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 2003الميزانية االنتقالية للفترة من تموز الى آانون االول 
 

 وترسي    2003تخول هذه الميزانية االنتقالية الحكومة االنتقالية الصرف للفترة من تموز الى آانون االول                    
 . 2004االسس والتحضيرات لتخويل ميزانية       

لقد اعدت آل    . اعد المعمول بها تقليديًا في تحضير الميزانيات في العراق      لقد تم تحضير هذه الميزانية حسب النظم والقو         
وزارة عراقية  في المنطقة الشمالية ميزانيتها الخاصة بالتنسيق مع المستشار االعلى للتحالف الخاص بتلك                  

ة الميزانية المقترحة من قبل     وبعد ذلك تمت مراجع   . وتمت مناقشة الميزانية مع المستشار المالي االعلى للتحالف       . الوزارة 
مختصيين في وزارتي المالية والتخطيط العراقيتين وآذلك تمت مراجعتها من قبل مختصيين وممثليين وآالة التطور             

 .العالمي وممثلي االمم المتحدة، وبعدها تمت المصادقة عليها من قبل هيئة مراجعة المشاريع التابعة للتحالف            
 تريليون دينار عراقي سوف يتم تمويله من    3.3عجزًا للفترة من تموز الى آانون االول بقيمة    ويظهر ميزان هذه الموازنة 

 .الموجودات المالية دون الحاجة الى االقتراض      
 

 :ملخص الميزانية
 النفقات مليار دينار عراقي

 التشغيلي. 1 3.003.2
 راس المال. 2 529.1
 اعادة االعمار. 3 385.2

 نفقات اخرى. 4 5.232.0
 المجموع الكلي  9.149.4

  

  العائدات  
 عائدات النفط. 1 5.182.5

 االجور والضرائب. 2 88.7
 العائدات من المشاريع المملوآة للدولة. 3 560.4

 المجموع الكلي 5.831.6
 العجز في الميزانية 3.317.9 -

 

د الميزانية من اجل اعادة بناء الثقة المطلوبة بالنسبة                 تؤمن هذه الميزانية النظام المالي الواجب اتباعة في استخدام موار                
 .للمتبرعين والمستثمرين لدعم جهود البلد       

.  ترليون دينار عراقي سيتم توجيه صرفها لمشاريع تعود بالنفع على الشعب العراقي                5.2ستكون عائدات النفط حوالي       
ل الماء، الكهرباء، التعليم والصحة وتلبية الحاجات           االولويات المطلوبة ستكون في االعمار وتطوير الخدمات العامة مث      

مع نوجيه عناية اآبر للمشاريع االنتاجية        . الرئيسية للشعب العراقي وآذلك اعادة تفعيل دور البنك المرآزي العراقي               
 .والزراعية والتجارية العادة وضع العراق في مكانه الصحيح في المجتمع الدولي        
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  للميزانية محسوبة بالمليار العراقياالولويات االساسية بالنسبة
 

  تطوير قطاع الكهرباء � 440
 تم انقاص الدعم المالي المقدم للمشاريع العائدة للدولة بمقدار  � 404
 اعادة االعمار � 385
 االمن وتطوير العدل � 349
 تمويل الدفاع � 338
 تطوير القطاع الصحي � 316
 تطوير االتصاالت � 224
 ف الصحيتطوير الماء ونظام الصر � 109

 
 مليار دينار عراقي آانت تصرف سابقا على المشاريع الخاصة لحزب 1.35باالضافة الى ذلك تمت اعادة توجيه 

 .البعث وادخالها ضمن الميزانية
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 الوضع الصافي الميزانية): 1(جدول 
 

  )مليار دينار عراقي(
 االيرادات 5.831.6
 النفقات 9.149.4

 3.317.9- )عجز(ميزانية موازنة ال
 

 تمويل الميزانية): 2(جدول 
 

  )مليار دينار عراقي(
 TP* 2.550.0موجودات متكسبة

 موجودات مصادرة 1.192.5
 تمويل التطور في العراق 1.788.0
 )مساعدات(اعانة العراق  3.712.5

 صندوق معالجة الموارد الطبيعية  733.5
 2003 تموز 1اقل انفاق قبل  1.872.0
 2003 تموز 1الصافي حتى الوضع  8.104.5

  
 اقل 

 عجز الميزانية 3.317.9
 دعم عملة البنك المرآزي 3.150.0
 2003 آانون االول 31الوضع الصافي حتى  1.636.6

 

                                                 
  بالتنسيق مع قرارات االمم المتحدة يتوقع الحصول على موارد اخرى من حسابات النظام السابق المحجوزة حاليًا في البلدان االخرى *
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 النفقات حسب الوزارات): 3(جدول 
 

 الوزارة النفقات التشغيلية النفقات الراسمالية المجموع
 )مليار دينار عراقي( )اقيمليار دينار عر( )مليار دينار عراقي(

 وزارة الزراعة 15.1 15.0 29.1
 امانة بغداد 18.1 6.5 24.5
 ديوان الرقابة المالية 0.6 0.0 0.6
 التقييس والسيطرة النوعية 0.0 0.0 0.0
 وزارة الثقافة 1.8 92.4 94.2
 وزارة الدفاع 67.5 180.0 247.5
 وزارة التربية 14.5 0.0 14.5
 ة الكهرباءهيئ 36.0 116.4 152.4
 وزارة الخارجية 35.3 0.0 35.3

 وزارة المالية 299.1 1.8 300.9
 وزارة الصحة 315.9 1.5 317.4
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 49.2 6.0 55.2
 وزارة االسكان والتعمير 9.0 48.9 57.9
 وزارة الصناعة والمعادن 313.7 0.5 314.1
 اخليةوزارة الد 3.6 30.8 34.4
 وزارة الري 4.0 45.8 49.7
 وزارة العمل والشؤون االجتماعية 9.6 0.0 9.6
 )باستثناء السجون(وزارة العدل  8.7 38.6 47.3
 )السجون(وزارة العدل  9.4 32.8 42.3

 وزارة النفط * * *
 وزارة التخطيط 6.9 0.0 6.9

 وزارة االشغال العامة 31.2 78.0 109.2
 1.1 4.8 5.9 وزارة االوقاف

 هيئة العلوم والتكنولوجيا العراقية 17.7 2.4 20.1
 وزارة التجارة 6.0 0.0 6.0

 وزارة النقل والمواصالت 16.2 208.1 224.3
 هيئة الشباب 3 4.1 8.0

 )عدا الرواتب(مجموع نفقات الوزارات  1.293.2 914.3 2.207.4
 مجموع الرواتب والتقاعد   1.710.0
 مجموع نفقات الوزارات   3.917.4

 

 ترليون 1.5النفقات التشغيلية وراس المال يتم تمويلها عن طريق موارد اخرى اضافية تتحقق الحقا، اآثر من * 
 دينار تمول خارج الميزانية
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 النفقات التشغيلية حسب المدخالت): 4(جدول 
 

  )مليار دينار عراقي(
 المستلزمات الخدمية 200.8
 ستلزمات البضائعم 332.9
 صيانة الموجودات 69.7
 راس المال التشغيلي 72.3

 )اضافة لدعم شرآات الدولة(النفقات التحويلية  351.8
 )تعويضات حرب الكويت(التزامات خارجية  265.5

 برامج خاصة 0.2
 مجموع النفقات التشغيلية حسب المدخالت 1.293.1

 
 نفقات مقترحة مهمة): 5(جدول 

 

  )مليار دينار عراقي(
 شبكة التأمين الغذائي 2.025.0
 اعادة اعمار مشاريع النفط العر اقي 1.237.5

 الدعم الصافي لميزانية االآراد 450.0
 اعادة هيكلة الكهرباء 288.0
 الشرطة 225.0
 الغاز السائل 202.5
 اعادة طبع العملة 150.0
 مبالغ االعمار 150.0

 تفكيك الجيش 90.0
 القادة المحليون 9.0

 دعم الحكومة االمريكية والوآالة 52.5
 هيئة مراجعة المشاريع 52.5

 )النفط مقابل الغذاء(برنامج  300.0-
 برامج منظمة التطور العالمي 

 بكتل 600.0
 مجموع النفقات االضافية 5.232.0
 مجموع النفقات 9.149.4
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 االيرادات): 6(جدول 

 
  )عراقيمليار دينار (

 ايرادات النفط 5.182.5
 تحويلية من الشرآات المملوآة للدولة 560.4

 ضرائب واجور 88.7
 مجموع االيرادات 5.831.6
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