري اجراء مقارنة بين تخصيصات دول أخرى مثل الجزائر والسعودية والبالغة ولتوضيح سوء توزيع (. 1)موضح في الجدول رقم 

 ( .1)الحظ الجدول رقم  1022خالل عام % 9وبين العراق التي تبلغ  (  على التوالي)
 

 التخصيصات المالية لوزارتي التربية والتعليم(  1) جدول 
 المجموع 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

التربية 
 والتعليم

1,594 2,477 2,568 5,020 5,960 7,375 24,993 

جميع 
 الوزارات

37,229 37,788 43,730 50,526 62,707 79,471 311,451 

النسبة 
 المئوية

4% 7% 6% 10% 10% 9% 8% 

 وزارة المالية: المصدر
 

 (:22)انظر الى الرسم البياني رقم . وتصرف على شكل رواتب ومستلزمات سلعية% 90بحدود ( 1022-1005)وتبلغ نسبة التخصيصات التشغيلية للفترة من 
 

 سوء توزيع التخصيصات لصالح النفقات التشغيلية(   22) الرسم البياني  رقم 

 
 وزارة المالية: المصدر
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في حين كانت % 3.2نسبة االنفاق على الصحة بالنسبة الى االنفاق الحكومي شكلت  1006 عام الحصائيات ووفقاوبنفس القوة يمكن الحديث عن قطاع اخر كالصحة اذ 
تؤدي الى رفع القدرات  مما تقدم يمكن القول ان السياسة المتبعة ال. يوضح هذه الحقيقة( 21)والرسم البياني رقم . في سوريا  %5.1في االردن، % 9.6في ايران،   9.1%

 .البشرية بالمقدار الضروري

 (21)ياني رقم الرسم الب

 
 1001التقرير االحصائي لمنظمة الصحة العالمية : المصدر

 

،  ومعدل %13الى % 62،  ومعدل الفقر من %26الى % 62تقدما ملموسا يتجسد في انخفاض معدل البطالة من  1022 - 1002لقد حقق العراق  للفترة الممتدة من 
 2600الى  3600 من الكهربائية الطاقة وارتفاع انتاج  %35 والى   %5 من المجاري وشبكة الصحي الصرف ، وارتفاع نسبة خدمات% 5الى % 56التضخم من 

الخ ...   ملياردوالر$ 62مليار دوالر الى $ 212انخفاض الدين العراقي من  دوالر، 2000الى  3000ميغاواط، وارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي االجمالي من 
 (طيطوفق نشرات وزارة التخ.)

االدارة الرشيدة للمؤسسات اال ان قدرة الحكومة على توفير الخدمات االساسية ال زالت ضعيفة بسبب عدم حصول تنمية بشرية بالمستوى المطلوب ألحداث نقلة نوعية في 
غير راضيٍة عن مستوى % 30الصحية واالسكان، و من العوائل غير راضيٍة عن الخدمات % 10، اذ نجد ان (23)العامة، كما نجد ذلك واضحا  في الرسم البياني رقم 

 .غير راضية عن الخدمات االخرى كالماء والكهرباء% 50الخدمات التعليمية ، و 

 عدد طبيب عدد صيدلي  عدد طبيب اسنان  السعة السريرية  نسبة ممرض الى طبيب عدد مالكات تمريضية 
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 (23)الرسم البياني رقم 

 
 االقتصادية التنمية ستراتيجية 1002 التخطيط وزارة: المصدر

 

 لمفردات بضعف السياسية العملية تداعيات ساهمت كما  ،( العراقية الكفاءات وهجرة ودمار خراب من العراق في حل ما بسبب)  محدودة الحكومي الجهاز قدرة ان شك ال

الشعور بالمسؤولية، اعتماد الشفافية، تأمين سيادة القانون، ضمان المشاركة والقبول اعتماد الكفاءة ووضع الفرد المناسب في المكان المناسب، الرؤية الستراتيجية، ) الرشيد الحكم

 االصالح برامج اهمها من لعل المشاريع اغلب تنفيذ في تلكؤ فهناك التنموية، المشاريع تنفيذ على الحكومة قدرة من الحد الى العوامل هذه ادت فقد( باألجماع وتحقيق المساواة

 الخ...  الحكومي االقتصادي الدعم سياسة اصالح في وتأخر الحكومية، االقتصادية المؤسسات هيكلة واعادة المصرفي،
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 :العوامل هذه ابرز يلي فيما التنمية واحتقان التلكؤ اسباب على التعرف ولغرض 

 

 الساندة والثقافية االجتماعية البيئة تخلف . أ

 وكمثال  .الخ، بعدما كان باالمس القريب صرحا علميا وثقافياً يشاراليه..حصل تدهور في الحالة المعاشية والثقافية والصحية للمواطنبسبب االوضاع السابقة التي مر بها العراق 
عن الجهاز المركزي   سنة والصادر 30-20الخاص بالشباب والفتوة ألعمار   1009نشير الى نتائج المسح االحصائي لعام  العراق الحالة االجتماعية في واقع تخلف على آخر

، وثمة نسبة من الشباب الذين يعرفون %51.2، ونسبة من يرون أن المرأة التقل منزلة عن الرجل ال تتجاوز %21.9ان نسبة الذين اليؤيدون العمل للمرأة :  لالحصاء كما يلي
، ونسبة من يرون ان الممارسات السياسية %50.2،  ونسبة الشباب المتفائل %61.6، ونسبة من الذين يشعرون بالسعادة في الوقت الحاضر %20.2الغذاء الصحي المتوازن 

شبكة المعلومات  يستخدمون من ونسبة ،%36.1 الحاسوب استخدام كيفية يعرفون الذين ، ونسبة%12.6، ونسبة من يمارسون المطالعة %30.6أصبحت حكرا على الرجال 
 االنشطة في بالمشاركة يرغبون من ونسبة ،%55.6 تتجاوز ال األمني االستقرار عدم الى تؤدي االرهابية جماعاتال ان يرون من ونسبة  ،%23 (االنترنت)الدولية 

 من ونسبة ،%22.2 السياسي بالعمل ال يثق من ونسبة ،%6.1 السياسية المنظمات في صوتهم وايصال رأيهم لمناقشة فرص لديهم أن يرون من ونسبة ، %12.1 االجتماعية
 السياسية التحوالت يؤيدون من ونسبة ،%20.5 تمييز دون القانون أمام العراقيين تساوي هو أهمية االكثر الحق يرون من ونسبة ،%65.1 زواجهم قرار اتخاذ في دور لديهم
 العمرية للفئة% 35.3 المدارس من التسرب نسبة وان ،%5.1 هي بالتعليم يلتحقوا لم من نسبة ان  ما تقدم الى ،  أضف%30.3وان نسبة المؤيدين للعمل المبكر  %. 65.2

لقد أنعكس ضعف تلك المؤشرات سلبا على تفاعل المواطن مع مؤسسات الدولة وتجسد ذلك في غياب الشعور بالمسؤولية   (.12-26) العمرية للفئة%  19.9 و( 20-22)
ت أمنية وادارية واقتصادية جسيمة غير داعمة لتوجهات االصالح، مثال اصالح الدعم الحكومي تجاه الصالح والمال العام وعدم احترام سيادة القانون، ونجم عن ذلك تحديا

 .الخ... ، واعادة هيكلة المؤسسات االقتصادية الحكومية، واصالح المؤسسات المصرفية، واصالح االنظمة والقوانين(البطاقة التموينية)

المجتمع المدني والمؤسسات الفكرية والدينية الضرورية لدعم جهود الحكومة المركزية في نشر ثقافة المواطنة الصالحة وهنا البد من االشارة الى الدور المغيَّب لمنظمات 
لمؤسسات يوضح التفاعل والعمل التكاملي بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وا( 2)الشكل رقم . واالعراف والقيم االنسانية والتي تتجسد في فرض هيبة و سيادة القانون 

 .الفكرية والدينية
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يبين العالقة المتبادلة بين المؤسسات الحكومية والمدنية والفكرية والدينية     الشكل رقم 
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الشعور
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فية في تنمية القيم يوضح ان بلوغ سيادة القانون تأتي من العمل التكاملي للدولة ودورها في اصدار القوانين وتوفير الخدمات ودور المؤسسات الدينية والثقا (2)الشكل رقم 

.المدني في دعم  وتنفيذ مشاريع تعميق الشعور بالمسؤولية العامة والمواطنة الصالحةاالنسانية العليا ودور منظمات المجتمع   
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 غياب سيادة القانون.  ب

مشكلة الى حد بعيد مشكلة ضعف تفاعل الفرد مع العملية االقتصادية، انها ان المشكلة االقتصادية في العراق هي ليست مشكلة الموارد والتخصيصات المالية فحسب، بل هي 

للقوانين صعيد القطاع الخاص والعام  مختلفة ومتعددة على  فهناك تجاوزات. عدم االنسجام بين المصالح الخاصة والعامة، والتي تجد تعبيرها في عدم احترام سيادة القانون

يبين تسلسل العراق بحسب مؤشرات سيادة ( 22)والرسم البياني رقم   .جائت مؤشرات الفساد لتصنف العراق بمرتبة ال تليق به كدولة لها تاريخ عريق لذا.  واالعراف السائدة

 . القانون حسب تقرير البنك الدولي

 (22)الرسم البياني رقم 

 
 1022البنك الدولي : المصدر

 

 .مرتبة العراق بالنسبة الى مجموعة من الدول على الصعيد العالمي( 22)حيث يوضح الرسم البياني رقم 
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ة سيادة القانون، االشارة الى انه حتى وقت قريب كان رواد الفكر االقتصادي ينادون باهمية اصدار التشريعات االصالحية االقتصادية، دون االشارة الى بيئوهنا البد من 

الخ ـ الى اعادة النظر في ...وفي البوسنة ومؤخراً فقد دعا بعٌض من المحللين االقتصاديين ـ بسبب فشل التجارب االصالحية في كل من روسيا وبعض دول امريكا الالتينية

الى ان العالقة  طردية بين سيادة القانون والرفاهية االقتصادية كما هو موضح  1001عام   Kaufmann and  Karyاذ اشار كل من  .دراسة متطلبات االصالح االقتصادي

 ( .26)في الرسم البياني رقم 

 

 

 ( 26)الرسم البياني رقم 

 

 
Kaufmann,D. and A.Kray  , "Growth Without Govermance" , World Bank policy Research ,2002 , Working Paper NO.2928. 

 

مقاسا بحصة الفرد )دولة ، تهدف الى قياس درجة االرتباط بين النمو االقتصادي  236بكندا شملت   Fraser Instituteرئيس  (Michael Walker )ها وفي دراسة أعدَّ 

بينما في الحالة  0.65وجد ان قوة االرتباط في الحالة االولى  اذوبين درجة سيادة القانون من جهة ودرجة التشريعات االقتصادية من جهة اخرى ، ( من الناتج المحلي االجمالي

لضروري لضمانها هو سيادة في تحقيق التقدم االقتصادي ولكن الشرط ا اً وضروري اً مهم وعليه يمكننا االستنتاج بأن التشريعات االقتصادية تمثل عامالً  ،0.50يبلغ  الثانية

 (.25)، كما هو موضح في الرسم البياني رقم القانون
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 (25)الرسم البياني رقم 

 

 

  ضعف مقومات االدارة الرشيدة. ج

 :الرشيد على صعيد الدولة والمنشأة  والتي تشملتوفر مقومات الحكم على ان االداء االقتصادي المتميز ال يتوقف على عوامل االنتاج وحدها، بل 

، واعتماد  الجدوى االقتصادية ومعايير  إنَّ المشاركة والشفافية في اتخاذ القرارات، وتحقيق المساواة باالبتعاد عن المحاصصة، واحترام الحق العام وتنمية الشعور بالمواطنة

تحقيق الثقة الضرورية بين :  فان العوامل اعاله تؤمِّن بيئة موضوعية تخدم الصالح العام من خالل. الكفاءة واالنتاجية في اتخاذ القرارات،و تخطيط رؤيا وستراتيجية متفق عليها

ق على قنوات هدر المال، وخلق اجواء تكفل تحقيق الحالة التنافسية للمؤسسة االقتصادية،  واستقطاب االستثمار المواطن والحكومة وماينجم عنها من استقرار، وتضييق الخنا

 ح انحيث يوض( 22)ولالستدالل على اهمية االدارة الرشيدة في رفع االداء االقتصادي يمكن االشارة الى الرسم البياني رقم . المباشر وما ينجم عنه من فوائد نقل التكنولجيا
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، وان المستثمرين االجانب على %16هي اعلى من نظيراتها االخرى بمعدل بنسبة ( التي تتمتع بسيادة القانون والحكم الرشيد )شراء االسهم في الشركات ذات االدارة الجيدة 

 . متوفرة مثل هذه االدارة اعلى من المستثمر المحلي اذا كانت %  20استعداد لدفع مانسبته 

 

( 22)ياني رقم الرسم الب  
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 (.21)ك مفارقة كبيرة بين مؤشرات العراق والدول االخرى كما في الرسم البياني رقم مؤشرات الحكم الرشيد نجد ان هنا وعند مقارنة

 

 

 مقارنة مؤشرات الحكم الرشيد بين العراق ودول اخرى( 21)الرسم البياني رقم 

 
 البنك الدولي: المصدر 

 

 

 

 الخدمات المصرفية والتأمينف ضع. د

وفي العراق ادى ضعف . ية وشفافيةان للمصارف عالميا دور رئيسي في تحقيق التقدم او التخلف االقتصادي، ألنها الجهاز الضروري لتنظيم الخدمات النقدية والمالية بانسياب

ان الجهاز المصرفي .  المستقبل ستكون المشكلة اكبر عندما تتضاعف االيرادات النفطية الجهاز المصرفي الى حرمان المرافق االقتصادية المتعطشة للخدمات المصرفية، وفي

ضمور النشاطات االقتصادية،  شأنه شأن القلب في الكائن الحي، اذ يسبب ضعف الجهاز المصرفي تشنجا في المفاصل المختلفة لألقتصاد العراقي، ويؤدي الى صعوبة قيام او

 فقد بلغت نسبة مساهمة الخدمات. ت الناتج المحلي االجمالي والى حرمان الناتج نفسه من القيمة المضافة التي يمكن ان يحققها القطاع المصرفيوبالتالي غياب تنوع مفردا

 1020لعام ( دية في السعو%  1.55في االردن و %  2.33في مصر و % 5.16)في حين بلغت النسبة في دول اخرى %(  2.22)المصرفية في الناتج المحلي االجمالي 
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تقدم وعلى فرض ان النسبة المتحققة في مصر هي نفسها في العراق، عندها ستصبح نسبة مساهمة القطاع المصرفي في  وتأسيسا على ما. نشره صندوق النقد العربي  حسب ما

 .لنفس السنة( مليون دوالر 3322)وقطاع الصناعة ( ون دوالرملي 2399)وهي اعلى  حاليا من مساهمة قطاع الزراعة والبالغة ( مليون دوالر 1322)الناتج المحلي 

وهو ( %84)المصرفي للقطاع العام من حيث امكانياته وموجوداته وادائه بالمقارنة مع القطاع الخاص، نجد ان رأس المال للقطاع الخاص شكل ما نسبته عند دراسة الواقع 

هو اعلى من القطاع الخاص اذ ( %82.1) والتعهدي النقدي واإلئتمان( %89)الودائع لدى القطاع العام تشكل ما نسبته  ان  غير ،( %16)اعلى من قيمة مساهمة القطاع العام 

لتحديات وتتناول الدراسة ا(. في ظل احتكار تام للقطاع العام للتعامالت المالية الحكومية) 2011لعام ( %17.9) والتعهدي النقدي واإلئتمان( %11)شكلت الودائع ما نسبته 

اما التأمين فهو صناعة .  ت الضرورية التي تواجه القطاع المصرفي العام من حيث الديون والخسائر التي تكبدتها المصارف في السنوات السابقة وغياب الكفاءات الفنية والتقنيا

 .ضعيفة وال تختلف عن المصارف

 واقع القوانين واالجراءات االقتصادية.   ه

قانون النفط والغاز وقانون البني التحتية وتأخر اقرار قانون الموازنة : السياسية وتداعيات العملية السياسية من تشريع قوانين مهمة لتنمية االقتصاد منها حالت عدم التوافقات

لك العوامل هي رغبة الحكومة في تطوير بيئة االعمال الخ،   كما ان هناك عوامل كثيرة ساهمت في خلق مناخ مناسب لبيئة االعمال وعلى رأس ت... العامة بالتوقيتات المطلوبة 

 :   وجذب المستثمرين المحليين واالجانب وتتمثل هذه العوامل الرئيسية بما يلي

،  توفير االمن، (الخ...المناطق الحرةقانون استثمار، قانون ) ، موارد بشرية فنية، موارد طبيعية،  بيئة قانونية (الخ...مواصالت ، كهرباء، ماء ، خدمات ) بنية تحتية متكاملة 

وقد حدد المسح التابع للبنك الدولي ترتيب العراق دوليا بالنسبة الى درجة (. ، حق التملك للمستثمرناطق حرة، ممجمعات صناعية)ساد، توفير االرض ومحاربة الف ،الشفافية

عام  256وتراجعت هذه المرتبة المتدنية اصال الى  1022عام  (دولة213من252)مرتبة العراق اذ بلغت( 29)صعوبة تنفيذ االعمال لرجال االعمال الرسم البياني رقم 

1021. 
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 1021البنك الدولي : المصدر 

 : مما تقدم يمكن القول الى ان محاور التنمية يجب ان تعتمد على

ذابة لنشاط كٍل من القطاع الخاص والعام واعادة هيكلة بنية االقتصاد     اصالح بيئة االعمال المتمثلة باالجراءات والقوانين وجعلها بيئة مالئمة او ج: اوال

 Doingبما يضمن حصول العراق على مرتبة مماثلة للمرتبة التي حصلت عليها السعودية مثال في مسح البنك الدولي )وفق السياق العالمي 

Business   عالميةأو بما يتالئم مع متطلبات دخول العراق لمنظمة التجارة ال .) 

 

االيجابي  تحقيق تنمية بشرية تتمثل باشباع حاجات االنسان من الخدمات االساسية وباالخص التعليم، اذا ال يمكن تحقيق التنمية دون تفاعل المواطن: وثانيا

 .وبما يؤمِّن سيادة القانون واالدارة الرشيدة للمؤسسات المختلفة

 

ان الحالة المتفائلة تتسم وبسبب تداعيات العملية . المتفائلة، والفرصة الضائعة، وخيبة االمل، واليأس: وازاء ما تقدم بات العراق امام مفترق طرق يتسم بالحاالت االربعة

سات االنسان التربوية والثقافية وبما يعزز رفع مؤشرات التنمية البشرية سنوات تستخدم الموارد النفطية في بناء وتشييد مؤس 6السياسية بتفويض الشعب العراقي لقيادة فنية لفترة 

ان من تحديات (. كما يحصل حاليا)وبما يعزز بناء المواطنة الصالحة وتحقيق التكافل االقتصادي لكل اطياف الشعب العراقي ال على اساس محاصصة واقتسام الثروات سياسيا 

 . العراق متأخٌر وان وجوده في المنظومة الدولية يعتمد على قدرته التنافسية في السوق العالميةالتطور االقتصادي هو ان االصالح في 
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 يوضح الحاالت االربعة وتأثر الناتج المحلي االجمالي لكل حالة( 1)الشكل رقم 
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 مستقبل النسب المؤلفة لهيكل الناتج المحلي االجمالي في الحاالت االربعة

الت هي الحالة التي يتم بها اصالح لالجراءات والقوانين الداعمة للتغيير واعادة هيكلة التعامالت االقتصادية باجمعها وفق منطلقات التعام( الحالة المرجوة) الحالة المتفائلة

اذ يتوقع في . سياسية تشريعات القوانين واالجراءات الداعمة لالصالح االقتصاديوهي الحالة التي تنجز فيها العملية ال. الدولية، وتتحقق بها ايضا التنمية البشرية وسيادة القانون

 .الرسم اعاله هذه الحالة وبناءا على التجارب الدولية ان تزداد نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية المكونة للناتج المحلي االجمالي كما هو موضح في 

 

وهي الحالة التي تنجز فيها العملية السياسية . ها اصالح للقوانين الداعمة للتغيير ولكن ال تتحقق بها التنمية البشرية وسيادة القانونهي الحالة التي تتحقق ب حالة الفرصة الضائعة

واالدارة الرشيدة تحديا في تنفيذ ( المحاصصة)تشريعات القوانين واالجراءات الداعمة لالصالح االقتصادي،  ولكن يبقى غياب سيادة القانون ( لربما بتأثير مطالب المواطنيين )

 .من هيكل االنتاج المحلي االجمالي وتقل مساهمة القطاعات االخرى% 66وعلية يتوقع ان يكون انتاج النفط يمثل . المشاريع االقتصادية بما فيها البنى التحتية

تتحقق بها التنمية البشرية وسيادة القانون، وهي حالة مستبعدة اذ ان التنمية البشرية ال يمكن  هي الحالة التي التتحقق بها اصالح القوانين الداعمة للتغيير ولكن حالة خيبة االمل

وتأتي خيبة االمل في حالة تقدم مؤشرات التنمية البشرية وتوفر . التوصل اليها بالمدى القصير والمتوسط من خالل مؤسسات القطاع العام المتهالكة والقطاع الخاص الضعيفة

ويتوقع ان يكون هيكل االنتاج المحلي االجمالي مهيمن عليه بدرجة اقل من قبل القطاع . دة القانون واالدارة الرشيدة وال تجد ان البيئة القانونية ساندة للتغيير والتطورمقومات سيا

 .  النفطي  وذلك بسبب زيادة مساهمة القطاعات االخرى نسبيا

ح القوانين الداعمة للتغيير وال تتحقق بها التنمية البشرية وسيادة القانون، ويأتي اليأس من حالة عدم تقدم مؤشرات التنمية البشرية هي الحالة التي التتحقق بها اصالحالة اليأس 

الجمالي مهيمن عليه من قبل القطاع محلي اوتوفر ملكات سيادة القانون واالدارة الرشيدة وال تجد ان البيئة القانونية ساندة للتغيير والتطور،  ويتوقع ان يكون هيكل االنتاج ال

 .  النفطي وذلك بسبب قلة مساهمة القطاعات االخرى وهي اقرب الى الحالة الحالية لالقتصاد العراقي
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 1122الموازنة االتحادية :  رابعا

 وهي على نوعين: االيرادت العامة 

 (1.9) دوالر للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (  90)  تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره من المتأتيةاإليرادات  قدِّرت الموازنة: االيرادات النفطية  -أ
عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان  وتدخل كافة االيرادات المتحققة فعالً في صندوق تنمية  برميل يومياً (   160000) برميل يومياً  بضمنها  مليون
 .عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس االمن وتسديدها الى االمم المتحدة%( 6)او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم ( DFI)العراق 

ر االيرادات بمبلغ   .1021عن عام %( 22.51)ترليون دينار اي بمعدل نمو قدره ( 222.02)وعلى هذا االساس تقدَّ
 

شركات النفط االجنبية، ضريبة ضريبة دخل ، ضريبة الدخل للشركات،  باالفرادضريبة الوارد الكمركي، ضريبة الدخل الخاصة : وهي تشمل : االيرادات غير النفطية  -ب

وقدر مجموع . ضريبة المكـسرادات غيـر النفطية، ، اجـور الخدمات، بقية االي(المملوكة للدولة ) دخـل الموظفيـن، دخل الفوائـد، المنقول من الهيئات والشركات العامة 

 .1021عن عام %( 2.19)ترليون دينار اي بمعدل نمو ( 1.19)بمبلغ  1023االيرادات غير النفطية لعام 

 .1023المخمنة في موازنة عام نسب االيرادت النفطية وغير النفطية ( 10)ويوضح الرسم البياني رقم 

 (10)الرسم البياني رقم 

 

93% 

7% 

   2013نسب االيرادات لعام 

االيــرادات 
 النفطيـــة

االيرادات 

 غير النفطية

يوضمممح نسمممب االيمممرادات النفطيمممة وغيمممر النفطيمممة ( 10)الرسمممم البيممماني رقمممم 

المخمنة، ولكن عودة على االيرادات للسمنوات السمابقة نجمد ان نسمبة االيمرادات 

ان هممذا . علممى التمموالي 1020و  1002لالعمموام % 95، %91النفطيممة تبلممغ 

وتشموها فمي هيكمل االيمرادات وقمد  الحجمم الكبيمر لاليمرادات النفطيمة يمثمل خلمالً 

يمر جموهري فمي ياحمداث تغ ةراق خمالل السمنوات العشمر الماضميتعذر على العم

وبمممالنظر لالهميممة الكبيمممرة والمتصمماعدة لاليمممرادات . هيكممل االنتممماج االجمممالي 

سمواق الوحجمم الطلمب فمي ا الخام في اسعار النفط بالنفطية ولتجنب اثار التذبذ

ي ان تؤسممس فممي وزارة الماليممة وحممدة متخصصممة فمم العالميممة للممنفط كممان واجبمماً 

التنبؤ لتجنيب ايرادات الموازنة من الوقوع في حماالت التذبمذب كمما حمدث عمام 

مت دول مانحمة المبمادرة لتأسميس وتطموير مثمل همذه   وقمد سمبق ان .1009 قمدَّ

  . الوحدة ولكن تعذر ذلك وهدرت هذه الجهود 



 1023الموازنة االتحادية لعام 

Page 28 of 48 

 

 

 
  

 

 

 1009، مع انخفاض ملحوض لعام  1023ترليون دينار لعام  222.02الى  1002ترليون دينار لعام  62.2من  حققت االيرادات النفطية تطورا كبيرا فقد ارتفعت 
 .بب هبوط في اسعار النفط العالمية بس

 . 1023ترليون دينار عام  1.19الى  1002ترليون دينار عام  3.15اما االيرادات غير النفطية فقد ارتفعت من   
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من االنفاق % 20يوضح ان حوالي  11رقم الرسم البياني 

العام تم تخصيصه لالنفاق االستثماري وهي حالة صحية كان 

 . 1005من المفترض ان تكون قد بدأت من عام 

ومن الجدير بالذكر ان معدل نمو االنفاق االستثماري قد فاق 

معدل نمو االنفاق التشغيلي إال اننا ال نرى في الموازنة تحديدا 

شاريع االستثمارية كي يتسّنى لنا تقييمها على ووصفا للم

غرار باقي الدول التي تذكر انواع المشاريع التي يخطط 

لالنفاق عليها حسب القطاعات كما هو الحال في الموازنة 

 .العامة للسعودية

إنَّ معدل نمو التخصيصات االستثمارية قد فاق معدل نمو 

 %25.61االيرادات البالغ 

 

 

 .1021عن عام % 21.11ترليون دينار وبمعدل نمو يبلغ  231.23بمبلغ  1023العامة لسنة  رت النفقاتقدِّ  :النفقات العامة 

 :وتقسم النفقات العامة الى قسمين  

 %. 2.16بمعدل نمو يبلغ  1023ترليون دينار عام  13.31الى  1021ترليون دينار لعام  29.91ارتفعت قيمة النفقات التشغيلية من : النفقات التشغيلية  -2
 .وسيتم تحليل النفقات التشغيلية بالتفصيل الحقا                    

من % 39.12ما نسبته  لتشكل% 21.12ترليون دينار وبمعدل نمو  66.22ارتفاعا ملحوظا فقد بلغت  1023حققت النفقات االستثمارية لعام : النفقات االستثمارية  -1
 .اجمالي النفقات العامة

 
 (11)رقم الرسم البياني 

 
 

 

60% 

40% 

 % 2013نسب االنفاق للموازنة االتحادية 

النفقات 

 التشغيلية

النفقات 
 االستثمارية
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 (13)الرسم البياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1020و 1009، مع انخفاض  لعامي 1023ترليون دينار عام  13.31الى  1002ترليون دينار عام  31.21ارتفع االنفاق التشغيلي من  
. 

 . 1023ترليون دينار لعام  66.22الى  1002ترليون دينار لعام  5.69ارتفعت النفقات االستثمارية من   

وتعكس الرغبة في      1021عام % 2وهذه النسبة تتجاوز نسبة التضخم التي تقدر %( 21.12) 1023بلغ معدل نمو االنفاق العام لسنة  

 (.زيادة عدد العاملين)تضخيم الجهاز الحكومي 
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ذكر في ستراتيجية الموازنة التي اعدها وزارة المالية والتي من  وهو يخالف ما% . 30اي بمعدل نمو يبلغ ترليون دينار  29.21مبلغ  1023بلغ العجز المقدر لعام  :العجز 

 .على التوالي 1026و 1022ترليون دينار لالعوام  1.6و 3.6الى  تخفيضهثم  1023ترليون دينار تقريبا لعام  23اهدافها تقليل العجز الى 

 (16)الرسم البياني رقم (                                                                        12)الرسم البياني رقم 

 

 

وهو دليل  (12)كما في الرسم البياني رقم  ان كل الموازنات العامة خططت بعجز ولكن الواقع يشير الى ان كل الموازنات نفذت بفائض (16)البياني رقم يالحظ من الرسم 
 . ، وكذلك ضعف تنفيذ الموازنة االستثمارية وخصوصا على مستوى المحافظاتواضح على ان تخطيط الموازنات يتم بعيدا عن الواقع والعلمية
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 :النفاق حسب القطاعات تحليل ا

 (3)جدول رقم 

 
 القطاع

مقدار  %االهمية النسبية 
 2013 2012 التغير

 3.81 21.28 17.47 الطاقة

 0.35 1.32 0.97 النقل واالتصاالت

 0.21 1.18 0.98 التشييد واالسكان

 0.03 4.93 4.90 البيئة والصحة

 0.03 1.24 1.21 الصناعي

 0.12- 1.94 2.06 القطاع الزراعي

 0.26- 3.04 3.30 الماء والمجاري والصرف الصحي

 0.30- 1.68 1.98 الثقافة والشباب واالندية واالتحادات

 0.35- 10.41 10.76 اقليم كردستان

 0.43- 14.23 14.66 االمن والدفاع

 0.48- 12.79 13.27 الخدمات االجتماعية

االلتزامات والمساهمات الدولية 
 والديون

8.00 7.44 -0.56 

 0.56- 9.23 9.80 التربية والتعليم

 1.36- 9.28 10.64 االدارات العامة المركزية والمحلية

االهميممة النسممبية لالنفمماق حسممب القطاعممات لعممام ( 3)يوضممح الجممدول رقممم 

 .ومقدار التغير 1021مقارنة مع عام  1023

، 0.36، النقمل واالتصماالت 3.12ويالحظ ارتفاع قطاعمات الطاقمة بمقمدار 

 .0.03الصناعي ، والقطاع  0.03، البيئة والصحة 0.12التشييد واالسكان

 .0.65انخفاض باقي القطاعات وخصوصا قطاع التربية والتعليم بمقدار 

وعنمممد مراجعمممة التخصيصمممات الماليمممة للقطاعمممات التمممي تسممماهم فمممي رفمممع  

همما القمممدر الكمممافي ممممن  مؤشممرات التنميمممة البشمممرية نجممد ان الحكوممممة لمممم تعط 

م بل كنا نأممل ، ولم نعرف سبب انحسار نفقات قطاع التربية والتعلي االهتمام

ارتفاع تخصيصات همذا القطماع ، وكمذلك الحمال فمي قطماع المماء والمجماري 

 .والصرف الصحي وقطاع الثقافة والشباب
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 :((2)جدول رقم )بنظر االعتبار تحديات رفع مؤشرات التنمية البشرية المشار اليها، ينبغي تخطيط الموازنة بالشكل التالي  من وجهة نظرنا آخذين

 (2)جدول رقم 

 القطاع
 

 الفرق %االهمية النسبية 
 1023 IIER 

 5.77 15 9.23 التربية والتعليم

 0.21 13 12.79 الخدمات االجتماعية

 9.28- 12 21.28 الطاقة

 0.00 10.41 10.41 اقليم كردستان

 0.00 9.28 9.28 االدارات العامة المركزية والمحلية

 5.92- 8.31 14.23 االمن والدفاع

االلتزامات والمساهمات الدولية 
 والديون

7.44 7.44 0.00 

 2.07 7 4.93 البيئة والصحة

 1.96 5 3.04 الماء والمجاري والصرف الصحي

 3.82 5 1.18 واالسكانالتشييد 

 1.06 3 1.94 القطاع الزراعي

 0.32 2 1.68 الثقافة والشباب واالندية واالتحادات

 0.00 1.32 1.32 النقل واالتصاالت

 0.00 1.24 1.24 الصناعي
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IIER :التخصيصات القطاعية من وجهة نظر المعهد العراقي لالصالح االقتصادي 

 

 وهو يتألف من وزارة النفط ووزارة الكهرباء : قطاع الطاقة

 (12)الرسم البياني رقم (                                                                         15)الرسم البياني رقم 

 

 

وهو اعلى القطاعات تخصيصا وبأهمية نسبية بلغت ( لوزارة الكهرباء 2.96لوزارة النفط، 12.62)ترليون دينار 19.25مبلغ  1023عام  قطاع الطاقةخصص ل  

 .الى اجمالي التخصيصات % 12.11

 .الى اجمالي التخصيصات %( 11)يالحظ ارتفاع التخصيصات االستثمارية  

 .من اجمالي التخصيصات االستثمارية% 23.23ترليون دينار وهي تمثل  12.2بلغت التخصيصات االستثمارية للقطاع  
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 (ترليون دينار)تخصيصات قطاع الطاقة 
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ية عنه مثال قطاع التربية بالرغم من اهمية االستثمار في قطاع النفط وذلك لضمان التمويل الضروري للموازنة االتحادية ولكن جاء هذا على حساب قطاعات ال تقل اهم  

 .اقات التحمد عقباهافإن تعاظم الموارد المالية بشكل غير متوازن مع تعاظم التنمية البشرية يؤدي الى اختن. والتعليم وقطاع االسكان 

 

 :قطاع التربية والتعليم

 (11)الرسم البياني رقم                                                                                     (6)جدول رقم 

                                                                                 

المجمع العلمي، كلية االمام االعظم، كلية االمام  والبحث العلمي، وزارة العلوم والتكنولوجيا، التعليم العالييشمل قطاع التربية والتعليم على وزارة التربية، وزارة  
 (.والتي النعلم ما عالقتها بهذا القطاع) الكاظم، المبادرة التعليمية ، الهيئة العامة للسيطرة على المصادر المشعة 

 .من اجمالي التخصيصات% 9.13وباهمية نسبية ( نفقات استثمارية 2.52قات تشغيلية و نف 22.22)ترليون دينار  21.21تم تخصيص مبلغ  

 ترليون دينار   

 قطاع التربية والتعليم
نفقات 
 تشغيلية

 اجمالي النفقات نفقات استثمارية

 0.016951 0 0.016951 االماماالعظمكلية

 0.010815 0 0.010815 كليةاالمامالكاظم

 8.81106 0.8306 7.98046 وزارةالتربية

وزارةالتعليمالعالي

 والبحثالعلمي
2.806061 0.8 3.606061 

 0.004856 0.0013 0.003556 المجمعالعلمي

 0.229533 0.04 0.189533 العلوموالتكنولوجيا

المبادرةالتعليميةلدولة

 رئيسالوزراء
0.1 0 0.1 

الهيئةالعراقيةللسيطرة

 علىالمصادرالمشعة
0.001936 0.001685 0.003621 

87% 

13% 

 تخصيصات قطاع التربية والتعليم

نفقات 
 تشغيلية

نفقات 
 استثمارية
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 .نفقات استثمارية% 23نفقات تشغيلية و% 12تم تخصيص النفقات بنسبة  
ل االستثمارالعراق قد من اجمالي التخصيصات االستثمارية وهو ما يعني ان % 3.02بلغت االهمية النسبية للنفقات االستثمارية ما نسبته   في التربية والتعليم الى  أجَّ

اذ ان ذلك يعني ضعف امكانية الحكومة لبسط نفوذ سيادة القانون وتطبيق مفردات االدارة  ،مرحلة زمنية الحقة ال نعرف مداها وهذا مؤشر خطير يهدد استمرار بناء الدولة
 .الرشيدة في مؤسسات الدولة العراقية

 

 :قطاع البيئة والصحة

 (30)الرسم البياني رقم (                                                                  19)البياني رقم الرسم 

  

 

 .يشمل قطاع البيئة والصحة على وزارة البيئة ووزارة الصحة  

 (.ترليون دينار نفقات استثمارية 2.23نفقات تشغيلية و  6.2)ترليون دينار  5.13بلغت التخصيصات المالية لهذا القطاع مبلغ   

83% 

17% 

 %تخصيصات قطاع الصحة والبيئة 

نفقات 
 تشغيلية

نفقات 
 استثمارية

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

 وزارة البيئة وزارة الصحة

5.63 

0.07 

1.12 

0.01 

 (ترليون دينار)تخصيصات قطاع البيئة والصحة 

 نفقات استثمارية نفقات تشغيلية
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 .نفقات تشغيلية%( 13)فقط من اجمالي القطاع والباقي % 22بلغت نسبة النفقات االستثمارية للقطاع  

 .االنفاق االستثماري من اجمالي% 1.06شكلت النفقات االستثمارية ما نسبته  

 

 

اذ يوضح ( 5)التخصياصات المالية لقطاع الصحة والبيئة ثمناً باهضاً انعكس في تردي االوضاع الصحية للمواطنين كما هو موضح في الجدول رقم لقد شكل ضعف   

االنفاق على قطاع الصحة نسبة الى اجمالي االنفاق ونسبة الى مقارنة بين العراق والمملكة المتحدة وتركيا، ويوضح حصة المواطن من االنفاق على الصحة، ونسبة 

 .الناتج المحلي االجمالي 

 (5)جدول رقم 

 العراق السنة 
المملكة 
 المتحدة

 تركيا

 12 4 31 2011 (مولود حي 2000سنة لكل  2احتمال الوفاة بين سن الوالدة و)معدل وفيات الرضع 

 104 77 222 2009 (من السكان 2000سنة لكل  50و  26بين سن احتمال الوفاة )معدل وفيات البالغين 

 100 100 79 2010 (٪)السكان الذين يستخدمون  مصادر مياه  صالحة للشرب 

 90 100 73 2010 (٪)السكان الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي  

 12.79 16.03 8.98 2010 اإلنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق الحكومي

 75.2 83.89 81.18 2010 اإلنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق على الصحة

 6.74 9.64 8.42 2010 %مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي 

 2010 340.13 3479.56 1029.14 ($  PPP)نصيب الفرد من إجمالي اإلنفاق على الصحة 

 منظمة الصحة العالمية: المصدر 
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 .على وزارة البلديات واالشغال وامانة بغداد مع مكتب المفتش العام ويشتمل هذا القطاع :قطاع الماء والمجاري والصرف الصحي

 (31)الرسم البياني رقم                     (                                                         32)الرسم البياني رقم 

 

 

 .ترليون دينار نفقات تشغيلية 2.22ترليون دينار نفقات استثمارية ومبلغ  1.22ترليون دينار خصص مبلغ 2.12بلغت التخصيصات االجمالية للقطاع   

 .من اجمالي نفقات القطاع% 69شكلت النفقات االستثمارية مانسبته   

 .من اجمالي النفقات االستثمارية% 2.21نسبة  للقطاع بلغت النفقات االستثمارية  

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

امانة بغداد مع مكتب المفتش  البلديات واالشغال
 العام

0.94 0.81 

1.77 

0.70 

 (ترليون دينار)تخصيصات قطاع الماء والمجاري 

 نفقات استثمارية نفقات تشغيلية

41% 

59% 

 %تخصيصات قطاع الماء والمجاري والصرف الصحي 

نفقات 
 تشغيلية

نفقات 
 استثمارية
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 .ويشمل على نفقات وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والمبادرة الزراعية :القطاع الزراعي

 (32)الرسم البياني رقم       (                                                                  33)الرسم البياني رقم 

 

 

 .ترليون دينار نفقات استثمارية 2.52ترليون دينار نفقات تشغيلية و 2.02ترليون دينار مقسمة الى  1.51بلغت اجمالي التخصيصات   
 
 .من اجمالي انفقاق القطاع % 50شكلت النفقات االستثمارية مانسبته   

 

 %.1.91الزراعة ما نسبته  من اجمالي النفقات االستثمارية شكل قطاع 

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

 المبادرة الزراعية وزارة الموارد المائية وزارة الزراعة

0.84 

0.24 

0.00 
0.14 

0.87 

0.60 

 (ترليون دينار)تخصيصات القطاع الزراعي 

 نفقات استثمارية نفقات تشغيلية

40% 

60% 

 %تخصيصات القطاع الزراعي 

نفقات 
 تشغيلية

نفقات 
 استثمارية



 1023الموازنة االتحادية لعام 

Page 40 of 48 

 

 

 

 

 

 .والمعادن وكذلك نفقات دعم الشركات ويشمل القطاع على نفقات وزارة الصناعة :القطاع الصناعي

 (35)الرسم البياني رقم                                 (                                         36)الرسم البياني رقم 

 

 

 .ترليون دينار نفقات تشغيلية 0.22ترليون دينار نفقات استثمارية ومبلغ  2.0ترليون دينار قسمت الى  2.22اجمالي تخصيصات القطاع مبلغ  تبلغ  
 
 .من اجمالي نفقات القطاع% 61بلغت النفقات االستثمارية مانسبته   

 
 .ةمن اجمالي النفقات االستثماري% 2.12شكلت النفقات االستثمارية نسبة   

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

 دعم الشركات الصناعة والمعادن

0.06 

0.65 

1.00 

0.00 

 (ترليون دينار)تخصيصات القطلع الصناعي 

 نفقات استثمارية نفقات تشغيلية

42% 

58% 

 %تخصيصات القطاع الصناعي 

نفقات 
 تشغيلية

نفقات 
 استثمارية
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 : حسب االبواب التشغيلي تحليل االنفاق

 (2)جدول رقم 

 %بواب الى اجمالي النفقات االهمية النسبية للنفقات حسب اال
 2013 2012 2011 2010 المفردات

 51.42 50.17 51.68 47.47 تعويضات الموظفين

 16.89 16.99 18.36 19.41 السلع والخدمات

 1.73 2.42 2.13 1.76 الفوائد

 3.30 3.77 1.64 4.77 اإلعانات

 3.79 3.53 4.35 2.69 المنح

 8.14 7.16 8.27 9.74 المنافع االجتماعية

بضمنها تعويضات )المصروفات األخرى 
 (حرب الكويت

10.11 11.27 12.47 12.86 

 1.87 3.49 2.31 4.04 الموجودات غير المالية
 (1)جدول رقم 

 %معدل النمو النفقات التشغيلية حسب االبواب 

 2013 2012 2011 المفردات

 6.17 13.68 20.55 الرواتب واألجور والمخصصات

 9.46 28.99 13.08 (المساهمات االجتماعية)الرواتب والمكافأة التقاعدية 

 3.64 11.09 3.45 السلع والخدمات

 25.18- 36.38 32.00 الفوائد

ممممن اجممممالي االنفممماق % 62.21يوضمممح ان ( 2)الجمممدول رقمممم 

% 25.19التشممغيلي يممذهب الممى تعويضممات الممموظفين، وبنسممبة 

 .ينفق الى السلع والخدمات 

ممممن االيمممرادات % 6عنمممد حسممماب تعويضمممات الكويمممت البالغمممة 

ترليمون دينمار عنمدها يتوضمح  6.66النفطية نجد ان المبلمغ يبلمغ 

ترليممون دينممار وهمممي  2.32لنمما ان المصممروفات االخممرى تبلمممغ 

اعلى من الكثير من االبواب في حين هي مخصصة لمصروفات 

 . خرىال يمكن تبويبها وعادة تكون اقل قيمة من االبواب اال

يبممين معممدل نمممو النفقممات حسممب ابممواب ( 1)الجممدول رقممم رقممم 

وهمممي % 5.22الصممرف فنجممد معمممدل نمممو الرواتمممب واالجممور 

زيادة مقبولة اخذين بنظر االعتبار زيادة عمدد القموى العاملمة ممع 

وهممي % 9.25حسمماب العممالوات السممنوية، الرواتممب التقاعديممة 

م توضمممح زيمممادة اعلمممى ممممن معمممدل نممممو الرواتمممب واالجمممور ولممم

ولمم % 22.11الموازنة اسباب هذه الزيادة، المنمافع االجتماعيمة 

فممي حممين تراجممع نمممو . توضممح الموازنممة اسممباب هممذا االرتفمماع 

بسمممبب ضمممخامة % )22.26الموجمممودات غيمممر الماليمممة بمعمممدل 

، تراجممع تخصمميص االعانممات بمعممدل ( 1021التخصمميص عممام 

 %.16.21وتخصيصات الفوائد % 1.52

نممو النفقمات التشمغيلية اليحكمهما سمياق اذ انهما  ويالحظ ان معدل

تتممراوح بممين صممعود شمماهق وانخفمماض شممديد وهممي اقممرب الممى 

ان وزارة الماليمممة ممممدعوة المممى وضمممع . االرتجمممال ممممن المنهجيمممة
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 8.67- 175.40 62.36- اإلعانات

 11.88 2.59- 76.62 المنح

 18.47 3.90 7.10- المنافع االجتماعية

 7.50 32.74 21.94 (حرب الكويتبضمنها تعويضات )المصروفات األخرى 

 44.15- 81.41 37.47- الموجودات غير المالية

 4.25 20.00 9.40 المجموع

 :تحليل القوى العاملة ومعدل االجور

 .حسب الدرجات الوظيفية 1023مع  1021لعام  مقارنة اعداد القوى العاملة( 9)يوضح الجدول رقم  :القوى العاملة

 (9)جدول رقم 

 المجموع العاشرة التاسعة الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى عليا ب عليا أ 

2012 771 4033 19094 36574 97618 156857 224655 261250 505219 349182 390721 704348 2750322 

2013 716 4535 38323 99021 123550 200842 257503 275974 515597 323222 423724 644769 2907776 

الفرق بين 
1023-1021 

-55 502 19229 62447 25932 43985 32848 14724 10378 -25960 33003 -59579 157454 

 

المادة )موظف  20000اقربزيادة قدرها  1021موظف رغم ان قانون الموازنة لعام  262262ان الزيادة الحاصلة في عدد القوى العاملة بلغ ( 9)نالحظ في الجدول رقم 
 ( .سادسا -21

 .موظف  66بمقدار  ( أ) انخفاض عدد الموظفين للدرجة العليا   
 
 .من الدرجة االولى% 1.5موظف وعلى اعتبار ان هذه الزيادة هي ترقية من الدرجة االولى وهي تمثل  601بمقدار  ( ب ) ارتفاع عدد الموظفين من الدرجة العليا 

 
= 29119+601)يبلغ والذي موظف وبذلك يمكن حساب عدد الموظفين المترقين من الدرجة الثانية الى االولى  29119ارتفاع موظفي الدرجة االولى بمقدار  

 .الخ....من الدرجة الرابعة% 65.32من الدرجة الثالثة، % 13.52من موظفي الدرجة الثانية، وكذلك % 63.92وهو يمثل نسبة ( 29232
 
 (.موظف 69629)وللدرجة العاشرة ( موظف 16950)الحظ انخفاض غير مبرر للدرجة الثامنة وي 
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، %11.25من اجمالي عدد الموظفين، وزارة الداخلية  % 13.3اما من حيث االهمية النسبية لعدد الموظفين فقد حاز اقليم كردستان على المرتبة االولى بنسبة  
 %.2.09، وزارة العدل %3.62، وزارة التعليم العالي %2.12، وزارة الصحة %22.01 ، وزارة الدفاع%11.22وزارة التربية 

 

 

 

 

 .ويمكن احتسابه من خالل حاصل قسمة مبلغ تعويضات الموظفين فقط على عدد الموظفين لكل وزارة او هيئة مستقلة: معدل االجور

 (32)الرسم البياني رقم 
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 (سنة/ مليون دينار )مقارنة معدل االجور 
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 .1023سنة عام / مليون دينار  22.53الى  1021 عام 22.69ارتفع متوسط معدل االجور من   
 
سنة / مليون دينار  2216.22وجود تفاوت كبير في معدل االجور بين الوزارات والهيئات المستقلة فمثال معدل اجور مديرية نزع السالح ودمج المليشيات بلغ  

مليون دينار  22.29سنة ، وزارة التربية / مليون دينار  22.22غ في وزارة الصحة سنة ، في حين بل/ مليون دينار  113.26ومكتب القائد العام للقوات المسلحة 
 .سنة/ مليون دينار  2.11سنة ، وزارة الشباب والرياضة / 

 

 نسب تنفيذ الموازنات االتحادية: خامسا

 . 1020لسنة % 206و  1006لسنة % 16تراوحت نسب تنفيذ النفقات التشغيلية بين : النفقات التشغيلية

لنفس ( مع السلف) ترليون دينار 12.222وتم انفاق مبلغ  1022لغاية  1002ترليون دينار لالنفاق االستثماري منذ عام  226.222تم تخصيص مبلغ : النفقات االستثمارية 
 .ت الفعلية ونسب التنفيذ حسب السنينيوضح التخصيصات االستثمارية المنقحة والمصروفا( 20)والجدول رقم % 50.22اي بنسبة تنفيذ اجمالية تبلغ  الفترة

 (20)جدول رقم 

 ترليون دينار 1020 - 1005النفقات االستثمارية المخصصة والمصروفة للسنوات 

 %نسبة التنفيذ  النفقات االستثمارية   الفعلية (اعتمادات منقحة )النفقات االستثمارية  السنة

2004 6.014 3.924 65.25 

2005 7.550 3.765 49.87 

2006 9.272 5.277 56.91 

2007 15.011 6.588 43.89 

2008 30.359 14.976 49.33 

2009 15.017 13.091 87.17 

2010 23.676 19.472 82.24 

2011 38.212 20.618 53.96 

 60.44 87.711 145.111 المجموع

 



 1023الموازنة االتحادية لعام 

Page 45 of 48 

 

للوقوف على عوامل المشكلة اجرى المعهد العراقي لألصالح االقتصادي دراستين و. اهتمامات واسعة 1022- 1002وقد استقطب تلكؤ تنفيذ الموازنات االستثمارية خالل 

نتظام العمل وسهولة انسياب متطلبات العمل وعلى وانعكاساته على ا)العامل االمني :  هي  1001وكان من ابرز العوامل في مسح عام  .1022 والثانية 1001أحدهما في عام 

 1022اما في عام .  ، عدم االلتزام بضوابط العمل وضعف مهارات العاملين وغياب تخطيط العمل التكاملي داخل المؤسسة وبين المؤسسات المختلفة(دخول الشركات االجنبية

 :ثر عن سوء التنفيذ تجسدت بما يليولكن توفرت تفاصيل اك 1001لم تكن الصورة مختلفة كثيرا عن عام 

 

رية الداء بمعنى خارج قدرة المؤسسة في التأثير عليها، وتتمثل بتأثير الظروف االمنية، وقيود ضوابط مؤسسات الرقابة، وغياب البنى التحتية الضرو :عوامل خارجية   

 .تمر بها العملية السياسيةاالعمال، وتأخر اقرار الموازنات العامة،  القوانين واالجراءات غير المرنة، وضعف سيادة القانون بسبب الظروف االستثنائية التي 

 

الشفافية في اتخاذ القرارات، اعتماد الكفاءات، التخطيط بعيد ) بمعنى خاصة بالمؤسسة المنتجة للخدمات وتتمثل بضعف تطبيق متطلبات الحكم الرشيد :  عوامل داخلية   

دائرة المهندس المقيم، ضعف االمكانات  لجان فتح وتحليل العطاءات،)ة المشاريع وقد انعكس ضعف الحكم الرشيد على عدم وجود المعرفة الفنية في ادار(  الخ...المدى 

 . ادت هذه العوامل الى تأخر وعدم االتقان بالعمل حيث ،، وغياب حوافز الشعور بالمسؤولية ومركزية النظم االدارية وتعقيداتها(الفنية من مختبرات واجهزة قياس 

 

ضعف تعاون : تتمثل بالعوامل المتعلقة بالتنسيق بين دوائر الدولة المختلفة، وتشمل على سبيل المثال: لمؤسسات العامة والخاصةعوامل ضعف العمل التكاملي بين ا   

وزارة )، وصرف التخصيصات الحكومية (وزارة التخطيط)، وفي قرارات اطالق صرف التخصيصات الماليةيضااجهزة الدولة فيما بينها في موضوع تخصيص االر

  .الخ( ... البنك المركزي والمصرف التجاري العراقي)، وفتح االعتمادات (يةالمال

 

 ( : 22)وكما هو موضح في الجدول رقم  العمل تقدم في بطئ الى أدى مما القدرة التنفيذية فاق بشكل المشاريع عدد في التوسع 

 

 (22)جدول رقم 

 1022 1020 1009 1001 1002 السنة

 1352 1129 2935 2933 2629 عدد المشاريع

 

 . يضاف الى ذلك تعرض النفقات الفعيلة الى هدر مبالغ طائلة 
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بالتقصير الذي يستلزم ايجاد الحوافز : التنفيذ يمكن ان يفسرومما تقدم يظهر ان العوامل الداخلية تشير الى عدم ممارسة العاملين الدوارهم بالكفاءة المطلوبة، وان ضعف 

والشك ان نسبة عالية من ضعف االداء تعود الى غياب .  ، او بالقصور الذي يتطلب تدريب وتأهيل ووضع الشخص المناسب في الموقع المناسب(والماديةالمعنوية )الضرورية 

   .لدول االخرىأضف الى ما تقدم ان تقاليد العمل في الدوائر الحكومية تمثل تقاليداً قديمًة وشاذًة عن االنماط  السائدة في ا. الشعور بالمسؤولية

 

 :التوصيات

يتم اقرار التخصيصات وفق دراسات الجدوى االقتصادية  الزال اقرار التخصيصات المالية يفتقد االبعاد االقتصادية لهذه التخصيصات اذ ال. 2
منفعة اقتصادية ليست بالضرورة ، فإن ما ينجم عن ذلك هو اقرار مشاريع ذات (حسب ما تمَّ توضيحه في مقدمة الدراسة)العام الستخدام المال 

الشك ان هذا النهج يتبع في معظم الدول التي توصف بالدول الريعية على خالف الدول التي تمول موازنتها عن طريق الضرائب، . هي األعلى

هنا نقترح على وزارة المالية كما ان منهجية الدول الريعية تقود الى عدم الشعور بالمسؤولية تجاه المال العام باعتباره مال سهل تحصيله ، و
علما ( ضريبة انتاج الخدمات الحكومية)بدراسة نمط جديد من االيرادات المالية قائم على  فرض ضرائب على حصة الفرد من االيرادت النفطية 

شفافية الموازنة المشار اليها في  كما ينبغي اهتمام وزارة المالية الى مسألة تطبيق مفردات. ان هناك دراسات عالمية تؤكد على اهمية هذا النهج
مقدمة الدراسة، ان رفع مؤشر شفافية الموازنة سيساعد كثيراً على تخصيص الموارد وانفاقها بصورة اقتصادية افضل ويبعد الشبهات التي 

 .تالحق االن معظم المسؤولين الحكومين

 
اذ ال توجد في وزارة المالية وحدة اقتصادية متخصصة بدراسة السواق العالمية، ال زال تقدير االيرادات المالية النفطية يتم بعيداً عن دراسة ا. 1

عراق اسواق النفط والمال وتستطيع التنبؤ بمستقبلها ومن ثم يجري تحديد حجم الطلب واالسعار النفطية، فإن وجود مثل هذه الدراسات يجنِّب ال
 .   1009 -1001ية العالمية مخاطر تذبذب االيرادات النفطية كما حصل في االزمة المال

 

ان ما يجب . متفق عليها ووفق اولويات بناء العراقال زال يتم توزيع التخصيصات المالية على القطاعات المختلفة بعيدا عن خطة اقتصادية . 3
اء االنسان يجب ان يكون اولوية على ان تتبناه الموازنة هو اعتماد رفع مؤشرات التنمية البشرية كأولوية قصوى عند تخطيط النفقات العامة ، فبن

رية بناء اآللة االقتصادية اذ من دون ذلك سوف تكون االيرادات العامة عرضة للهدر وسوء االستخدام، ويالحظ عدم اعطاء اولوية للتكلفة البش
% 3.02سبية للنفقات االستثمارية لقطاع التعليم لقد بلغت االهمية الن.  التي يعاني منها المواطن المتمثلة بسوء التغذية والتعليم والصحة واالسكان

 .من اجمالي االنفاق االستثماري وهي نسب واطئة وغير مقبولة% 1.21، وقطاع االسكان %1.06وقطاع الصحة 
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ن العراق وألول مرة ان يخصص بحدود . 2 اد هذه من نفقاته كنفقات استثمارية، ونأمل ان تزد% 20في ما يخص النفقات االستثمارية تمكَّ
ن بشكل واضح لكي نتعرف على مدى اقترابها او ومن المؤسف اننا نجد ان هذه التخصيصات االستثمارية لم تدوَّ . %20الوتيرة حتى تبلغ نسبة 

ل ابتعادها من المصلحة االقتصادية واالجتماعية اذ اليوجد ذكر للمشاريع ولو باطارها العام كما هو معمول به في باقي الدول االخرى مث
 .السعودية

 
 

ان عقود مشاركة القطاع الخاص  ؛بالنظر لضخامة كلفة اعادة االعمار وشحة االيرادات المالية بالنسبة لها نقترح العمل الجاد على اعتبار. 6

اء للعام خيار ستراتيجي وذلك من خالل العمل على اعداد قانون خاص لهذه العقود والعمل على تدريب وتأهيل الوحدة االدارية التي تقوم بأعب
ع الخاص امتيازا لتشييد عقود بموجبها تمنح الحكومة شركات القطا)اذ يمكن تعريف عقود مشاركة القطاع العام للخاص على انها  .العمل

وتأتي اهمية هذه العقود على انها توفر السيولة  (.على ان تقوم الحكومة بالدفع باآلجل( واحيانا العمل على ادارته)بناء المستشفيات مشروع مثل 
ويتم من خاللها ايضا نقل ( شاريع وبذلك نتجاوز االخفاقات الحالية في تنفيذ الم) الضرورية القامة الخدمات االساسية التي يحتاجها المواطن 

من خالل توأمة الشركات )التكنلوجيا والممارسات االدارية المتقدمة، كما يمكن من خاللها تطوير قدرات القطاعين العام والخاص على حدِّ سواء 

 (.االجنبية بالمحلية
 

الذي يشمل البطاقة التموينية ودعم شراء محصول ) ار ترليون دين 5.699)الحكومي من الضروري اعادة النظر في موضوع سياسة الدعم . 5

وتوجيهها توجيهاً رشيداً باتجاه اهداف ذات قيمة اقتصادية ( الشلب والحنطة ودعم الشركات وشبكة الحماية االجتماعية والهجرة والمهجرين
  .واجتماعية قصوى كتبّني موضوع معالجة الفقر وأثره وعالقته باالستمرار بالتعليم 

 

سنوات على تبّني العراق التوجهات الجديدة لالقتصاد، اال  20مقدار تبنيها لعملية االصالح االقتصادي،  لقد مرَّ لم يكن واضحاً من الموازنة  .2
خر اقرار ولعل ملف اصالح المصارف العامة والبطاقة التموينية وقانون البنى التحتية وتأ. ان االرادة الحكومية كانت محدودة الدارة هذا الملف

  .الخ مؤشرات على عدم الجدية في اتخاذ خطوات من شأنها اصالح االقتصادي... قانون النفط 
 
ترليون دينار بات واضحا حاجة العراق الى مجلس او هيئة لالعمار تستطيع  231.23من خالل االطالع لموازنة العام الحالي البالغة . 1

ان .  الخ...لتجاوز ضعف نسب التنفيذ ( لعمل على استئجار شركات عالمية الدارة مشاريع االعماراو ا)استقطاب الكفاءات العراقية المتميزة 
 .وجود مثل هذا الجهاز سوف يساعد الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة على ادارة اعمالها بشكل افضل
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ان ممارسات االجهزة الرقابية اصبحت معيقاً لسرعة االنجاز، لقد وجدت االجهزة الرقابية الغراض التصدي للفساد المالي واالداري اال . 9
 .واصبح العاملون متَّهمون حقاً أو باطالً، وهو ما خلق بيئة معيقة لالنتاج واالبداع االمر الذي يتطلب المراجعة 

 

 


