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 (4040-4002يف انعراق نهًدة )يكوناته  حتهيم تطور اندين انعاو انداخهي و

 

 يسرى راسى جبارأ.د نزار كاظى صباح                                             

كلية االدارة واالقتصاد –جامعة القادسية  

 المستخلص

ة السيسا يعج الجيؽ العام واحج مؽ الستغيخات التي ليا أىسية كبيخة عمى التأثيخ في الستغيخات االقترادي    
في االنفاق العام وعخض الشقج ،اذ تدتقظع أعباء الجيؽ العام جدءًا مؽ االنفاق العام فزاًل عؽ تأثيخىا في 
عخض الشقج ومؽ ىحا السشظق جاء ىحا البحث ليدمط الزؾء عمى أثخ الجيؽ العام الجاخمي في العخاق لمسجة 

 ، وقج أفخزت الشتائج في ىحا السجال الشسؾ السدتسخ  مكؾناتو ( في ضؾء تحميل بعض 2004-2020) 
يؽ العام الجاخمي مؽ نسؾ الج مجة البحث فزاًل عؽ تقمبات فيخالل في تظؾر مكؾنات الجيؽ العام الجاخمي 

مكؾنات الجيؽ العام الجاخمي خالل مجة البحث بأن  اخخى ، وبعج تقجيخ العالقة كسيًا أعيخت نتائج جية
حؾاالت الخديشة التي بحؾزة البشػ السخكدي تمعب دورًا كبيخ في تسؾيل العجد  ؽ ضس( 2020 – 2004)

السؤقت في السؾازنة الحكؾمية قياسًا بالسرارف التجارية التي تعسل عمى تقميل االعتساد عمى البشػ السخكدي 
لسالية السختبة الجيؽ عمى وزارة ا فاحتمت السختبة االولى، فيسا احتلواعظاء دور اكبخ الجياز السرخفي, 

 في تسؾيل العجد السالي.الثانية 

Abstract 

Public debt is one of the variables that have great importance in influencing 

economic variables, especially in public spending and money supply, as the 

public debt burdens deduct part of public spending as well as its impact on the 

money supply. In Iraq for the period (2004-2020) in the light of the analysis of 

some indicators (public debt,). On the other hand, after assessing the 

relationship quantitatively, results showed that the components of the internal 

public debt during the research period (2004-2020) within the treasury transfers 

in the possession of the Central Bank play a major role in financing the 

temporary deficit in the government budget compared to commercial banks that 

work to reduce dependence on the Central Bank Giving the banking system a 
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greater role, it ranked first, while the debt of the Ministry of Finance ranked 

second in financing the fiscal deficit. 

 مقدمة:

واستخجامو بالرؾرة السثمى التي يؤدي الجيؽ العام دورا مداعجا في التشسية اذا ما احدؽ ادارتو      
تحقق عائجا يديج قيستو عؽ تكمفة االقتخاض، وبالتالي يكؾن االقتراد قادرا عمى االيفاء بالتداماتو، اال ان 
الشتائج االساسية التي افخزتيا االزمة السالية العالسية االخيخة ىؾ التجىؾر الخظيخ في االوضاع السالية 

ة والشاشئة والشامية  والحي عيخ عمى شكل حاالت مؽ العجد الكبيخ في العامة لسعغؼ الجول الستقجم
السؾازنات العامة وارتفاع حاد في معجالت الجيؽ العام التي سجمت مدتؾيات كبيخة،  وكسا ىؾ معمؾم ان 
مثل ىحا االرتفاع في العجد السالي يعسل عمى اعاقة الشسؾ االقترادي وإشاعة حالة مؽ عجم االستقخار 

لحلػ اصبح صشاع الدياسات االقترادية يؾاجيؾن معزمة في  تقبل الدياسات السالية والشقجية ،في مد
, مسا يشبغي مؽ خالل اجخاءات تخفيض العجد بأسخعاالجل القريخ تتسثل في ضبط االوضاع السالية 

التالي تديج اعباء االنفاق العام في الجولة، ومع تدايج العجد في السؾازنة يدداد معو االقتخاض وب وأن زيادة
خجماتو مؽ فؾائج وأقداط مؽ سشة الى اخخى، حيث تدتقظع ىحه االعباء جدءا كبيخا مؽ الشفقات العامة، 
فزال عؽ تأثيخه في عخض الشقج، والعخاق واحج مؽ البمجان التي يتخك فييا عجد السؾازنة سببا لالقتخاض 

استيؽ الشقجية والسالية مؽ خالل التأثيخ في عخض الدي عمىالجاخمي والخارجي ومؽ ثؼ زيادة اعباء الجيؽ 
في العخاق وعمى الخغؼ مؽ الظبيعة الخيعية القتراده فأنو يعاني مؽ تذؾىات لحلػ و  الشقج واالنفاق العام.

 .ػ عؽ االرتفاع مؽ مدتؾى األسعارفي نسؾ االقترادي نالي

 

 اهمية البحث

العخاق يتستع بالثخوة الشفظية التي تجر عميو ايخادات نفظية ىائمة، وفي الؾقت نفدو يعاني مؽ  بسا أن    
االىتسام يعدى الى اتجاه العجد في السؾازنات لحا ىحا االستسخار بتحسل تخاكسات الجيؽ العام الجاخمي ، 

العامة االتحادية العخاقية ووصؾلو الى مدتؾيات اصبحت تؤثخ في الدياسات الشقجية والسالية مؽ خالل 
ىؾ امخ دعا الباحثة لمتعخف عمى ؽ العخض الشقجي واالنفاق العام و تخاكؼ الجيؽ العام في نسؾ كل م تأثيخ

 .(2020-2004تحميل تظؾر الجيؽ العام الجاخمي ومكؾناتو في العخاق لمسجة 
 مشكلة البحث

نغخا لسا يتخكو الجيؽ العام وتخاكسو مؽ زيادة في العجؾزات السالية مؽ جية، والتأثيخ في       
الستغيخات الشقجية والسالية، السيسا عخض الشقج واالنفاق العام مؽ جية اخخى، فان اشكالية 
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خكيا التؾسع بالجيؽ العام عمى اداء الدياستيؽ الشقجية البحث  تتسثل بحجؼ االثار التي يت
 والسالية وتقجيخ العالقة بيؽ الجيؽ العام مؽ جية، وعخض الشقج واإلنفاق العام مؽ جية اخخى .

 
 اهداف البحث

 ييجف البحث الى التعخف عمى :
 مكؾنات الجيؽ العام الجاخمي وعمى مؤشخات الجيؽ العام الجاخمي.-1
 مكؾنات الجيؽ العام الجاخمي و مؤشخات الجيؽ العام الجاخمي. تحميل تظؾر -2

 فرضية البحث

الحي  ( االمخ2004-2020في حجؼ الجيؽ العام الجاخمي ونسؾه في العخاق لمسجة ) اً ىشالػ تدايجان     
  جعمو يتجاوز الحجود اآلمشة.

 
 حدود البحث:

 الحدود الزمنية:  .1
 . (2004-2020خالل)تؼ اختيار السجة الدمشية لمبحث       

 الحدود المكانية: 
 (.2020-2004في العخاق لمسجة )الجيؽ العام الجاخمي  تجدجت البحث بجراسة 

 منهجية البحث
السشيج الؾصفي التحميمي بغية تحقيق اىجاف البحث واختبار فخضياتو، فقج تؼ االعتساد عمى     

 .(2020-2004في العخاق لمسجة ) الجيؽ الجاخمي في تحميلاالستشباطي(،)
 نهدين انعاواالول : االطار املفاهيًي املبحث 

ابمجان السختمفة الستقجمة مشيا تمجأ اليو و يعج الجيؽ العام مرجرا ميؼ مؽ مرادر اإليخادات العامة     
عشج عجد االيخادات العامة  العجؾزات السالية في مؾازناتيا العامة السيسالتسؾيل  والشامية عمى حج سؾاء
عمى انو السبالغ التي تمتدم بيا الجولة أو احجى ىيئاتيا العامة الجيؽ العام يفيؼ اذ  لتسؾيل االنفاق العام،

لمغيخ نتيجة اقتخاضيا ىحه السبالغ التسؾيل العجد في مؾازنتيا العامة مع تعيجىا بدجاد الجيؽ مع الفؾائج 
ويسثل الجيؽ العام حجؼ ديؾن الجولة لمسقخضيؽ   .(1)وط انذاء ىحا الجيؽالستختبة عميو بعج مجة حدب شخ 

تمتدم الحكؾمة بدجادىا وفق ججول و يشغخ اليو كخصيج متخاكؼ وليذ تجفقا, و داخل وخارج الجولة نفديا , 
                                                           

(،مجمة جامعة 2017 -2006أثخ الجيؽ العام في التشسية االقترادية، العخاق حالة دراسية، لمسجة ) عسار عبجاليادي شالل، 1
 3،ص2020، 28العجد  12االنبار لمعمؾم االقترادية واالدارية، السجمج 
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 ويدجد ذلػ الجيؽ مع الفائجة بؾصفو التدام مالي عمى الحكؾمة ان تقؾم باستعادتو الى الجية ،زمشي محجد
 (1).أي انو رصيج مؽ التدامات الحكؾمة التي ليا أبعاد زمشية مختمفة، التي اقتخضت مشيا

وقج عيخت تعخيفات عجة لمجيؽ العام مشيا انو السبالغ التي يقؾم االقتراد الؾطشي باقتخاضيا والتي تديج مجة  
القخض فييا عؽ سشة واحجة أو أكثخ وتكؾن مدتحقة األداء لمجية السقخضة عؽ طخيق الجفع أو عؽ طخيق 

 (2)ات األفخاد والسؤسدات الخاصة.الحكؾمة الؾطشية أو عؽ طخيق الييئات العامة الخسسية ضسانة اللتدام
كسا عخف الجّيؽ العام أيزا بأنو رصيج السبالغ السالية الستختبة عمى الحكؾمة والتي تدتخجميا في تدجيج     

، فيسا عخفو صشجوق الشقج الجولي بأنو مجسؾعة (3)التداماتيا السالية الستختبة عمييا ضسؽ ججول زمشي محجد 
ؾنة بؾاسظة االجيدة العامة والسدجدة الى السكيسيؽ وغيخ السكيسيؽ في بمج أجشبي الجيؾن السعقؾدة او السزس

لاللتدامات الحكؾمية التعاقجية  وقج عخفو البشػ الجولي بأنو كامل الخصيج، 4ما وفي ميعاد استحقاقيا السحجد 
السباشخة ذات االجل الثابت وأن ىحه االلتدامات مدتحقة واجبة الجفع في تاريخ معيؽ ولحلػ فأنو يذسل الجيؽ 

بانو  خخون آويخى ، 5الجاخمي والجيؽ الخارجي كإيجاعات العسمة أو الؾدائع الشقجية واالوراق السالية عجا األسيؼ
سؾازنة الشاتج عؽ االنفاق الحكؾمي الستدايج او وصفو بالشقؾد اإلضافية التي تحرل التخاكؼ الكمي لعجد ال

 (6)عمييا الحكؾمة مؽ القظاع االىمي عؽ طخيق طخح اذونات الخدانة والدشجات الحكؾمية.

  اندين انعاو انداخهي وبعض يؤشراتهانثاني :حتهيم تطور  بحثامل
 الداخلي تحليل تطور الدين العاماوال: 

في العخاق واحجة مؽ اىؼ القزايا التي يعاني مشيا االقتراد العخاقي السيسا الجيؽ العام  تعج قزية   
، ومؽ ثؼ لجؾء  ( مسا كان ليا االثخ الدمبي عمى الحياة االقترادية2020-2004خالل السجة )

 (7)الحكؾمات الستعاقبة الى اتباع سياسات وبخامج غيخ متشاسقة
                                                           

بحؾث ومشاقذات،  عمي تؾفيق صادق ، و نبيل عبج الؾىاب ، الدياسة الشقجية وإدارة الجيؽ العام في البمجان العخبية ، سمدمة  1
 .21، ص1998صشجوق الشقج العخبي، العج دالدابع ، أبؾ عبي، 

 231السرجر نفدو، ص  2
3 Robert Dippelsman, Claudia Dziobek and cariosa the Defintionf pubic Sector, Gutierre 

zmangas lnternatilonalL monetapy fund,2012, p36. 
 .53، ص1989عادل فميح العمي، طالل محسؾد كجاوي ،" اقتراديات السالية العامة "،دار الكتب لمظباعة والشذخ، بغجاد،    4
 .251تؾفيق صادق ، و نبيل عبج الؾىاب ، مرجر سابق، ص  5

6 Mc C onnell&Brue, Campbell R.&Stanley L.(Economics, principle- problemand 
policies) published by Mc Graw-Hill ,lrwin an imprint of the Mc Graw-Hill 

companies, 2002, p58. 
أحسج حديؽ عمي الييتي، عسخ صالح طو الدعجي، تسؾيل عجد السؾازنة العامة وأثخه عمى التزخؼ في العخاق لمسجة  7
 71، ص2021، 3جد الع 13(، مجمة جامعة االنبار لمعمؾم االقترادية واالدارية، السجمج 2018 - 2004)



5 
 

 133958حؾالي  مؽجسالي  انخفض االالجيؽ العام حجؼ ( ان 1مؽ خالل بيانات الججول ) اذ يمحظ 
خالل السجة  محققا معجالت نسؾ سمبية 2009عام  ديشار مميار 56650 الى 2004ديشار عام  مميار

%( بدبب تحدؽ مدتؾى الشذاط 14.1-نحؾ ) 2009بمغ في نيايتيا عام ( 2009 - 2004)
اما في ,  (1)عج انتياء العقؾبات االقترادية واستئشاف ترجيخ الشفط الخام الى العالؼ االقترادي السيسا ب

% في العام السحكؾر ، ومؽ 34فقج ازداد حجؼ الجيؽ العام ليحقق معجل نسؾ سشؾي بمغ نحؾ  2010عام 
ؾ ليبمغ نح 2012باالرتفاع في عام  معاوداً  2011% ( في عام  - 9.5ثؼ باالنخفاض ليبمغ نحؾ ) 

% ( بدبب تحدؽ الؾضع -1.5ليحقق معجل نسؾ سمبي بمغ نحؾ ) 2013% وباالنخفاض في عام 7.5
االقترادي وزيادة االيخادات الشفظية عمى اثخ ارتفاع اسعار الشفط الخام في العام السحكؾر الحي وصل الى 

 دوالر لمبخميل الؾاحج.  100اكثخ مؽ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

( في العخاق مع رؤية مدتقبمية ، 2019-2004سالم حدؽ العابجي ، العالقة بيؽ االنفاق الحكؾمي والجيؽ العام لمسجة )  1
 80ص ،2015جامعة واسط ، كمية االدارة واالقتراد ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ، 
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 (1ججول )

 (2020-2004ونسؾه في العخاق لمسجة )اجسالي الجيؽ العام 

 مميار ديشار: ندبة مئؾية

 الدشة
 اجسالي

 الجيؽ العام

الشسؾ 
 % الدشؾي 

 الجيؽ العام

 الخارجي

االسيام 
 الشدبي %

 الجيؽ العام

 الجاخمي

االسيام 
 الشدبي %

2004 133958 
 

127896 95.5 6062 4.5 

2005 122620 -8.5 116026 94.6 6594 5.4 

2006 95824 -21.9 90179 94.1 5645 5.9 

2007 68794 -28.2 63600 92.4 5194 7.6 

2008 65927 -4.2 61471 93.2 4456 6.8 

2009 56650 -14.1 48216 85.1 8434 14.9 

2010 75906 34 66725 87.9 9181 12.1 

2011 68708 -9.5 61261 89.2 7447 10.8 

2012 73838 7.5 67290 91.1 6548 8.9 

2013 72724 -1.5 68468 94.1 4256 5.9 

2014 77649 6.8 68129 87.7 9520 12.3 

2015 100734 29.7 68591 68.1 32143 31.9 

2016 118767 17.9 71405 60.1 47362 39.9 

2017 125811 5.9 78132 62.1 47679 37.9 

2018 121173 -3.7 79350 65.5 41823 34.5 

2019 116822 -3.6 78490 67.2 38332 32.8 

2020 94322 -19.3 30075 31.9 64247 68.1 

 الستؾسط
 

-0.8 
 

80 
 

20.0 

 السرجر: مؽ اعجاد الباحث باالعتساد عمى:
 البشػ السخكدي العخاقي، السجيخية العامة لإلحراء واالبحاث، نذخات سشؾية مختمفة. .1

 احراءات الجيؽ الخارجي ،صشجوق الشقج الجولي .2
3. https://cbiraq.org/DataValues.aspx 
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( تعج مجة غيخ مدتقخة فيسا يتعمق بشسؾ حجؼ واتجاىات الجيؽ 2014 -2004ويدتشتج مؽ ذلػ ان السجة )
( 2019-2014العام في العخاق انعكدت اثارىا عمى تخاكؼ حجؼ الجيؽ الحي ازداد خالل الدشؾات )

ادة االنفاق العدكخي وبسعجالت نسؾ ايجابية ، ويسكؽ ايعازه الى تخاجع اسعار الشفط العالسية مؽ جية ، وزي
جخاء الحخب عمى تشغيؼ داعر االرىابي، ولكؽ بعج انخفاض حجؼ االنفاق العام العدكخي وتحدؽ اسعار 

%( -19.3انخفض حجؼ اجسالي الجيؽ العام ليرل نسؾه الى نحؾ ) 2020الشفط الخام عالسيًا في عام 
( التي 2019-2004خ طيمة السجة )في العام السحكؾر ، وكان حؼ الجيؽ الخارجي يذكل الشدبة االكب

لتربح  2020، وتخاعيا في عام  2004%( عام 95.5ونحؾ ) 2019%( عام 67.2تخاوحت بيؽ )
 %، نغخا اللتدام العخاق بجفع السدتحقات بذكل سشؾي.31.9نحؾ 

 (2004-2020للمدة ) ثانيًا :تحليل بعض مؤشرات الدين العام الداخلي في العراق

 عام الداخلي الى الناتج المحلي االجماليمؤشر ندبة الدين ال .1
اي ان الجيؽ العام الجاخمي ىؾ ندبة مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي ويحرل نتيجة القرؾر في االيخادات 
العامة اتجاه الديادة الكبيخة في الشفقات العامة، وان االساس الحي تعتسج عميو الجولة في تدجيج اقداط 

مي االجسالي فأن ذلػ يجل عمى زيادة وفؾائج الجيؽ العام ىؾ الشاتج السحمي االجسالي، وكمسا زاد الشاتج السح
قجرة الجولة عمى سجاد اصل الجيؽ مع الفؾائج الستختبة عميو، مسا يعسل عمى زيادة قجرات البمج االنتاجية 
واستجامة الجيؽ العام دون الحاجة الى اعادة ججولة ديؾنيا او التؾقف عؽ تدجيجىا، مع االخح بشغخ 

 . 1مؽ الشاتج السحمي االجسالي %60عام الجاخمي عمى االعتبار ان ال تديج ندبة الجيؽ ال
 ويحجث العكذ في حال انخفاض الشاتج السحمي االجسالي

مؽ الخصيج الشقجي السؾجؾد لجى البشػ السخكدي ومؽ الدشجات الجيؽ العام الجاخمي في العخاق يتكؾن و 
والستسثمة بالبشػ السخكدي ، ليتؼ تجاولو وحؾاالت الخديشة السخكدية وعادة ما يتؼ تسؾيمو مؽ الدمظات الشقجية 

مؽ قبل السرارف التجارية وكحلػ مؽ قبل السؤسدات السالية األخخى . ويكيذ ىحا السؤشخ حجؼ الجيؽ 
الجاخمي وندبتو إلى الشاتج السحمي اإلجسالي ليتبيؽ لشا مجى قجرة الحكؾمة العخاقية عمى االيفاء بالتداماتيا 

تج السحمي االجسالي كمسا زادت قجرة الجولة عمى سجاد الجيؽ مع فؾائجه، ولمتعخف السالية ، فكمسا زاد الشا
 .عمى حجود االمان

 

 

 

                                                           
 .70، ص 2018عساد دمحم العاني، "الدياسة السالية والتجخل الحكؾمي" ، مكتب العخاق لمظباعة والشذخ،    1
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 (2ججول )
 مميار ديشار : ندبة مئؾية (2020-2004خمي في العخاق لمسجة )بعض مؤشخات الجيؽ العام الجا

 الدنة

الدين 

 العام

 الداخلي

 النمو

 الدنوي 

% 

GDP  

باالسعار 

 الجارية

 النمو

 الدنوي 

% 

 االيرادات

 العامة

 صادراتال

 مليار دينار

الدين 

 الداخلي/

GDP 

الدين 

 الداخلي/

االيرادات 

 العامة

لدين ا

 الداخلي/

 الصادرات

2004 6062 

 

53235 

 

32983 29957 11.4 18.4 20.2 

2005 6594 8.8 73534 38.1 40503 34811 9.0 16.3 18.9 

2006 5645 -14.4 95588 30.0 49056 44786 5.9 11.5 12.6 

2007 5194 -8 111456 16.6 54600 48494 4.7 9.5 10.7 

2008 4456 -14.2 157026 40.9 80252 76025 2.8 5.6 5.9 

2009 8434 89.3 130643 -16.8 55209 46133 6.5 15.3 18.3 

2010 9181 8.9 162065 24.1 69521 60564 5.7 13.2 15.2 

2011 7447 -18.9 217327 34.1 99999 93227 3.4 7.4 8.0 

2012 6548 -12.1 254226 17.0 119466 109848 2.6 5.5 6.0 

2013 4256 -35 273588 7.6 113768 105624 1.6 3.7 4.0 

2014 9520 123.7 266333 -2.7 105386 99541 3.6 9.0 9.6 

2015 32143 237.6 194681 -26.9 66471 59860 16.5 48.4 53.7 

2016 47362 47.3 196924 1.2 54409 48814 24.1 87.0 97.0 

2017 47679 0.7 221666 12.6 77336 68150 21.5 61.7 70.0 

2018 41823 -12.3 268919 21.3 106570 100896 15.6 39.2 41.5 

2019 38332 -8.3 276158 2.7 107567 96433 13.9 35.6 39.7 

2020 64247 67.6 219769 -20.4 63200 55331 29.2 101.7 116.1 

 المتوسط

 

28.8 

 

11.2 

  

10.5 28.8 32.2 

 :عمى باالعتساد الباحث اعجاد مؽ: السرجر
 البشػ السخكدي العخاقي، السجيخية العامة لإلحراء واالبحاث، نذخات سشؾية مختمفة. .1

2. https://cbiraq.org/DataValues.aspx 
أن ىحه الشدبة قج سجمت انخفاض ممحؾعة مشح عام  يمحظ( 2لججول )وبسؾجب ىحا السؤشخ ومؽ خالل ا     

واستسخت ىحه الشدبة باالنخفاض لترل إلى  2004في عام  % 11.4 مقارنة ب  % 9 لتبمغ حؾالي  2005
 %  1.6 اذ بمغت ندبة الجيؽ العام الجاخمي الى الشاتج السحمي اإلجسالي حؾالي  2013أدنى مدتؾى ليا عام 
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الشدبة بسؾجب ىحا السؤشخ، ويعدى ذلػ بذكل رئيذ الى الديادة السدتسخة في الييا ت وىي أدنى مدتؾى وصم
األوضاع االقترادية وارتفاع الرادرات الشفظية وزيادة في حجؼ  حجؼ الشاتج السحمي اإلجسالي نتيجة تحدؽ

 عاودتأن ىحه الشدبة  ، االوبالتالي يذيخ الى قجرة الجولة عمى سجاد الجيؾن الستختبة االيخادات السالية لمجولة 
% 29.2ارتفعت لترل الى حؾالي ضسؽ الحجود اآلمشة لمجيؽ العام الجاخمي اذ  وىيإلى االرتفاع مخة اخخى 

بدبب االنخفاض في حجؼ االيخادات الشفظية واطفاء قيسة الدشجات الحكؾمية والحؾاالت التي بحؾزة  2020عام 
 20131البشػ السخكدي في نياية عام 

 الصادرات الى الداخلي العام الدين ندبة مؤشر تحليل .2
السؤشخ ىؾ االخخ قج شيج ىؾ االخخ تقمبات واضحة نغخا  ( الدابق، يتزح ان ىحا2مؽ خالل الججول )    

% 20.2لمتغيخات في حجؼ الرادرات بدبب تقمبات اسعار الشفط العالسية ، فبعج ان بمغت ندبة السؤشخ نحؾ 
ثؼ  2008% عام 5.9ثؼ باالنخفاض وصؾال الى  2005% عام 18.9ازدادت لترل الى  2004عام 

ولستؾسط مجة البحث  2020% عام 116.1بالتقمب بيؽ االنخفاض تارة واالرتفاع تارة اخخى لترل الى 
نغخا الرتفاع حجؼ الجيؽ الجاخمي  2020% ، ويعدى سبب ارتفاعيا في عام 32.2حققت ندبة مقجارىا نحؾ 

 % .67.6ي بمغ نحؾ وتحكيقو معجل نسؾ سشؾ 
 (    4040-4002انثانث: حتهيم يكونات اندين انعاو انداخهي يف انعراق نهًدة) بحثامل

يعكذ ارتفاع حجؼ الجيؽ العام الجاخمي مجى الخظؾرة الستدايجة التي تتعخض ليا البمجان السختمفة في امكانية 
الجول التي لؼ تتسكؽ مؽ استغالل وتعبئة مجخخاتيا الحرؾل عمى االمؾال الالزمة لتسؾيل االنفاق العام السيسا 

السحمية ، والعخاق واحج مؽ البمجان التي تعتسج عمى جدء مؽ الجيؽ العام الجاخمي لتسؾيل العجد الحاصل في 
( ان ىشاك تقمبًا واضحًا في حجؼ الجيؽ العام الجاخمي في 3السؾازنة العامة ، اذ يتزح مؽ خالل الججول )

مميار ديشار عام  6062( ، فقج ازداد اجسالي الجيؽ العام الجاخمي مؽ 2020-2004لسجة )العخاق خالل ا
-2004لمسجة ) %28.8وبستؾسط نسؾ سشؾي بمغ نحؾ  2020مميار ديشار في عام  64247الى  2004
، فبعج ( بدبب زيادة االنفاق العام والسيسا الجاري مشو والحي يتسثل بخواتب السؾعفيؽ وأجؾر العامميؽ  2020

%( عام -8و) 2006%( في عام 14.4-انخفض الى ) 2005% عام 8.8أن سجل نسؾه الدشؾي نحؾ 
، وكان سبب التخاجع حتى عام 2009% عام 89.3وباالرتفاع الى  2008%( عام -14.2ثؼ ) 2007
وفي  2009يعؾد الى تحدؽ ايخادات الشفط ومؽ ثؼ تحدؽ رصيج السؾازنة العامة ، أما زيادتو في عام  2008
يعدى الى تخاجع اسعار الشفط عمى أثخ االزمة السالية العالسية وتخاجع حجؼ العؾائج الشفظية ،  2010عام 

وتحقيق فائض في السؾازنة وتحقيق نؾع مؽ  2013ونغخًا لسعاودة أسعار الشفط الى االرتفاع في عام 
   . 2013%( في عام -35ؾ ) االستقخار االمشي انخفض نسؾ الجيؽ الجاخمي بسعجل نسؾ سمبي بمغ نح

 
 

                                                           
 21، ص2016، ، ابؾ عبياالقترادي العخبي السؾحج صشجوق الشقج العخبي، التقخيخ  1
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 (3ججول )

 مميار ديشار : ندبة مئؾية (2020-2004اجسالي الجيؽ العام الجاخمي ومكؾناتو في العخاق لمسجة )

 الدنة
 اجمالي

الدين 

 العام

 الداخلي

النمو 

الدنوي 

% 

دين على 

 المالية

االسهام 

الندبي 

% 

حواالت 

 الخزينة

االسهام 

الندبي 

% 

 الدندات
االسهام 

الندبي 

% 

 قروض
االسهام 

الندبي 

% 
2004 6062 

 

5137 85 925 15 0 0 0 0 

2005 6594 8.8 5394 82 1200 18 0 0 0 0 

2006 5645 -14.4 5394 96 252 4 0 0 0 0 

2007 5194 -8 4675 90 519 10 0 0 0 0 

2008 4456 -14.2 3956 89 500 11 0 0 0 0 

2009 8434 89.3 3956 47 4479 53 0 0 0 0 

2010 9181 8.9 3956 43 5225 57 0 0 0 0 

2011 7447 -18.9 3556 48 3891 52 0 0 0 0 

2012 6548 -12.1 3156 48 3392 52 0 0 0 0 

2013 4256 -35 2756 65 1500 35 0 0 0 0 

2014 9520 123.7 2456 26 7065 74 0 0 0 0 

2015 32143 237.6 2356 7 19312 60 15 0 10461 33 

2016 47362 47.3 2356 5 32764 69 1697 4 10546 22 

2017 47679 0.7 2156 5 32295 68 2682 6 10546 22 

2018 41823 -12.3 1956 5 28413 68 1953 5 9501 23 

2019 38332 -8.3 1756 5 26003 68 1921 5 8652 23 

2020 64247 67.6 1556 2 46106 72 1917 3 14669 23 

 المتوسط
 

28.8 

 

44 

 

46 

 

1 

 

9 

 :عمى باالعتساد الباحث اعجاد مؽ: السرجر
 البشػ السخكدي العخاقي، السجيخية العامة لإلحراء واالبحاث، نذخات سشؾية مختمفة. .1

2. https://cbiraq.org/DataValues.aspx 
تعخض لو العخاق مؽ صجمتيؽ مددوجتيؽ ىسا انخفاض اسعار الشفط الخام في مشترف  وعمى اثخ ما

مؽ جية ، وسيظخة تشغيؼ داعر االرىابي عمى مشاطق واسعة مؽ العخاق ومؽ ثؼ تظؾر  2014عام 
العسميات العدكخية وزيادة االنفاق العدكخي مؽ جية اخخى ، مسا ادى ذلػ الى الحاجة الى زيادة تسؾيل 

الحكؾمة العخاقية نحؾ اصجار حؾاالت الخديشة لتسؾيل  ومؽ ثؼ تؾجو 2017ة العامة حتى عام السؾازن
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السذاريع الكيخبائية مؽ جية والتؾجو نحؾ زيادة االنفاق العدكخي االمخ الحي أدى الى التؾجو نحؾ 
لجيؽ الحؾاالت ودخؾل السرارف التجارية لذخائيا وىحا مسا ادى الى زيادة حجؼ ا بإصجارالتؾسع 

 38332ليرل الى  2019ومؽ ثؼ في عام ،  2018اال انو انخفض في عام  2017الجاخمي عام 
لمعام السحكؾر نفدو ثؼ بالعؾدة الى االرتفاع ليبمغ نحؾ  (%8.3-)مميار ديشار وبشسؾ سمبي بمغ نحؾ 

  2020مميار ديشار عام  64247

( فأنيا كانت مؽ 2020 – 2004بحث )يتعمق بسكؾنات الجيؽ العام الجاخمي خالل مجة ال أما ما
السرادر الستسثمة باالقتخاض مؽ الجسيؾر اي مؽ القظاع غيخ السرخفي بؾاسظة بيع سشجات الجيؽ 
العام الى الجسيؾر واالقتخاض مؽ السرارف التجارية عؽ طخيق شخائيا سشجات الجيؽ العام فزاَل عؽ 

السكذؾف ) االسمؾب السباشخ( ام عؽ طخيق االقتخاض مؽ البشػ السخكدي سؾاء بظخيقة الدحب عمى 
 1بيع الدشجات )االسمؾب غيخ السباشخ(

( ان حؾاالت الخديشة السكؾنة مؽ الحؾاالت 3استشادًا الى ذلػ ، فأنو يتزح مؽ بيانات الججول )و 
السخرؾمة مؽ البشػ السخكدي وحؾاالت الخديشة لجى السرارف التجارية أسيست بستؾسط ندبة بمغت 

 السجة سيام بمغت في متؾسطااذ تدتحؾذ السرارف التجارية عمى ندبة ، (2020-2004لمسجة )% 46
 2.3 الى لترل 2014بعج عام  % وانخفزت ىحه الشدبة باستسخار ما100( عمى 2004-2014) 

واسياميا بشدبة  2015اصجار حؾاالت الخديشة لجى البشػ السخكدي في عام  بدبب 2020% عام 
، وىؾ امخ اسيؼ بديادة أجسالي حؾاالت  2020% عام  87.7لترل الى نحؾ  % وازدادت 32.2

وبالتالي ارتفاع ندبة  2020مميار ديشار عام  46106الى  2004مميار ديشار عام  925الخديشة مؽ 
وقج ازداد دور الحؾاالت السخرؾمة مؽ  .2020% عام 72الى  2004% عام 15اسياميا الكمية مؽ 
لغخض تسؾيل العجد السخظط في السؾازنة العامة بالشغخ النخفاض  2015جاية عام البشػ السخكدي في ب

ندبة اسيام االدوات االخخى في تسؾيل العجد السحكؾر، فزاًل عؽ عجم االعالن عؽ بيانات تمػ 
 ىي حؾاالت الخديشةوفي ىحا الرجد، ومسا تججر االشارة اليو، ان  .(2014 -2004الحؾاالت لمسجة )

 اداة  كؾنيا فزال عؽلتسؾيل العجد السالي السؤقت,  ووسيمةاالقتخاض القريخة األجل,  أحجى ادوات
ان حؾاالت الخديشة التي بحؾزة البشػ ،  2مؽ جانب السذتخيؽ ليا, وترجر مؽ قبل الحكؾمة يةاستثسار 

جارية التي السخكدي تمعب دورًا كبيخ في تسؾيل العجد السؤقت في السؾازنة الحكؾمية قياسًا بالسرارف الت
تعسل عمى تقميل االعتساد عمى البشػ السخكدي واعظاء دور اكبخ الجياز السرخفي, اي ان ندبة 

                                                           
ضياء حديؽ سعؾد، "تحميل العالقة بيؽ الجيؽ الحكؾمي الجاخمي وعجد السؾازنة في العخاق"، مجمة كمية السأمؾن،   1

 35، ص 2018العجد الحادي والثالثؾن،  
، 1977, الشجف االشخف, مظبعة القزاء، 1سعيج عبؾد الدامخائي، التظؾر االقترادي الحجيث في العخاق", ط  2

 268ص
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االعتساد في تسؾيل الّجيؽ الحكؾمي الجاخمي في العخاق يكؾن مؽ خالل ارتفاع اجسالي اصجار حؾاالت 
 .الخديشة السخكدية التي بحؾزة البشػ السخكدي 

السختبة الثانية بعج حؾاالت احتل الجيؽ عمى وزارة السالية  يتزح ان (3ججول )وبالعؾدة الة الى بيانات ال
% ، وكانت فج 44( بشسؾ سشؾي بمغ نحؾ 2020-2004الخديشة ، اذ اسيؼ في متؾسط مجة البحث )

ثؼ بالديادة واالنخفاض لترل  2005( وانخفزت في عام 2004% في بجاية السجة )85اسيست بشدبة 
ثؼ االنخفاض الى التغيخات ويعدى ذلػ التقمب ومؽ ،  2020% في عام 2الى ندبة اسيام بمغت نحؾ 

الحاصمة في اسيام االدوات االخخى، اذ ان اسيام بكية االدوات كانت القخوض قج تديجت عمى السختبة 
% ، وكانت السختبة الخابعة 9الثالثة لتبمغ في متؾسط مجة البحث كميا عمى ندبة اسيام بمغت نحؾ 

وباإلمكان تفديخ انخفاض مجة البحث نفديا،  % لستؾسط1واالخيخة لرالح اداة الدشجات التي بمغت نحؾ 
اثخ الدشجات في اجسالي الجيؽ العام الجاخمي الى اسباب عجة مؽ اىسيا الديادة السدتسخة في ايخادات الشفط 

، اال انو وبدبب العجد في السؾازنة العامة في عام  2010وصؾاًل الى عام  2004الخام السيسا بعج عام 
الشفط وعجم االستقخار االمشي مؽ جية وحاجة الجولة لتدجيج مدتحقات  نتيجة تخاجع اسعار 2014

مؽ جية اخخى، والتي عمى اساسيا اضظخت الحكؾمة الى  2015السقاوليؽ والسدارعيؽ السيسا في عام 
الدشجات وقخوض ناليػ عؽ ان اصجار الدشجات لمكيام بعسمية التدجيج عؽ طخيق اصجار الدشجات ، 

 2014ما بعج عام عيخت سرادر ججيجة لتسؾيل عجد السؾازنة العامة العخاقية السؤسدات السالية ك
بالشغخ لتفاقؼ عجد السؾازنة السخظط آنحاك الحي انعكذ في تظؾر وتؾسع مرادر الجيؽ العام الجاخمي، 

وبعبارة اخخى ان تفاقؼ عجد السؾازنة  .(1)( 2018-2014)وكان إسيام الدشجات متؾاضعا خالل الدشؾات 
خظط كان سببًا رئيدًا لغيؾر تمػ الدشجات وتشامييا مسا انعكذ في تؾسيع مرادر الجيؽ العام الس

 . 2الجاخمي

 النتائج والتوصيات

 النتائجاوال :

الجيؽ العام في العخاق خالل السجة ونسؾ ان ىشاك تقمبًا واضحًا في حجؼ  الجيؽ العاماعيخت بيانات  .1
الخارجي  السحكؾرة بالشغخ لتقمب مكؾناتولمسجة  (%0.8-)نحؾ( ، بستؾسط نسؾ سشؾي بمغ 2004-2020)

بدبب زيادة االنفاق العام وعمى اثخ ما تعخض لو العخاق مؽ صجمتيؽ مددوجتيؽ ىسا مشو والجاخمي 
مؽ جية ، وسيظخة تشغيؼ داعر االرىابي عمى  2014انخفاض اسعار الشفط الخام في مشترف عام 

                                                           

 .73ص ،2006دي العخاقي، التقخيخ االقترادي الدشؾي،البشػ السخك  1
(، مجمة 2017-2004الجيؽ السرخفي العام وقيج االحتياطي االجشبي في العخاق لمسجة ) آخخون، محسؾد دمحم داغخ ، و 2

 . 306، ص2019، جامعة بغجاد، 113، العجد 25العمؾم االقترادية واالدارية، مجمج 
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زيادة االنفاق العدكخي مؽ جية اخخى ، مسا ادى ذلػ الى الحاجة الى ومؽ ثؼ  مشاطق واسعة مؽ العخاق 
 .2017يل السؾازنة العامة حتى عام زيادة تسؾ 

( ان حؾاالت الخديشة التي 2020 – 2004سا يتعمق بسكؾنات الجيؽ العام الجاخمي خالل مجة البحث )وفي .2
ي السؾازنة الحكؾمية قياسًا بالسرارف بحؾزة البشػ السخكدي تمعب دورًا كبيخ في تسؾيل العجد السؤقت ف

فاحتمت التجارية التي تعسل عمى تقميل االعتساد عمى البشػ السخكدي واعظاء دور اكبخ الجياز السرخفي, 
القخوض ثؼ ، في تسؾيل العجد الساليالجيؽ عمى وزارة السالية السختبة الثانية  السختبة االولى، فيسا احتل

مجة البحث  % لستؾسط1السختبة الخابعة لرالح اداة الدشجات التي بمغت نحؾ ، بيشسا كانت السختبة الثالثة ب
الدشجات وقخوض السؤسدات السالية كسرادر ججيجة لتسؾيل عجد السؾازنة العامة ، ناليػ عؽ ان نفديا

تظؾر بالشغخ لتفاقؼ عجد السؾازنة السخظط آنحاك الحي انعكذ في  2014العخاقية عيخت ما بعج عام 
 .تؾسع مرادر الجيؽ العام الجاخميو 

معيارا ميسا لكياس مجى قجرة الحكؾمة  بؾصفو الى الشذاط االقترادي العام مدتؾى الجيؽاعيخ معيار  .3
إلى أدنى مدتؾى لو عام  ليرل%  9لتبمغ حؾالي   2005مشح عام  اممحؾع اانخفاض عمى سجاد ديؾنيا

% نتيجة تحدؽ 1.6اذ بمغت ندبة الجيؽ العام الجاخمي الى الشاتج السحمي اإلجسالي حؾالي  2013
األوضاع االقترادية وارتفاع الرادرات الشفظية وزيادة في حجؼ االيخادات السالية لمجولة  وبالتالي يذيخ 

 .لجولة عمى سجاد الجيؾن الستختبةالى قجرة ا

إلى أدنى مدتؾى لو في  ووصلالجيؽ العام الخارجي العخاقي قج شيج تخاجعا خالل مجة البحث ،  حجؼان  .4
          بسعجل نسؾ سشؾي بمغ نحؾمميار ديشار و  68129ليبمغ حجؼ الجيؽ الخارجي نحؾ  2014عام 

 ، وبالتالي فيؾ ضسؽ الحجود اآلمشة.%(0.5-)

 ثانيا: التوصيات 

كأداة مشدبة ففي تسؾيل عجد الؾازنة عتساد الجيؽ العام الجاخمي ؾجو نحؾ ا الت ضخورة يتظمب مؽ الحكؾمة .1
نحؾ تحقيق التشسية وتدجيج الجيؾن نحؾ القظاعات اإلنتاجية، واستثسارىسا مقارنة والجيؽ الخارجي وتؾجييو 

 .وفؾائجىا

واالستفادة مشيا في االيخادات الشفظية  مؽ جسع الفؾائض السالية الستحققةلانذاء صشجوق سيادي الغخض  .2
لسؾاجية الرجمات الظارئة التي  العامة وتشسية مرادر السؾازنةتحقيق االستجامة السالية و  االستثسارات

 .يتعخض ليا االقتراد العخاقي 

بالذكل و أسذ تتزسؽ شخوط القخض وكيفية استخجامو  باتباعالعام  لمجيؽ مشاسبةسياسات ضخورة اعتساد   .3
 اء السجيؾنية ويدسح بخفع فعاليتيا في السذاريع التي تديج مؽ تجفقات االستثسار.الحي يزسؽ الحج مؽ أعب
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ات وحؾاالت الخديشة الدشجمثل ضخورة دعؼ وتظؾيخ سؾق االوراق السالية استخجام مرادر غيخ تزخسية  .4
مجال استخجام امؾال الجيؽ الحكؾمي في  مع ضخورة تؾجيو  التزخؼ ويؾلة التي مؽ شانيا الديظخة عمى الد

 .ياالنتاج االستثسار
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