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نظرة تمھيدية                              

اليمن  % 95يكونحيثالنفطيالقطاععلىكليااعتماداالعراقياألقتصاديعتمد راقدخلاجم ةمن الع ى كلف .الصعبةالعمل يج األول درحرب الخل مايق
ديونمثقال العراقوكانالخسائرمندوالرمليار 100بحوالي دبال اءبع تالحربانتھ ااألقتصاديةالعواملوكان دورلھ رال ياألكب حربالعراقخوضف
ىاقتصاديحصارفرضحيثاألقتصاديةالعراقمشاكلمنالثانيةالحربوزادت األولىالخليجحربانتھاءمنسنتينبعد الثانيةالخليج راقعل ذالع  6من

2003. ابريل 21حتى 1990 اغسطس

عوساھمت 1996عامفيتطبيقهبدأالذي الغذاءمقابلالنفطبرنامجعلىكبيرااعتماداالحصارفترةأثناء العراقاعتمد يبرف اةجزئ واطنلمعان يالم ،العراق
عللعراقسمححيثأشھر  6كانتمنھاكلفترةدوراتدةعلالبرنامجھذااستمر وادلشراءنفطهمنجزءببي ةالم تلزماتموالالغذائي ةس وادالطبي يمكنوم

كبارموظفونتورطحيثاألداريالفسادمشاكلمنكثيراعانىالبرنامجھذاانالحقااكتشفوقد العراقفيالخدماتلمرافقجزئيبناءاعادةفياستعمالھا
.البسيطالعراقيالمواطنإلىاألموالھذهمنبسيطجزءوصولنتيجتھاكانتواختالسرشواتقضايافي المتحدةاألمممن

وروبعملةبالتعاملقرارا العراقاتخذ  2000عامفي دالالي نب دوالرم يال ياألمريك اصفقاتف نمبيعاتھ نفطم ل ال راقغزوقب اجوصل  2003الع إنت
نفطصادراتاموالمن  %28تستقطع المتحدةاألمموكانت الثانيةالخليجحربقبلعليهكانما  3/4إلىالعراق ةال مموظفيلحسابالعراقي المتحدةاألم

. الغذاءمقابلالنفطببرنامجالمتعلقةاألداريةوالعمليات

يالخاصالقطاعوتطبيقتشجيعنحوالقراراتمنمجموعةالسلطةاتخذت الموحدةاالئتالفوسلطة بريمربولمجيئعند راقف  بالخصخصةمايسمىأوالع
لباالمتالك بريمربولوسمح النفطقطاعفيوخاصة رلشركاتالكام ةغي يلمصالحعراقي راقف ىوفرضالع ذهعل ةالشركاتھ بتھاضرائباألجنبي نس
ىوھيالموحدةاالئتالفسلطةبعداتتالتيالحكوماتقبلمنتطبقلماألقتصاديةوالقراراتالخططھذهولكن 15% بعل سالترتي ممجل يالحك راقف  الع

راراتتطبيقأنالمقرروالمخططمنوكان االنتقاليةالعراقيةوالحكومة المؤقتةالعراقيةوالحكومة ذهالخصخصةق يھ امف ذي  2006ع تجال هن انون(عن ق
.      والخاصالعامبالشكلوالدولةالوزارتقوانينمنالعديدمعالكبيربتعارضهيتسمالذي )األستثمار

. 
يجوحرب األولىالخليجحربنتيجةالعراقبھايدينالتيالضخمةالديونھيلعافيتهالعراقاقتصاداستردادفيالرئيسيةالعقباتأحد ةالخل د الثاني حاولوق

ولھموحسبالنھاالغاءھاالعراقيينالمسؤولينبعض تق ذاأنإال "السابقظامنالتصرفات"نتيجةكان مالطرحھ ىل دولمنصاغيةاذانتلق يال بالت تطال
ونمن 80%مسحعلى  Paris Club of official creditorsوافق  2005نوفمبر  20 في .بديونھا راقدي ةالع غايالخارجي دارهمبل ار 100مق ملي
ولديونهمندوالرمليار 75منالعراقتخلصاألتفاقھذاوبحسبسنوات  3قدرھازمنيةفترةفييطبقانعلىدوالر م ) 2006بحل رل ةتظھ ذهفاعلي ھ
تقراروعدمبالصالحياتوالتضاربالداخليةالمشاكلمنالكثيربسببمنھامتوقعكانالذيبشكلھاالنتائج ً "األس يا ً سياس دمباألضافة ."وأقتصاديا تفادةلع األس
أداريفسادمنالدولةموؤسساتبأدارةيعصفماعنناھيك ,العراقبحقالجائرةالدوليةالقراراتمنالكثيرلتفعيلدوليةضغطكورقةاألمريكيالجانبمن

.األقتصاديةومؤسساتهالدولةوزاراتأدارةفيوالمھنيةاألقتصاديةالكفاءاتوغيابومالي



 ذا ,باليومبرميلمليون  3.5الىوصلتأنتاجيةبطاقةكانالخامالنفطمنالعراقأنتاج لھ ابعالشھرقب نالس ذ .1990سنةم اممن ى  2004ع دالتاألنال مع
- 1.9بينتتراوحاألنتاج  .باليومبرميلمليون 2.5

برميلمليار  115بمعدلالعالمياألحتياطيمن  % 11ألىيصل النفطاألحتياطيناحيةمندولةأكبرثانييعتبرالعراق.

 اجالمصافيومعظم  .للبلدالفعليةالحاجةالتسدتكادمنخفضةأنتاجيةبطاقةتعملالزالتالعراقيةالنفطمصافي القصوىللحاجةباألضافة,والتطويرللصيانةتحت
  .عاليةوبطاقاتجديدةلمصافي

 25الاليتعدىالعراقالزال % - ة المستخرجةاألنتاجيةالطاقةمن  % 30 نالكامل ولم نفطحق فةال ة .المكتش ولبسيطةبمقارن نفطحق ةال المكتشفةاألميريكي
ً نفطبرميلمليون  5.8ألىتصلأنتاجبمعدالتحقل  521,000 تتجاوزوالتي تجالتيحقل 1,600الالنفطلحقولاألنتاجيةالطاقةحينفي. يوميا ناألنتن يمك
ً برميلمليون  3أنتاجبمعدلتصلأن  .يوميا

 برميل  600,000الى  500,000بينتتراوحللوقودالمحليةالحاجة ً نوالتيالعراقفيالعاملةالمصافي ,يوميا روضم ونأنالمف ةتك ةبطاق ىتصلأنتاجي أل
ً العراقيكلفوالذيالخارجمنبأنواعهالوقوديستوردالعراقفأن  .والمشاكلالمعوقاتمنالكثيربسببأليهتصلال ماوھذا  .باليومبرميل  600,000       60تقريبا

ً دوالرمليون $ رالمباشرةالتكلفةمنالدولةمايكلفھذا) .غالونلكل (الدولةمندعمضخهأجورمنسنت 10أضافةمعشھريا ادلمباشرةوالغي ار  $ 8مايع ملي
ً دوالر ً نراهأنيمكنالدولةمقدراتفيالھدرلھذاحلأورؤيةوجودعدمھوالمشكلةھذهفيمؤلمھوما  .سنويا   .قريبا

نبذة عن الطاقة األنتاجية للنفط في العراق                                      



Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423

1997 0 0 1,070 2,532 3,174 3,461 2,728 10 0 5,487 6,614 7,454

1998 1,110 0 3,947 7,606 4,243 8,102 8,854 22,093 15,514 19,728 16,267 15,054

1999 15,050 19,062 24,522 24,879 23,258 23,195 21,074 20,825 22,242 28,580 21,383 20,694

2000 7,879 21,757 14,506 19,705 13,593 24,912 23,636 23,723 22,935 20,236 17,541 16,381

2001 9,596 7,088 17,942 26,401 31,356 24,304 22,003 17,455 35,771 36,501 26,661 34,920

2002 30,636 19,852 25,209 18,584 14,947 5,015 9,327 7,620 4,428 7,695 12,100 12,225

2003 19,642 26,963 21,110 22,157 3,980 0 2,091 3,875 10,869 22,771 21,194 21,011

2004 17,927 18,725 20,301 23,069 20,891 19,069 18,373 24,805 18,680 20,070 18,872 19,409

2005 15,272 15,435 16,974 17,069 18,726 18,241 19,915 11,442 13,775 17,890 17,148 12,100

2006 16,497 12,501 14,766 15,934 20,650 18,499 18,354 19,218 19,637 15,657 17,179 12,974

2007 16,449 8,791 16,206 16,864 10,585 17,182 14,265 16,129 18,095 15,197 15,228 11,718

2008 16,824 22,634 23,967 20,383 18,066 20,786 21,564 20,543 16,280 17,890 14,288 16,075

2009 17,609 15,523 18,210 14,509 9,160 11,703 9,960 15,503 12,838 15,458 13,819 10,065

2010 16,199 15,107 14,739 14,709 12,203 18,914 13,345 8,697 12,645 4,444 10,210 10,407

2011 14,578 7,354 11,835 15,583 12,615 16,756

جدول معدالت تصدير النفط الخام ومشتقاته من العراق للسنوات األخيرة 
Imports from Iraq of Crude Oil and Petroleum Products



)نظرة تحليلية( أنتاج النفط في العراق 
Oil Analysis 
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)           التصدير(معدالت أسعار النفط 
Export Sales Price 

The price difference is mainly due to fluctuations in exported oil API التصدير     الفرق في األسعار يختلف ويتغير بسبب التقلبات الحاصلة في أسعار 
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)صندوق عائدات النفط االئتماني العراقي( نظرة تمھيدية على برنامج 

الخطوات 
التمھيدية للبرنامج 

    

أنواع الموازنات 

الموازنة العامة 

ة  ي(لتأسيس النظرة العام اني العراق نفط االئتم دات ال دات ) صندوق عائ ع عائ ل بتوزي ذي يتمث ي موضوع حساس وضروري وال ل الخوض ف وقب
.. البترول على الشعب البد من التطرق في بعض المواضيع التي لھا مساس بتوزيع العائدات 

ا تي تعرف الموازنة العامة بانھا خطة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة وايراداتھا خالل فترة قادمة غالبا سنة ويتم التقدير في ضوء االھداف ال تسعى اليھ
. تمثل الموازنة العامة بيانات لتوقعات ما تنفقه وتحصله السلطة التنفيذية من ايرادات خالل السنة .  السلطة السياسية 

ؤ .. مما تقدم نفھم ان تقديرات السلطة التنفيذية ھي التي تقدر حجم الموازنة  ات حيث يفرض  التنب دير النفق وان تقدير االيرادات اكثر صعوبة من تق
. بجميع المتغيرات االقتصادية لتحديد مصادر االيراد المتنوعة وبخاصة الضرائب

ى اقتصاد ريعي  د باقتصاده عل رول اذ تشير الدراسات إن ) أحادي الجانب ( وفي بلد مثل العراق يعتم ى واردات البت اده عل ة من  95باعتم بالمائ
. الموازنة تعتمد عليه لذا فأن تقدير االيرادات يعتمد بصورة اساسية على اسعار  برميل النفط في االسواق العالمية

ياحة  رادات الس ل اي رادات االخرى مث / الزراعة / مع مالحظة ان الدستور العراقي حدد في احد بنوده ان النفط والغاز ملك للشعب خالفا لجميع االي
. فوسفات / كبريت .. المعادن االخرى 

/  الفقرة االولى 

وعادة ما تستخدم الدول  في حساباتھا الخارجية .. الجل البدء بعملية توزيع العائدات البد ان نعرف ان عائدات البترول يجب ان تكون بحساب معين 
: نوعين من الحسابات 

..  يغطي عمليات الشراء للدولة من االسلحة وغيرھا من المستلزمات التي تھمھا / حساب جاري  1.

بحيث يكون له فوائد من البنوك التي يجري فتح الحساب بھا ليغطي الحساب الجاري في  -وھذا الحساب له صفة ائتمانية  / حساب حين الطلب  2.
.حال انكشافه

/  الفقرة الثانية 

:االستثماري ھي المسؤولة عن الحسابين اعاله وبما ان  االقتصاد ھو اقتصاد ريعي البد من المعادلة التالية/ التشغيلي / تكون الموازنة العامة بشقيھا 
 

وھذا اليمكن توقع / المتبقي من االيرادات الريعية  ) =  بشقيھا ( مجموع تقديرات صرف الموازنة العامة   -) مبيعات النفط ( مجموع االيرادات 
ثبات ارقامه العتماده على سعر بيع البرميل من النفط 



)صندوق عائدات النفط االئتماني العراقي( نظرة تمھيدية على برنامج 

الحكومة 
األلكترونية 

تجارب سابقة 

فتح وأعتماد 
حساب مصرفي 

/ لفقرة الثالثة ا
 

داع المخصص . وفتح حساب مركزي لھذا المبلغ .. ھو الذي يخضع لعملية التوزيع / المتبقي من االيرادات الريعية  بيا اي و ھو ما يصطلح عليه محاس
. المخصص فيه

ة  اد خطوات .. يفضل ان يكون ھذا الحساب في البنك المركزي العراقي بعيدا عن ھيمنة السلطة التنفيذي ى المشروع من ايج ائمون عل تمكن الق ى ي حت
:  المخصص واتباع الخطوات التالية / عملية وتطبيقية الجل توزيع الفائض

فتح حساب جاري لكل مواطن *  
.او البطاقة الذكية) Credit Card(يرتبط الحساب أعاله بما يشابه  * 

رة في العراق  ة و ھي متعث ة وادخال . ھذه العملية مرتبطة في بعض جوانبھا بالحكومة االلكتروني ة االلكتروني ه يجب االسراع بمشروع الحكوم علي
: والمؤسسات المعنية بھذا العمل ھي ..  جميع البيانات التي تھم المواطن ضمن برنامجھا المعلن 

دوائر االحوال الشخصية 
دوائر شھادة الجنسية   

دوائر الجوازات         
معلوماتھا  تخص العائلة لكن تجربتھا غير معممة  / بطاقة السكن  

التخصصية       / االھلية / الحكومية / المصارف بانوعاھا 
ة / وزارة التجارة ة / متمثل ة التمويني ل المشمولة   / بمعلومات البطاق د العوائ ا يمكن تحدي دال من –وفيھ امج ب ة للبرن وتستغل ألعطاء الصفة العائلي

.      الفردية 

/ الفقرة الخامسة 
 
وزيع ت كانت ھناك تجربة لتوزيع مستحقات احد االعياد زمن حكومة السيد الجعفري اعتمدت ھذه التجربة في التوزيع على البطاقة التموينية حيث تم 

والمبلغ المستحق / عدد افراد كل عائلة : كوبونات عن طريق وكالء الحصة التموينية على العوائل المشمولة فيھا تفاصيل مثل 
وزودت المصارف بنفس المعلومات . وتم توزيع العوائل المسجلة اصال لدى الوكيل على اقرب المصارف ضمن المنطقة التي يقع فيھا محل الوكيل 

الموجودة في الكوبون ضمن كشوفات معدة على الحاسبة 
ورقمه وعند مراجعة رب االسرة المعني الى المصرف الذي حدد مسبقا يتم مطابقة المعلومات / تتضمن اضافة الى معلومات الكوبون ايضا اسم الوكيل 

.الواردة في الكوبون مع الكشف الذي استلمه المصرف من وزارة التجارة وعند مطابقة المعلومات يتم صرف المبلغ المستحق 
يضاف . كان العمل في ھذه العملية طويال ومربكا وشاقا للطرفين موظف المصرف والمستفيد الذي قد يقضي يوما كامال الجل الحصول على مستحقاته

.  لھا احتماالت الخطأ والصرف ألنعدام الدقة في بيانات المستفيد من خالل الزخم وكل ما يمكن ان يقع به العمل اليدوي 
 ويبدو ان الحكومة انتبھت لالخطاء التي حصلت في المرة االولى فعمدت حين وزعت الفروقات التي حصلت في مبالغ الحصة التموينية في حكومة

.  وھنا تحكم المزاج و الضمير ولم تكن عملية شفافة بالمعنى الوظيفي . دينار للفرد ان كلفت الوكالء بتوزيع المبالغ ) 15000(السيد المالكي والبالغة 
ومرتجلة لكنھا ادت عملھا بكثير من االمتعاض بسبب بعض سلوكيات الوكالء 



)صندوق عائدات النفط االئتماني العراقي( نظرة تمھيدية على برنامج 

تغطية مصاريف 
البرنامج

الضرائب 
الخدمية

الرقابة على 
البرنامج

/  الفقرة السادسة 
 

دورھا الوقائي في مراجعة ) الرقابة الالحقة ( و ) الرقابة السابقة على التنفيذ ( الجل اجازة المشروع  تاخذ الرقابة بانوعھا 
عمليات فتح الحسابات ودقة المعلومات وتحديد الجھات التي تقوم بھذه االعمال والمحاولة دون وقوع المخالفات القانونية والمالية 

.  والتي قد تسبب الضرر بالمجتمع 
ومن اجل تحقيق ھذا الھدف يقتضي االمر ان تمارسه جھة خارجية مستقلة عن السلطة التنفيذية وان تمنح ضمانات كافية لحمايتھا 

.  من تعسف السلطة التنفيذية 

يحمل في طياته .  قسم الرقابة المالية) / العمل األداري والتنفيذي للصندوق(باألضافة ألى أستحداث برنامج رقابي ضمن مراحل 
.    أستخدام النظام الرقمي بدل األسمي. منھا الرقابة االلكترونية) محاوالت الفساد(العديد من األليات التي تحد من 

/الفقرة السابعة 
 

توجد مصاريف اخرى يجب ان تغطيھا  من مبالغ االيرادات  النفطية وھي اسعار العمليات المصرفية والحركات التي تتم على 
الحسابات واالرصدة يجب ان تكون مقرونة بمبالغ معينة نتيجة ھذه الحركات الجل تغطية الكلف التشغيلية وعليه من الضرورة 

. وضع جدول السعار العمليات يتم مراجعته سنويا 

وھذا نظام ) الضريبة الخدمية لألحياء والمحال التجارية(بأقتراح أستخدام تجربة , أيضا يجب العمل على برنامج الضرائب الخدمية
نوع (والمحال التجارية وغيرھا بتباين , يتضمن فرض ضرائب خدمية تستقطع من الدور السكنية, معمول به بمعظم دول العالم

من الممكن وضع برنامج ضريبي خدمي يفي .  ( والمواقع الجغرافية للمنازل في األحياء السكنية, )العمل للمحال التجارية
) بالغرض



دولي ) مؤسسة نيوامريكا(اقتراح ستيف كليمونز من   د ال ر صندوق النق ران 3واشنطن (خالل النقاشات التي جرت في مق ايمز )2003حزي ورك ت ران 9(ونشرت في صحيفة نيوي النشاء )2003حزي
.العراق لصندوق للنفط على غرار االسكا، يدفع لمواطني العراق حصصا سنوية من االيرادات النفطية

يإن ”مثال قالت ) 2003 نيسان 9فمجلة االيكونومست (طرحھا آخرون  ةھناك اقتراحات مقارب ى كل عراق نفط ال دات ال نفط في . “من الحكمة دفع بعض النقود المستمدة من عائ وع ال المعروف ان ري ف
.وصفه حصة او سھمبوان قسما من مداخيل ھذا الصندوق يوزع مباشرة على مواطنين االسكا  2002مليار دوالر في عام  23, 5االسكا مستمرة منذ امد بعيد في صندوق دائم وقد وصلت الى 

سلة سندات من االسھم واالوراق المالية العالمية على ان  في واقتراح كليمونز انشاء صندوق مماثل في العراق وينص االقتراح على ان يدخر العراق حصة ثابتة من عائداته النفطيه ليصار الى استثمارھا
نفط عائ، يمكن ان توزع ارباح الصندوق على المواطنين العراقيين كل عام وبمرور الوقت يمكن لصندوقه ان ينمو نتيجة االدخار المتواصل لقسم من ةتتحول ھذه السندات الى صناديق وديعة وطني دات ال
.وتنمو معه حصص المواطنين المعدة للتوزيع

 
باألضافة الى وجود األليات التي تساعد في , وبشكل فاعل  في حال توفر األرضية المثالية لھكذا برنامج من أستقرار سياسي وأقتصادي) صندوق توزيع عائدات النفط األئتماني العراقي (يمكن ان ينشئ 

واطنين, نظام أداري,  تطبيقات ھذا البرنامج من نظام مصرفي متكامل ة , نظام أحصائي للم ات متكامل ة(قاعدة بيان ة فعال ة ألكتروني دي فاعل, )حكوم ة. نظام بري وفر الخدمات العام مع وجود نظام , ت
). صندوق توزيع عائدات النفط األئتماني العراقي"مرحلة مثالية لو تم توافر النظم األدارية التي ذكرناه ليتسنى لنا العمل بشكل مثالي في برنامج (نعتبر ھذه المرحلة ھي . ضريبي

 
ً ,  دراسة واقع حال العراق وبما يمر به من أزمات أقتصادية  وسياسية .   وأنعدام البعض األخر منھا, باألضافة لعدم توفر العديد من العوامل التي ذكرت آنفا

راھن(ضمن مرحلة ) صندوق توزيع عائدات النفط الئتماني العراقي(عليه يمكننا العمل على أنشاء  د) واقع حال البلد في الوقت ال ع األقتصادي واألداري الحالي للبل ي تخدم وتتعامل مع الواق ليكون , الت
.  النواة للمرحلة القادمة

صور عن التجارب الدولية والمقترحات                                         

)صندوق االسكا لتوزيع عائدات النفط (تجربة 

اء يَّ في المائة من موارد النفط المتأتية من موارد الضرائب الناجمة عن إنتاج النفط واألموال تتحول إلى صندوق دائم للتمويل يديره مجلس مع 25يضع  1976برنامج آالسكا الذي أنشئ سنة  ن من األمن
ل. مليار دوالر 23ويبلغ ما فيه من سيولة نقدية حاليا حوالي  ى األق ذ سنة عل ة آالسكا من ذ . ويدفع ھذا الصندوق كل سنة جزءا من الموارد الناجمة عن استثمار ھذا المبلغ لكل شخص يعيش في والي ومن
. دوالر 902 ألفا و 21بلغ ما تم دفعه لكل شخص حتى اآلن  1982إرسال أول الصكوك لسكان آالسكا سنة 

تھم "، لكن ذلك يحتاج الى "توفر فائض نقدي"في حال " امر ممكن على المدى البعيد"فكرة توزيع جزء من عوائد النفط نقدا على السكان  نظام إداري جيد، وليس باالعتماد على النظام االداري الحالي الم
".يجب أن ال تعاني من أزمات في بناھا التحتية، كما ھو الحال في العراق" ان الدول التي يمكن ان تطبق مثل ھذه االفكار ". بالفساد في الكثير من مفاصله

ة  3على سبيل المثال العراق بحاجة الى  الي، وفي حال خصصت الدول ـ % 10ماليين وحدة سكنية لتتوازن اجتماعيا في الوقت الح ارب ال ي تق ة الت ا الحالي نويا من موازنتھ ل  90س ار دوالر لتموي ملي
".الف دوالر، شاملة للخدمات 50الف وحدة سكنية خالل العام الواحد، كلفة الواحدة منھا  160مشاريع االسكان، فان ھذا يعني انشاء 



 
 )سنترك في بحثنا ھذا الخوض في المشاكل السياسية وأنعدام التوافقات والفوضى (
 

وقراطي  م االوت العراق بلد يبدأ من وضع انھيار اقتصادي ويتكيء على تاريخ من الحك
راق  ي الع ريعة ف ى تحوالت س ة ال ة حاج ه ثم اب وعلي ع (النھ ى توزي ة ال ي الحاج تعن

نفط  دات ال ذي يجري ) مباشر واسع النطاق لعائ دريجي والتوسطي ال ع الت دل التوزي ي
، حيث )كما ھو الحال في صندوق االسكا(عبر صندوق يمول من تراكم ارصدة مالية 

ا تطوير  زمن ام ا طويال من ال وء يستغرق ردح د وكف م حمي ان تطوير دولة بنظام حك
ى  ذا ان الحاجة ال را من الوقت ل ان كثي ال يتطلب نفط ف د انابيب ال ط وم ول نف ة (حق دفع

ة الل ) قوي ن خ ك م ور ذل دا ويتبل م ج ة مھ ات المطلوب م السياس ال رس ي مج اء (ف انش
نفط دات ال ع عائ ي لتوزي عب العراق ناديق الش ل ) ص ذي يمث تيراتيجية (وال وة أس خط

تقبلي وبشكل )ديمقراطية  ر اقتصادي وسياسي مس على نحو يمكن ان يطلق مسار تغيي
. ثابت

 
  ة ة واألحصائية الصحيحة والدقيق ة األداري األحصائيات (أفتقاد العراق للبنية التحتي

نظام , النظام البنكي, الموحدالوطني الرقم , التوزيع الجغرافي, أعداد البالغين, السكانية
دولي وطني وال د ال ا, البري ر ) وغيرھ ي تعتب نظم الت اءات وال ات واألحص ن الدراس م

.الركيزة االساسية في بناء برامج أقتصادية كبرنامج توزيع عائدات النفط
 
 ھذا عامل أخر غائب عن التفعيل والعمل فيه, الحكومة األلكترونية .

  ة ل الدول ر مفعل من قب ضريبة الخدمات , الضريبة السنوية(النظام الضريبي الغي
). وأفراد, شركات(وعدم األلتزام به من قبل المواطنين , )وغيرھا

 

المعوقات في أنشاء برنامج توزيع عائدات النفط 



 
ة  , أدراكاً للحالة األقتصادية التي يمر بھا العراق األن ة التحتي اء البني ادة بن ى أع ز عل تم التركي ة عليه يجب أن ي ة  واألداري والخدمي

ة . بشكلھا العام للبلد وبمختلف قطاعاته النفطية نفط للسنوات التالي دات ال رة من عائ ات الكبي ا سيتطلب رصد الميزاني ى (وھذا م عل
اد األداري"أعتبار أن الحكومة ستقوم بخطة تنموية استيراتيجية تحمل في طياتھا  ى الفس ة ,  القضاء عل اء المنظوم ى بن ز عل التركي

اجي , الحكومية األلكترونية د"العمل على تطوير القطاع النفطي األنت ا يسد حاجة البل نفط بم ع معدالت التصدير , "لمنتجات ال , رف
. توفير الخدمات بشكل كبير وفعال

ر , والنظام البريدي. في العراق)  البنك المركزي(تطوير النظام المصرفي باألخص  واطنين ودوائ ة للم اء قاعدة معلومات بياني وبن
.  الدولة

ة ) الشخصية والخدمية(يجب تفعيل قوانين الضرائب  ل الدول ة من قب امج ضريبي للخدمات المقدم ق أستحداث برن ك عن طري وذل
ع . لدعم الميزانية العامة للدولة) كما موضح في ھذه الدراسة(والتي تكون مدعمة بشكل كبير  باألخص في حال العمل ببرنامج توزي
.  الثروات الوطنية على المواطنين

).  باألخص فيما يخص الخدمات(مع العمل الجدي بتفعيل النظام الضريبي , يجب أن يتزامن العمل في برنامج توزيع عائدات النفط

اد لقطف ) توزيع الثروات الوطنية على المواطنين(في حال البدء بالعمل ببرنامج  ى سنوات من العمل الج امج سيحتاج ال ھذا البرن
بقتنا في مجال . وھذا يتوقف على فاعلية تطبيق البرنامج والقائمين عليه, ثماره دول س روات (ھناك العديد من التجارب ل ع الث توزي

ا ال) الوطنية دا, رويجنبتجاربھا منھ راستغرق. نيوزلن دااألم ا 15نحونيوزيلن يعام ارلجن ياإلصالحاتثم السياساتمجالف
درالحالسوقنحوالموجھةاألقتصادية امبع داءتاآلسكا.  1980ع عمشروعب داتتوزي نفطعائ واطنينال نةللم م ,1976س ت

1982عامالصكوكأولأصدار

حقائق يجب أن تأخذ بعين األعتبار ألنجاح برنامج توزيع الثروات الوطنية للمواطنين



2010لعامالماليةوزارةتقريرفيوردماحسب
در .  3 ام المص نفط الخ رادات ال ة اي الل ھيمن ن خ رادات م ة االي ي تركيب وي ف تالل البني االخ

.وأنحسار الموارد المالية االخرى وھذه الحقيقة ھي انعكاس لواقع االقتصاد العراقي 
ادة .  4 ان الدعم الحكومي في مختلف المجاالت ادى الى احداث خلل بنيوي في االنفاق العام وزي

.الھدر في الموارد المالية المتاحة 

ورفع الدعم الحكومي عن الخدمات وغيرھا, عملية الموازنة بين برنامج توزيع عائدات النفط والضرائب

مفردات الدعم الحكومي 2007التخصيصات  
نفقات الحج 47

استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكھربائية 164
دعم المزارعين 261

2007(النفط االبيض فقط خالل عام (استيراد الوقود  300
استيراد الطاقة الكھربائية 300
شبكة الحماية االجتماعية 730

)للدولةالمملوكة(العامةالشركاتدعم 1,194
البطاقة التموينية 3,117

) بالمليون دوالر(جدول يوضح المبالغ التخصيصات المالية الخاصة بالدعم الحكومي 

 2007الموازنة الفدرالية لعام  -وزارة المالية: المصدر*

ة  ومي الكلي دعم الحك اليف ال غ تك ار $ 15تبل دعم المباشر ( ملي ر $ 6ال اليف غي ار وتك ملي
ة امثال تكاليف النفط االخام (المباشرة  ار $  9 -8لذي يغذي المصافي العراقي وحيث ). ملي

ام  ة لع ال (  2007ان تقديرات االيرادات العام ار، تكون $  33,385ھي بحدود ) كمث ملي
ايير االقتصادية، %.  45نسبة الدعم الى االيرادات العامة بحدود  رة بالمع ذه نسبة خطي وھ

ي  اع ف ببة ارتف ة مس ر منتج اريع غي ى مش ه ال ة موج رادات الدول ن اي ر م بة كبي اذ ان نس
ة يولة النقدي اد . الس دل التضخم ومصدرا للفس اع مع ي ارتف اعدا ف امال مس كل ع ذلك تش وب

ار االقتصاد ويھا لمس دوى االقتصادية  .وتش ات الج دا عن معطي وارد بعي ع الم بسب توزي
دعم بحدود . ومؤشرات السوق  ل ال ذا من جانب ومن جانب اخر، يمث ة %  80ھ من قيم

. 2007العجز المخطط بموازنة 

ننجد،الموازنةفيبالعجزالدعمعالقةدرسناماواذا لم اليالتحلي ذيالت انيصوروال
اضافةوعند .مليار $ 1,556يساوي (الحكوميالدعمتكاليفباستبعادالموازنةفيالعجز
اتادخالبسبمليار $ 1,603الىينموالعجزاننجد،تدريجيبشكلالدعممفردات نفق
ون$47 )الحج د .(ملي تيرادادخالوعن وداس دلمحطاتالوق ةتولي ةالطاق الكھربائي

ااذاوھكذ .مليار 1,767العجزينمومليون$164والبالغة راتبادخالاستمرينام الفق
يشكلالحكوميالدعمانذلكمننستنج .مليار $ 7,669الىالعجزيصلانالىاالخرى

نالعجزيمولعامشكلب  .بالموازنةالعجزقيمةمن80% ةلجوءخاللم ىالحكوم ال
.القروض

أستحداث وتفعيل النظام 
الضريبي لدعم 

الموازنات الخاصة 
للوزارات الخدمية

الموانة بين تخفيض الدعم الحكومي وتوزيع عائدات 
النفط 



دال  ذا ب راقيين وھك واطنين الع إنشاء صندوق وديعة عائدات النفط العراقي لتوزع مباشرة على الم
من )  كا أقتراح مبدئي% ( 25من انتظار نمو الصندوق لعدة سنوات وسنوات سيتم توزيع قيمة  

واطنين ى الم ع المباشر عل ة المتضمنة .العائدات الغراض التوزي ات االداري ى ان تكون اآللي عل
وھو (تطوير البنية التحتية االدارية لتسجيل المواطنين ووجود سجالت واحصائيات دقيقة للسكان 

ي ه ھي ) ما يحتاجه العراق حاليا من احصاء سكاني دقيق وعمل وتسجيل وتسوية نزاعات الملكي
ة والحد  وارد الحكوم من اولويات تأسيس ھذا الصندوق، وسيؤسس ھذا الصندوق لفكرة تقليص م

. من تحكم الحكومات على خدمة فئات مختارة على حساب اآلخرين

تقاللية  اتتميز أدارة ھذا الصندوق باألس لتمام كالقضائيالنظام(مث يي )المركزيوالبن تم ف تح
بالنفطالمتعلقةالقراراتجميعأنيعنيوھذا . الدولةعنمستقلةتكونأنوأدارته النفطصناعة
 .دستورياالستقاللھذايكونأنأيضاويجب .سياسيةغير

ام ذامھ ادھيالصندوقھ داءأعتم ةمب ةالعدال ياألجتماعي عف روات(توزي ةالث من  )الوطني
  .النفطعائدات

:) العراقياألئتمانيالنفطعائداتصندوق(عملآلية

تم لي داتتحوي نفطعائ روات (مباشرةال ع الث امج توزي  مصرفيلحساب) المخصصة لبرن
 .)المركزيلبنك(د واح

المصرفيةالحساباتمنعددفتحيتم  )(Bank Account ( بعدد المواطنين المستفيدين من
. ھذا البرنامج

 امج ة المصرفية (يتم أصدار بطاقة مصرفية للمشمولين في ھذا البرن ا ھو الحال في البطاق كم
دين تقل) للمتقاع رقم مصرفي مس رقم . ب امج ك ي البرن رقم المصرفي لكل شخص ف ذا ال د ھ ُيعتم

. موحد
 حسب ) البطاقة المصرفية(يتم أيداع حصة الفرد من عائدات النفط للحساب الشخصي للمستفيد

 ً . الحصص المدرجة ضمن برنامج توزيع الحصص سنويا

"  صندوق عائدات النفط االئتماني العراقي"برنامج تأسيس 
Iraqi Oil Revenues Trust Fund

خطوات بناء برنامج توزيع عائدات النفط في العراق

تبين قيمة الميزانية  2002–1991الموازنة العراقية للسنوات مابين 
العامة مقارنًة مع عائدات النفط 



األعدادات األحصائية للبرنامج

. دائرة الجوازات, دائرة الجنسية, بطاقة السكن, البطاقة التموينية•
.لتفادي التكرير ومشاكل التزوير, أعتماد نظام رقمي بدل األسماء•
.  2003األستفادة من األحصاءات الجغرافية للمنظمات التي عملت في العراق منذ •
ً (يمكن العمل باألعدادات بشكل تدريجي • ).  جغرافيا

األعدادات األحصائية للبرنامج

. البنك المركزي العراقي) / صندوق توزيع العائدات(تأسيس حساب مصرفي لفائدة •
. فتح حساب مصرفي لألفراد المستفيدين من برنامج توزيع عائدات النفط•
. أصدار بطاقة أئتمانية لكل فرد مستفيدين من برنامج توزيع العائدات•
).  لتفادي األرباك في أعدادات البرنامج(العمل بفتح الحسابات بشكل تدريجي •

صندوق (الحساب المصرفي 
) توزيع العائدات

لزيادة , وأستقطاع أجور الخدمات من قبل وزارة الدولة, البدء بتفعيل قوانين الجباية•
.الموارد الذاتية دون اللجوء لألعتمادات الكلية على الموازنة العامة

                                                                .  ھذا الخطوة يجب أن تكون متناسبة مع جدية وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين•

النظام الضريبي والجباية 
لخدمات الدولة

ترشيد سياسة الدعم الحكومي وتحويل الدعم . البدء بالعمل بتخفيض ميزانيات الدعم الحكومي للخدمات•
.موجهالشمولي الى دعم 

الحكومي للخدماتالدعم .  وباألخص للوزارات الخدمية, البدء بمقترح وضع سقف للميزانيات التشغليلية•

يبداء العمل على أصدار تقرير سنوي عن تكاليف الخدمات المقدمة من قبل الحكومة لدعم القطاعات •
. للمستفيدين من برنامج توزيع العائدات) الخدمات األخرى, الصحة, التربية(الخدمية 

)   المستحقات مقابل تكاليف الخدمات(ھذا التقرير ينشاء على أساس معادلة •

)  للمستفيدين(التقرير السنوي 
من برنامج توزيع عائدات 

النفط

آلية العمل في برنامج توزيع عائدات النفط في العراق



ت المفـــــردات

 
2010 / ةسنتقديرات 

    2009 / ةسنتخصيصات  % النمونسبة 
المصدقة المنقحة المقترح المتفق عليه

-1 -2 -3 -4 1/2 4/2

1 النفقـــــــــــــات التشغيليـــــــــة  54148.081 54118.611 114598.518 60980.694 12.6 12.7

2
نفقـــات المشـاريع 
االستثمـاريـــة

15017.442 15046.912 59332.953 23676.773 57.7 57.4

المجمـــــــوع 69165.523 69165.523 173931.471 84657.47 22.4 22.4

كما ھو معمول في العديد من الدول " صحة وغيرھا, شوارع, مدارس, مجاري, ماء"من الخدمات المقدمة للمواطنين ) للمرحلة الحالية(أستحداث برنامج ضريبي  
, محال تجارية, عن كل منزل أو عقار(ھذا البرنامج عبارة عن أصدار ضريبة خدمية ) تشاد, نيوزلندا, النرويج, امريكا(التي تعتمد برنامج توزيع الثروات الوطنية 

).  وغيرھا, مكاتب, شركات خاصة
منطقة الكرادة تختلف عن بغداد الجديدة ( ويتناسب مع نوعية الخدمات المقدمة في المنطقة السكنية , ھذه الضريبة تحدد أعتماداً على الموقع الجغرافي من المدينة-  

)  كمثال
 وليس خدمات الكھرباء أو الماء أو خدمة الھواتف التي ) ألخ..المدارس , تنظيف, شوارع, مجاري(تعتبر ھذه الضريبة الخدمية نتاج الخدمات المقدمة من الدولة

.يجب حث الوزارات المعنية بتفعيل نظام الجباية الخاص بھا
متضمنة (باألضافة لتحسين وتطوير ھذه الخدمات , لتغطية تكاليف تقديم ھذه الخدمات دون األعتماد على الموازنة العامة,  تستثمر ميزانية الضريبية الخدمية ھذه

).      المدارس ضمن المواقع الجغرافية
 من المواطنين واصحاب االعمال والمصانع "  برامج الجباية"بتفعيل ) / وغيرھا, الكھرباء واالتصاالت والبلديات واالشغال العامة( إلزام الوزارات الخدمية

.    والجھات الحكومية والقطاع العام وغيرھم لغرض زيادة مواردھا الذاتية وتقليل االعتماد على الموازنة العامة
 وتحديدھا حسب نوع وكمية الخدمات المقدمة للمدينة أو ,  من ناحية آلية األستقطاعات فيھا) يجب أن تكون خاضعة للرقابة المالية(النسبة الضريبية لھذه الخدمات

.  الحي
 يتم توزيعه للمستفيدين حسب المناطق) وغيره من نفقات, وتكاليفھا, الخدمات(أصدار تقرير سنوي يوضح فيه .
صندوق توزيع عائدات النفط االئتماني العراقي(أو عن طريق برنامج ,  أستقطاعات ھذه الضريبة الخدمية أما بشكل مباشر                                                       .(

برنامج الضريبة الخدمية للمناطق والعقارات الخاصة والعامة مقترح 

2010موازنة عام  :  دائرة الموازنة–وزارة المالية العراقية :  المصدر
تستھلك نسبة كبيرة من الموازنة العامة  2003الميزانيات التشغيلية للسنوات مابعد 

.  نسبة الھدر العام في الموازنات المخصصة يصل الى أعلى مستوياته.  نسبة الخدمات المقدمة من الوزارات الخدمية التوازي الموازنات المصروفة منھا



ذا , )أن النفط ھو ملك للشعب( , حسب ما جاء في الدستور العراقي راقيين مشمولين في ھ ة الع ر كاف ه يعتب علي
.  لتحقيق العدالة األجتماعية والتوزيع العادلة لعائدات الثروات الوطنية.  البرنامج

أي مواطن عراقي يثبت أقامته في العراق بشكل دائم  .

امج ذا البرن د, يستثنى من ھ ل متعم ة بالشرف أو قت ة مخل وم بجناي ة , أي شخص يكون محك أو قضية وطني
ى) . ارھاب( ل . يتم تحديد ھذه الفقرة بالتعاون مع مجلس القضاء االعل دول مث د من ال ه في العدي ا معمول ب كم

.  نيوزيلندا التي تعتمد برنامج توزيع الثروات الوطنية , اآلسكا, النرويح

كذلك يستثنى من ھذا البرنامج المواطنين العراقيين من يحمل جنسية بلد أخر وال يقيم في العراق بشكل دائم  .

 رجل أو (كمرحلة تطبيقية أولى لھذا البرنامج يعتمد توزيع عائدات النفط على البالغين فقط وبشكل متساوي
ا) أمراءة ى. ( لتفادي مشاكل الزيادة السكانية الغير مسيطر عليھ السبيلعل ون 13،المث الغينمنملي ىالب ف
راقيين .فوقوماسنة 18سن ذينالع لال ارھمتق ا 18عنأعم ىأنينبغيالعام ادياألسھمتتلق مشاكللتف
).على األقل في المرحلة األولى من تطبيق ھذا البرنامج السكانيالنمو

يتوقف توزيع حصة الفرد من عائدات النفط في حال الوفاة  .

المشمولين في برنامج صندوق توزيع عائدات النفط االئتماني العراقي



 
  صندوق توزيع الثروات الوطنية) "من ضمن تشكيالت(يعد ھذا الصندوق ھو أمتداد .

  زة سياسية يم محافظات أقتصادية يمتاز ھذا الصندوق بمي ة المخصصة القل وال النفطي و يضع االم ة، فھ ھام
يم(في نظام توزيع اوتماتيكي ) بضمنھا بغداد _العراق  دد سكان كل محافظة واقل ا لع ا ) وتحدد الحصص وفق مم

وترات  ؤر للت ون ب ي وتك لم االھل الل بالس بب أخ ن ان تس ي يمك ة الت ات الجھوي ة للتظلم باب الكامن ل االس يزي
.ة أو غيرھاوالنزاعات االھلي

  د عدد ى تحدي ة وعل ھذا الصندوق التكميلي يقوم بتوزيع قسم من عائدات النفط على الحكومة المحلية واالقليمي
لفنا  ا اس يم او محافظة كم ي كل اقل ذا الصندوق (سكان ف بة ھ دد نس رع من خالل دراسة جدوى لحاجة / تح الف

ل المشاريع ) والتوزيع الجغرافي, المحافظات واألقاليم ل بتموي ذا الصندوق ليتكف نفط ھي حصة ھ دات ال من عائ
د المصادقة  والبنى التحتية لالقاليم والمحافظات وفق خطط وبرامج موضوعة من قبل ھذه المحافظات واالقاليم بع
عليھا من قبل الجھات المسؤولة في مجالس المحافظات واالقاليم وحكوماتھا المحلية وسيسھم ھذا الصندوق باعادة 
تدوير االموال لتنمية المحافظات واالقاليم بدل تدخل الحكومة االتحادية وبذلك سيسھم في الحد من الفساد حيث ان 
تم  ا ي ذه الوحدات وسھولة ظھور م ة ھ واحي والقصبات سيكون واضح لمحدودي حرق االموال في االقضية والن

، كما وان ما يتم تخطيطه في المحافظات )او العاصمة(وليس كما يراد الصرف من قبل المركز  همن عدم قهحر
ار  ادة االعم ه اع واالقاليم سيكون اكثر واقعية وعملية مما يتم تخطيطه في المركز وسيسھم ذلك في تحسين نوعي
والبناء ودعم االستقرار،وكما اوضحنا في انشاء صندوق وديعة عائدات النفط العراقي يقترن انشاء ھذا الصندوق 

يتم  إن  بظوابط تؤكد على الشفافية والمحاسبة وادراجه في متن الدستور، ا س ى  من أستغاللهم ذا الصندوق عل ھ
ا من بمشاريع االعمار والبنى التحتية لالقاليم والمحافظات سيقاس  مدى جدية الحكومات المحلية في صرف عملھ

ز ا يع اليم مم ة واالق اء المحافظ ل بن ية  زاج ة السياس ي العملي ادة ف ة والج اھمة الفعال وبصورتھا الواضحة (المس
وتساعد في غربلة من يعمل من اجل مواطنيه ) االنتخابات لمجالس المحافظات واالقاليم وان ال يصح اال الصحيح

ى  ومن جاء من اجل سرقة المال العام، حيث ان ما يتم من عرضه فصليا او سنويا من مشاريع وما تم صرفھا عل
ة بالحكومات  يد الثق فافية وتجس ق الش مواطني المحافظات واالقاليم ضمن وسائل االعالم المختلفة سيسھم في تعمي

.المحلية

)فرع(صندوق توزيع الثروات لحكومات االقليم والمحافظات 



ى  ار العراق إاالعتراض االكبر عل اليف اعم ذا صناديق ھو تك ار(نشاء ھك ادة االعم دخل ) اع وق ال ذه الكلف تف ة وان ھ اليف ھائل حيث ھي تك
ك ) صندوق التوزيع المباشر(المتوقع اصال، لذا فان اقتطاع جزء من الدخل لتمويل  ليمة ذل ر س سيزيد من العجز في تلبية تكاليف اعادة اعمار غي

ة االقتصادية اق واردة لتحقيق اقصى درجة من التنمي  الن محك االختبارالحقيقي بالنسبة للعراق ينبغي ان يتركز في البحث عن افضل سبل انف
ى  نفط(السياسية وان افضل مردود سيأتي من ارساء تدابير واجراءات تتحاشى العودة ال ة ال ذه ) لعن ر سبيل لضمان ھ ذا الصندوق ھو خي وان ھ

ا ا جانب العرض في االقتصاد ف ز بالطلب واذا نم و المحف ن النتيجة فھو يحمل الوعد بالتعجيل من انماء القطاع االقتصادي الخاص بتشجيع النم
ع  ةاالرضية تنمو لنشوء قاعدة ضريبي ادة توزي اليم والمحافظات سيسھم باع ة االق ا ان انشاء صندوق تنمي الزمة تمويل البنى التحتية العامة ، كم

حي نواوتدوير ھذه االموال لتنمية المحافظات واالقاليم بدل تدخل الحكومة المركزيه بذلك للحد من الفساد حيث ان صرف االموال في االقضية وال
داد اليم( .والقصبات سيكون واضح وليس كما يراد الصرف بصوره مركزية من بغ ار حسب المحافظات واألق ار في أدارة األعم ان األختي , أذا ك

ة ا اءات المھني ى الكف اد ال م األسباب ھو األفتق ا ولكن أھ دة أسباب يطول شرحھا ھن ة لعاالتي لم تظھر نتائج أيجابية للسنوات الماضية وذلك لع لي
. باألضافة للفساد األداري, "باألخص الجنوبية والوسط"الكفيلة ألنجاح برامج األعمار في المحافظات 

وانشاء ھذه الصندوق؟)  توزيع الثروات الوطنية في العراق(ھل يمكن أنجاح تجربة برنامج 

) 2016(القادمة  6قراءة في أنتاج النفط العراقي للسنوات ال 



  ىاالستراتيجيالتخطيطعلىلإلشرافالوطنيةالبتروللجنةتأسيس مجلسمستوىعل
 .العامةالمصلحةأساسعلىالسياساتووضع .الوزراء
  وم نفطوزارةتق وانينومشاريعالسياساتوضعبال اونالق عبالتع راء(م ة )خب لجن

.  الوطنيةالبترول

  وم ليق ةعم ةاللجن رولالوطني تقلبشكلللبت دعنومسؤولمس ذتحدي اييروتنفي المع
  .الوطنيةالنفطييةالثروةيخصفيماالشفافيةتحقيقعلىيحافظبمااألستيراتيجيةواألنظمة

  )نفطشركة ةال نفطشركة )الوطني ةال ةالوطني اتكونأنيجب (العراقي اإداري ومالي
تقلةقابضةشركة عمس ذيناالدارةمجلسم ونال ةالشركاتيمثل ةالعامل ةوالبني التحتي
.الوطنيةالنفطشركة)تحتالمنضويةالشركاتلتفرعاتاالقليمية

  )بيراعىأنيفضل )المستقلينالخبراءمنفريقبتشكيليوصى راتجان ةالخب الدولي
يالعالميالسريعالتطوريالئمبمااألستيراتيجيةالخططتطويرفييساھم. التشكيلھذافي ف
  .البلدمصلحةيخدموبماالمجالھذا

) العراق(مقترح تأسيس لجنة البترول الوطنية 



الواليات المتحدة األمريكية/ نظرة مقارنة مع ميزانية عائدات النفط 

:  نالحظ فيه  2010رؤية في عائدات النفط والموازنة التشغيلية للواليات المتحدة األمريكية لعام 
 وغيرھا من , والبطالة, الصحة, من الموازنة المخصص للضمان األجتماعي) اللون األحمر(البرنامج األستحقاقي

.  الخدمات األجتماعية
 من ميزانية عائدات النفط نالحظ , ً ,  عائدات النفط والتخصيصات لعائدات الضرائب للمواطنين يعتبر نسبة كبيرة نسبيا

.  وھذا نتيجة فاعلية النظام الضريبي المعمول به في البالد



صندوق عائدات النفط االئتماني 
العراقي     





الرقابة المالية المتكاملة

رقابة قبل وبعد الصرف

الرقابة األلكترونية

األستحقاقات والبرامج

الحسابات / القسم المالي 

صندوق توزيع عائدات النفط االئتماني العراقي

IRAQ	DISTRBUTION	OIL	REVENUE	TRUST	FUND
صندوق توزيع عائدات النفط االئتماني العراقي

IRAQ	DISTRBUTION	OIL	REVENUE	TRUST	FUND
ORGNIZATION CHART        مخطط الھيكل األداري

األمين العام للمجلس

TRUSTEE CHEIF OF COUNSELOR

القسم التطويري والدراسات األستيراتيجية التدريب / القسم األداري  قاعدة البيانات/ القسم االحصائي  القسم القانوني 

برنامج توزيع 
الثروات على 
المواطنين  

ميزانية تكاليف 
دعم قطاع 

التعليم 

ميزانية 
تكاليف دعم 
قطاع الصحة 

ميزانية 
تكاليف 
البرامج 

التطويرية 
والخدمية

صندوق حكومات األقاليم 
        والمحافظات


