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 : مقدمة1
تمثؿ الموازنة االتحادية المرآة العاكسة ألولويات الحكومة، وترجمة عممية لسياساتيا 

لممجتمع خالؿ السنة المالية، وعميو فاف الحكومة تولي موازنة وبرامجيا، وما تريد اف تحققو 
؛ بسبب طبيعة التحديات الجديدة التي تواجييا، والمشكالت الموروثة التي بالغاً  اىتماماً  2223

خمفتيا السنوات السابقة، والرغبة الشديدة لاللتزاـ بالوعود التي قطعتيا أماـ ممثمي الشعب عند 
ف تستجيب ىذه الموازنة ليذه االستحقاقات، وتكوف بمستوى تمؾ أحكومة تشكيميا، لذا تأمؿ ال
 لحؿ المشكالت. التحديات، ومفتاحاً 

اتية في أسواؽ ؤ إف عودة االستقرار السياسي الذي أوجده تشكيؿ الحكومة والظروؼ الم
تكاليؼ ىذه المتغيرات، ومواجية تداعياتيا عمى ارتفاع مع النفط العالمية يوفراف فرصة لمتعامؿ 

عادة زخـ اإلصالح لمواجية التحديات االقتصادية المزمنة،  المعيشة والفئات اليشة والفقيرة، وا 
والتي نما بعضيا بشكؿ أكبر في السنوات األخيرة، بما في ذلؾ زيادة االعتماد عمى النفط 

وتركزىا  2221% عاـ 16.5 إلىالذي يجد دليمو في ارتفاع معدؿ البطالة  واختالؿ سوؽ العمؿ
 .في أوساط النساء والفئات الشابة بأكثر مف ضعؼ ىذا المعدؿ

حالة  تقودهمف جية أخرى، يمر االقتصاد العالمي بمرحمة مف االضطراب غير المسبوؽ 
األوكرانية، وفرض عقوبات عمى شركات  –الحرب الروسية  بسبب استمرار ؛الاليقيف المتجدد
مرار االزمات واالوبئة والحروب وحالة الركود االقتصادي العالمي والتغيرات واست النفط الروسية،

زيادة  إلى، وقد يؤدي  % مف إنتاج العراؽ لمنفط12وىو ما قد يؤثر سمبا في حوالي  المناخية،
عف إف ارتباؾ األوضاع المالية مف خالؿ رفع معدالت الفوائد عالميا  فضالً  تكمفة التجارة العالمية

والتباطؤ االقتصادي في الصيف   ليؼ المعيشة إباف انحسار الجائحةالتضخـ وارتفاع تكا لمجابية
بسبب استمرار سياسات اإلغالؽ الصارمة لمكافحة كورونا يتوقع أف تؤثر سمبا في النمو العالمي 

مف المتوقع أيًضا أف ينخفض النشاط و . 2223الذي مف المتوقع أف ينخفض أكثر في عاـ 
 بخفض اإلنتاج. (+أوبؾ)قرار  الذي قد يعززهاالقتصادي في منطقتنا بشكؿ حاد، 

، وفرتو الموارد التي واسعاً  مالياً  ومف اجؿ ذلؾ، فقد أوجدت الموازنة االتحادية حيزاً 
ت في توجيو الموارد اتيحت ليا، عمى الرغـ مف ضخامة االلتزامات المالية التي تواجييا، واجتيد

المالية نحو االستخدامات األكثر أىمية وانتاجية، لتحقيؽ الكفاءة المالية، وزيادة العائد عمى 
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 إطاراالنفاؽ العاـ، وتحسيف جودة السمع العامة المقدمة، وتوسيع نطاؽ المستفيديف منيا، في 
 ة التي وضعتيا الحكومة.االستراتيجية العامة لمموازنة لممرحمة القادمة واالولويات الوطني

 0202: أسس اعداد موازنة سنة 0
والتي  2223المعالـ األساسية في الموازنة االتحادية لمسنة المالية مف أجؿ ابراز 

 :بعدد مف المبادئ التشريعية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية منيا استرشدت في اعدادىا

 الذي منح السمطات االتحادية  التي جاء بيا دستور العراؽ المبادئ الدستورية: أوال
اختصاصات حصرية في مجاؿ رسـ السياسة المالية، والسياسة الكمركية، ووضع 

 /ثالثا(.112الموازنة العامة لمدولة )المادة 
 2219( لسنة 6قانوف اإلدارة المالية االتحادية رقـ ): ثانيا. 
 تستجيب لتطمعات المواطنيف بشأف ل وما تعيدت بو ةحكوممل حكوميالمنياج ال: ثالثا

عطاء األولوية والتركيز عمى  توفير السمع العامة بالكـ والنوعية المناسبيف القطاعات وا 
 اليومية فتعيدت أماـ ممثمي الشعب بما يأتي: تيـالتي تمس حيا

o .مكافحة الفساد االداري والمالي 
o ب مف الجنسيف.معالجة ظاىرة البطالة وخمؽ فرص العمؿ لمشبا 
o .دعـ الفئات الفقيرة واليشة ومحدودي الدخؿ مف المواطنيف 
o  اصالح القطاعات االقتصادية والمالية وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة

 والقطاع المصرفي ودعـ القطاع الخاص.
o .العمؿ بشكؿ عاجؿ عمى تحسيف وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنيف 

 لوثائؽ التخطيطية التنموية ومنيا خطة التنمية واستراتيجية االستراتيجيات وا: رابعا
 .2225-2223استراتيجيتي الموازنة االتحادية والديف العاـ لمسنوات التخفيؼ مف الفقر و 

 المالية واالتساؽ مع الرؤية االقتصادية والتنموية واالستدامة اعتبارات الكفاءة : خامسا
 :، وفي مقدمتياالتي تتبناىا الحكومة

o  دارة الماؿ العاـ لتقميؿ ضغط االنفاؽ االستيالكي إعادة ىيكمة الموازنة العامة وا 
لصالح مناصرة المشاريع والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة وضغط الديف 

 أدنى حد ممكف. إلىالعاـ 
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o  تعظيـ اإليرادات العامة وبما ال يرىؽ كاىؿ المواطف في ظؿ أوضاع االقتصاد
 الحالية.

o  .اعتماد حسابات الكمفة/ العائد في االنفاؽ الحكومي 
o  وضع األسس لمتحوؿ نحو موازنة البرامج واألداء المناصرة لدعـ برامج التنمية

 في القطاعات المختمفة.
o  ًومالياً  اإلبقاء عمى العجز المالي ضمف حدود مقبولة اقتصاديا. 
o حو عمؽ الركود االقتصاد عمى نب الحؽ الضرر مغادرة التقشؼ المفرط الذي

 .وأربؾ النشاط االقتصادي العاـ والخاص عمى حد سواء
o لمبمد ية التوسيع نطاؽ الحيز المالي المتاح لمحكومة وعدـ تعريض االستدامة الم

 .رومالءتو لمخط
o .ضماف إنفاؽ تنموي مالئـ لتحقيؽ اىداؼ التنمية المستدامة 
o .التوجو المؤكد نحو الحوكمة االلكترونية 

 مراعاة أوضاع االقتصاد وتعزيز أسس النمو االقتصادي المستداـ، وتعزيز : سادسا
، والتوافؽ ومواجية آثار الركود وتعزيز الثقة باالقتصاد الوطني استقرار االقتصاد الكمي

 مع االتجاىات العامة لمسياسة النقدية.
 بإقميـ وبما تقوية أسس الالمركزية المالية وزيادة دور المحافظات غير المنتظمة : سابعا

، وزيادة تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع المحافظات يعزز اطر التنمية التشاركية
 .كافة

 ممة في االجتماعية لمسياسة المالية وتأثيراتيا القائمة والمحت باألبعاداالىتماـ : ثامنا
وعمى ؛ لذا فقد اىتمت الموازنة والسيما الفئات اليشة والفقيرة مختمؼ الشرائح االجتماعية

 :اآلتيةالقنوات نحو جدي ب
o  تعزيز نظاـ التوزيع العاـ )البطاقة التموينية( لدورىا الميـ في التخفيؼ مف

 .معاناة ىذه الفئات
o في إطار الحماية بمزيد مف االنفاؽ االجتماعي  الفئات الفقيرة واليشة دعـ

، والرقابةليات االستيداؼ آاالجتماعية مع زيادة الشموؿ بيذه التقديمات وتحسيف 
مبدأ عدـ ترؾ أحد يتخمؼ عف ب عمالتزاما مف الحكومة بتوكيد حقوقيـ ال

 ."الركب
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o  دعـ استراتيجية التخفيؼ مف الفقر وزيادة االنفاؽ عمى أنشطتيا لضماف تحقيؽ
 أىدافيا المرحمية.

o  لمتنمية العراقيلتمويؿ مشروعات الصندوؽ  –مرة  وألوؿ–تخصيص مبمغ مالي  
o ا وتحسيف الخدمات فييا.ر فق شدالعمار والتنمية لممحافظات األتأسيس صندوؽ ا 
o  ألنشطة الحد مف المستجيبة  لسياسات التخفيؼ والتكييؼتوفير تمويؿ مناسب

 . كافة عمى البيئة والتنمية والناس في محافظات العراؽالتغيرات المناخية  آثار
o . توفير تمويؿ مناسب لصندوؽ سنجار 

 وظائؼ جديدة في القطاعيف العاـ  توليدالواعية لحاجة المجتمع لاالستجابة : تاسعا
حمؿ الدولة مسؤوليتيا في تعزيز جيازىا اإلداري بمزيد مف الطاقات الشابة توالخاص، وت

وذلؾ مف  ـ الخدمات العامة بكفاءة وفاعميةبما ينيض بالمؤسسات ويمكنيا مف تقدي
 خالؿ:
o  عمى وفؽ ما جاء بقانوف االمف الغذائي تثبيت العامميف بعقد في جميع الوزارات

 واستكماؿ استحداث الدرجات الوظيفية ليـ.
o واألوائؿ عمى أقساميـ مف خريجي  توفير فرص عمؿ لحممة الشيادات العميا

 الفتيات، وعمى نحو منصؼ لمجنسيف ومراعاة تمكيف وغيرىا  الجامعات العراقية
 والنساء عمى نحو خاص.

 المساءلة في جميع مراحؿ اعداد الموازنة وتنفيذىا، وتقوية دور تعزيز الشفافية و : عاشرا
، والسيما مجمس النواب الموقر، وديواف الرقابة الرقابية الوطنيةالتشريعية و المؤسسات 

 .المالية وىيأة النزاىة
 معالجة المشكالت المالية التي خمفيا غياب الموازنة االتحادية والسيما في : حادي عشر

، وتبعاتيا المالية واالرباؾ الذي اوجده ذلؾ في اغمب مؤسسات 2222و 2222سنتي 
عف زيادتو مف حالة عدـ اليقيف بشأف أوضاع  فضالً ، الدولة، وبخاصة الخدمية منيا

 .االقتصاد الوطني
 استكماؿ عمميات جدولة الديف العاـ الداخمي والتقميؿ مف حجـ االقتراض : ثاني عشر

مميار دوالر ضمف ديوف ما قبؿ عاـ  5.867بمبمغ  ما يزاؿ العراؽ مديناً  إذالخارجي 
مميار دوالر غير معالجة لصالح دوؿ خارج نادي  42.421عف وجود  فضالً ،  1992

نتجت أغمبيا  2223خارجية بعد عاـ  مميار دوالر ديوناً  12.926باريس، اضيؼ الييا 
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حدود قياسية تبمغ  إلىاإلرىابي، فيما تنامى الديف الداخمي  عف الحرب ضد تنظيـ داعش
الذي ارتفع بسبب تداعيات جائحة  2222تريميوف دينار عراقي في نياية عاـ  72.525

استراتيجية  إطاربيدؼ تحقيؽ استدامة الديف الحكومي في ، 2222كورونا منذ عاـ 
"ضغط  إلىباالتجاه  حكوميال، وما ورد في المنياج 2225-2223الديف العاـ لمسنوات 

 مف خالؿ:الديف العاـ  استراتيجيةوفي ضوء أولويات  .أدنى حد ممكف" إلىالديف العاـ 
o   زيادة االعتماد عمى السندات الوطنية بالتنسيؽ مع البنؾ المركزي وسوؽ العراؽ

 لألوراؽ المالية والسماح لمقطاع الخاص بتمويؿ العجز.
o بالعمالت األجنبية وبالدينار. زيادة رصيد الضمانات السيادية 
o بقة.ازيادة التسديدات لمديف الداخمي وجدولة حواالت الخزينة الس 

 التصرؼ بحكمة بالوفرة المالية التي اوجدتيا أسعار النفط المرتفعة نسبيا : ثالث عشر
 طواؿ السنة المالية المنصرمة. 1/12وقيود الصرؼ في ظؿ قاعدة 

 لصمود في وجو الصدمات النفطية وتحوؿ الطاقة مف : تعزيز القدرة عمى ارابع عشر
خالؿ زيادة اإليرادات غير النفطية تماشيًا مع البرنامج الحكومي واستيداؼ السياسة 
المالية تعزيز اإليرادات غير النفطية مف خالؿ تعزيز إدارات الضرائب والكمارؾ، 

 وتحسيف اإلدارة المالية العامة وزيادة الحوكمة االلكترونية.
 مراعاة االعتبارات البيئية في االنفاؽ العاـ وتحقيؽ أىداؼ التنمية خامس عشر :

 المستدامة بجميع أىدافيا:
o  الدورة  مشاريع المحطات الكيربائية وتحويؿ المحطات الغازية مفاستكماؿ

ركبة في ست محطات عاممة واالستمرار في تطوير مالدورة ال إلىالبسيطة 
 وتأىيؿ قطاع الكيرباء.

o  مدرسة نموذجية. 1222استكماؿ بناء المدارس ضمف مشروع انشاء 
o تريميوف دينار،  إلىسرير بكمفة اجمالية تصؿ  122نشاء مستشفيات بسعة إ

 وانشاء مراكز متكاممة لتشخيص االمراض السرطانية.
o ات الري الحديثة.مشروع تقني 
o افظات.نشاء مشاريع لمماء الصالح لمشرب والصرؼ الصحي في عدد مف المحإ 
o نشاء محطات الطاقة الشمسيةإ. 
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 ومحددات االستجابةالموازنة  تحديات :2
ال يخمو الواقع العراقي مف تحديات ضاغطة باتجاه يبعد األىداؼ الوطنية عف مساراتيا  

 المقصودة ومف ىذه التحديات:

  استمرار عناصر عدـ االستقرار السياسي واألمني في العراؽ والمنطقة واحتماالت التأثر
ما تزاؿ تمؾ الميددات عناصر سمبية ضاغطة عمى أوضاع البالد المالية  إذبيا، 

 واالقتصادية.
  ،الجدؿ حوؿ سعر صرؼ الدينار العراقي مقابؿ الدوالر، واختيار سعر الموازنة المالئـ

ات المؤيدة لرفع قيمة الدينار العراقي بيدؼ مكافحة التوقعات التضخمية وتصاعد األصو 
عف تعزيز  فضالً التي تفاقمت في األشير األخيرة، وأضرت بالفئات والشرائح اليشة، 

عدـ التأكد والتوقعات التشاؤمية تجاه أوضاع السوؽ، عمى الرغـ مف أف التخفيض الذي 
 الحكومة، واف كاف أيضاً  إنفاؽإضافية مف جية ية تـ تبنيو في السابؽ قد وفر موارد مال

لذا فقد صادؽ مجمس  .قد رفع فاتورة المشتريات الحكومية مف السمع والخدمات االخرى
عمى قرار مجمس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر الصرف بما يعادل الوزراء 
 .  دينار لمدوالر الواحد 0222

  وعمى المدى  2223مف المتوقع استمرار تعافي النشاط االقتصادي في العراؽ في عاـ
إمكاناتو.  إلىالمتوسط ولكف بوتيرة أبطأ. حيث سيزداد إنتاج النفط تدريجيًا لموصوؿ 

ولكف، سيظؿ النمو غير النفطي مقيًدا بنقص الكيرباء، وندرة المياه، ومحدودية الوصوؿ 
 .األمنية، وتحديات سوؽ العمؿ وبيئة األعماؿ االئتماف، والمخاوؼ إلى

  سوؽ النفط العالمية، وىو أمر ينطوي  ألوضاعاستمرار ارتياف الوضع المالي في العراؽ
عمى زيادة مخاطر نقص التمويؿ مع احتماالت انخفاض أسعار النفط، ومف ثـ تأثر 

اليدؼ الذي نص عميو البرنامج  إلىلذا ينبغي اف تميد الموازنة  عوائد العراؽ النفطية.
"تخفيض نسبة االعتماد عمى اإليرادات النفطية لتمويؿ موازنة الدولة خالؿ  الحكومي

، واتخاذ أولى % مف خالؿ تنويع وتعظيـ اإليرادات غير النفطية"82 إلىثالث سنوات 
 .الخطوات العممية عمى ىذا المسار

  وقد يؤدي فرض العقوبات عمى  لنفطتقميؿ عائدات ا إلىقد يؤدي التباطؤ العالمي ،
، وزيادة قوة التضخـ العالمي وموجات  تعطيؿ إنتاج النفط إلىشركات الطاقة الروسية 
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 إلى. فيما يمكف أف يؤدي تغير المناخ وتحوؿ الطاقة العالمي 19كوفيد  جديدة مف
أتية مف انكماش الطمب العالمي عمى النفط وكميا عوامؿ سمبية تيدد موارد العراؽ المت

 الصادرات النفطية.
  عمى توفير السيولة النقدية الالزمة لمنشاط االقتصادي وضماف العراقي قدرة النظاـ المالي

عدـ تعطؿ أدوات السياسة النقدية التقميدية والمستحدثة ومنيا نافذة العممة، أو تعرض 
واستمرار حماية عمميا لمتشوه بسبب بعض الممارسات الضارة والقيود الدولية عمييا.

حد كبير مف تشديد األوضاع المالية العالمية نظًرا لحساب رأس الماؿ  إلىالنظاـ المالي 
المغمؽ نسبًيا واالقتراض التجاري الخارجي الضئيؿ. ومؤازة اجراءات وزارة المالية والبنؾ 
المركزي العراقي لتطوير خطة عمؿ لتحسيف ممارسات اإلقراض في البنوؾ الممموكة 

 .دولة، ووضع لوائح داخمية جديدة لتعزيز حوكمة الشركاتلم
  مصادر اإليرادات األخرى، والسيما الضريبية والكمركية عمى الرغـ مف استمرار ضعؼ

، االمر الذي يتطمب تسريع أنيا يمكف أف تشكؿ موردا ماليا ميما يعزز الموازنة االتحادية
توحيد الرسـو الكمركية في المنافذ  بشأف 2219لسنة  13تطبيؽ قرار مجمس الوزراء رقـ 

 .الحدودية وصالحية الحكومة االتحادية الحصرية في تنفيذ قرارات حماية المنتج
 السمبية في االقتصاد، وتأخير  2222و 2222تأثيرات غياب الموازنة لسنتي  استيعاب

عمى  تنفيذ اإلصالحات االقتصادية والمالية، وما نتج عنيا مف زيادة في ضغوط اإلنفاؽ
لتزامات اإلنفاؽ التي لـ يتـ إموازنة ىذه السنة المالية؛ بسبب تراكـ المتأخرات وترحيؿ 

عف التوظيؼ لبعض خريجي الجامعات بحسب القانوف، واالحتياجات  فضالً سدادىا، 
االستثمارية واالجتماعية الكبيرة، واالستمرار في العمؿ بأنظمة المعاشات التقاعدية التي 

 .ال تعتمد عمى االشتراكات
  استكماؿ عمميات اإلصالح المالي واإلداري، والسيما ما يتعمؽ بإعادة ىيكمة مصرفي

وتعزيز قاعدة رأس ماؿ ىذه المصارؼ وزيادة  ةيديف وبقية المصارؼ الحكومالرشيد والراف
فاعؿ في عممية التنمية ال ىادور لكفاءتيا التشغيمية وتعزيز أسس الحوكمة المصرفية؛ 

 .الخاص االقتصادية وتقديـ الودائع؛ وبما يسمح بالنيوض باالقتصاد وتنشيط االستثمار
 مع اإلقميـ، عمى أساس خصـ التكاليؼ السيادية  إيجاد حؿ دستوري لمخالفات المالية

ومبيعات النفط وايرادات الكمارؾ المتحققة في االقميـ وجميع التزامات حكومة اإلقميـ 
 لصالح الحكومة االتحادية مف العائدات االتحادية.
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  استمرار تأميف الموارد المالية لممشروعات االستراتيجية ومنيا ميناء الفاو الكبير وقطار
استكماؿ والتركيز عمى ومشروع تحمية مياه البحر في محافظة البصرة، بغداد المعمؽ 

منافسة االنفاؽ  إلىالبنية التحتية التي يتعرض االنفاؽ عمييا  المشاريع المتوقفة في
 التشغيمي.

 

  لويات المنهاج الحكومياو . 4

 -تناوؿ المنياج الحكومي التأكيد عمى الفقرات التالية فيما يخص عمؿ وزارة المالية :

اعادة ىيكمة الموازنػة العامػة وادارة المػاؿ العػاـ لتقميػؿ ضػغط االنفػاؽ االسػتيالكي لصػالح  .1
الػى ادنػى حػد مناصرة المشاريع والبرامج الخاصة بالتنميػة المسػتدامة وضػغط الػديف العػاـ 

ممكف وتعظيـ االيرادات واعتماد حسابات الكمفة / العائػد فػي االنفػاؽ الحكػومي ، ووضػع 
االسػػس لمتحػػوؿ التػػدريجي نحػػو موازنػػة البػػرامج واالداء المناصػػرة لػػدعـ بػػرامج التنميػػة فػػي 

 قطاعات مختمفة .
دميػػػة اعتمػػػاد رؤيػػػة حاكمػػػة فػػػي حصػػػر االقتػػػراض الخػػػارجي لممشػػػاريع االسػػػتثمارية او الخ .2

وتتحمػػػؿ الجيػػػة الحكوميػػػة المالكػػػة لممشػػػروع مسػػػؤولية سػػػداد القػػػرض مػػػف ايػػػراد المشػػػروع 
 المقترض لحسابو دوف تحميؿ خزينة الدولة عبء السداد .

تأسيس صندوؽ العراؽ لمتنمية والذي يتكوف مف صػناديؽ متخصصػة كصػندوؽ االسػكاف  .3
توجػو يمثػؿ مسػارا جديػدا ضػمف والتعميـ والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعمومػات وىػذا ال

التمويػػػػػػؿ المسػػػػػػتمر لتغذيػػػػػػة البيئػػػػػػة االسػػػػػػتثمارية الجاذبػػػػػػة واطػػػػػػالؽ التنميػػػػػػة االقتصػػػػػػادية 
واالجتماعية المستدامة الحداث قفزة في االقتصاد تؤدي الى تقميؿ البطالة ومكافحة الفقر 

فػػادة مػػف ومعالجػػة االخطػػار الطارئػػة دوف التػػأثير عمػػى المسػػار العػػاـ لمدولػػة مػػف خػػالؿ اال
 .2223انوف الموازنة العامة لعاـ الوفرات المالية المتحققة عمى اف يضمف المشروع في ق

ضػػػبط المنافػػػذ الحدوديػػػة بيػػػدؼ تنفيػػػذ قػػػرارات دعػػػـ المنػػػتج المحمػػػي وتفعيػػػؿ فحػػػص السػػػمع  .4
المسػػتوردة بمػػا يطػػابؽ المواصػػفات المعتمػػدة وزيػػادة االيػػرادات غيػػر النفطيػػة وتطبيػػؽ بنػػود 

الػذي يػنظـ العالقػة بػيف المركػز واالقمػيـ بمػا  2219( لسػنة 13زراء رقػـ )قػرار مجمػس الػو 
 يخص المنافذ والكمارؾ والفحص وحسـ اتمتة االجراءات الكمركية .

اصالح النظاـ الضريبي والكمركػي وضػبط المنافػذ الحدوديػة وتعظػيـ ايػرادات الدولػة غيػر  .5
 النفطية .
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النفطيػة لتمويػؿ موازنػة الدولػة خػالؿ  وضع ىدؼ لتخفيض نسبة االعتمػاد عمػى االيػرادات .6
 %( مف خالؿ تنويع وتعظيـ االيرادات غير النفطية .82ثالثة سنوات الى )

اصػػػالح النظػػػاـ المصػػػرفي بػػػالعراؽ بمػػػا يػػػوفر قاعػػػدة حقيقيػػػة وفاعمػػػة لمنيػػػوض باالقتصػػػاد  .7
العراقػػي وتنشػػيط االسػػتثمار مػػف خػػالؿ اعػػادة ىيكمػػة ومكننػػة المصػػارؼ الحكوميػػة واعػػادة 

ظػػػر بعمميػػػا وتحفيػػػز المصػػػارؼ الخاصػػػة وتمكينيػػػا لتكػػػوف قػػػادرة عمػػػى دعػػػـ االسػػػتثمار الن
 والتنمية بشكؿ حقيقي .

وجعمهيا مين اولوياتهيا و يي  حكيومينود التي وضعت فيي المنهياج الوقد ركزت الموازنة عمى الب
 -كما يمي :

ة واليشػة فػي : تضمنت الموازنة زيػادة الػدعـ لمشػرائح الفقيػر  في مجال الرعاية االجتماعية -
البمد بؿ وزيادتو . و كاف البد مف التخفيؼ مف اآلثار التي تمحؽ بالفقراء مف بيئة الكساد 
التي تحكػـ النفقػات العامػة ومعػدالت البطالػة والفقػر المرتفعػة . وقػد تػـ زيػادة مخصصػات 

 -الرعاية االجتماعية وفؽ ما يمي:
 مميار دينار . (652)بما يعادؿ لشموؿ براتب الرعاية االجتماعية زيادة ا 
 مميار دينار . (152)بما يعادؿ ة الشموؿ براتب المعيف المتفرغ زياد 
  ( مميار دينار .422زيادة رأس ماؿ صندوؽ قروض العاطميف عف العمؿ بمبمغ ) 

: حافظت الموازنة عمى االلتزامات لبرنامج استيراد األدوية ، لوزارة الصحة  قطاع الصحة -
ية لدعـ خطط الػوزارة . وقػد وضػعت الموازنػة مخصصػات محػددة ، وأضافت أمواال إضاف

لممساعدة في بدء تنفيذ برنامج وطني لمقاحات ، حيث بمغ دعـ وزارة الصحة بالنسبة الػى 
 الفقرات التالية وضمف البرنامج الحكومي :

  تحسػػيف الخػػدمات الطبيػػة والعالجيػػة فػػي مراكػػز جراحػػة وامػػراض القمػػب واالوعيػػة
 مميار دينار . (222)تشغيمي قدره  الدموية بمبمغ

  تحسيف الخدمات الصحية في المراكز المتخصصة لمعالجػة االمػراض السػرطانية
 مميار دينار . (222)تشغيمي قدره  بميمغ

 ( ( مستشفيات جديدة في دوائر الصحة )بابؿ ، النجؼ ، 5برنامج إلدارة وتشغيؿ
 مميار دينار . (435)تشغيمي قدره  ذي قار ، كربالء ، البصرة( بمبمغ

  الخدمات الصحية المشمولة بالضػماف الصػحي وبشػكؿ تػدريجي مػف خػالؿ خطػة
 مميار دينار . (152)تشغيمي قدره  أشير بمبمغ 3تقدميا الوزارة خالؿ 

  مميار دينار . (448)رفع نسبة التغطية لشراء االدوية بمبمغ تشغيمي قدره 
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 ( مستشفيات اليابانية التي تـ انشائ12تأىيؿ ) يا في الثمانينيػات بمبمػغ اسػتثماري
 مميار دينار . (147)قدره 

: تػـ اضػافة مبػالغ لمشػاريع خدميػة ميمػة في مجال االعمار واالسيكان والبميديات العامية  -
 -منيا :
  مميار دينار . (422)بمبمغ استثماري قدره البحر في البصرة مشروع تحمية مياه 
 مميار دينار . (622)بمبمغ استثماري قدره ذ المرحمة االولى لمطريؽ الحمقي تنفي 
 مميار دينار . (323)بمبمغ استثماري قدره ى التحتية في الديوانية مشاريع البن 
  مميار دينار . (622)بمبمغ تشغيمي قدره مشاريع الجيد الخدمي واليندسي 

سات فقد وضعت الحكومة اولوياتيا في مشروع الدرا اما بالنسبة الى الصناعة والمعادن  -
بمبمػػػغ ولػػػى مرحمػػػة اك نبػػػراس البتروكيميػػػاوي العمػػػالؽوالتصػػػاميـ واالستشػػػارات لمشػػػروع ال

 مميار دينار . (127)قدره  استثماري
 : فقد تـ تثبيت مشاريع تخصاما بالنسبة الى الكهرباء  -

 اسػػػتثماري قػػػدره تأىيػػػؿ وصػػػيانة محطػػػات التوليػػػد مػػػع الشػػػركات المصػػػنعة بمبمػػػغ 
 .( مميار دينار 282)

 ( بمبمغ152تجييز محطات تحويمية متنقمة لمصيؼ القادـ عدد ) استثماري قدره 
 ( مميار دينار .332)

  تأىيؿ وصيانة شركةGE ( مميار دينار 325) تشغيمي قدره بمبمغ. 
  ( مميػػػػار 325) تشػػػػغيمي قػػػػدره بمبمػػػػغتأىيػػػػؿ وصػػػػيانة الكتريػػػػؾ انترناشػػػػينوؿ انػػػػؾ

 .دينار
  بالنسبة لمتخطيط  -

  ( ترليوف دينار لمصندوؽ العراقي لمتنمية .1استثماري قدره )تـ رصد مبمغ 
 ( مميػار 522صندوؽ االعمار والتنمية لممحافظات االشد فقػرا بمبمػغ اسػتثماري قػدره )

 دينار .

( مميػػػار 12.172سػػػيتـ اطػػػالؽ البطاقػػػة الزراعيػػػة بمبمػػػغ تشػػػغيمي قػػػدره )زراعييية بالنسيييبة لم -
 .دينار

( مميػػار 39493رنػػامج الحكػػومي تشػػغيمي )مػػالي الولويػػات البوبػػذلؾ يكػػوف المبمػػغ المخصػػص االج
 ( مميار دينار .39669دينار واستثماري )
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( 522بػػػ ) تـ تخصيص مبمغ لزيادة رأس ماؿ المصرؼ الصناعي اإلصالحات المصرفية الفورية
لتعزيز الكفاءة التشغيمية لممصرؼ . باالضافة الى قروض صندوؽ االسكاف والبالغة  مميار دينار

( مميار 12( مميار دينار وقرض لشركة الجيد الخدمي التابعة لمحشد الشعبي البالغ )252)
 .دينار

 أسس تقدير الموازنة االتحادية: 5
سس التقدير التي ترتبط عمى مجموعة مف أ 2223الموازنة االتحادية لمسنة المالية  ىتنبن 

 :اآلتيةبناًء عمى االفتراضات  2223تقدـ الحكومة موازنة ، النفقات وااليرادات العامة

  ونمو في 4.5إلىزيادة معدؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية ليصؿ ،%
 .2223% في عاـ 3إلىالناتج المحمي عدا النفط 

  لحماية المستوى المعيشي  % سنويا5تجاوزىا كبح الضغوط التضخمية لضماف عدـ
 لألسر واالفراد.

  سنوياً  دوالراً  72إلىمتوسط أسعار النفط. 
  يومياً برميؿ  422.222بضمنيا  يومياً برميؿ  3.522.222إلىوصوؿ صادرات النفط 

 عف كميات النفط الخاـ المصدر في إقميـ كردستاف.
  دينار لكؿ دوالر. 1322سعر الصرؼ 

 :نتائج تمؾ التقديرات في جانبي النفقات وااليرادات وفيما يأتي

 : النفقات العامة5-1
الؼ ( 198,683,719,472بمبمغ ) عاماً  إنفاقاً  2223تقترح الموازنة االتحادية لسنة  

% خدمة الديف العاـ. وتشكؿ 6.4% نفقات استثمارية و25% نفقات تشغيمية، و75دينار تتوزع 
منيا، وذلؾ لتمبية متطمبات التعييف الجديدة التي اقرتيا الحكومة،  29.7تعويضات الموظفيف 

لما ليا مف أىمية في رؤية الحكومة  ؛% منيا لتأميف متطمبات الرعاية االجتماعية14.6و
 واالستجابة الحتياجات المواطنيف.
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مبمغ  إلى، وكبيرا، يصؿ طموحاً  استثمارياً  وعمى مستوى النفقات االستثمارية تبنت الموازنة برنامجاً 
وسيتضمف االنفاؽ  .االنفاؽ %( مف اجمالي25دينار )حوالي  ترليوف 499419الي اجم

مجموعة مف البرامج الفرعية في القطاعات  إلى ترجـ أولويات الحكومةي يذالاالستثماري 
المختمفة: االجتماعي والصحي واالعمار والصناعي والكيرباء والزراعة ومحاربة الفقر وتحقيؽ 

 مف األولويات منيا:التنمية واعمار المحافظات والحكومة االلكترونية، و 

 

 

 

 

 

 

 

29.7% 

2.8% 

7.6% 

0.6% 

11.7% 

0.3% 

14.1% 

تعويضات 
 الموظفين

المستلزمات 
 الخدمية

المستلزمات 
 السلعية

صيانة 
 الموجودات

المنح 
 واالعانات

االلتزامات 
والمساهمات 
والمساعدات 

 الخارجية

الرعاية 
 االجتماعية

1) شكل ( 
  2023تقديرات االنفاق التشغيلي للسنة المالية 
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 االستثماري مشاريع البرنامج الحكومي تريميوف دينار  3.663

 
 مشاريع تمويؿ عف طريؽ القروض االجنبية تريميوف دينار 9.964

 
 مشاريع الموانئ بضمنيا ميناء الفاو تريميوف دينار 1.621

 
  لمتنمية العراقيالصندوؽ  تريميوف دينار 1.222

 
 استراتيجية التخفيؼ مف الفقر تريميوف دينار 2.522

 
 مشاريع البترودوالر تريميوف دينار 2.222

 
 مشاريع الفقر  ترليوف دينار 2.122

 
 مشاريع تنمية األقاليـ تريميوف دينار 2.522

 
 عقود التراخيص بما فييا اإلقميـ تريميوف دينار 15.222

 
 المشاريع المحمية لشركات النفط تريميوف دينار 1.425

 فييا االقميـمشاريع بقية الوزارات بما  تريميوف دينار 7.648 
عدا  ( ترليوف دينار29119والبالغة )

 قروض وتنمية االقاليـ ال
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 : اإليرادات العامة5-2
ترتبط اإليرادات العامة بقوة مثمما كانت الحاؿ في السنوات السابقة بتوقعات أسعار النفط 
الخاـ، وحجـ الصادرات النفطية، ومف ثـ اإليرادات المتوقعة مف عوائد صادرات النفط الخاـ مف 

وسعر صرؼ الدينار مقابؿ الدوالر، وبحسب عف تقدير النفقات العامة  فضالً المركز واالقميـ، 
، تشكؿ دينار 134.552.919.263.222ىذه المعطيات تقدر اإليرادات في الموازنة بمبمغ 
%( منيا، كخطوة أولى عمى طريؽ تقميؿ 87اإليرادات النفطية والثروات المعدنية ما نسبتو )

 .[اإليرادات العامة % مف اجمالي82]اليدؼ  إلىوالوصوؿ  اسياميا في االيراد العاـ

مػف ضػرورة عػدـ االعتمػاد عمػى  حكػوميالمنيػاج ال وكما تـ ذكره ركزت الموازنة  عمى ما جاء فػي
االيػػػػرادات النفطيػػػػة كمػػػػورد رئيسػػػػي لمموازنػػػػة حيػػػػث تػػػػـ ادراج عػػػػدد مػػػػف االصػػػػالحات التػػػػي تخػػػػص 
الضرائب و الكمارؾ منيا ما يتعمؽ بإعػادة ىندسػة العمميػات فػي ىػذه الجيػات واتمتتيػا ناىيػؾ عػف 

 اجراءات مكافحة الفساد فييا .

ضػػػرائب و الكمػػػارؾ مػػػف خػػػالؿ اتمتػػػة العمػػػؿ سػػػيتـ اجػػػراء اصػػػالحات اداريػػػة فػػػي مجػػػاؿ ال -
 .  FMISاالونكتاد و كذلؾ تطبيؽ نظاـ  الضريبي و الكمركي  مع

 -حيث تـ اضافة انواع جديدة مف الضرائب وىي :

 ( 225ضريبة الخدمات عمى المػوالت واالسػواؽ الكبػرى ومػف المتوقػع اف تكػوف ايراداتيػا )
 مميار دينار .

 تورد مػف قبػؿ محطػات تعبئػة وقػود السػيارات ومػف المتوقػع ضريبة عمى تعبئػة الوقػود المسػ
 ( مميار دينار .25اف تبمغ ايراداتيا )

 ( مميار دينار .452الرسـ عمى البنزيف ومف المتوقع اف يحقؽ ايراد ) 
 ( مميار دينار .45الرسـ عمى الكاز ومف المتوقع اف يحقؽ ايراد ) 
 ( مميار دينار .52ع اف يحقؽ ايراد )رسـ عمى عوائد مبيعات النفط االسود ومف المتوق 
 ( ترليوف 2.222ايرادات بيع النفط الخاـ لشركات المصافي ومف المتوقع اف تحقؽ ايراد )

 دينار .
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وضع نصوص قانونية  لتفعيؿ الجباية مف قبؿ شركات الكيرباء وبقية الشركات االخرى  -
 الخزينة العامة لمدولة مفـ الدعوالدوائر الخدمية لغرض تفعيؿ مواردىا الذاتية وتخفيؼ 

 : العجز5-3
مجموعو ما  2223يبمغ اجمالي العجز المخطط في الموازنة االتحادية لمسنة المالية 

، تغطى مف الوفرة المالية المتحققة مف زيادة أسعار النفط دينارالؼ ( 42998229231964)
والخارجي، والمبالغ المدورة في الخاـ المصدر، أو زيادة الصادرات النفطية، واالقتراض الداخمي 

حساب وزارة المالية االتحادية، مع تخويؿ وزير المالية أو مف يخولو لسد العجز الفعمي في 
الموازنة باالعتماد عمى مصادر التمويؿ المنصوص عمييا في قانوف الموازنة والتي تشمؿ: 

زينة لممصارؼ اصدار حواالت الخزينة، وسندات وطنية لمجميور، وسندات وحواالت  خ
صدار السندات الخارجية واالقتراض مف المؤسسات  الحكومة، وقروض مف المصارؼ التجارية، وا 
المالية الدولية، واالقتراض بضمانة مؤسسات ضماف الصادرات الدولية. عمى أف يتـ إعطاء 

 األولوية لممصادر الداخمية في تمويؿ العجز.


