
 لمسبقالمشروع ــ مرحلة التقییم ا حول وثیقة تفصیلیة
 النسخة اإلنجلیزیة مراجعةهذه "نسخة غیر رسمیة". یرجى 

 
  AB7797رقم التقریر: 

استقرار المالیة العامة،  لسیاسات التنمیة الهادفة إلىالتمویل الطارئ  اسم العملیة
 التي تملكها الدولةواستدامة مصادر الطاقة، وشفافیة المؤسسات 

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا المنطقة
 جمهوریة العراق البلد

)، وٕادارة الحكومة %20)، والقطاع المصرفي (%20قطاع الطاقة ( القطاع
 )%20أخرى (خدمات اجتماعیة  -)، واإلدارة العامة%40المركزیة (

 P155962 الرقم التعریفي للعملیة
 تمویل سیاسات التنمیة أداة اإلقراض

 جمهوریة العراق المقترض
 وزارة المالیة الهیئة المنفذة

 2015نوفمبر/تشرین الثاني،  17 تاریخ إعداد وثیقة معلومات المشروع
 2015نوفمبر/تشرین الثاني،  27 التاریخ التقدیري للتقییم المسبق

التاریخ التقدیري لموافقة مجلس المدیرین 
 التنفیذیین

 2015دیسمبر/كانون األول،  17

 البلد والقطاع وضع خلفیة عامة عنأوال.       

أّدى و االقتصاد غیر النفطي  أضعفا مّ م (داعش)، الدولة اإلسالمیة في العراق والشام تنظیم مواجهة حاسمة معالعراق  یخوض
وقت التراجع الحاد والسریع ألسعار النفط. وفي البسبب الهشاشة االقتصادیة للبالد تفاقمت   إلى ذلك،. عمیقانكماش به إلى 
 سساتالمؤ رات قد بدورها أضعفتالتي  التحّوالت المؤسسیة واالضطرابات السیاسیة حقبة ، بشكل بطيء،العراق یتخطىذاته، 

"التمویل  العقد االجتماعي. ویسعى إلى الشعب العراقي، والتي ینص علیها تقدیم الخدمات األساسیة في ما یخصالدولة  فعالیةو 
" إلى كها الدولةالتي تملاستقرار المالیة العامة، واستدامة مصادر الطاقة، وشفافیة المؤسسات الهادفة إلى سیاسات التنمیة لالطارئ 

حة البالد، مع تمهید السا هاه الصدمات التي تواجههذ آثارمن الحد و الحفاظ على االستقرار االقتصادي والخدمات األساسیة 
لتي تملكها اواستدامة مصادر الطاقة وتحقیق الشفافیة المالیة في المؤسسات  النفقاتإلصالحات مستقبلیة تستهدف تحسین إدارة 

 .الدولة
 

الدولة اإلسالمیة  تنظیم تمددوقد على اإلنفاق من المالیة العامة.  هائلة ضغوطٕالى و أزمة إنسانیة إلى  تنظیم داعش ارهاب أّدىفقد 
الموصل،  تشمل. وتسیطر هذه الجماعة حالیا على مدن رئیسة 2014یونیو/حزیران  فيانتشارا سریعا في العراق  لیفرضمن سوریا 

دن للتجارة الدولیة (الحدود مع سوریا واألر  أساسیةثاني أكبر المدن العراقیة، والرمادي، عاصمة محافظة األنبار، وكذلك على طرق 
 في مصافيالر أكب الذي یعتبر التحتیة النفطیة مثل مصفاة بیجي ىالبنلفترات متقطعة على أجزاء من سیطرت كما وتركیا)، 

ي الجزء حیث یقع في األساس ف ،البالد. ولم تستطع الدولة اإلسالمیة أن تؤثر بشكل مباشر ومادي على اإلنتاج النفطي للعراق
ألف الجئ  245مالیین عراقي داخلیا، وهناك  3البصرة) وٕالى حد ما في الجزء الشمالي. وتم تشرید أكثر من  محیطالجنوبي (

ین الخدمات. تحسفي مجال  التي ُبذلت سابقاً سوري مسجلین حالیا في العراق، وتظهر هذه األزمة اإلنسانیة أیضا عجز الجهود 
عملیة مكلفة. فمن المتوقع أن یزید اإلنفاق من الموازنة على الجوانب األمنیة (المعدات والرواتب  تنظیم داعشأن محاربة كما 

). 2015(برنامج یشرف علیه صندوق النقد الدولي،  2016عام  أمیركي ملیار دوالر 1.7 یفوق الـالعسكریة والشرطیة) إلى ما 
وما  2014لمائة عام با 7في االقتصاد غیر النفطي الذي تراجع  شكل رئیسي إلى انكماش حادأّدى هذا النزاع بعالوة على ذلك، 

 ىوالبن ،حیث ُدمرت األصول المنتجة ،بشكل خاص للتنظیم. وعانت المناطق الخاضعة 2015المائة عام ب 6.7یقدر بنحو 
 والمستهلكین.  التحتیة، وُقطعت الطرق التجاریة أو واجهت قیودا، وتراجعت ثقة المستثمرین
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على بشكل سلبي ، 2014في المائة منذ یونیو/حزیران  50 بنسبة تفوق الـالحاد في أسعار النفط، التي تراجعت وقد أثر الهبوط 
لغ حجمه . ویملك العراق خامس أكبر احتیاط نفطي في العالم یبالنفط واردات االقتصاد العراقي الذي ال یتسم بالتنویع ویعتمد على

، أصبح العراق اآلن ثالث أكبر منتج في العالم وثاني أكبر 2015ملیار برمیل. ومع الزیادة السریعة في اإلنتاج عام  141.4
تریلیون قدم مكعب  112مه حوالي من الغاز الطبیعي یبلغ حج احتیاطالعراق یملك كما . "أوبكمنظمة "البلدان المصدرة للنفط في 

في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأكثر من  65عالمیا.  ویشكل قطاع المحروقات أكثر من  لیحتل بذلك المركز الثاني عشر
أسعار النفط  انخفاضفي المائة من صادرات البالد. ونتیجة لذلك، أسفر  98في المائة من عائدات الحكومة المركزیة، و 90
إذ تراجعت العائدات النفطیة في الموازنة العامة بما  ،العامة للبالد وفي أرصدتها الخارجیة ةتدهور حاد ومفاجئ في المالی عن

وانخفضت عائدات  .2015و 2014وذلك بین عامي  ،2015في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام  19.3یقدر بنحو 
ي ف خفاضاالنفي میزان الحسابات الجاریة. وكان من شأن  كبیرا أدى إلى تدهور في المائة مم )19.3(التصدیر بنسبة مماثلة 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي  24أن یسفر عن فقدان عائدات الموازنة بما یعادل  2015إلى  2014أسعار النفط من عام 

 واصلتأن الحكومة تمكنت من تحقیق زیادة ضخمة في إنتاج وتصدیر النفط. ومع  غیر ،)أمیركي ملیار دوالر 41( 2015لعام 
 .2016-2015ضغوط على الموازنة في الانخفاض أسعار النفط، من المتوقع أن یستمر العراق في مواجهة 

 البرنامجأهداف  ثانیُا: 

مع  لتمویليا األهداف اإلنمائیة للبرنامج تتطابقو لحكومة العراقیة. ا التي تنفذها التمویل اإلصالحات االقتصادیةهذا یساند 
البرنامج  عتمدیو والكفاءة في تقدیم الخدمات وٕاجراءات الحمایة االجتماعیة.  ترمي إلى التنمیة الشاملةاستراتیجیة الحكومة التي 

) 2) إدارة المصروفات، و(1: تحسین: (نذكرها كاآلتيأیضا األهداف اإلنمائیة للبرنامج، التي تشكل على ركائز ثالث،  المقترح
 . وتتضمن الركیزة األولى إصالحات ترمي إلىالتي تملكها الدولة) تحقیق الشفافیة في المؤسسات 3استدامة مصادر الطاقة، و(

تحسین إصالح أجور القطاع العام، واالستثمارات العامة، وٕادارة الدین، ونظام المعاشات التقاعدیة. وفي إطار الركیزة الثانیة 
الركیزة  اطبتخو الحد من إحراق الغاز والتوسع في تولید الكهرباء من الغاز وخفض الدعم للكهرباء.  حولاإلصالحات  تتمحورس

 . التي تملكها الدولةالثالثة نقص الشفافیة بین المؤسسات المالیة وغیر المالیة 

 البنك الدولي مساهمةدواعي  ثالثُا: 

 لقضاء علىاتعزز الهدفین االستراتیجیین لمجموعة البنك الدولي وهما  من البرنامج المطروح بالدعمإن اإلصالحات التي تحظى 
ة الشرق األوسط لمنطق البنك الدولي استراتیجیة مجموعة كما تتطابق مع ،مستدام على نحوالمشترك  الرفاهالفقر المدقع وتعزیز 

أسباب عالجة ممن خالل المنطقة في السالم واالستقرار  في تثبیتالمساهمة إلى  الدولي البنك برنامجهدف ویوشمال أفریقیا. 
 الرئیسة فمن األسباب. الناتجة عن الضعف الهیكلي والصراعمن اآلثار للحد وذلك في محاولة  بأسلوب استباقي،االضطرابات 

فرضیة و ل على الخدمات، الحصو  وعدم التكافؤ فيلالضطرابات والصراع في العراق ضعف العالقة بین الحكومة والمواطنین، 
لة عن العالقة بین المواطن والدو  الطارئ لسیاسات التنمیة. ویدعم برنامج التمویل صوت لها والبعض المجموعات بأنها مهمشة 

 ،ي المباشرتراجع االستثمار األجنبوذلك لتفعیل اآللیات التي تحد من طریق، أوال، المساعدة على استقرار وضع االقتصاد الكلي 
مع التشدید  ،الخدمات نوعیةعلى تحسین  البرنامجیعمل كما الفقر. واتساع هامش  ،البطالةوارتفاع نسبة النمو، تدهور في الو 

تیجة نشرعت الحكومة، قد . و على المستوى االجتماعي ةوحساس ةاستراتیجی له من صفةبشكل خاص على قطاع الكهرباء لما 
 برنامج إصالحي یتطلب نجاحه تأییدا قویا من المواطنین وتمویال خارجیا ضخما.  إلى وضعالمالیة الحالیة، لألزمة 

 التمویل المبدئي رابعُا:
 

 .دخوله حّیز التنفیذسیتم صرف القرض المقترح في قسط واحد فور 
 

 )أمیركي (ملیار دوالر 0                                                      المصدر: المقترض
  أمیركي ملیار دوالر 1.2                                                    الدولي لإلنشاء والتعمیرالبنك 

 أمیركي ملیار دوالر 1.2اإلجمالي                                                                                         
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 (إذا كان نظام التقسیط مطبقا)األقساط  خامسًا. 
 

 أمیركي ملیار دوالر 1.2     واحدة  دفعة
 

 أمیركي ملیار دوالر 1.2   )أمیركي (ملیار دوالر إجمالي
 

 والتنفیذیةالترتیبات المؤسسیة   سادسًا:

بین  والتنسیقتنفیذ عملیة العن  مسؤولة وزارة المالیة تكون بحیث ،تقع مسؤولیة تنفیذ هذا البرنامج على عاتق وزارة المالیة العراقیة
بیانات ال بجمع باإلجراءات اإلصالحیةالمعنیة  األخرى الوزارات والهیئاتكما سوف تقوم وزارة المالیة و المؤسسات المعنیة. 

، ولها البرنامجي یمالت. ونظرا لطبیعة تعدد القطاعات والهیئات المعنیة باإلصالحات لمتابعة المؤشرات التي تم تحدیدهاالضروریة 
داول الزمنیة، وفقا للخطط المتفق علیها والج متواصل،على نحو  تنفیذ اإلصالحاتعملیة یلتزم مكتب رئیس الوزراء أیضا بمتابعة 

 ووزارة المالیة. البنك الدولي المختصبشكل وثیق مع فریق  مكتب رئیس الوزراء كما سوف یتعاون

 المخاطر  سابعًا: 
 

 اعتباراتجوة المر اإلنمائیة  األهداف. وتشمل المخاطر الرئیسة التي یمكن أن تحول دون تحقیق مخاطرًا كبیرة یواجه هذا البرنامج
والمخاطر ، والمخاطر االستئمانیة ،والعنف ،والصراع وضعف المؤسسات، ي،الكلاالقتصاد و  ،باإلدارة العامة تتعلقوأخرى  ،سیاسیة

، وذلك لحد منهاابحرص سبل  الدولي البنك یدرسییمه لهذه المخاطر بشكل مباشر، األطراف المعنیة. ومع تقالتي قد تفرضها 
، اطر واسعة النطاقالمخ. وفي حین أن المنطقةفي االستراتیجیة  والدینامیةلبالد في اعن طریق القراءة الدقیقة لالقتصاد السیاسي 

 مخاطر التقاعس :، والذي قد یؤدي إلى مخاطر أكثر حدةاإلصالحيلعدم تنفیذ البرنامج  السیناریو االفتراضي بعین االعتبار یؤخذ
من البنك الدولي للزخم اإلصالحي الحالي. وهناك شركاء آخرون یقتسمون المخاطر مع البنك  الدعموغیاب  عن أخذا المبادرات

، 2015السریع في یولیو/تموز  التمویلمن أداة  أمیركي ملیار دوالر 1.24الدولي. فقد تحرك صندوق النقد الدولي سریعا لصرف 
 2015للموازنة عبر تمویل مواز. وتوصل صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرین الثاني  دعماً  یةحكومة الیابانالسوف تقدم كما 

 یشرف علیه الخبراء. على مستوى الموظفین إلى اتفاق بشأن برنامج

 البیئیةأوضاع الفقر واآلثار االجتماعیة والجوانب  ثامنُا: 
 

 الفقر واآلثار االجتماعیة
 

أن حین و على رفاه المواطن.  بشكل سلبياالقتصاد الكلي  فياإلصالحات العامة المقترحة وعلى األغلب، لن تؤثر  ،بشكل عام
ة مقترحالمشترك، فبقدر ما تثبت اإلصالحات ال الرفاهو تقییم األثر المباشر لبعض اإلصالحات الواسعة على الفقر  من الصعب

ا ستحرر وتحسین استدامة مصادر الطاقة، فإنه التي تملكها الدولة،وٕاصالح المؤسسات  ،فعالیتها في تحسین كفاءة اإلنفاق العام
على  ألساسیةالتحتیة ا ىالتوسع في الخدمات االجتماعیة والبن كما أنمستوى الرفاه.  تعزیز نحومكن توجیهها من الم مالیة موارد

مما ، متفاوتة بنسبالنساء والفتیات  سوف تستفید منه، اعتمد تطبیقه، إذا مجال النوع االجتماعي (الجندر)المحایدة في أساس 
یساعد سكما . التحتیة الصحیة والتعلیمیة ىالبن خدمات التباینات الحالیة بین الجنسین في الوصول إلى سوف یساعد على مخاطبة

ل خفض التكلفة لألسرة العراقیة. ویشیر تحلی علىاب اإلصالحات المقترحة) أي توسع في إمدادات الكهرباء للمنازل (في أعق
 نفقات تؤدي إلى خفض إمدادات الكهرباء عبر الشبكة الموحدة زیادة إلى أن 2014و 2012مبدئي یقارن بین بیانات عامي 

 .التي تعتبر مكلفة لوقودالبدیلة ل مصادروتقلیص الحاجة إلى الاألسرة على الطاقة 
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 الجوانب البیئیة
 دالبل حول اآلثار البیئیة المحتملة للبرنامج على إعداد تقییم )OP8.60( یفرض دلیل السیاسات التشغیلیة التابع للبنك الدولي

تأثیرات إلى  لن یؤدي باألغلب هإلى أنالخاص بالبرنامج المطروح وغاباته وغیر ذلك من موارده الطبیعیة. وخلص التقییم  المعني
. ومن شأن البرنامج اإلصالحي الذي یستهدف تحسین كفاءة استخدام الطاقة أن یساعد في العراقالطبیعیة  المواردعلى سلبیة 

ي الغالف ف المواد الملوثة انبعاثات منللتخفیف نتیجة تغیر المناخ، وذلك  أسبابالحد من  وبالتاليعلى الحد من إحراق الغاز، 
ام الغاز شجع على استخدوف یس "الغازمن تولید الكهرباء "استراتیجیة  دعم كما وأنالجوي وما ینجم عن ذلك من تدهور بیئي. 

الهواء  عیةسوف یؤدي ذلك إلى تحسین نو . للمناخ األكثر تلویثا /المازوتتولید الكهرباء بدال من زیت الوقود والدیزللالطبیعي 
 .المواطنینذات الصلة على صحة  السلبیة التأثیرات تقلیصنبعاثات المرتبطة بالطاقة وبالتالي من االالحد عبر 

 نقاط التواصل تاسعًا: 

 البنك الدولي
 بورن وللالتصال: إیریك 

 اللقب: كبیر خبراء اقتصادیین
 +961 1 962 900 هاتف: 

 eleborgne@worldbank.orgالبرید اإللكتروني: 
 الموقع: بیروت، لبنان (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)

 البنك الدولي
 لالتصال: سیبل كوالكسیز  
 اللقب: خبیر اقتصادي أول

 + 1) 202( 473 3281 هاتف: 
البرید اإللكتروني: 

skulaksiz@worldbank.org 
 لإلنشاء والتعمیر) الوالیات المتحدة (البنك الدولي الموقع: واشنطن،

 
 المقترض

 هوشیار زیباري الوزیر لالتصال: معالي
 اللقب:    وزیر المالیة، جمهوریة العراق

 +964 790 191 9082 هاتف:     
 iraqmof2008@yahoo.com, mofiraq@gmail.com البرید اإللكتروني:  

 

 للمزید من المعلومات الرجاء االتصال على: عاشرًا: 
The InfoShop 

The World Bank 
1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433    
 )202( 4584500تف:  ها

 )202( 5221500فاكس:  
 http://www.worldbank.org/infoshopالموقع اإللكتروني: 
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