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  تقديرشكر و 
وفقني اهللا سبحانه وتعالى على إتمام فصـول هـذا البحـث المتواضـع أتوجـه بالشـكر والعرفـان لخـالق  إنبعد 

وصـلى اهللا  وسـلم علـى سـيدنا ونبينـا خـاتم األنبيـاء ، ةالكون ومبدعه عز وجل، إذ أنـار لـي السـبيل فـي هـذه الرسـال
 .بالجنة أجمعين يبين الطاهرين جمعنا اهللا وٕاياهممحمد وعلى آله الط

طــويًال هــو درب العلــم وأحلــى مــا فيــه رفقــة ومســاندة األخيــار الــذين يشــدون مــن عزمــك وٕارادتــك ويهونــون        
الصــعب لــك، ويأخــذون بيــدك إلــى بــر األمــان ليظهــر عملــك علــى أفضــل وجــه، وخــالل رحلتــي هــذه التقيــت بأنــاس 

ــدكتور االيــدفعني إحســاس العرفــان بالجميــل لهــم ان أتقــدم بالشــكر و  متنــان لهــم، وفــي طليعــتهم أســتاذي الفاضــل ال
الذي كان لمالحظاته وتوجيهاته العلميـة السـديدة األثـر البـالغ فـي إعطـاء الرسـالة شـكلها االسدي  محمد علي سالم

   .العلمي فله جزيل الشكر والتقدير واالمتنان 

أشــير إلــى جهــود أســاتذتي األفاضــل فــي الســنة التحضــيرية الــذين اغترفــت مــن  أنويقتضــي واجــب العرفــان       
الــدكتور عبــاس يتقــدمهم  كــانوا مناهــل للعلــم، وموائــل للمثــلف، علمهــم مــا مكننــي مــن المضــي فــي البحــث والدراســة

والـــدكتور  ،والــدكتور محمـــد صـــالح الزيــادي، والـــدكتور عبـــد الكــريم الشـــيباني ،قســـم التـــاريخ رئــيس الزبيـــدي خمــيس
والــدكتور ســامي نــاظم ، والــدكتور علــي عبــد الواحــد حســون، نشوالــدكتور أحمــد محمــد طــ، عاصــم حــاكم الجبــوري

أطــال اهللا فــي  فيصــل والــدكتور فرقــان، الطــائي محمــد والــدكتور عمــار، كتورة بشــرى كــاظم عــودة، والــدالمنصــوري
  . عًا وأبقاهم ذخرًا للعلم وطلبتهأعمارهم جمي

ــــــة شـــــكر وتقـــــدير إلـــــى        فـــــي بغـــــداد  دار الكتـــــب والوثـــــائق إدارةولعـــــل مـــــن دواعـــــي الواجـــــب أن أتقـــــدم بكلمــ
مكتبـة مركــز التـدريب المــالي  إدارةوالــى  ،المكتبــة الوثائقيـة لمــا قـدموه مــن خدمـة جليلــة للبـاحثين إدارةوبالخصـوص 

وبكلمـات الوفـاء مثلهـا إلـى العـاملين فـي  ،دادمنتسبي المكتبة المركزية في جامعة بغـو ، والمحاسبي في وزارة المالية
لمكتبـــة المركزيـــة مـــوظفي اكمـــا أوجـــه خـــالص شـــكري إلـــى جميـــع  ،شـــرفالروضـــة الحيدريـــة فـــي النجـــف األ مكتبـــة

 كمـا أوجـه خـالص شـكري إلـى جميـع، عقيـل كـاظم كـاطعاألسـتاذ أمين عام المكتبـة وبالخصوص  لجامعة القادسية
علــى روح كمــا وأتقــدم بالشــكر والتقــدير إلــى أصــدقائي فــي الســنة التحضــيرية ، العامــة فــي الديوانيــة ةالمكتبــمنتســبي 

   . التعاون التي أبدوها لي
وثمة جهـود اسـتثنائية ال يمكـن نسـيانها، إذ أمـدتني بـالقوة واالسـتعداد لمواصـلة رحلـة العمـل، فهـي ثمـرة للحـب      

ــوا العــبء األكبــر مــا يليــق  الصــادق الــذي أشــعرني بــه إفــراد أســرتي، ممــن انطلقــوا معــي فــي هــذا المشــوار، وتحمل
  . ما قورن به بتضحياتهم الكريمة، مما يفوق أي مقدرة على الشكر إذا

، ولـو بكلمـة طيبـة ممـا إلى جميع من قدم لي يد المساعدة ، وخالص تقديريأتقدم بعظيم امتناني وفي الختام      
  .سميع عليم  انهٌ  ......يوفق الجميع  أنالمولى  داعياأسمائهم، ال يسع المجال لذكر 
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  المقدمة 
فــي قــديمها وحــديثها موضــوعًا  الباحــث فــي التــأريخ يجــُد فــي البنيــة اإلداريــة والتنظيميــة للدولــة العراقيــة     
مــن قــوانين وأنظمــة أنتســجت فيمــا بينهــا لتكــوين نظــام أتســم بالرؤيــة الشــمولية  يدفعــه باتجــاه مــا فيــه مغريــاً 

لتنظيميـــة لهيكـــل الدولـــة بوجـــه عـــام الدراســـات ا أهميـــةوتنبثـــق ، للشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة
ذا ومـن هـ، لبنـاء المجتمعـات المتقدمـة األساسـيةاللبنـات  إحدى أنها أساسووزارة المالية بوجه خاص على 

لكونهــا مــن ، تســليط الضــوء علــى بنيــة مؤسســات الدولــة ومنهــا وزارة الماليــة إلــىالمنطلــق بــرزت الحاجــة 
تعـد البوابـة  أنهـا إذ، الفاعل والشريان النـابض فـي حيـاة النـاس وجميـع قطاعـات الدولـة األثرالوزارات ذات 

وبفعلها تحدد شكل الموضوع  نفاقوتبيان حجم اإل ة التي من خاللها تنظم واردات الدولة وصادراتهاالرئيس
  ."١٩٦٨ -١٩٥٨وزارة المالية العراقية بنيتها اإلدارية والتنظيمية " وٕاطاره بــــــ 

فعلى الرغم من الدراسات ، اً موضوعا ثر تعد وزارة المالية  أنومن األسباب األخرى في اختيار الموضوع       
 والـى يومنـا هـذا، ١٩٢١للدولـة العراقيـة منـذ تأسيسـها سـنة التي تناولت جانب التأريخ المالي واالقتصـادي 

ومـــن هـــذه الجوانـــب البنيـــة اإلداريـــة والتنظيميـــة لـــوزارة الماليـــة ، مـــن جوانبهـــا لـــم تســـلط األضـــواء عليـــه اً كثيـــر  أنإال 
وصـــفي وقـــد عملـــت جاهـــدا أن اجعـــل مـــن دراســـتي هـــذه وثيقـــة مهمـــة ذات بعـــد ، ١٩٦٨ -١٩٥٨العراقيـــة 

جو فــأر ، ١٩٦٨ -١٩٥٨ة العراقيــة المنظمــة لــوزارة الماليــة والصــادرة عنهــا مــا بــين عــامي للقــوانين واألنظمــ
العهد الجمهـوري شـهد اسـتقرارا نسـبيا إذا مـا قـورن بالعهـد  أنم ومن المعلو ، إليه من اهللا إن يعيني إلى ما طلبت

 ،إلداري والتنظيمــــيلم فــــي جانبهــــا افاتضــــحت معالمــــه وأرســــيت أركانــــه فجــــاءت الدراســــة واضــــحة المعــــا، الملكــــي
وقــد ، النفطيــة إيراداتــهالعــراق شــهد تحســنا فــي  أنفــ، ألي دولــة يعــد مقياســا لتقــدمهااالســتقرار االقتصــادي والمــالي ف

  .الدراسة هذا االرتفاع والتحسنمدة نظمة التي تم تشريعها خالل جسدت القوانين واأل
ومن الواضح لدى الجميع إن دراسة الجوانب اإلدارية والتنظيمية لهيكلية الدولة هي محط اهتمام مراكز        

ودراسة التطور ، وقد اقتفينا أثارهم علنا نحلق بركب الدول المتقدمة، البحوث والدراسات في دول العالم المتقدمة
ن االقتصادي والمالي بتصورات ربما تخفى عن الكثير في األنظمة والقوانين لوزارة المالية تزود الباحثين في الشأ

مثال ذلك ما حدث من ، فضال عن وضع تصورات عن التأثيرات السياسية في الشأن المالي أو بالعكس، منهم
وهو فترة الهيمنة ، الذي كان هذا الخروج متأثرا بواقع سياسي، خروج العراق من منطقة الجنيه اإلسترليني

   .البريطانية للعراق
تنـاول التمهيـد مسـوغات االسـتحداث وثالثـة فصـول وخاتمـة، فقـد وتمهيد مقدمة  قسمت الرسالة الى       

حالـة الماليــة فـي العــراق أبـان الســيطرة البريطانيــة  مبينــاً  لــوزارة الماليـة العراقيــة والتنظيمـي والهيكـل الــوظيفي
فــي  )Sir Percy Cox( واإلجــراءات اإلداريــة التــي قــام بهــا الســير برســي كــوكس، )١٩١٨ -١٩١٤(

تــم اســتحداث  إلــى أنأبــرز األســباب التــي دعــت إلــى ذلــك مبينــًا ، ١٩١٥تشــكيل أول دائــرة للــواردات ســنة 
الحكومـــة " فـــي أول تشـــكيل حكـــومي للدولـــة العراقيـــة الحديثـــة، ١٩٢٠تشـــرين األول  ٢٥وزارة الماليـــة فـــي 
فــــي العهــــد هيكلهــــا اإلداري والتنظيمــــي وتطــــور  وزارة الماليــــة: تضــــمن الفصــــل األولو ، "العراقيــــة المؤقتــــة
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وزارة الماليـة العراقيـة : ووزع الفصل على ثالثة مباحـث تنـاول المبحـث األول، ١٩٦٨ -١٩٥٨الجمهوري 
واإلجراءات التي قامت بها وزارة الماليـة  ،١٩٦٨ – ١٩٥٨ اإلداريةي وتنوع مهامها وتطور هيكلها الوظيف

فـي أثـر التحـول السياسـي فـي حـين تطـرق المبحـث الثـاني إلـى ، بما يتطلب والمتغيرات التي أحدثتها الثورة
إصـــدار القـــوانين :تنـــاول والمبحـــث الثالـــث ،١٩٥٨تمـــوز  ١٤تطـــور عمـــل المصـــارف الحكوميـــة بعـــد ثـــورة 

  .التنظيمية لعمل وزارة المالية وفق متطلبات الثورة والعهد الجمهوري
الفصــل الثــاني الخلفيــات االجتماعيــة والسياســية لــوزراء الماليــة وٕانجــازاتهم، وقســم علــى  واســتعرض

تنـاول ، و )١٩٦٣ -١٩٥٨(في مرحلة عبـد الكـريم قاسـم  المالية وزراء: ثة مباحث تناول المبحث األولثال
 المبحـث الثالـثتطـرق و ، )١٩٦٦ -١٩٦٣(فـي مرحلـة عبـد السـالم عـارف  الماليـة وزراء: يالمبحث الثـان

وَدَرَس الفصـــل اإلنجـــازات ، )١٩٦٨ -١٩٦٦(فـــي عهـــد عبـــد الـــرحمن محمـــد عـــارف  الماليـــة وزراءإلـــى 
  .والخطط والتطوير الذي حدث في عهد هؤالء الوزراء

الماليــة ودور وزارة الماليــة فــي إعــدادها وتوزيعهــا خطــط الموازنــات اخــتص الفصــل الثالــث بدراســة        
مفهـوم الميزانيـة : مباحـث، تنـاول المبحـث األولوجاء في أربعـة  )١٩٦٨ -١٩٥٨(على الوزارات األخرى 

 -١٩٥٨(موازنـــة وزارة الماليـــة العراقيـــة : إلـــى المبحـــث الثـــانيوتطـــرق ، العامـــة وطـــرق إعـــدادها وتنظيمهـــا
فقــد  أمــا المبحــث الثالــث ،ماليــة لــوزارة الماليــة خــالل ســنوات البحــثممــا اظهــر التخصيصــات ال) ١٩٦٨
: والمبحـــث الرابـــع تنـــاول، )١٩٦٣ -١٩٥٨(ت والهيئـــات الحكوميـــة وزارة الماليـــة وموازنـــات الـــوزارا: تنـــاول

التـــي رصـــدت  وأبوابهـــا واألمـــوال) ١٩٦٨ -١٩٦٣(وزارة الماليـــة وموازنـــات الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة 
  .لمشاريعها

مصادر متنوعة تأتي في مقدمتها الوثائق العراقيـة غيـر المنشـورة والمحفوظـة اعتمدت الرسالة على 
وملفات مجلـس السـيادة وملفـات وزارة الماليـة لمـا البالط الملكي  والمتضمنة ملفاتفي دار الكتب والوثائق 

لوزراء التـي أفـادت مجلس ا مقرراتفضال عن ، في معظم فصولها الرسالة حوته من معلومات قيمة أثرت
كـذلك ملفـات و بشـأنها،  التـي جـرت والمناقشـات العامـة الموازنـاتب الخاصة قوانينعلى في التعرف  البحث

  .وزارة الماليةتم أستيزارها لمديرية التقاعد العامة في دراسة بعض الشخصيات التي 
 في معظم فصول الرسـالة، أفادت البحثملفات وزارة المالية التي وثائق المنشورة فيأتي في مقدمتها أما ال 

، وكــذلك قــوانين الميزانيــات العامــة، والتــي حــوت علــى الكثيــر مــن التقــارير الســنوية الخاصــة بــوزارة الماليــة
وتقـــارير وزارة العـــدل وخصوصـــا ،وطريقـــة صـــرف تلـــك األمـــوال، وحصـــة وزارة الماليـــة مـــن تلـــك الميزانيـــات

مهمــة عــن تشــكيل الــوزارة  إذ كانــت غنيــة بمعلومــات ،الماليــة الخاصــة بــوزارةمجموعــة القــوانين واألنظمــة 
فـــي الفصـــل األول،  ، والتقـــارير الخاصـــة بـــوزارة التخطـــيط التـــي أفـــادت البحـــث كثيـــرا وخصوصـــاوأنظمتهـــا
مــن المعلومــات وملفــات المصــارف الحكوميــة العراقيــة التــي زودتنــي بــالكثير ، تمــوز المنشــورة ١٤ووثــائق 
 أسـماءعـن  مطبوعـات الحكوميـة الكثيـرة للبحـثوال، البحـث فتـرةوعملهـا خـالل  مراحل تأسيسها عنالمهمة 

  .  الموظفين والمدراء العامين لوزارة المالية
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دليـل الجمهوريـة (اعتمدت الرسالة على كثير مـن الكتـب العربيـة والمعربـة وتـأتي فـي مقـدمتها كتـاب       
بمــا احتــواه مــن ، وأحمــد سوســه، مصــطفى جــوادو ، فهمــي درويــشمحمــود لمؤلفيــه ) ١٩٦٠العراقيــة لســنة 

 فـــي العهـــد الجمهـــوري العراقيـــةتـــاريخ الـــوزارات (معلومـــات دقيقـــة ورســـمية قّيمـــة عـــن مـــدة الرســـالة، وكتـــاب
 الوثائقيـة الـذي يعـد مـن الكتـب، لمؤلفيه نوري عبد الحميد العاني وجعفر عباس حميـدي )١٩٦٨ -١٩٥٨

االستغناء عنـه فـي معرفـة تشـكيل  المعاصر يكتب عن تاريخ العراق أنالمهمة التي ال يستطيع أي باحث 
فــي  لســعيد عبــود الســامرائي الــذي أفــاد الباحــث) السياســة الماليــة فــي العــراق(ومناهجهــا، وكتــاب  الــوزارات

فــي بحــث الــذي لمؤلفــه ميــر بصــري ) أعــالم السياســة فــي العــراق الحــديث(، وكتــاب جميــع فصــول الرســالة
تجربـــة عبـــد الكـــريم قاســـم فـــي (فـــي الفصـــل الثـــاني، وكتـــاب  الـــذي أفـــاد البحـــث كثيـــرا ســـير أعمـــال الـــوزراء
لعبـد ) الميزانية والضرائب المباشرة في العـراق( وكتاب عبد اهللا شاتي عبهوللمؤلفه ) التخطيط االقتصادي

 وكتـاب، وم الموازنـة وطـرق إعـدادهامفهـث للبحـث كثيرا في الفصـل الثالـ العال الصكبان الذي أفاد الرسالة
  .في المبحث األول من الفصل الثالثلمؤلفه أحمد عبد الباقي الذي أفاد الباحث )ميزانية الدولة العراقية(

 Courtney Hunt, The History of Iraq, Greenكتـاب باللغـة اإلنكليزيـة ومـن الكتـب        

wood Press, London, 2005  وهو من الكتب التي أوردت معلومات عـن تـاريخ العـراق االقتصـادي
وكانــت لرســائل ، ١٩٥٨تمــوز  ١٤بعــد ثــورة  اإلســترلينيةوعــن وضــع العــراق المــالي والخــروج مــن المنطقــة 

ـــدكتوراه الما ـــد الرســـالةجســـتير وأطـــاريح ال ـــه مـــن  أهميتهـــا الواضـــحة فـــي رف ـــة لمـــا تحتوي بوجهـــات النظـــر العلمي
-١٩٢٠النظـــام اإلداري فـــي العـــراق (الـــدكتوراه أطروحـــة  حومـــن هـــذه الرســـائل واألطـــاري ،معلومـــات قّيمـــة

ة الرئيسـ األسـسفـي الوقـوف علـى  كثيـرا الرسـالةللباحث عدنان هرير جودة الشجيري التي أفادت ) ١٩٣٩
جاســــم محمــــد الــــذهبي  الباحــــث أطروحــــةوتقــــف إلــــى جانبهــــا ، لــــوزارة الماليــــة وتشــــكيالتها اإلداريللنظــــام 

دقيقــــة فــــي معلوماتهــــا تفصــــيلية و فقــــد جــــاءت الدراســــة ، )١٩٨٨ -١٩٥٨القيــــادات الوزاريــــة فــــي العــــراق (
 وأطروحـة، الماليـة خـالل العهـد الجمهـوري وخصوصا في معرفة القيادات الوزاريـة التـي تعاقبـت علـى وزارة

اء طالــب توفيــق للباحثــة إســر ، )١٩٦٨ -١٩٥٨النخــب األكاديميــة العراقيــة ودورهــا فــي النظــام السياســي (
ـــارة المـــالكيالماجســـتير للباحـــث ورســـالة ، العـــاني النظـــام اإلداري فـــي العـــراق ( الموســـومة عـــالء علـــي جب
 -١٩٥٨فـــي العـــراق  النظـــام اإلداري(جحيـــو عبـــود الجـــوراني  ورســـالة رحمـــن مخيلـــف، )١٩٥٨ -١٩٣٩
١٩٦٣( .  
اثــر (ياســين طــه ياســينبحــث األســتاذ مــن بينهــا الرســالة علــى عــدد مــن البحــوث المنشــورة اعتمـدت و        

واســتفادت  الدراســة مــن  )علــى الحيــاة االجتماعيــة فــي العــراق ١٩٣٣ -١٩٢٩األزمــة االقتصــادية العالميــة 
وفـرت الكثيـر مـن المعلومـات الرسـمية المتمثلـة ، والتـي العراقيـة وتأتي في مقدمتها الوقائع اليومية الصحف العراقية

ـــوزارة الم ـــالقرارات الخاصـــة ب ـــة التـــي أصـــدرتها خـــالل العهـــد الجمهـــوريب اســـتفادت الرســـالة كـــذلك مـــن شـــبكة و ، الي
  .بالحصول على بعض المعلومات) االنترنيت(المعلومات العالمية 
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صـعوبات عـدة أهمهـا عـدم الحصـول علـى معلومـات مـن وزارة الماليـة العراقيـة الحاليـة علـى واجهت الباحث       
عــالي والبحــث العلمــي بتســهيل مهمــة الباحــث لغــرض الحصــول علــى المعلومــات الــرغم مــن مخاطبــة وزارة التعلــيم ال

لكنها اعتذرت عـن تقـديم إي وثيقـة تخـص عمـل الـوزارة فـي مـدة الدراسـة بحجـة ضـياعها وفقـدانها بسـبب ، الوثائقية
ف وحــرق اإلحــداث األخيــرة التــي شــهدها العــراق ومنهــا تعــرض الــوزارة لالعتــداءات اإلرهابيــة المتكــررة أدت إلــى تلــ

لــم يــتمكن و  ،اطــالع البــاحثين علــى أنشــطة الــوزارة يخــل بســرية عملهــا رة يعــدأو إن بعــض مســؤولي الــوزا ،الوثــائق
عضـوية اللجـان التـي شـكلتها ص الـذين تولـوا اإلدارات الماليـة أو الباحث من التعرف على سيرة العديد من األشـخا

لــذا لــم تتطــرق ، فــي تــاريخ العــراق المعاصــر لهــم دور مــؤثر ولــم يكــن، م مــن مــوظفي الــوزارةوزارة الماليـة ألن اغلــبه
  .اولت دراسة إعالم العراق إليهمكل المصادر التي تن

ويطمـــح ، ، وطلبــًا للحقيقــةســعي فــي البحــث والتقصـــي خدمــة للعلــمو  وأفرغــتبــذلت جهـــدًا  إننــي أقــول أخيــرا      
فالخطـأ والتقصـير مـن ، يلفت االنتباه إلى جوانب جديرة باالهتمام مع التماس العذر إن أخطـأ أو قصـر الباحث أن

يبـدو مالحظـاتهم  إنفـي لجنـة المناقشـة  أسـاتذتيمعقود على  واألمل ،والكمال هللا وحده عز وجل، صفات اإلنسان
، واهللا بالشـكل األفضـل وٕاخراجـهلعثـرات مـن تقـويم هـذا البحـث وتجنبـه ا أتمكـن المستوحاة من خبـرتهم العلميـة حتـى

  . ولي التوفيق
  
  

 الباحث                                                                        



 
 
 
 

 التمهيد
مسىغات االستحداث واهليكل الىظيفي 

 1291 -1291والتنظيمي 
 
 
 
 
 
 

 



  ١٩٥٨ -١٩٢١ميـــوالتنظي وظيفيــــــــــال كلـــــــــــوالھي االستحداث سوغاتـــــــم: التمھيد
  

 

٦ 
 

  :عهد االحتالل البريطانيخالل المالية 

 األولكبرى في السياسة البريطانية منذ بداية نشاطهم في الخليج العربي في الربع  أهميةاكتسب العراق        
وبعد  ،)١(التي دفعتهم الحتالله  األسبابفي العراق من تنوع المصالح البريطانية لوكان ، من القرن السابع عشر

في السلطة ونتيجة الفراغ  ، )١٩١٨ - ١٩١٤(خالل الحرب العالمية األولى  احتالل القوات البريطانية العراق
لى إقامة نظام احتالل وخالفا لكل الوعود البريطانية دأبت اإلدارة البريطانية ع، الذي أحدثه غياب العثمانيين

  .)٢(أصبحت فيه السلطة المطلقة بأيدي القيادة العسكرية البريطانية 
عن حالة الفوضى في  اً ورثت سلطات االحتالل البريطاني عن العثمانيين وضعا اقتصاديا متدهورا ناجم      

العثمانية المركزية في اسطنبول طيلة مدة  ةاإلدار كان يتبع  إذ، ولم يكن للعراق سياسة مالية خاصة به ،)٣(الريف 
نة تمكنت القوات البريطانية من احتالل مدي أنوبعد  ،)٤(التي استمرت ألربعة قرون السيطرة العثمانية عليه

والحد من  لملئ الفراغ اإلداريبتشكيل هيكل الجهاز  ،)٥( )Sir Percy Cox(البصرة باشر السير برسي كوكس 
تألف وقد  ،)٦( البريطانية تأمين مستلزمات القوات العسكريةلو ، العثمانيينه انسحاب الموظفين فالذي خلالفوضى 
ومن هذه الدوائر التي تخص الشؤون المالية دائرة ، المباشرة إلدارتهمن عدة دوائر تتبع جميعها  اإلداريالجهاز 

كانت إدارة األمور المالية في العراق منذ انتهاء الحرب العالمية األولى حتى تشكيل الحكومة و  ،)٧(الواردات 
                                                            

 ٥٧٨ص، )٢٠٠٢، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، المفصل في تاريخ العراق المعاصر، مجموعة باحثين) ١(
 ١٤ص، )١٩٤٩، بيروت(، دار الراية البيضاء، الخياطجعفر : ترجمة، العراق دراسة في تطوره السياسي، آيرالند فيليب ويالرد) ٢(
عبد المجيد : ترجمة ، ١٩٧٥ – ١٩١٥دراسة في عالقاته الخارجية وتطوراته الداخلية : العراق، ايف بينروز، وائي اديث) ٣(

 ١٠٤ص، )١٩٨٩، بيروت(، الدار العربية للموسوعات، ١ج، حسيب القيسي
غير ( رسالة ماجستير، ١٩٣٢ – ١٩٢١العراق االقتصادي في عهد االنتداب البريطاني  تاريخ، إسماعيل نوري مسير الربيعي) ٤(

 ١٨٢ص، )١٩٨٩، جامعة بغداد( ، كلية اآلداب، )منشورة
تلقى ، ضابط وسياسي وعسكري ودبلوماسي بريطاني ولد في مدينة هيرنكيك في انكلترا): ١٩٣٧ – ١٨٦٤(برسي كوكس ) ٥(

، ١٨٨٩وانظم إلى  إدارة حكومة الهند البريطانية سنة ، ١٨٨٣حق بكلية ساند هيرست العسكرية سنة تعليمه في مدرسة هارو ثم الت
وبعد قيام الحرب العالمية األولى عين مستشارا ، ١٩١٤وتدرج في المناصب حتى أصبح المقيم السياسي في الخليج العربي سنة 

وبعد احتالل الفاو أصبح يحمل لقب ، رين أوال استعداد لغزو العراقللحملة البريطانية التي توجهت من بومبي في الهند إلى البح
برسي كوكس ودوره ، منتهى عذاب ذويب: للمزيد من التفصيل ينظر في متابعة أمور اإلدارة المدنيةالحاكم السياسي وتتمثل واجباته 

 ٢٠٠٩، ة بغدادجامع، كلية اآلداب ،)غير منشورة(رسالة ماجستير، ١٩٢٣ - ١٨٦٤في السياسة العراقية 
جامعة ، كلية اآلداب، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، ١٩٢١ – ١٩١٤اإلدارة البريطانية في العراق ، علي ناصر حسين) ٦(

  ٧١ص، ١٩٩١، بغداد
تتمثل واجباتها في إدارة الشؤون ، دت إدارتها إلى السير هنري دوبسوأسن، ١٩١٥تأسست في كانون الثاني : دائرة الواردات) ٧(
لمالية والواردات وبشكل خاص الضرائب المختلفة التي تقوم بتحصيلها على المنتجات الزراعية واألمالك والعقارات ورسوم الجسور ا

وتعد هذه الدائرة من أهم الدوائر بصفتها تشكل احد المصادر المالية الرئيسة ، والكمارك والمكوس وبدل إيجار األمالك الحكومية
 السياسيين الضباط ن الموظفين أوألدارتها األكفاء سواء كان ذلك مواختارت بريطانيا ، دارة المدنيةكيالت اإلللقوات البريطانية وتش

=    نقلت إدارة، ١٩٢١وفي نهاية سنة ، وبعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة أصبحت إدارة الواردات تابعة لوزارة الداخلية
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العراقية المؤقتة تخضع إلدارة المندوب السامي البريطاني مباشرة وكان يساعده في إدارتها ثالث سكرتاريات هي 
  .)١( السكرتارية المالية وسكرتارية الواردات وسكرتارية التجارة

من أوضاع اقتصادية صعبة تمثلت  بغض النظر عما تعانيه البالد البريطانيون الضرائب فرضوقد      
بتخريب شبكة األنهار والجداول فضال على مواسم الجفاف التي مرت على البالد في إعقاب انتهاء العمليات 

وكانت إيرادات البريطانيين من الضرائب في زيادة مستمرة إلدارتهم نظام  ،)٢(العسكرية البريطانية في العراق
الضرائب بكفاءة على خالف ما كانت عليه في زمن العثمانيين وذلك من خالل زج العراقيين في دائرة الواردات 

ة زياد أنى وهناك من ير  ،)٣(كونهم اعرف بأحوال السكان واألكثر دراية بأحوالهم وبخاصة في المجال الزراعي 
البالد إلى سلطة مركزية قوية وغياب المساومات التي كانت تعقد سابقا إيرادات السلطة البريطانية تمثل بإخضاع 

والتي أفقدت الدولة الكثير من  ،)٤( العشائر وزعماء القبائل العراقية شيوخموظفي لجان التخمين العثمانية و بين 
 )١(والجدول رقم  ،)٥(عن طريق إعفاءهم من دفع الضرائب وفق نظام ضعيف للجباية هو نظام االلتزام  إيراداتها

  ١٩٢٠سنة لإلدارة البريطانية في العراق لغاية  الماليةيبين المصروفات 

  )٦(بالروبيات ) ١٩٢٠ – ١٩١٥( للسنواتفي العراق  اإلداريةيبين المصروفات ) ١(ل رقم جدو         

  ١٩٢٠-١٩١٩  ١٩١٩-١٩١٨  ١٩١٨-١٩١٧  ١٩١٧-١٩١٦  ١٩١٦-١٩١٥  نفاقاألأوجه 
مصروفات مقر 

  العامة اإلدارة
٧٠٦٠٧١٤  ٣٣٩٠١٠٠  ٢٤١٨٢٥٣  ١١٨٣٤٢٥  ٥٥٤٢٣٠  

  ٧٠٦٧٤٢٠  ٩٣٢١٦٩  ٥١٨٩٢٧٣  ٩١٩٠٨٥  ٥٤٨٨٩٢مؤسسة واردات 

                                                                                                                                                                                                     

التطور اإلداري للدولة العراقية في عهد االنتداب ، أحمد خليف العفيف: لتفصيل ينظرردات إلى وزارة المالية للمزيد من االوا=
 ٣٠ص، )٢٠٠٨، عمان(، دار جرير، ١٩٣٢ – ١٩٢٢البريطاني 

وزارة المالية العراقية دراسة في تشكيالتها اإلدارية ودورها في تطور العراق المعاصر ، للمزيد ينظر حسن ضاري سبع الدليمي) ١(
 ٢٠١٢، جامعة القادسية، كلية التربية، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، ١٩٥٨ – ١٩٢١

، دار تموز للطباعة والنشر، ١ط، الحكومة العراقية المؤقتة دراسة تاريخية في واقعها اإلداري، الزيادي محمد صالح حنيور) ٢(
  ٨٤ص، )٢٠١٢، دمشق(
 – ١٩١٤التطورات االقتصادية في ظل االحتالل البريطاني "، اقتصاديالعراق تاريخ ، كامل عالوي الفتالوي وآخرون) ٣(

  ٧٨ص، )٢٠١٢، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، ٣ج، "١٩٢١
، )١٩٧٨، بغداد(، منشورات وزارة الثقافة والفنون، ١٩٣٢ – ١٩١٤تاريخ مشكلة األراضي في العراق ، عماد احمد الجواهري) ٤(

 ٤٦١ص.٤٦٠ص
يدفعون المبالغ للبلدية ومن ، بتكره العثمانيون إذ قاموا بتأجير مقدار تلك الضرائب على أشخاص معينيننظام ا: نظام االلتزام) ٥(

المصدر ، حسن ضاري سبع الدليمي: للمزيد من التفصيل ينظر الناس المبالغ المقررة للضرائب ثم يقوم هؤالء باالستيفاء من
 ٢٤ص، السابق

الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية للحركة القومية العربية االستقاللية في ، يوميض جمال عمر نظم: الجدول نقال عن) ٦(
 ٢٢٣ص، )١٩٨٤، بيروت(، العراق
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  الضباط السياسي
  ٢٩٦٤١٦٩  ٦٧٥٠٠٠  ٥٨٠٣٥٠  ٣٨٥٨٠٠  ١١١٨٩٣  الجمارك
  ٣٠٨٧٨٣٤  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــ  النقليات
  ٨٢١١٤٥  ٣٧٣٠٠٠  ٢١٤٩٨١  ١٢٧٢٩٥  ١١٢٠٢٠٧  القضاء
  ٢٠٣١٥٤٢  ٤٦٣٧٥٠  ١٣٩٨٨٧  ٨٧١٨٠  ٦١٦١٣٤٥  الصحة
  ٨٨٦٨٠٨  ١٨٠٠٠٠  ٣٥٥٠٠  ٢٣٥٣٠  ٦٥٠٠  التعليم
  ٢٢٧١٣٨٩  ١٢٠٤٠٨٠  ٨٩٠١٦٣  ٢٨٦٩٧٥  ١٩٩١٤٦  الشرطة
  ٥٤٤٣٠٤  ١٦٧٤٠٠  ٩٨٥١٧  ٤٤٤٦٠  ٢٠١٢٦  السجون
  ٤٩٦٣٢٩٢  ٨٧٤٧٠٠  ٤٦١٤٠٠  ١٠٥٤٥٠  ــــــــــــــ  العامة اإلشغال

  ٢٣٧٤٨٣١ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ  البريد
  ٨١٩٨٦٨ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ  البرق
  ٩٤٨٩٥ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  المساحة
  ٣٨٧٨٦٠٥ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  الري
  ٣٨١٧٣٨ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  الزراعة
  ٦٦٤٩٤٩٠ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  الليفي
  ٤٦١٩٨٠٠٨  ١٦٦٤٩٧٢٠  ١٠٠٢٨٢٨٦  ٣١٦٣٢٠٠  ١٦٢٢٣٤٤  المجموع

أن ميزانية اإلدارة المدنية كشفت عن إن الجزء األكبر من المصروفات خصص  أعالهالجدول يلحظ من      
بغض النظر عن مصلحة األهالي التي ، وخدمة المجهود الحربي البريطانيإلدارة السياسية ورواتب موظفيها ل

خاصة ما يتعلق بالبريد والبرق ومساحة األراضي ورعاية شؤون ، ة ثانوية في نظر سلطات االحتاللكانت بمنزل
  .الزراعة والري خالل السنوات األربعة األولى من االحتالل 

 : المالية وتشكيل الحكومة العراقيةوزارة 

والتي  ،)١(بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة الوزارات السيادية  إحدىوهي  ارتبط استحداث وزارة المالية     
 أدىالذي  األمرعلى الرأي العام البريطاني لما سببته من خسائر مادية وبشرية  وأثرها، ١٩٢٠تشكلت اثر ثورة 

تشرين األول  ٢٥أنشئت وزارة المالية في أول تشكيل إداري في ، )٢(ير معالم سياسة بريطانيا بالعراق يتغ إلى
واختصت تلك ، مع وزارة أخرى أو فصلت عنهامجت دُ  أنولم يسبق ، هوريواستمرت حتى العهد الجم، ١٩٢٠

تلك األموال فيما أعدت وضمان استخدام ، الوزارة بكل العمليات المتعلقة بتوفير األموال الالزمة للمرافق للحكومية

                                                            

 ١٦٣ص، المصدر السابق، محمد صالح الزيادي) ١(
، بيروت( ،مطبعة دار الكتب، ٥ط، الثورة العراقية الكبرى، عبد الرزاق الحسني: للمزيد من التفصيل عن ثورة العشرين ينظر) ٢(

١٩٨٢( 
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وتحضير ميزانية الدولة وتنفيذها وضبط األموال العامة عند جبايتها وٕانفاقها ومراقبتها لمنع العبث بها ، له قانونا
  .)١(وبيان المركز المالي للهيئات الحكومية وأمور الدولة التجارية ، عداد الحساب الختاميوإ 

 األولتشرين  ٢٨ فيالمنصب  شغل هذا ،)٢(حسقيل ساسون في الدولة العراقية هو للمالية وكان أول وزير      
يابه يهبط مستوى أدركت أن بغإذ ، )٣()Gertrude Lothian Bell(بعد الجهود التي بذلتها المس بيل ، ١٩٢٠

وافق شعروا جميعا بأن عبئا  إنوبعد  ،ن في بادئ األمر عن قبول الوزارةامتنع ساسو حيث  المجلس الوزاري
تسلم الوزير  أنوبعد ، )٤(ونجاحها مضمونان مؤقتةن مستقبل الحكومة العراقية العن صدورهم وا أزيحثقيال قد 

وبناء مالية الدولة الناشئة وتشكيل الدوائر ، مهام مسؤولياته اإلدارية عمل على تخفيض بعض األعباء المالية
في  واضحاً  ولم تكن بالمهمة السهلة وال سيما وان الدولة العراقية كانت تعاني نقصاً ، المالية التابعة لوزارته

الموظفين راقية في بادئ األمر إلى استخدام عدد كبير من اضطرت الحكومة العإذ ، )٥(رصيدها المالي
فضال عن أبناء الطائفة اليهودية لخبرتهم بالشؤون المالية ، وزارة الماليةاإلدارات التابعة لفي البريطانيين والهنود 

الوزارات العراقية حسب المذكرة التحريرية  إدارةفي  األكبرالمستشارون البريطانيون الدور  أعطيهذا وقد ، )٦(

                                                            

تصدر عن ، زراعية، تجارية، اقتصادية، اجتماعية، موسوعة سنوية إدارية، ١٩٣٦الدليل العراقي الرسمي لسنة ، الياهو دنكور) ١(
  ١٨٣ص، المصدر السابق، احمد خليف العفيف، ٢٨٦ص، ١٩٣٥وزارة الداخلية سنة 

تلقى دراسته في مدرسة ، رة شلومو داوود اليهودية الغنيةوهو ينتمي إلى أس، ١٨٦٠ولد في بغداد سنة : حسقيل ساسون) ٢(
وكان يجيد ست لغات منها االنكليزية والفرنسية والفارسية والعبرية ، واصل دراسته في اسطنبول ولندن وفيينا، األليانس اإلسرائيلي

، عن بغداد في مجلس المبعوثان العثماني ثم انتخب نائبا، شغل وظائف مهمة في العهد العثماني، واليونانية والالتينية واأللمانية
واحتفظ ، )١٩٢٢ – ١٩٢٠(واختير وزيرا للمالية في وزارات عبد الرحمن النقيب الثالث للفترة ما بين  ١٩٢٠عاد إلى بغداد سنة 

ي رافق السير برس، ١٩٢٥-١٩٢٤وفي وزارة ياسين الهاشمي ، ١٩٢٣-١٩٢٢بوزارة المالية في وزارة عبد المحسن السعدون 
فإذا ما ذكر ساسون ، كوكس إلى مؤتمر القاهرة وكان عضوا في لجنة الدستور وعضوا في مجلس النواب العراقي في جميع دوراته

: للمزيد من التفصيل ينظر العراق في سنوات النتداب العجافافندي فيجيء ذكره مقرونا بالكفاح العظيم في تنظيمه شؤون دولة 
لية ك، )غير منشورة(رسالة ماجستير ، حسقيل ودوره السياسي واالقتصادي في العراق ساسون، نور محمود عبد المجيد العبدلي

 ٢٠١١، جامعة بغداد، التربية
دينة ولدت في إحدى قصور العهد الفكتوري في م، رحالة سياسية عملت بالمخابرات البريطانية): ١٩٢٦ - ١٨٦٨(ل المس بي) ٣(

ل دراستها تفوقا في مادة التاريخ االنكليزي األمر الذي جعلها تختص في دراسة التاريخ أظهرت خال، درم إحدى مدن شمالي انكلترا
حيث كان واجبها ، ١٩١٤ثم التحقت بالحملة البريطانية على العراق سنة ، ١٩٠٩زارت العراق سنة ، ة أكسفوردالحديث في جامع

منصب ونظرا لكفاءتها شغلت ، ي فيما بعد بالمكتب العربيإرسال التقارير إلى حكومة الهند ومكتب استخبارات القاهرة الذي سم
: ينظر للمزيد ١٩٢٦غداد سنة توفيت ودفنت في ب، في العراق لمندوب السامي السر برسي كوكسالسكرتيرة الشرقية ل

، )٢٠٠٨، القاهرة(، مكتبة مدبولي، ١ط، صادق عبد اهللا الركابي: ترجمة، ١٩٢٦ - ١٨٦٨حياة غرترود بيل ، ونستون.أف.فى.أج
 ٣٣ص.٢٣ص

 ١٣٠ص، )٢٠١٣، بيروت(، دار الرافدين، ١ط، اليهود في العراق، نبيل عبد األمير الربيعي) ٤(
 ٧٦ص.٧٥ص، المصدر السابق، نور محمود عبد المجيد العبدلي) ٥(
 ٤ص.٣ص ،المالية عنوان الملفة تشكيالت ومالكات وزارة،٣١١/٢٥٣٨تسلسل الملفة ، الملكي ملفات البالط، و.ك.د) ٦(
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إذ ، )١()John philpy .St(مستر جون فلبي  مستشار وزير الداخلية إلىالتي عهد بها السير برسي كوكس 
وفي ضوء ذلك أصبحت ، البريطانيين أو وكالئهمقبل كانت وزارات الداخلية والدفاع والمالية تراقب عن كثب من 

قرار دون موافقة الباتخاذ عراقيين وال يسمح للوزراء ال ،تشرع من قبل هؤالء المستشارينمبادرات اتخاذ القرار 
مستشارا لوزارة ليكون  ،)٣()Slater.S.H(وعهد في بداية األمر إلى المستر سليتر  ،)٢(المستشارين البريطانيين

  .)٤(المالية 

  :تشكيالت وزارة المالية العراقية 
ومديرية ، مديرية المالية العامة: ديوان الوزارة وخمس مديريات هيمن عند تشكيلها تألفت وزارة المالية       

، ومديرية التجارة، امةومديرية األراضي واألمالك األميرية الع، ومديرية المحاسبات العامة، الواردات العامة
ومديرية الميناء ، مديرية الكمارك والمكوس العامة فضال عن الدوائر الملحقة بوزارة المالية وهي كل من

عين بين موظفا موز ) ٤١١(هاتأسيسعند  لوزارةيه الكادر الوظيفي لفي الوقت الذي بلغ ف ،)٥(والمالحة العامة 
للمملكة ، )٧(سيبعد صدور القانون األسا إلدارة الماليةاحدثت تطورات مهمة على وقد ، )٦(األلوية ديوان الوزارة و 

إذ عد وزير المالية ، الذي وضع األسس العامة إلدارة الدولة وال سيما في الجانب المالي، ١٩٢٤سنة  العراقية
تفتيش أيضا  يحق لهو ، إلى الميزانية العامة أم إلى غيرها اً مراقبا عاما لمعامالت الدولة كافة سواء كان عائد

                                                            

ولد في مدينة بادوال جنوب ، ضابط استخبارات بريطاني، يعرف أيضا بالشيخ عبد اهللا فلبي): ١٩٦٠-١٨٨٥(الميجر فليبي ) ١(
ثم درس ، أنهى دراسته االبتدائية والثانوية في مدرسة ويستمنستر الخاصة في بريطانيا، ينحدر من أسرة بريطانية برجوازية، سريالنكا

بالحملة  ثم، التحق بالخدمة المدنية في الحكومة البريطانية في الهند، ي جامعة ترينتي في جامعة كمبريدجاللغات الشرقية ف
عين مستشارا ثم  عن الشؤون المالية وظفه مسؤوالً  ،١٩١٧وبعد انتقال برسي كوكس إلى بغداد في سنة  ،البريطانية على العراق

 - ١٩١٥مذكرات فيلبي في العراق والجزيرة العربية ، سنت جون فلبي.هـ: ينظر للمزيد ١٩٦٠توفي سنة  ،الداخليةلوزارة 
    ١٦ص.٧ص، )٢٠٠٨، بيروت(،الدار العربية للموسوعات، ١ط، جعفر الخياط:ترجمة،١٩٢١

 ٤٦٥ص، )١٩٨٨، لندن(، دار الالم، عطا عبد الوهاب: ترجمة، ١٩٢١ -١٩٠٨العراق نشأة الدولة ، غسان العطية) ٢(
، تم تعيينه سكرتيرا ماليا ومستشارا لوزارة المالية في أول حكومة عراقية، رنولد ولسن لإلدارة المدنية في العراقأحد مساعدي ا) ٣(

ومة ومطابعها وهو المسؤول عن كل أوجه اإلنفاق واإلشراف على الميزانيات والعملة والكمارك والقضايا التجارية وصحف الحك
 ٢٢٥ص، سابقالمصدر ال، علي ناصر حسين: ينظر للمزيد

 ٣ص، خالصات مالكات جميع الوزارات" عنوان الملفة ، ٣١١/٢٥٤٤تسلسل الملفة ، ملفات البالط الملكي، و.ك.د) ٤(
 ٧٠ص، المصدر السابق، حسن ضاري سبع الدليمي: للمزيد ينظر) ٥(
 ٣ص، ميع الوزاراتخالصات مالكات ج" عنوان الملفة ، ٣١١/٢٥٤٤تسلسل الملفة ، ملفات البالط الملكي، و.ك.د) ٦(
والتي كانت قد ، ١٩٢٥هو قانون وضع تحت رقابة وٕاشراف سلطات االنتداب البريطانية سنة ): الدستور(القانون األساسي) ٧(

ولفظ القانون األساسي اقرب إلى مصطلح اللغة ، تعهدت بوضعه خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات من تنفيذ الئحة االنتداب
مادة موزعة على عشرة  ١٢٣يضم القانون ، وقد استمد إحكامه من دساتير استراليا ونيوزلندا وتركيا، ورالعربية من لفظ الدست

ومجلس األمة يتألف من مجلسي النواب ، أشار الباب الثالث إلى السلطة التشريعية وهي منوطة بمجلس األمة مع الملك، أبواب
، جعفر عباس حميدي: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٥٨تموز  ١٤في واستمر العمل به حتى صدور الدستور المؤقت ، واألعيان

    ٦١ص.٥٩ص ،)٢٠١٥، بغداد(، مكتبة عدناندار ، ١ط، تاريخ العراق المعاصر
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خضوع غرف التجارة إلشراف وزير فضال عن ، حكومية دائرةالمعامالت المالية والحسابات العائدة ألي وزارة أو 
 ٢٩نظام السلطة في األمور المالية الصادر في وذلك بموجب ، المالية من حيث حساباتها ومعامالتها المالية

  .)١( ١٩٢٦قانون غرف التجارة لسنة ، ١٩٢٤أيلول 

، ١٩٣٠لسنة  ٣نظام عراقي للوزارة برقم شهدت تشكيالت وزارة المالية تغيرات مهمة بعد صدور أول وقد       
وهو واحد من عدة ، )٢() ١٩٣٠آذار  ٩ - ١٩٢٩تشرين الثاني  ١٨( في عهد حكومة ناجي السويدي األولى

 استقاللوبعد ، )٣()١٩٢٩تشرين الثاني  ١٣ - ١٩٢٩أيلول  ١٩(كومة السعدون الرابعة أنظمة وزارية أعدتها ح
تغيرات إدارية  تم إجراء ذاأاختلفت تشكيالت الوزارة  ،)٤(العالمية  القتصاديةاألزمة ا، وبداية ١٩٣٢سنة  العراق
وبين دوائرها  ، فأصبحت بحاجة إلى نظام جديد يكفل التنسيق بينهاالماليةوزارة في معظم الوزارات ومنها  مهمة

 ،١٩٣٣لسنة  ٣٦رقم م وهو نظا اً جديد اً فأصدرت نظام ،، وبين الدولة من جهة أخرىوتشكيالتها من جهة
الذي  ١٩٣٥لسنة  ١٩استبدل بنظام رقم  عليه، وبعد مرور عامين المالية وزارةوالذي أضاف تشكيالت جديدة ل

  .)٥(١٩٣٨لسنة  ١٢عدل بعد مرور ثالث سنوات بنظام رقم 

شبكة واسعة من  امتلكتلم تقتصر اإلدارة في وزارة المالية على المديريات العامة وشعبها المركزية وٕانما و       
موظف مالي من  تألفت في كل لواء من، و )اإلدارات المالية في األلوية(اإلدارات الفرعية التي أطلق عليها اسم 

 وفي كانون األول وصرف نفقاته،الخزينة عن إدارة إعمال  ، وكان مسؤوالً وهو مدير مال اللواء الدرجة السابعة

                                                            

، كلية اآلداب، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، ١٩٣٩ – ١٩٢٠النظام اإلداري في العراق ، عدنان هرير جودة الشجيري) ١(
 ٩٦ص.٩٥ص، ٢٠٠٥، جامعة بغداد

                          ٢٩٣ص، )١٩٧٤، بيروت(، مطبعة دار الكتب، ٤ط، ٢ج، تاريخ الوزارات العراقية ،عبد الرزاق الحسني) ٢(
 ٢٧١ص، المصدر نفسه) ٣(
ها عن هي اخطر واشد وأطول أزمة اقتصادية عرفها العالم والتي اختلفت بميزات): ١٩٣٣- ١٩٢٩(األزمة االقتصادية العالمية  )٤(

اندلعت شرارة األزمة االقتصادية في سوق البورصة ، األزمات االقتصادية التي سبقتها بدرجة شموليتها للعالم على حد سواء
، تعود أصول األزمة بارتباط الدول مع الواليات المتحدة األمريكية، نجم عن البيع ١٩٢٩تشرين األول سنة  ٢٩بنيويورك في 

مريكيين إلى  انهيار سريع في أسعار أسهم الشركات، حيث أغرقت األسواق باألوراق المالية بما الكثيف في األسهم من قبل األ
العالمي إلى الثلث تقريبا مليون سهم عرضت للبيع من دون وجود عدد كاِف لشرائها، لينجم عن ذلك انخفاض اإلنتاج  ١٦يساوي 
عها ظهور حاالت البطالة بأرقام عالية بلغ تعدادها في وسط الطبقة كما اقترن م، آلالف من البنوك والشركات والمعامل اً وٕافالس

 ١٠المقنعة التي بلغت بحدود إضافة إلى البطالة ، دولة ٣٢مليون عاطل في  ٢٦,٥بحدود  ١٩٣٢العاملة في فترة تفاقم األزمة 
ه الطويل مع بريطانيا في الجانب والعراق كان واحدا من تلك البلدان التي عانت من تلك األزمة بحكم ارتباط، عامليين مال

العراق خالل سنوات األزمة ، مشتاق طالب حسين :ينظرعن أوضاع العراق خالل سنوات األزمة االقتصادية االقتصادي للمزيد 
أثر األزمة " ، ياسين طه ياسين، ٢٠٠١، جامعة الكوفة، كلية اآلداب، )غير منشورة(رسالة ماجستير، ١٩٣٣- ١٩٢٩االقتصادية 

، ٢٠١٠، ٥٣العدد ، مجلة آداب البصرة، بحث منشور، "على الحياة االجتماعية في العراق ١٩٣٣-١٩٢٩تصادية العالمية االق
  ١٨٠ص.١٧٣ص، جامعة البصرة، كلية اآلداب

  ٨٣ص.٨٠حسن ضاري سبع الدليمي، المصدر السابق، ص) ٥(
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، مما ١٩٣٩- ١٩٣٨بإنشاء سكة حديد بغداد  ت تدعو إلى القلقوأصبحالمالية  ازدادت األعباء، ١٩٣٨سنة 
يضاف إلى ما تقدم تأثر العراق بشكل مباشر ، بغداد حديدوزادت مصروفاتها على إنشاء سكة الدولة  أثقل كاهل

من خالل استثمار  السيما في االقتصاد والمالية) ١٩٤٥- ١٩٣٩(أو غير مباشر باندالع الحرب العالمية الثانية 
ن طريق بعض أصحاب النفوس الضعيفة لتحقيق اق وتوظيفه لصالح  البريطانيين، عتغالل اقتصاد العر واس

  .)١(أهداف وغايات سياسية على حساب مصالح البالد 

  ): ١٩٥٨ -١٩٣٩( للمدة ما بينزارة المالية لو األنظمة اإلدارية 

  :١٩٤٠لسنة  ٧٣رقم نظام  ) ١(

صدرت  وٕانما،العالمية الثانية بعد قيام الحرب المالية وزارةالخاصة ب واألنظمةتشريع القوانين لم يتوقف      
، وبعد مرور خمس سنوات المالية وزارةا صدور نظام جديد يبين تشكيالت وتشريعات مهمة ومنه وأنظمةقوانين 
  : كاألتيوهو  صدر للوزارة أخر نظامعلى 

وعن حسن قيام موظفيها بواجباتهم، وتصدر إعمالها  للوزارة والمسؤول عن سير األعلىوهو الرئيس : الوزير
  .ومراقبته  إشرافهوالتعليمات والمقررات بأمره وتنفذ تحت  األوامرجميع 

بأجراء  ، وتنحصر واجباته مام الوزيرأوهي هيئة تفتيشية كان يرأسها مفتش مالي عام مسؤول : هيئة التفتيش
  .)٢(التفتيش والتدقيق في جميع المسائل المالية وتطبيق القوانين العامة وفق قانون التفتيش المالي

    : مديرية المالية العامة

وفق القوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر التي ، عن إعمالها يديرها ويتولى شؤونها مدير عام يكون مسؤوالً      
في أمور الموازنة واألمور  هاوتنحصر إعمال ة في الوزارة،رئيسوتعد هذه المديرية من الدوائر ال، يتلقاها من الوزارة

ع موظفي وزارة وتشمل جمي وتنظيم المالكات المالية بما فيها العملة والتفتيش وكذلك األمور الذاتية والخدمة
والمالية، وشعبة  شعبة الموازنة: من الشعب التالية ، وعقود الموظفين األجانب والخدمة والمالك،وتكونتالمالية

  .)٣( ، وشعبة اإلدارة والرسائلالذاتية والخدمة، وشعبة التقاعد، وشعبة التفتيش المالي

  

                                                            

جامعة ، كلية التربية، )غير منشورة(رسالة ماجستير، ١٩٥٨ - ١٩٣٩النظام اإلداري في العراق ، عالء علي جبارة المالكي) ١(
 ١٣١ص، ٢٠١٦، واسط

لسنة  ٧٣، القسم الثاني، نظام وزارة المالية رقم ١٩٤٠الحكومة العراقية، وزارة العدلية، مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٢(
    ٣٥٣، ص١٩٤١، مطبعة الحكومة، بغداد، ١٩٤٠

  ١٣٣ص، ر السابقالمصد، عالء علي جبارة المالكي) ٣(
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  :  مديرية الواردات العامة
والتعليمات التي يتلقاه من  لألوامروفقا  عن جميع إعمالها يكون مسؤوالً  عام يديرها ويتولى شؤونها مدير     
 واألمالك والدخل والمواشي وغيرها،مثل ضرائب االستهالك بالقيام بشؤون واردات الدولة  اامهوحددت مه ،الوزارة

هذه المديرية ومراقبة المصارف، وتنقسم مالك واألراضي األميرية وٕايجارها وتدقيق معامالت الواردات وشؤون األ
عبة ضريبة الدخل ومراقبة شعبة ضريبتي األرض واالستهالك ومعامالت األراضي، وش :إلى عدة شعب وهي

  .)١(والرسائل واإلدارة، وشعبة الذاتية ، وشعبة الحقوق، وشعبة الضرائب المختلفة واألمالك األميريةالمصارف
  :مديرية مطبعة الحكومة 

عن إعمالها وفقا للقوانين واألنظمة والتعليمات التي تتلقاه  يكون مسؤوالً  عام مديريديرها ويتولى شؤونها       
  .)٢( لجميع المؤسسات الحكومية وتنحصر أعمالها في أمور المطبعة والقرطاسية، من الوزارة

  :مديرية المحاسبات العامة 
، وتنحصر أعمالها في شؤون الخزينة ومعامالتها عن إعمالها مدير عام يكون مسؤوالً  يديرها ويتولى شؤونها     

 عدة إلى، وتنقسم وٕاجازاتهمورواتبهم حساباتهم النقدية والحسابات وتدقيقها ومعامالت موظفي الدولة من مثل 
، وشعبة معامالت الموظفين والخزائن، وشعبة معامالت التدقيقات والتفتيش، ومعامالت شعبة الخزينة :هي شعب

  .والرسائل اإلدارةوالمساحة، وشعبة  واإلشغالقيق حسابات الري تد
  : مديرية الكمارك والمكوس العامة 

الصادرة من  واألنظمةللقوانين  والقيام بواجباتها وفقا، مسؤوًال عن إعمالها يديرها ويتولى شؤونها مدير عام      
 نظام ألغىوقد ، األصليةإلدارة انحصار التبغ عالوة على أعمال وظيفته  وفي الوقت نفسه كان مديرا، الوزارة
 وٕالحاقهاالمالية  وزارة فك ارتباطها من وتم العامة والمالحة الميناء مديرية ،١٩٤٠سنةل ٧٣ رقم المالية وزارة

  .)٣(١٩٣٩لسنة ٣٤ رقم واألشغال المواصالت وزارة قانون بموجب العامة واألشغال المواصالت بوزارة وربطها
   ١٩٤١لسنة  ٢٧نظام وزارة المالية رقم ) ٢(

 تدهور االقتصاد العراقي الرتباطه بالمجهود الحربي لحرب العالمية الثانيةكان من أهم االنعكاسات السلبية ل     
وفي مقدمة ذلك عدم استقرار الوضع اإلداري لمعظم الوزارات العراقية  ،والظروف التي خلقتها الحرب البريطاني

لسنة  ٢٧رقم نظام الذي تطلب إصدار العديد من األنظمة المالية الجديدة ومنها األمر  وال سيما وزارة المالية
 مديريتين جديدتينالذي أضاف و  موافقة مجلس الوزراءو  ،)٤(كمال إبراهيموزير المالية على اقتراح ناء ب ،١٩٤١

                                                            

  ٣٥٤، ص١٩٤٠لسنة  ٧٣، نظام وزارة المالية رقم ١٩٤٠مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ١(
   ٣٥٥ص المصدر نفسه،) ٢(
  ٣٥٦ص.٣٥٥ص ،المصدر نفسه) ٣(
نائبًا في ولد في بغداد أكمل دراسته وتعليمه فيها، ثم التحق بالجيش العراقي، انتخب ):  ١٩٤٧ - ١٨٩٥( إبراهيم كمال ) ٤(

= مجلس النواب، شغل عدة مناصب حكومية فعين سكرتيرًا لوزارة المالية، ثم مديرًا عاما للكمارك والمكوس، استوزر ألول مرة في
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رقم نظام ديريات المضافة بموجب ومن الم ،)١( بعض المديريات إلىبعض الشعب  إضافةمع  ،الوزارة لتشكيالت
  : هي  ١٩٤١لسنة  ٢٧

  : مديرية ضريبة الدخل ومراقبة المصارف 
إليها وفقا  وتقوم هذه المديرية باألعمال الموكلة ،عن إعمالها مدير عام يكون مسؤوالً  يديرها ويتولى شؤونها      
على تخفيف العمل المديرية ومن واجبات هذه التي تتلقاها من الوزارة،  والتعليمات واألوامر واألنظمة للقوانين
الدولة العراقية خالل عقد  ولة نتيجة للوضع االقتصادي المتردي الذي شهدتهُ المالية على الد األعباء

  .)٢( في أمور ضريبة الدخل ومراقبة المصارف فضال عن النظر ،األربعينيات
  :الحقوقية  األمورمديرية 
القوانين الموكلة إليها وفقا  باألعمالوتقوم ، عن أعمالها ويكون مسؤوالً  يديرها ويتولى شؤونها مدير عام      

إبداء الرأي في القضايا المالية من ، وتنحصر أعمالها في من الوزارةالصادرة  واألوامروالتعليمات  واألنظمة
  .)٣( وفي االستشارات القانونية وقيةالوجهة الحق

  : مديرية التموين العامة
ويساعده في ذلك موظف بعنوان معاون مدير ، يديرها ويتولى شؤونها مدير عام يكون مسؤول عن إعمالها     
ن ظروف كما أ، ١٩٤١سنة ل ٢٧رقم  تعديل نظام وزارة المالية نظام ٨نظام رقم  بموجباستحدثت وقد ، عام

الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها السلبية على االقتصاد العراقي كان لها األثر الواضح في نقل مديرية التموين 
، ١٩٤٢شباط  ١بموجب االتفاق بين الوزارتين في ، ١٩٣٩العامة من وزارة االقتصاد التي تأسست حديثا سنة 

وتقوم هذه المديرية باإلعمال ، )٤(لالستفادة من تشكيالتها المتعددة وذات الخبرة الطويلة في مجال عملية التموين
وتنحصر إعمالها بشؤون ، من الوزارة امة والتعليمات واألوامر التي تتلقاهظالمودعة إليها وفق القوانين واألن

  .)٥( وتنقسم هذه المديرية إلى شعب حسبما تقتضيه الحاجة، التموين
  

                                                                                                                                                                                                     

 ، ثم عين وزيرًا للمالية ووكيًال للعدلية في وزارة جميل المدفعي الخامسة سنة١٩٣٧وزارة جميل المدفعي الرابعة كوزير للمالية سنة =
، موسوعة السياسة العراقية، حسن لطيف الزبيدي: وبعدها استقال من منصبه في السنة نفسها للمزيد من التفاصيل ينظر، ١٩٤١

  ١٧ص، )٢٠١٣، بيروت(، العارف للمطبوعات، ٢ط
   ١٣٦ص.١٣٥ص، المصدر السابق، عالء علي جبارة المالكي) ١(
 ١٣٦ص، المصدر نفسه) ٢(
لسنة  ٢٧، القسم الثاني، نظام وزارة المالية رقم ١٩٤١ية، مجموعة القوانين واألنظمة العراقية لسنة الحكومة العراقية، وزارة العدل) ٣(

    ٦٧، ص ١٩٤٢، مطبعة الحكومة، بغداد، ١٩٤١
مجموعة القوانين ، وزارة العدل، الحكومة العراقية، ٤٥٠ص، ١٩٤١نيسان  ١٦في ، محضر الجلسة الرابعة والثالثون، ن.م.م) ٤(

 ٤٢ص، )١٩٤٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، القسم األول، ١٩٤٢لسنة  واألنظمة
 ١٩٤٢شباط  ٢في ، ١٩٩١العدد ، الوقائع العراقية) ٥(
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   ١٩٤٢لسنة  ٥١نظام وزارة المالية رقم ) ٣(

 ء في عهد وزارة نوريمجلس الوزرا إلىلوزارة المالية  ، نظاما جديدا)١(الدفتري قدم وزير المالية علي ممتاز     
مادة  ٢٣ الجديد النظاموتضمن  ،)٣()١٩٤٢ األول تشرين ٤ - ١٩٤١ األول تشرين ٩(السادسة  ،)٢(السعيد
هي و  تشكيالتها إلى أخرىثالث مديريات عامة  إضافة اإلدارية مع تضمنت تشكيالت الوزارة وهيئاتها ،قانونية
  :  كاألتي

  : مديرية الحبوب العامة 

وقد ، يساعده موظف بعنوان معاون مدير عام ،عن أعمالها مسؤوالً يديرها ويتولى شؤونها مدير عام يكون      
م تلك المديرية بأعمالها حسب القوانين واألنظمة وتقو  ،لمادة السابعة من هذا النظاموفق ا استحداثهاتم 

ب وتنحصر أعمالها بجميع ما يتعلق بالسيطرة على شؤون الحبو والتعليمات واألوامر الصادرة من الوزارة، 
  .)٤( شعب حسب الحاجة لذلك إلىوتسعيرها وتقسم تلك المديرية  وادخارها وتوزيعها

  :مديرية وسائط النقل العامة 
يساعده في ذلك موظف بعنوان معاون مدير ، عن إعمالها يديرها ويتولى شؤونها مدير عام يكون مسؤوالً      
 ،من الوزارةالتي تتلقاه األوامر و والتعليمات  األنظمةوفق القوانين و  إليها المودعة باإلعمالمديرية وتقوم ال، عام

 ما يتعلقبجميع وتنحصر إعمالها  ،١٩٤٣لسنة  ٢٠ وزارة المالية رقم التعديل الثالث لنظام بموجبوقد تشكلت 
  .)٥( ما تقتضيه الحاجةشعب حسبهذه المديرية إلى قسم تو  أنواعهابتنظيم شؤون وسائط النقل على مختلف 

                                                            

عين ،أكمل دراسته االبتدائية في المدرسة السلطانية ومدرسة الحقوق، ولد في بغداد)  ١٩٩٠ - ١٩٠١(علي ممتاز الدفتري ) ١(
تدرج في السلم الوظيفي فأصبح معاونا ، ١٩٢٣ثم نقلت خدماته إلى وزارة المالية سنة ، قافألول مرة بوظيفة كاتب في مديرية األو 

ثم عاد ، ١٩٣٧عين بعد ذلك مديرا عاما للمحاسبات سنة ، ١٩٣٤ثم مديرا لها سنة ، ١٩٣٠شباط  ٢٠لمدير الواردات العام في 
إعالم ، مير بصري: للمزيد من التفصيل ينظروزارة المالية وبقي في منصبه هذا حتى استيزاره ل، ١٩٣٩مديرا عاما للواردات سنة 
 ١٠٤ص، )٢٠٠٤،لندن(، دار الحكمة، ١ط، ٢ج، السياسة في العراق الحديث

وصاحب دور مهم في الحياة السياسية ، سياسي عراقي ورئيس الوزراء ألربعة عشر مرة): ١٩٥٨ -١٨٨٨(نوري السعيد ) ٢(
ولد في بغداد من أصول موصلية تلقى تعليمه في القسطنطينية، التحق مع ، حتى قيام الجمهورية العراقية من تأسيس الدولة العراقية

وأصبح  ١٩٢٠ليصبح رئيسا ألركانه، عاد إلى العراق في خريف ) ١٩١٩- ١٩١٨(األمير فيصل بن الحسين في سوريا بين سنتي 
تشرين  ١٨(دفاع في وزارة عبد المحسن السعدون األولى ، ثم أصبح وزيرا لل١٩٢١رئيسا ألركان الجيش العراقي الذي تأسس سنة 

:   لتأسيس حزب االتحاد الدستوري للمزيد من التفاصيل ينظر ١٩٤٩، قدم طلبا في سنة )١٩٢٣تشرين األول  ١٥ -١٩٢٢الثاني
 )١٩٨٨بغداد ، ( ، مكتبة اليقظة العربية ، ١ط ،١٩٤٥ – ١٩٣٢سعاد رؤوف شير محمد، نوري سعيد ودوره في السياسة العراقية 

  ٧١٠ص، المصدر السابق، حسن لطيف الزبيدي) ٣(
  ١٧٠ص١٩٤٢لسنة  ٥١نظام وزارة المالية رقم ، ، القسم الثاني١٩٤٢مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٤(
لنظام وزارة المالية  نظام التعديل الثالث، القسم الثاني، ١٩٤٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، وزارة العدل، الحكومة العراقية) ٥(

  ٧٤ص، ١٩٤٤، بغداد، مطبعة الحكومة، ١٩٤٢لسنة  ٥١رقم 
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  :مديرية الضريبة ومراقبة المصارف

م هي من المديريات المستحدثة وفق النظا، عن إعمالها يديرها ويتولى شؤونها مدير عام يكون مسؤوالً       
 والتعليمات األنظمةالقوانين و  وفق إليهاباألعمال المودعة  الضريبة ومراقبة المصارف مديريةوتقوم ، الجديد

  .)١( ومراقبة المصارف ، وتنحصر أعمالها في أمور ضريبة الدخلالصادرة من الوزارة واألوامر

، ١٩٤٢لسنة  ٥١مستجدات تم استبدال نظام رقم وبهدف تطوير النظام المالي بالشكل الذي يتناسب مع ال      
والخاصة بمديرية المادة الثامنة من النظام السابق  إلغاء، الذي تضمن ١٩٤٢لسنة  ٥٨زارة المالية رقم بنظام  و 

شعبة  :وٕاحداث ثالث شعب فيها وهي، التموين العامة إذ أصبحت إعمالها تشمل شؤون التموين بصورة عامة
 أوعلى الشعب  اإلعمالوللوزير توزيع  ،وشعبة وسائط النقل ،وشعبة المنتوجات المستوردة، المنتوجات المحلية

 ١٩٤٢لسنة  ٥١وعدل نظام وزارة المالية رقم  ،)٢( العامة حسبما تقتضيه المصلحة أخرى يةإضافشعب  إحداث
 ،وبموافقة مجلس الوزراء، )٣(صالح جبر على ما عرضه وزير المالية ء، بنا١٩٤٢لسنة  ٦٤ثانية بنظام رقم مرة 

، )٤(ومديرية وسائط النقل العامة ، التي حذفت بموجبه مديرية الحبوب العامةالتعديل المادة الرابعة  ذلك وشمل
ومديرية المنتوجات المستوردة، ومديرية  ،مديرية المنتوجات المحلية: عامة مديريات إلىالشعب التالية وتحويل 

  .)٥( وسائط النقل

   ١٩٤٨لسنة  ٤٣نظام وزارة المالية رقم ) ٤(

 وزارةل اً جديد اً نظام )١٩٤٨تشرين الثاني  ٧ – ١٩٤٨حزيران  ٢٦(،)٦(الباجه جيمزاحم أصدرت وزارة       
 لم يختلفو ، الدفتري وزير المالية علي ممتاز ، بناء على ما عرضه١٩٤٨ لسنة ٤٣ وهو نظام رقم المالية

                                                            

   ١٣٩ص.١٣٨ص، المصدر السابق، عالء علي جبارة المالكي) ١(
الوقائع ، ١٨٤ص، ١٩٤٢لسنة  ٥١وزارة المالية رقم  نظام تعديل نظام، ، القسم الثاني١٩٤٢مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٢(

 ١٩٤٢تشرين األول  ٢٩في ، ٢٠٥٦ العدد، العراقية
،   التحق ١٩٠٢ولد في مدينة الناصرية، ودخل إلى المدرسة الرشيدية في الناصرية سنة ) :  ١٩٥٧ – ١٨٩٥(صالح جبر ) ٣(

، عمل بوظائف عديدة منها كاتبا في المحاكم المدنية ثم قاضيا بمحكمة الصلح في قضاء الهندية، ١٩٢١بمدرسة الحقوق سنة 
، تقلد مناصب وزارية مهمة حتى أصبح رئيسا للوزراء مرة واحدة سنة ١٩٣٠ائبا عن لواء المنتفق في مجلس النواب انتخب ن
للمزيد من  ١٩٥٧حزيران  ٦، فكان أول سياسي شيعي يشكل الوزارة بعد ربع قرن من تأسيس الدولة العراقية، توفي في ١٩٤٧

 ٣٣٦ص.٣٣٥ص، قالمصدر الساب، حسن لطيف الزبيدي: التفاصيل ينظر
  ١٩٤٢كانون األول  ١٦في ، ٢٠٦٥العدد ، الوقائع العراقية) ٤(
  ١٣٩ص.١٣٨ص، المصدر السابق، عالء علي جبارة المالكي) ٥(
عين وزيرا ، هاولد في بغداد، أنهى دراسته االبتدائية واإلعدادية فيرئيس وزراء ): ١٩٨٢ – ١٨٩١(جي  مزاحم الباجة) ٦(

عاد إلى بغداد وعين رئيسا ، ووزيرا مفوضا في باريس، ١٩٣٤عمل وزيرا مفوضا في روما سنة  ،١٩٢٤للمواصالت واإلشغال سنة 
 =اشترك في وزارة علي جودت األيوبي الثانية نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا، ١٩٤٨للوزراء ووكيال لوزارة الخارجية في حزيران سنة 
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، هي مديرية التفتيش المالي العامة ة مديريتين جديدتينإضاف بتشكيالته عن األنظمة األخرى، سوى النظام الجديد
  :كاآلتي وهي مديرية الواردات العامة إلى إدارية أقساموثالثة  ،العامة ومديرية األموال المستوردة

وتلتحق به  األلويةمدير يكون مسؤوال عن أعمال االستهالك في جميع ه ويتولى شؤونه يدير  :قسم االستهالك
  . شعبة االستهالك في ديوان المديرية

، وعن األلويةعن أعمال التدقيق في جميع  ه ويتولى شؤونه مدير يكون مسؤواليدير  :واإلحصاءقسم التدقيق 
الواردات في  ، ويلتحق به مدققينابات االستهالك والواردات وغيرهادقيقية بتدقيق حستال حسن قيام الهيئات

   ٠والتدقيق في ديوان المديرية  اإلحصاءوشعبتا  األلوية

تحقيق وجباية ضرائب العرصات  إعمال عن ه ويتولى شؤونه مدير يكون مسؤواليدير  :الضرائب المختلفةقسم 
  .ض واإلطفاء في ديوان المديرية األر بغداد وشعبتا ضريبتي  أمالكوتلتحق به دائرة ضريبة  واإلطفاء واألرض

امالت الذاتية وتنظيم الموازنة مميز يكون مسؤوال عن المع موظف بدرجةذلك القسم  يدير :والذاتية اإلدارةقسم 
  .)١(  وضبط المالكات في ديوان الوزارة

  : مديرية التفتيش المالي العامة 

 ١٩٤٨ سنةاستحدثت يديرها ويتولى شؤونها موظف بعنوان مفتش مالي عام يكون مسؤوًال عن أعمالها،        
في ، المالي حسب الحاجة للقيام بأمور التفتيشبتضم هذه المديرية مفتشين يكون عددهم  وفق النظام الجديد،

  .)٢(األخرى وزارة  المالية والوزارات 

  :   العامة المستوردة األموالمديرية 

، لذلك تم تشكيل ضائع والسلع المستوردة من الخارجالمستوردة على جميع الب األموالكانت تطلق تسمية       
االقتصادية  ظروفالهي من المؤسسات والدوائر التي استدعت و ، المستوردة األموالعليها مديرية  أطلقمديرية 

يكون  مدير عامويتولى شؤونها  كان يديرها، )٣(د الحرب العالمية الثانيةما بع المتدهورة التي شهدها العراق
وأنيطت بها وظائف تتعلق بإدارة التجارة  ،يساعده عدد من الموظفين بقرار من الوزير ،مسؤوال عن إعمالها

في وقت كانت العملة العراقية تلوذ بمساعدة ، الخارجية وترشيد العالقة بين العملة العراقية والعمالت األجنبية

                                                                                                                                                                                                     

ه في فھد مسلم الفجر، مزاحم الباجه جي ودور: من التفاصيل ينظرللمزيد  ١٩٨٢توفي في جنيف سنة ، ١٩٤٩للخارجية سنة =

  )٢٠٠٤بيروت، (العربية للموسوعات،  ، الدار١ط ،١٩٣٣ – ١٨٩٠السياسة العراقية 
لسنة  ٤٣نظام وزارة المالية رقم ، ، القسم الثاني١٩٤٨، وزارة العدلية، مجموعة القوانين واألنظمة لسنة الحكومة العراقية) ١(

  ١٢٩، ص١٩٤٩مطبعة الحكومة، بغداد، ، ١٩٤٨
  ١٤٢ص، المصدر السابق، عالء علي جبارة المالكي) ٢(
  ١٧١ص، "توحيد السياسة االقتصادية في العراق" عنوان الملفة، ٢٢٨/٣٢١١٠تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك .د) ٣(
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اإلدارية  األمورظيم من نقص في تن ١٩٤٨لسنة  ٤٣نظام الوزارة رقم ولم يخُل ، )١(الجنيه اإلسترليني
  :الدوائر والمناصب هدفها تحسين اإلدارة ومن بينها من خاللها بعض أضيفعدل عدة مرات  إذوالتشكيالت 

  :المشاور المالي العام 
 التي األموربدرجة مدير عام يبدي اآلراء في  موظف يديره وكان ،١٩٥١ استحدث هذا المنصب سنة      

من  األموريطلب المعلومات التي لها مساس بتلك  نأوله  ،ويرتبط به قسم للبحث والترجمة يحيلها إليه الوزير
  .)٢( وزيادة كفايتها اإلدارةن يقدم للوزير االقتراحات لتحسين الدوائر التابعة للوزارة وأ
  :مديرية التقاعد العامة 

وفق القوانين  إعمالهايكون مسؤوال عن  مدير عام شؤونهاها ويتولى كان يدير ، ١٩٥٣سنة  استحدثت      
تقاعد الموظفين والمستخدمين المدنيين  أمورفي  إعمالها، وانحصرت والتعليمات التي يتلقاه من الوزارة واألنظمة

واستمرت  ،١٩٤٩لسنة  ٧٤بنظام رقم  ،١٩٤٨لسنة  ٤٣ رقم نظامهذا وقد عدل ، وٕاكرامياتهم والعسكريين
المادة الثانية عشر التي  وصاوخص، ١٩٥٥ لسنة ١٧ رقم نظاملغاية صدور  ٤٣التعديالت على نظام رقم 

  .)٣( المستوردة العامة األموالمديرية  من خاللها ألغيت
  

  : ١٩٥٦لسنة  ٤٢نظام وزارة المالية رقم ) ٥(

كان البد من صدور نظام  ،١٩٤٨لسنة  ٤٣رقم نظرا لكثرة التعديالت التي طرأت على نظام وزارة المالية      
تقرر صدور نظام وزارة المالية رقم ذلك على  من النظام الذي سبقه، وبناء وأدقشمولية   أكثرجديد لها يكون 

  : كاآلتي هيو ة السابق المالية وزارةة لتشكيالت ديمديريات جد أضاف ثالث، والذي ١٩٥٦لسنة ٤٢

  : العامة مديرية المباحث والشؤون الفنية

واألنظمة والتعليمات واألوامر التي  وفق القوانين، عن إعمالها عام يكون مسؤوالً يديرها ويتولى شؤونها مدير      
التي يجري في ضوئها  واإلحصائيةالمالية واالقتصادية  األبحاث إجراءوهي مسؤولة عن  ،يتلقاها من الوزارة

لمالية المشورة للوزير في اللوائح ا إبداءوعن ، كل سنة مالية جديدة دولة في رأس المالية العامة لل الخطةتقرير 

                                                            

 ١٣١، ص١٩٤٨لسنة  ٤٣المالية رقم ، القسم الثاني، نظام وزارة ١٩٤٨مجموعة القوانين واألنظمة لسنة  ) ١(
  ١٤٢ص، المصدر السابق، عالء علي جبارة المالكي) ٢(
 ٤٣نظام تعديل نظام وزارة المالية رقم ، ، القسم الثاني١٩٥٥الحكومة العراقية، وزارة العدلية، مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٣(

، نفسه المصدر، رة المالكيعالء علي جبا، ٩٠، ص ١٩٥٦د، طبعة الحكومة، بغدا، م١٩٥٥لسنة  ١٧بنظام رقم  ١٩٤٨لسنة 
  ١٤٣ص
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والمؤسسات المالية  ،)١(في المعامالت الصيرفية وشؤون البنك الدوليوتنظر أيضا ، المتعلقة بالضرائب
  .)٢(األخرى

  : مديرية الموازنة العامة 
واألنظمة والتعليمات واألوامر التي  وفق القوانين، عن إعمالها يديرها ويتولى شؤونها مدير عام يكون مسؤوالً      

إلقرارها الميزانيات العامة وتحضيرها  إعدادومن مهامها ، ١٩٥٦وقد استحدثت سنة  ،يتلقاها من الوزارة
 على الموازنة العامة لسنةونتيجة للعجز المالي من جراء اإلضافات والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب، 

  .)٣(العامة  الموازنات وٕاعدادلتوزيع  الموازنة العامة يريةمداستحدثت ، ١٩٥٦
  

  :مديرية ضريبة الدخل العامة 
واألنظمة والتعليمات واألوامر  وفق القوانين، يديرها ويتولى شؤونها مدير عام يكون مسؤول عن إعمالها     

 للضائقة المالية والعجز في الموازنات،نتيجة ١٩٥٦وهي من المديريات المستحدثة سنة  ،التي يتلقاها من الوزارة
 وكان ،)٤(البالد  خارجالبضائع والمواد المستوردة من  على استحدثت تلك المديرية، هدفها فرض ضرائب العامة

   ١٩٥٨تموز  ١٤آخر نظام لوزارة المالية حتى قيام ثورة ، ١٩٥٦لسنة  ٤٢نظام رقم 
  

  

  

  

  

                                                            

الدولي لإلنشاء  ويعرف بالمصرف، ١٩٤٦سنة بدأ إعماله في الواليات المتحدة األمريكية و ، ١٩٤٤ سنةتأسس : البنك الدولي) ١(
صناعية من سلع إلى األسواق ويعد أهم مؤسسة لتسويق وتمويل ما تصدره الدول ال، دولة من بينها العراق ٤٤ضم ي، والتعمير

% ٥للبريطانيين و% ١٠من أصوات مجلس إدارته مقابل % ٢٥الواليات المتحدة األمريكية التي تمتع ممثلوها  سيما العالمية ال
لصناعي في التطور ا، صباح الدرة: لكل من اليابان وكندا للمزيد من التفصيل ينظر% ٣للفرنسيين و% ٤لأللمان الغربيين و

بيت ، ١٩٧٠ – ١٩٥٠تقييم النمو االقتصادي في العراق ، جواد هاشم وآخرون، ٥٠ص، )١٩٦٨، بغداد(، مطبعة النجوم ،العراق
  ٤١ص، )ت.د، بغداد(، الحكمة

 ١٩٥٦لسنة  ٤٢، القسم الثاني، نظام وزارة المالية رقم ١٩٥٦الحكومة العراقية، وزارة العدلية، مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٢(
    ٢١٩، ص١٩٥٧عة الحكومة، بغداد، ، مطب

  ١٩٥٦آب  ٢٩في ، ٣٨٥٥، الوقائع العراقية) ٣(
  ١٤٤ص، المصدر السابق، عالء علي جبارة المالكي) ٤(



    ١٩٥٨تموز  ١٤قبيل ثورة لوزارة المالية  اإلداريالھيكل ) ١( مخطط رقم 

  الوزير                                                                                                                                           

  

   المكتب الخاص                                                                                                             

  
  مديرية              مديرية               مديرية           مديرية                مديرية            مديرية                     مديرية                مديرية               مديرية            مديرية مديرية                

  يبة وسائط النقل          ضر     المباحث والشؤونالكمارك العامة        واألراضي األمالك  لمحاسبات العامة  الضريبة ومراقبة الواردات العامة     التقاعد العامة      ا   واألمورالميزانية       المالية العامة 
  الدخل العامة           العامةالفنية العامة                                        العامة  األميرية         المصارف                          المالية                                                                               

 
                                                                                                   شعبة                                      شعبة                                        شعبة                                     شعبة     

                                                                                                   األمالك                                   الخزينة                                  و األراضي                           الميزانية العامة   
                                                                      األمالك                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                  شعبة                                       شعبة                                    شعبة                                        شعبة         
                                                                                             الحقوق                                     الحسابات                      االستھالك                                       واألمورالميزانية 

                                                                                                                                                                                                                                       المالية       
  

                                                                                                  شعبة                                        و                                  شعبة  األمالك                                    شعبة     
 و األراضيالمواشي                                  التدقيق                                                                         التقاعد   

  والتسوية                                                                                                                                        
 

  شعبة     شعبة                                      شعبة                                                                          شعبة     
   اإلدارة  الدفل                                    الموظفون                                                                      الخدمات و

 األمالك 
 

  التشريع و التدقيق                               اإلدارة   

  

   اإلدارة                                              

٢٠  
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  :العهد الملكي  خاللجانب التنظيمي لوزارة المالية لا

 ١٩٢١لم تكن للحكومات المتعاقبة التي شهدتها الساحة السياسية في العراق منذ االستقالل السياسي سنة      
إذ أدخلت بعد هذا التاريخ النفقات واإليرادات في حسابات الحكومة العراقية تحت فقرة ، سياسة مالية واضحة

 ،)٢( العامة وذلك دون أن يؤثر في أبواب الموازنة ،)١(الخاصة ضمن حسابات الديون واإلرساليات األمانات
منذ اللحظة األولى عجزا عرقل انطالق سياسة الدولة انطالقة حقيقية بسبب األعباء المالية  وسجلت الموازنة

وتدعيم ، )٣(التي كانت تثقل كاهل الحكومة العراقية والناجمة عن التزامها بدفع حصة من الديون العثمانية 
العديد من اللجان المالية هدفها وقد شكلت ، )٤(الداخلي والدفاع عن البالد  األمناالحتياجات الضرورية لحفظ 

من االمتناع عن دفع الديون العثمانية وتقليل  بعد ذلك إذ استطاعت وزارة المالية ،)٥(الضغط على النفقات
 ،)٧(إسترليني جنيهات )٤(بـ الذي اخذ يباع كل طن ،)٦(اكتشاف النفطفضال عن  ،اإلنفاق وفرض الضرائب

للدولة  يبين الموازنات العامة )٢(رقم  والجدول ،)٨(فائضا في إيراداتها العامة وبهذه اإلجراءات سجلت الموازنة
  ) ١٩٣١ - ١٩١٥(من للفترة  العراقية

  

                                                            

 ٦٥ص، )١٩٧٣، النجف األشرف(، مطبعة القضاء، مقدمة في التاريخ االقتصادي العراقي، سعيد عبود السامرائي) ١(
 )٣(ادها يراجع الفصل العامة وقواعد إعدللمزيد عن مفهوم الموازنة ) ٢(
وتحددت تلك ، ١٩٢٣هي ديون ورثها العراق نصيبا على اثر انفصاله عن الدولة العثمانية وذلك بموجب معاهدة لوزان سنة ) ٣(

مبالغ مليون ليرة تركية كدفعات سنوية متجمعة من الفوائد و  ٢,٥ماليين ليرة تركية يضاف إليها  ٧الحصة بالمعاهدة بمبلغ 
سليم طه : ترجمة، نشأة العراق الحديث، وسترهنري ف:للمزيد من التفصيل ينظر لمدة التي تلت تعيين حصة العراقاالستهالك ل

  ٣٩٣ص، )١٩٨٩، بغداد(، مطبعة الفجر العلمية، ١ط، ٢ج، التكريتي
   ٤٨ص، )١٩٧٦، النجف األشرف(، مطبعة القضاء، السياسة المالية في العراق، سعيد عبود السامرائي) ٤(
، ١٩٢١لموازنة العامة للدولة لسنة لمعالجة العجز في ا، ١٩٢٢حسقيل سنة  شكلها وزير المالية ساسونالتوفير التي لجنة ك) ٥(

وتضيق نطاق بعض ، حيث دعت إلى تخفيض رواتب موظفي الدولة المشمولين بقانون التقاعد، الذي اشغل بال الحكومة العراقية
 ٧٨ص، المصدر السابق، نور محمود عبد المجيد العبدلي: التفصيل ينظر للمزيد من الخدمات

انفجر ، ١٩٢٧في ثمانية مواقع مختلفة وفي يوم الرابع عشر من تشرين األول من سنة  ١٩٢٧بدأ التنقيب عن النفط سنة ) ٦(
المصدر ، هنري فوستر: ينظرللمزيد  النفط بشكل كبير في منطقة بابا كركر على مقربة من كركوك على يد شركة النفط البريطانية

 ٤١٥ص، السابق
من ، ١٦٦٣وحدة نقدية انكليزية أطلقت على المسكوكات الذهبية والتي ضربت ألول مرة في انكلترا سنة : الجنيه اإلسترليني) ٧(

: للمزيد من التفصيل ينظر وأجريت تغيرات عدة على قيمته الحسابية، الذهب المستورد من السواحل الغينية في غرب القارة اإلفريقية
 ١٤٢ص.١٤١ص، )١٩٦٨، بغداد(، مطبعة المعارف، النقود والبنوك، محمد عزيز

  ٥٤ص.٤٩ص، السياسة المالية في العراق، سعيد عبود السامرائي) ٨(
  
 



  ١٩٥٨ -١٩٢١ميـــوالتنظي وظيفيــــــــــال كلـــــــــــوالھي االستحداث سوغاتـــــــم: التمھيد
  

 

٢٢ 
 

  )١()١٩٣١- ١٩١٥ (من  للفترة العامة موازناتاليبين  )٢( جدول رقم                  

السنة 
  المالية

 الموازنة العامة
  )٢( بالروبية

الموازنة العامة 
  بالدينار

العامة اإليرادات 
  بالدينار

السنة 
  المالية

 الموازنة العامة
  بالروبية

الموازنة العامة 
  بالدينار

اإليرادات 
  بالدينارالعامة 

  ٣٩٥٤٩٧٥  ٤٣١٦٩٢٨  ٥٧٥٥٩٠٠  ١٩٢٤  ــــــــــ  ــــــــ  ١٦٢٢٣٤٤  ١٩١٥
  ٤٣٥٧٦٥٠  ٤٠٠٤٠٤٩  ٥٥٦٥٠٣٨٣  ١٩٢٥  ــــــــــ  ــــــــ  ٣١٦٣٢٠٠  ١٩١٦
  ٤٢٥٢٥٠٠  ٤١٢٢١٩٦  ٤١٤٧٠٠٠٠  ١٩٢٦  ــــــــــ  ــــــــ  ١٠٠٢٨٢٨٦  ١٩١٧
  ٤٤٣٢٢٧٥  ٤٢٨٠٠٦٨  ٥٧٠١٧٠٥٧٨  ١٩٢٧  ــــــــــ  ــــــــ  ١٦٦٤٩٧٢٠  ١٩١٨
  ٤٤٥٨٣٠٠  ٤٣١٤٧٠١  ٥٧٤٤٠٥٨٠٠  ١٩٢٨  ــــــــــ  ــــــــ  ٤٦١٩٨٠٠٨  ١٩١٩
  ٤٣٠٩٥٧٥  ٤٣٦٠٦٥٦  ٥٨٥٤٢٠٨٤  ١٩٢٩  ـــــــــ  ٥٥٥٦٥٧٤  ٤٨١٢٣٠٠٧  ١٩٢٠
٣٤٨٤٢٧٥  ٣٩٩٤٣٣٧  ٥٣٢٥٧٨٣٠  ١٩٣٠  ٣٩٦١٨٧٥  ٤٤٣٦٠٦٥  ٥٧٢١٢٦٠٤  ١٩٢١  
٣٤٥٠١٥٠  ٣٥٦٧٨٩٨  ٤٧٥٧١٩٨٠  ١٩٣١  ٣٥٦٠٠٢٥  ٤٠٨٠١٧٢  ٥٤٤٠٢٠٣٤  ١٩٢٢  
٣٨٢٠٥٧٥  ٣٦٦٢٥٦٨  ٤٨٥٩٠٧٧٤  ١٩٢٣          

  
  ) ١٩٣١ - ١٩٢١( العراقية خالل الفترة وٕايرادات الحكومةيبين اعتمادات ) ٢(شكل رقم            

                                                            

جميعها اءت أرقامها موازنات الدولة العراقية جأرقام اغلب الدراسات التاريخية واالقتصادية التي تناولت  يرى الباحث أن) ١(
، وزارة المالية، الجمهورية العراقية: وقد اعتمد الباحث في إعداد الجدول أعاله على المصادر التاليةتخمينية وليست ختامية 

وزارة ، الحكومة العراقية، ١٢ص.١١ص) ١٩٢٥، بغداد(، مطبعة دار السالم، ١٩٢٢-١٩٢١حسابات الحكومة العراقية لسنة 
، الجمهورية العراقية، ٧٨ص.٢٢ص، )١٩٣٤، بغداد(، مطبعة دنكور الحديثة، ١٩٢٣القوانين واألنظمة لسنة مجموعة ، العدلية

الجمهورية ، ٣ص، )ت.د، بغداد(، دار الطباعة الحديثة، المالية ١٩٢٥-١٩٢٤حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية
الحكومة ، ١٣ص، )١٩٢٧،بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٢٥للسنة المالية  حسابات الحكومة العراقية، وزارة المالية، العراقية
الحكومة ، ١٥٤ص، )١٩٢٩، بغداد(، مطبعة دنكور الحديثة، ١٩٢٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، وزارة العدلية، العراقية
  ٣٧١ص.٨٧ص، )١٩٣٢، بغداد(، حديثةمطبعة دنكور ال، ١٩٣١مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، وزارة العدلية، العراقية

لسد ، ١٩١٤تشرين الثاني  ٢٣الجيوش البريطانية إلى العراق عندما احتلت البصرة في  أدخلتهاعملة فضية هندية :الروبية) ٢(
رليني وهي مرتبطة بالجنيه اإلسترليني وٕاتباع العراق للروبية الهندية هو بمثابة إتباعه للجنيه اإلست، نفقاتها ودفع إثمان مشترياتها

النيكلية  هاأجزائإما ، ١/٨، ١/٤، ٢/١فضية عدة ولها أجزاء ، فلسا عراقيا ٧٥ساوي سعر صرفها يو ، ولكن بطريقة غير مباشرة
ا والغي التعامل بها نهائي، ١٩٣٢آذار  ١٦فهي األنة والبيزة وقد ظل التعامل بها في العراق إلى حين إصدار الدينار العراقي في 

مطبعة نهضة ، النظام النقدي في العراق، عبد الرحمن الجليلي: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٣٣األول  تشرين ١اعتبارا من 
فصول في التطور االقتصادي في أوربا والعالم ، محمد عبد العزيز عجمية وآخرون، ٩٧ص.٩٥ص، )١٩٤٦، القاهرة(، مصر
 ٣٧٨ص، )١٩٨٦، بيروت(، دار النهضة العربية، العربي
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٢٣ 
 

 ،البريطاني االنتدابفي تاريخه السياسي تمثل بزوال  ةنوعي ةشهد العراق نقل، ١٩٣٢سنة وخالل       
، والتجارية ألوضاع االقتصادية والمالية والنقديةفي ا رافق هذا االنتقال تحسنو ، مستقلة االعتراف به دولةو 

، الدينار العراقيالعملة الوطنية وهي  على أساس للدولة الموازنة العامة يمنظجرى تواعتبارا من هذا التاريخ 
عالوة على ذلك تشكيل دوائر ووزارات ، بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية واضحا بعد ذلك عجزا ماليالتعاني 

يبين موازنات  )٣(رقم  والجدول، )١(جديدة اقتضتها ظروف الحرب ومنها وزارة التموين ومديرية الدفاع الجوي
  ١٩٤٤ - ١٩٣٢الفترة  خاللالعراقية الدولة 

  )٢(بالدينار) ١٩٤٤-١٩٣٢(للفترة امة العموازنات ال) ٣(م جدول رق                      

  اإليرادات العامة  نهائيةالعتمادات اال  التخمينيةاالعتمادات   السنة المالية
٣٦٩١٠٥٣  ٣٥٨٦١٦٠  ٣٥٧١٤٤٢  ١٩٣٢  
٣٦٠٨١٨٩  ٣٧٣٦٤٤٣  ٣٧٤٦٧٩٠  ١٩٣٣  
٤٠١٢٧٧٧  ٣٧٩٤٢٨٠  ٣٨١٣١٩٧  ١٩٣٤  
٤٧٥٩٣٠٠  ٤٦٥٣٥٤٢  ٤٤٩٤٤٩٦  ١٩٣٥  

٥٤٢٦٨٠٨  ٤٩٥٩٦١١  ٤٧٢٧٣٣٥  ١٩٣٦  
٦١٨٥٩٦٦  ٥٤٣٨٠٢٧  ٥٣١٨٨٨٥  ١٩٣٧  
٥٨٠١٠٣٩  ٥٩٠٢٧١١  ٥٤٦٩٨١٣  ١٩٣٨  
٦٠٩٣٠٥٣  ٦٦٦٨١٤٠  ٥٩٩٤٦٣٢  ١٩٣٩  
٦٨٠٠١١٤  ٧١٤٤٩١٠  ٦٦٦٦٧٨٠  ١٩٤٠  
٦٩٨٨١٢٢  ٧٩٤٤٥٠٧  ٦٦٥٧٧٦٠  ١٩٤١  
١١٦٣٣٧٥٩  ١٠٤٧١٨٢٩  ٧٦٢٧٦٣٣  ١٩٤٢  

                                                            

 ١٦١ص، )١٩٤٩، القاهرة(، مطبعة نهضة مصر، سياسة العراق التجارية، جميل مظفر حسين) ١(
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الدولة العراقية ، وزارة المالية: اعتمد الباحث في إعداد الجدول على) ٢(

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن ، وزارة المالية، ١٨ص، )١٩٣٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٣٥لسنة 
التقرير السنوي المديرية ، وزارة المالية، ٦ص، )١٩٣٨، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٣٦حسابات الدولة العراقية لسنة 

، زارة الماليةو ،٢٤ص، )١٩٣٩، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٣٧المحاسبات العامة عن حسابات الدولة العراقية للسنة 
، )١٩٤٠، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٣٨التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الدولة العراقية للسنة 

مطبعة ، المالية ١٩٣٩التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الدولة العراقية للسنة ، وزارة المالية، ٢٢ص
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الدولة العراقية للسنة ، وزارة المالية، ٢٥ص، )١٩٤١، دبغدا(، الحكومة
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات ، وزارة المالية ،٢٢ص، )١٩٤٤، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤١

التقرير السنوي لمديرية ، وزارة المالية، ٢١ص، )١٩٤٣، بغداد(، طبعة الحكومةم، المالية ١٩٤٢الجمهورية العراقية للسنة 
، وزارة المالية، ٢٤ص، )١٩٤٥، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤٣المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية للسنة 

، )١٩٤٦،بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤٤للسنة  التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية
  ٢١ص
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٢٤ 
 

١٤٣٩٩٩١١  ١٥٠٤٨٦١٥  ١٢٢٩٧٥٤٧  ١٩٤٣  
١٨٨٩٧٠٥٢  ١٦٢٢٥٤٣٤  ١٣٧٤٩٨٠٠  ١٩٤٤  

  

  )١٩٤٤ -١٩٣٢(العراقية للفترة يبين اعتمادات وٕايرادات الحكومة ) ٣(شكل رقم              

المالية مقارنة بمرحلة الحرب العالمية  زيادة في االعتمادات) ١٩٥٧ - ١٩٤٥( ما بين شهدت المدةو       
تلك الزيادة كانت  نأغير ، للموازنة العامة التي انخفضت فيها التخصيصات المالية) ١٩٤٥ -١٩٣٩( الثانية

النفط  بإنتاجاالحتكارية  األجنبيةتسير ببطء كبير وذلك لقلة عوائد العراق النفطية بسبب تحكم شركات النفط 
سبب الذي  ،١٩٤٨حيفا سنة نفط  أنبوب إغالقفضال عما لحق العراق من خسائر مادية بسبب ، وتصديره

النفط  إنتاجنصف ذهاب  إلى أدىمما  ،ته في الحرب العربية الصهيونيةنتيجة مشاركدمارا اقتصاديا للعراق 
ومجاعة وزيادة  كبيراً  هذا التدهور المتماثل في ريع النفط سبب تضخماً ، لدعم المجهود الحربي للجيش العراقي

  .)١(االضطراب واالستياء المحلي

بعد التحسن في األوضاع ، ١٩٥٠طرأت بعد ذلك تغيرات كبيرة على الموازنة العامة خصوصا في سنة       
جدول رقم وال، )٢( المالية للدولة العراقية بعد توقيعها مع شركات النفط األجنبية االحتكارية اتفاقية مناصفة اإلرباح

  ) ١٩٥٧ - ١٩٤٥(للفترة  يبين موازنات الحكومة العراقية) ٤(
                                                            

، )١٩٧٩، بغداد(، دار الرشيد، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، نفط العراق دراسة اقتصادية سياسية، حكمت سامي سليمان )١(
  ١٥٠ص

لـي شـركات نفـط العـراق ونفـط الموصـل بـين الحكومـة العراقيـة وممث، ١٩٥١آب  ١٣اتفاقية عقـدت فـي : اتفاقية مناصفة اإلرباح) ٢(
إال أنهــا طــرأت عليهــا بعــض التعــديالت مــن قبــل البرلمــان ، ونفــط البصــرة توصــلوا فيهــا بعــد مفاوضــات طويلــة إلــى عقــد اتفاقيــة جديــدة

مــن ربــح % ٥٠إن يســتوفي العــراق  -١: ومــن ابــرز نقــاط هــذه االتفاقيــة ، ١٩٥٢شــباط  ١٧العراقــي الــذي صــادق عليهــا فــي يــوم 
إال تقـل حصـة  ل حسم الضرائب األجنبيـة علـى إنشركة نفط العراق، وشركة نفط الموصل وشركة نفط البصرة قب: ركات الثالث الش

مـن صـافي إنتـاج  %٣٣.٣من صافي إنتاج شـركتي نفـط العـراق ونفـط الموصـل وعـن % ٢٥الحكومة في كل سنة عن مبلغ يساوي 
المصـدر : الث  للمزيد من التفصيل ينظـروان يكون مديران عراقيان في المجلس الدائم للمديرين في الشركات الث ،شركة نفط البصرة

  ١٧٧ص.١٧٥ص، نفسه
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٢٥ 
 

  )١( )١٩٥٧ - ١٩٤٥(  ت العامة للمدةموازنااليبين  )٤( جدول رقم

  اإليرادات العامة  نهائيةالعتمادات اال  التخمينيةعتمادات اال  السنة المالية
١٧٣٤٥٢٨٢  ٢٠٣٧١٨١٢  ١٨٠٧٣٤٧٠  ١٩٤٥  
٢٢٧١٠٤١٨  ٢٣٠٠٨١٢٨  ١٩٧٦٧٠٩٠  ١٩٤٦  
٢١١٦٥٦٠١  ٢٥٠٥٣٣٩٥  ٢٣١٣٦٢٠٠  ١٩٤٧  
٢١٢١٠٤٦٢  ٢٦٣٦١٠١٣  ٢٥٩٦٩٠٠٠  ١٩٤٨  
٢٣٨٢٨٢٤٠  ٢٧١٦٣٤١٩  ٢٥٠٠٠٠٠٠  ١٩٤٩  
٢٨١٤١٤٦٧  ٢٩٣١٩٣١٠  ٢٤٠٩٥٣٠٠  ١٩٥٠  
٣٧٥٣٣٧٧٩  ٣٢٨٨٨٥٠٢  ٢٩٠٩٩٨٢٢  ١٩٥١  
٥٠٥٤٣١٥٥  ٤٤٨٢٦٠١١  ٣٥٩١٤١٤١  ١٩٥٢  
٤٧٧٢٠٨٤٣  ٥١٢٣٦٨٦٩  ٤٨٠٠١٢٠٥  ١٩٥٣  
٥٢١٧٨٩١٦  ٥٦٠١٩٣١٣  ٥٧٦٠٩٣٧٠  ١٩٥٤  
٦٥٢٨٦٤٥٨  ٥٧١٠١٦٤٣  ٥١٥٤٦٠١٠  ١٩٥٥  
٦٢٧١٣٣٣٣  ٧٤٥١٤٣٩٤  ٦٦٠٣٢٤٥٥  ١٩٥٦  
٦١٨٥٠٩٦١  ٧٨٦٧٢٠٨١  ٧٠٦٩٣٤٣٠  ١٩٥٧  

                                                            

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات ، وزارة المالية، و.ك.د: حث في إعداد الجدول علىاعتمد البا) ١(
التقرير السنوي لمديرية ، وزارة المالية، و.ك.د، ٢٨ص، )١٩٤٧،بغداد(، ومةمطبعة الحك، المالية ١٩٤٥الجمهورية العراقية للسنة 

وزارة ، و.ك.د، ٢٤ص، )١٩٤٩،بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤٦المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية للسنة 
، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤٧سابات الجمهورية العراقية للسنة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن ح، المالية

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، و.ك.د، ٢٤ص، )١٩٥٠،بغداد(
لسنوي لمديرية المحاسبات العامة عن التقرير ا، وزارة المالية، و.ك.د، ٢٤ص، )١٩٥١، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤٨

التقرير ، وزارة المالية، و.ك.د ،٢٤ص، )١٩٥٣، بغداد(، عة الحكومةمطب، المالية ١٩٤٩حسابات الجمهورية العراقية للسنة 
، )١٩٥٤، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥١السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية للسنة 

، المالية ١٩٥٢التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، و.ك.د، ٢٥ص
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات ، وزارة المالية، و.ك.د ،٢٩ص، )١٩٥٥، بغداد(، مطبعة الحكومة

التقرير السنوي لمديرية ، وزارة المالية، و.ك.د، ٣٣ص، )١٩٥٦، بغداد(، مطبعة الحكومة، اليةالم ١٩٥٣الجمهورية العراقية للسنة 
وزارة ، و.ك.د ،٢٧ص) ١٩٥٦، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٤المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية للسنة 

، بغداد(، لحكومةمطبعة ا، المالية ١٩٥٥ت الجمهورية العراقية للسنة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابا، المالية
 ١٩٥٦التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، و.ك.د ،٢٦ص، )١٩٥٧
وي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات التقرير السن، وزارة المالية، و.ك.د ،٣١ص، )١٩٦٠، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية

  ٢٨ص، )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٧الجمهورية العراقية للسنة 
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  )١٩٥٧ - ١٩٤٥(الحكومة العراقية للفترة  وٕايراداتيبين اعتمادات ) ٤(شكل رقم                

وذلك على اثر تصديق ، ١٩٢٧سنة اعتبارا من ل أنها ابتدأت فيمكن القو  ،)١( ستثماريةميزانية االالإما       
دينار يصرف ) ٣٣٨,٥٠٠(المجلس النيابي على ميزانية فوق العادة لنفقات إعمال عمرانية رئيسية بمبلغ قدره 

مع وبعد إن تم االتفاق ، )٢( ١٩٣٠- ١٩٢٧من الفضلة المتراكمة في الميزانية العادية خالل الثالث سنوات 
سنة  في حزيرانالعمرانية  صدرت ميزانية اإلعمال ،)٣()lraqi Petroleum Company(شركة النفط العراقية 

دة من تممال المدةعدت الموازنات خالل و ، خصصت نفقات تمويلها من اإليرادات النفطيةحيث ، ١٩٣١
، أعوام) ٥- ٣(وبدائية التنظيم تتراوح مدة كال منها ما بين ، عبارة عن مناهج استثمارية عامة) ١٩٤٢ - ١٩٣١(

لهذه  وزارة المالية ورصدت، من الخطط الخمسية للنهوض بواقع العراق االقتصادي والماليحيث تم تبني عدد 
لعمرانية أن هدفها هو ويتبين من خالل تاريخ موازنات اإلعمال ا ،)٤(% ٢٩الخطط مبالغ طائلة لم ينفق منها إال 

من  إذ بلغ مجموع إيراداتها أعلى )٥(يخفي التبذير الحكومي وازدياد نفقات الخدمات العامة  اً حجاباستعمالها 

                                                            

وتشمل االستخدامات االستثمارية كاالعتمادات ، تتضمن جميع األنشطة ذات الطابع االستثماري: الميزانية االستثمارية) ١(
ويتم تمويل هذه الموازنة من التمويل الذاتي والتسهيالت االئتمانية والقروض ، المشاريع القائمةللمشاريع الجديدة أو التوسع في 

المعالجة المحاسبية للموجودات : حسام حسن هاشم: فضال عن فائض النشاط التجاري للمزيد من التفصيل، المحلية واألجنبية
الجامعة ، كلية اإلدارة واالقتصاد، )غير منشورة(رسالة ماجستير، الثابتة في الوحدات الحكومية وأثرها في الموازنة االتحادية

 ٦٧ص، ٢٠١٤، بغداد، المستنصرية
 ٦٥ص، مقدمة في التاريخ االقتصادي العراقي، سعيد عبود السامرائي) ٢(
داخل  وعلى الرغم من إن تشكيلها كان من اجل التنقيب عن النفط، باسم شركة البترول التركية ١٩١٢تأسست في سنة ) ٣(

وكان من اكبر المساهمين في ، إال أنها أخذت ذلك االسم ألن العراق كان مقاطعة تابعة لإلمبراطورية العثمانية، األراضي العراقية
فضال عن شركتا شل الملكية الهولندية وقطب ، )Bp(فارسية والتي تحولت فيما بعد لتصبح  –الشركة هي شركة النفط االنجلو 

حصلت الشركة على امتياز من السلطات ، من أسهم الشركة% ٥ان األرمينية من المساهمين الرئيسين بحصة كلبنكي النفط كالوست
بعد ذلك فرضت بريطانيا سيطرتها على أسهم ، العثمانية للقيام بعمليات التنقيب إال إن اندالع الحرب العالمية األولى حال دون ذلك

  ١٣٢ص، در السابقالمص، حكمت سامي سليمان: الشركة للمزيد ينظر
 ١٢٦ص، )٢٠٠١،بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، الدولة والقطاع الخاص في العراق، عماد عبد اللطيف سالم) ٤(
  ١٠ص، )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الجمهورية، السياسة المالية في العراق، جان ارنست) ٥(
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في  ز البرامج االستثماريةين ابر يب ،)٥(رقم  والجدول )١(مصروفاتها نتيجة لعدم تنفيذ بعض المشاريع العمرانية 
  . )١٩٤٢ - ١٩٣١(من الممتدة  مدةخالل ال شراف وزارة الماليةوالتي نفذت تحت أ لعراقا

  )٢( ١٩٤٢ – ١٩٣١يبين الخطط الخمسية في العراق للفترة من ) ٥(جدول رقم              

  مجموع تخصيصاتها  بموجبهرقم القانون الذي صدرت   الفترة المحددة لها  الخطة
  دينار ٢,١٠٣,٧٥٠  ١٩٣١لسنة  ٧٩قانون اإلعمال العمرانية رقم   ١٩٣٥ -١٩٣١  الخطة الخمسية األولى
  دينار ٣,٢٣٧,٠٠٠  ١٩٣٤لسنة ) ٣٩(القانون رقم   ١٩٣٨ -١٩٣٤  الخطة الخمسية الثانية

  دينار ٧٦١.١٨٠  ١٩٣٥لسنة  ٢٦قانون رقم   ١٩٣٧- ١٩٣٥  الخطة الثالثية
  دينار ٤,١٢٠,٠٠٠  ١٩٣٦لسنة  ٣٣القانون رقم   ١٩٤٠  -١٩٣٦  الخطة الخمسية الثالثة
صدرت بموجب قانون الميزانية العام لسنة   ١٩٤١-١٩٣٧  الخطة الخمسية الرابعة

١٩٣٧  
  دينار ١٣٢٩١٥٠٠

  دينار ٨٣٢٠٠٠٠  ١٩٣٨لسنة  ٤٥القانون رقم   ١٩٤٢ - ١٩٣٨  الخطة الخمسية الخامسة
  دينار ١١٣٥٠٠٠٠  ١٩٣٩لسنة  ٣٤القانون رقم   ١٩٤٢ -١٩٣٩  الخطة الرباعية

  دينار ٤٣٢٨٩٦٨٠  مجموع تخصيصات البرامج

هو اعتماد الحكومة في تمويلها على  المملكة العراقيةحكم من  األولىما يميز العقود الثالثة  أهمأن       
 إيراداتمن % ٩١,٥الضريبية التي شكلت نسبة  اإليراداتمتمثلة في ، القطاعات االقتصادية غير النفطية

فضال ، )٣(لإليرادات النفطية % ٨,٥إلى جانب إيرادات المنشآت الحكومية مقابل  ،١٩٥١لسنة الموازنة العامة 
فكانت تلك ، ة حصتها من استثمار آبار النفط العراقيةتقبض من شركة النفط العراقي بدأتحكومة ال إنعن ذلك 

 اإلنتاجالمبالغ المستلمة بمثابة المستند الوحيد الذي بدأ يمهد الطريق فيما بعد لتعزيز حالة االعتمادية على 
 الذي قام عليه المكون الرئيس األساسلبناء  األولىوبذلك ترسخت اللبنات ، العامة اإليراداتالنفطي في تمويل 

والذي اخذ ينمو بتزايد وبشكل كان يغذي باستمرار  ،النفطية باإليراداتالعامة في العراق ممثال  لإليرادات
وقصور موارد  ،ولتالفي تدهور قيمة العملة العراقية، )٤(النفطي  واإلنتاجاالعتمادية القائمة بين السياسة المالية 

 الخارجي لالقتراضالمالية  وزارةدفعت ، المحلية بسبب انخفاض مستوى الدخل وضآلة حجم المدخرات التمويل

                                                            

 ٦٤ص، السياسة المالية في العراق، سعيد عبود السامرائي) ١(
، بيروت(، دار الفارابي، ١ط، دراسات في التخطيط االقتصادي، كاظم حبيب: إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من) ٢(

، )٢٠٠٢، بغداد(، بيت الحكمة، ١ج، ١٩٨٠ -١٩٢١التخطيط الصناعي في العراق ، صباح كتجه جي، ٢٢٢ص، )١٩٧٤
  ٦٨ص، السياسة المالية في العراق، سعيد عبود السامرائي، ٦٣ص

  ٣١ص، )٢٠١٣، بغداد(، دار الجواهري، ١ط، االستبداد النفطي في العراق المعاصر، الوردي سليم) ٣(
  ٢٩٦ص، )١٩٧٧، بغداد(، منشورات وزارة اإلعالم، االقتصاد العراقي بين التبعية واالستقالل، هوشيار معروف) ٤(
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ابرز يبين ) ٦(رقم  والجدول، )١( اإلنتاجيةطاقتها  التنمية االقتصادية التي تزيد عن لغرض تمويل مشروعات
  . ١٩٥٨منذ تأسيس الحكم الوطني وحتى نهاية سنة  القروض الخارجية

  )٢( وزارة الماليةالقروض الخارجية ليبين ) ٦(جدول رقم                        

  سببه  قيمته  القرض جهة  ت
ديون مترتبة على اثر انفصال العراق عن تركيا بموجب   ليرة تركية ٩,٥٠٠,٠٠٠,٠  ١٩٢٣الديون العثمانية   ١

  ١٩٢٣معاهدة لوزان  
  مشروع خور سد الفاوإلنشاء   دينار ٢,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٢٩ البريطانية-اإليرانيةقرض شركة النفط   ٢

  المشاريع العمرانية النجاز  دينار ١,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٣٧قرض الحكومة البريطانية سنة   ٣

  ١٩٣٩ قروض شركات النفط  ٤
  

  وخاصة السكك الحديدية لتمويل موازنة المشروعات العامة  دينار ١٠,٠٠٠٠٠

  مشروع الثرثار إلنشاء  دوالر ١٢,٨٠٠٠,٠٠  ١٩٥٠ قروض البنك الدولي  ٥

لتي وا، بقوانين خاصة لتغطية جزء من نفقاتها المتزايدةوزارة المالية التي عقدتها ، )٣( يةإما القروض الداخل     
إذ بلغ مجموع الدين الداخلي في العراق في تلك السنة ما قيمته ، ١٩٤٤بدأت في العراق منذ سنة 

                                                            

حكومة أجنبية أو من شخص طبيعي أو معنوي مقيم تحصل عليها الدولة من بالغ التي تلك المبأنها تعرف القروض الخارجية ) ١(
 كذلك لحاجتها إلى ،وتلجأ الدولة إلى االقتراض من الخارج لحاجتها لرؤوس األموال وعدم كفاية المدخرات الوطنية، في الخارج

لك فان الدولة العمالت األجنبية سواء كان ذلك لتغطية عجز في ميزانها الحسابي أو لدعم عملتها وحمايتها من التدهور ،كذ
فيها عن سنة واحدة، وتكون  القرض والتي تزيد مدة تقترض للحصول على ما يلزمها من سلع إنتاجية وسلع استهالكية ضرورية،

الدفع إما  السلع والخدمات إليها، ويكون تصدير أو عن طريق بالعمالت األجنبية مستحقة األداء للجهة المقرضة عن طريق الدفع
اقتصاديات ، فاضل شاكر الواسطي: للمزيد من التفصيل ينظر الهيئات الرسمية المتفرعة عنها عن طريق الحكومات الوطنية أو

   ٢٩٩ص، )١٩٧٣، بغداد(، مطبعة المعارف، ١ط، المالية العامة
  ٢٣٦ص.٢٢٩ص، السياسة المالية في العراق، سعيد عبود السامرائي، الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على )٢(
وتتمتع الدولة بالنسبة ، مع مواطنيها بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانوا مواطنين أو أجانبالدولة  هي القروض التي تعقدها) ٣(

وط القرض المختلفة، وتبين المزايا الممنوحة للمقترض وكيفية السداد، كذلك فان للقروض الداخلية بحرية كبيرة إذ أنها تضع شر 
إذ أنها ال تستطيع إن تملى شروطها على  ،طاقة الدولة على االقتراض الداخلي اكبر بكثير من طاقتها على االقتراض من الخارج

إما في الداخل فتعمل الدولة على نجاح ، المزايا العديدةدولة أخرى أو على المدخرين خارج حدود إقليمها ولكن تعمل على إغرائهم ب
قروضها باستغاللها لكافة االعتبارات السياسية واالجتماعية، فتثير في نفوس المواطنين روح الوطنية والواجب الوطني لتدفعهم إلى 

لما تؤدي إليه من زيادة ، االستثمار المنتجوتلعب القروض الداخلية دورًا مؤثرًا في التنمية االقتصادية أذا ما وجهت إلى ، االكتتاب
وبهذه الصورة فأن هذه ، في الدخل القومي وذلك بامتصاصها جانبًا هامًا من األموال المكتنز أو األموال التي توجه إلى االستهالك

 =ق السياسة االتفاقيةألن القرض في حد ذاته يمثل كمية من النقد المتداول ثم إعادته عن طري، القروض ال تحدث تضخمًا معيباً 
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يبين القروض  ،)٧(رقم  والجدول، )١(واخذ هذا الرقم باالرتفاع التدريجي ، عراقي دينارمليون ) ٢,٠٠٠,٠٠٠(
  ١٩٥٦ - ١٩٤٤ما بين للمدة  التي لجأت إليها وزارة الماليةالداخلية 

  )٢( وزارة الماليةالقروض الداخلية ليبين ) ٧(جدول رقم                           

  سببه  قيمته  القرضجهة   ت

  ومكافحة الغالء لمقاومة التضخم النقدي  دينارا ١,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٤٤ القرض الداخلي لسنة  ١

  المشاريع العمرانية لدعم  دينار ٥,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٤٧القرض العراقي لسنة   ٢

  المشاريع العمرانية النجاز  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٤٨قرض سنة   ٣

  الحكومية لمصلحة مصافي النفط  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٥١قرض سنة  ٤

  الحكومية لمصلحة مصافي النفط  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٥٥قرض سنة   ٥

  لدعم المشروعات العامة  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٥٦قرض سنة   ٦

 بدأ، الثالثيناتالبرامج االستثمارية خالل عقد  توفشلأوزارها  العالمية الثانية ن وضعت الحربأد بعو          
مجلس العراقية  أنشأت الحكومةهنا ،)٣( البالد الالمحدودة وخاصة النفطية منها التخطيط الستغالل موارد

الدولة موزعة بين الميزانية االعتيادية والمنهاج العام لمجلس  إيراداتيوضح ) ٨(رقم  والجدول، )٤(األعمار
  ) .١٩٥٧ - ١٩٥١(للفترة ما بين  األعمار

                                                                                                                                                                                                     

مجدي : فتزيد بذلك حجم السلع والخدمات وتعالج مشكلة البطالة للمزيد من التفصيل ينظر، الرشيدة الموجهة إلى زيادة اإلنتاج=
 ٢٩٨ص، )٢٠٠٤، اإلسكندرية(، دار الجامعة الجديدة، أصول االقتصاد العام، شهاب

 ٢٥٩ص.٢٥٧ص، عراقالسياسة المالية في ال، سعيد عبود السامرائي) ١(
القسم ، ١٩٤٤مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، وزارة العدل، الجمهورية العراقية: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٢(

مجلة فصلية ، االقتصادي، ٢٦٢ص.٢٥٧ص، السياسة المالية في العراق، ٧٣ص، )١٩٤٥، بغداد(، مطبعة الحكومة، األول
  ٤٢ص.٣٣ص، )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة المعارف، ٤العدد، االقتصاديين العراقيينتصدرها جمعية 

  ٢٥٣ص، )٢٠١٣،لندن(، دار الحكمة، ٢ط، ١٩٥٨ – ١٩٢١ازدهار العراق تحت الحكم الملكي ، مأمون أمين زكي) ٣(
هد وزارة توفيق السويدي شرع قانون مجلس األعمار في ع، إما المعادون له فسموه بمجلس االستعمار، سمي بمجلس األعمار) ٤(

وتألف الجهاز اإلداري للمجلس من رئيس ، ١٩٥٠لسنة  ٢٣بموجب القانون رقم ) ١٩٥٠أيلول  ١٥ – ١٩٥٠شباط  ٥(الثالثة 
الوزراء رئيسا وعضوية وزير األعمار ووزير المالية وستة من األعضاء المتفرغين غير موظفين ثالثة منهم أخصائيون في الشؤون 

ال للتصويت  القة بالموضوع الذي يبحثه المجلسعلى أن يضاف إليهم الوزير الذي تكون لوزارته ع، قتصادية والريالمالية واال
وكان الغرض من تأسيسه رسم وتنفيذ خطط وبرامج اقتصادية ومالية عامة هدفها تنمية موارد ، ولكن إلبداء رأيه فيما يخص وزارته

وقد روعي في هذا ، ستقرار يسود اإلعمال والمشاريع العمرانية الرئيسة في البالدالعراق ورفع مستوى معيشة سكانه وجعل اال
وعلى الرغم مما ورد في قانونه إال إن القصد منه ، المجلس إن يكون مستقال وبعيدا عن التأثر بالظروف السياسية والتغيرات الوزارية

 = صادية في البالد فلم يسمح له بفرض سيطرته علىلم يكن يعني إن مجلس األعمار هو المسؤول على كل السياسة االقت
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     موزعة بين الميزانية االعتيادية والمنهاج العام من الموارد النفطية يبين إيرادات الدولة ) ٨(جدول رقم 
  )١()١٩٥٨ -١٩٥١(للمدة  لمجلس األعمار

الدولة من  إيرادات  السنة
  النفط

حصة ميزانية مجلس   من النفط الميزانية حصة
  األعمار

  المالحظات

  %٧٠حصة األعمار نسبة  ٧,٣٤٤,٨٩٥  ٦,٥٩٢,٦١٧  ١٣,٩٣٧,٥١٢  ١٩٥١
  %٧٠حصة األعمار نسبة   ٢٢,٢٣٣,٥٨٨  ٩,٥٢٨,٦٨١  ٣١,٧٦٢,٢٦٩  ١٩٥٢
  %٧٠حصة األعمار نسبة   ٣٤,٨٢٣,٠٦٠  ١٤,٩٢٤,١٦٨  ٤٩,٧٤٧,٢٢٨  ١٩٥٣
  %٧٠حصة األعمار نسبة   ٤٠,٠٣٩,١٠٧  ١٧,١٥٩,٦١٧  ٥٧,١٩٨,٧٢٤  ١٩٥٤
  %٧٠حصة األعمار نسبة   ٥٩,٠٨١,٢١٨  ٢٥,٣٢٠,٥٢٢  ٨٤,٤٠١,٧٤٠  ١٩٥٥
  %٧٠حصة األعمار نسبة   ٤٨,١٨٧,٥٦٦  ٢٠,٦٥١,٨١٤  ٦٨,٨٣٩,٣٨٠  ١٩٥٦
  % ٧٠حصة األعمار نسبة   ٣٤,١٩٤,٥٩٧  ١٤,٦٥٤,٨٢٧  ٤٨,٨٤٩,٤٢٤  ١٩٥٧
  %٧٠حصة األعمار نسبة   ٦٠,٨٢٢,١٧١  ٢٦,٠٦٦,٦٤٤  ٨٦,٨٨٨,٨١٥  ١٩٥٨

 ماأ، افي أساليبهت بدائية كان خالل الحقبة الملكية األوضاع المالية به تن ما اتصفأالقول  خالصة       
ثم األزمة ، قطاع النفطيهي التبعية االقتصادية للنظام الرأسمالي وخاصة في مجال الف انية التي الزمتهاالسمة الث

ومن ناحية الميزانيات خالل ، في العراق والمالية االقتصادية لألوضاعوما سببته من تردي  االقتصادية العالمية
 إلشباعوالمصروفات بالمقارنة بالمبالغ المطلوبة  اإليراداتمجموع قيمة  بانخفاضالعهد الملكي فقد تميزت 

النفط األمر الذي  وشدة اعتمادها على عوائد، حاجات الشعب الملحة للخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية
  .العراقية تحت رحمة شركات النفط  جعل الحكومات

      

  

  

                                                                                                                                                                                                     

استثمارات رؤوس األموال الخاصة وال إن يتدخل في مصروفات ميزانية الدولة العامة وال إن يحدد مبالغ التحويل الخارجي وال يزيد =
المبالغ المخصصة له من إنما مهامه تقتصر على تنفيذ المشروعات عن طريق استخدامه  ،أو ينقص الكمية المتداولة من العملة

من مجموع اإليرادات النفطية وتخصيص النسبة الباقية لحساب الميزانية االعتيادية للدولة % ٧٠وخصصت له  ،العائدات النفطية
، )غير منشورة(رسالة ماجستير، ١٩٥٨ – ١٩٥٠مجلس األعمار في العراق ، عبد اهللا شاتي عبهول: للمزيد من التفصيل ينظر

، بغداد(، مطبعة الحكومة، مجموعة القوانين الخاصة بمجلس األعمار، الحكومة العراقية، ١٩٨٣، جامعة بغداد ،كلية اآلداب
، )٢٠٠٩، بيروت(، دار المدى، ١ط، ٢٠٠٦-١٩٥١التجربة االقتصادية في العراق ، صبري زاير السعدي ،١ص، )١٩٥١
 ١٢٠ص

غير (رسالة ماجستير ، ١٩٦٨-١٩٣٩قات العامة في العراق تطور النف، جالل عبد الرزاق المهدي: الجدول نقال عن) ١(
  ٣٥٠ص، ١٩٧٣، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، )منشورة
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  المبحث األول

  ١٩٦٨ - ١٩٥٨ اإلداريةوزارة المالية العراقية وتطور هيكلها الوظيفي وتنوع مهامها 
التي أحدثت في بعـض جوانبهـا  ،لم تكن حدثا طارئا في مسيرة تاريخ العراق المعاصر ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة      

ـــه ومتقـــاطع معـــه فـــي اتجاهاتـــه السياســـية  تحـــوال حاســـما نقـــل العـــراق مـــن واقـــع محـــدد إلـــى واقـــع أخـــر متنـــاقض ل
  .)١( واالقتصادية واالجتماعية

وتحـــدث عنهـــا الكثيـــر فهـــي كانـــت ثـــورة ضـــد الظلـــم  ،١٩٥٨تمـــوز  ١٤رة وقـــد كتـــب الكثيـــر عـــن أســـباب ثـــو      
حيــث تعــرض الشــعب للحرمــان ، )٢(مريــر للشــعب العراقــيوالتخلــف وصــرخة للــتخلص مــن الغــبن الطويــل والظلــم ال

لقـــد كانـــت ، والجـــوع والتـــأخر وســـلب الخيـــرات وتكبيلـــه باتفاقيـــات ومعاهـــدات وأحـــالف خدمـــة للســـيطرة االســـتعمارية
عبــد اإللـــه وصــاية العــرش ســـنة  األســرة الحاكمــة هــي أســـاس االســتعمار واإلقطــاع فـــي العــراق والســيما منـــذ تــولي

فـي الوقـت نفسـه القـانون  وأعطـى، مشاريعه تنفذوجوده و  تدعما و االستعمار البريطاني وجودهدعم فقد ، ١٩٣٩
لملـــك حـــق حـــل البرلمـــان وٕاقالـــة الـــوزارة لقـــد عملـــت الطبقـــة الحاكمـــة علـــى بقـــاء ل ،١٩٢٤الصـــادر ســـنة  األساســـي

لـم  يـةالنفطوات شـديد وان الثـر األوضـاع التـي تخـدم مصـالحها مـن دون تغيـر وكانـت عجلـة اإلصـالح تـدور بـبطء 
وثـراء فـاحش ونفـوذ يـزداد  د على إنشـاء طبقـة ذات مصـالح مركـزةتكن تصرف في خدمة الشعب وٕانما كانت تساع

ومثــاال واحــدا يكفــي لقيــام حكومــات العهــد الملكــي بتبديــد ثــروات الــبالد حيــث أنفقــت الحكومــة أكثــر مــن ،باســتمرار
بينمـا كـان يسـكن حـوالي مائـة إلـف نسـمة مدينـة ، وتأثيثهما عشرة ماليين دينار إلنشاء قصر ملكي ومبنى للبرلمان

فـــي مســـتوى معيشـــة ال يمكـــن تصـــورها مـــن الحطـــة ، بغـــداد مـــن العـــراقيين فـــي مســـاكن ال تصـــلح إلقامـــة اإلنســـان
  .)٣(والتأخر
مـــوز منهـــا تطـــورات القضـــية الفلســـطينية ت ١٤اب عربيـــة معينـــة فـــي تفجيـــر ثـــورة ســـاعدت عوامـــل وأســـبوقـــد       
ا موقـف وُ عـدالـذين ، ن وخاصـة الضـباط مـنهمتركت أثرا عميقا في نفـوس العـراقيي ١٩٤٨المفجعة في سنة  اونكبته

، ١٩٥٢وثـورة مصـر سـنة ، النظام الملكي تجاهها خيانة كبيرة ال تغتفـر فأخـذوا بـالتفكير للـتخلص مـن ذلـك النظـام
قــد أفقــدها الكثيــر  ة تجــاه القضــايا العربيــةمواقــف الحكومــة العراقيــة المتخاذلــو ، ١٩٥٦ العــدوان الثالثــي عليهــا ســنةو 

كمـا أدت جبهـة ، )٤(النظـام  ذلك فئات اجتماعية عديدة بأنه ال سبيل سوى الثورة للخالص من تمن سمعتها وتيقن
                                                            

  ١٩٠ص.١٨٠ص، )١٩٧٩،بغداد(، دار الرشيد، في العراق ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة ، ليث عبد الحسن الزبيدي) ١(
غير (أطروحة دكتوراه ، ١٩٦٨-١٩٥٨التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق ، غصون مزهر حسين المحمداوي )٢(

  ٢٥ص،  ٢٠٠٥،ة التربية للبناتكلي ،جامعة بغداد، )منشورة
  ٢٦ص. ٢٥ص،المصدر نفسه) ٣(
، منشورات فرصاد، ١ط، عفيف الرزاز: ترجمة، الكتاب الثالث، الشيوعيون والبعثيون والضباط األحرار، العراق، حنا بطاطو) ٤(
   بيت الحكمة، ١ط، ١ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، نوري عبد الحميد وآخرون، ٥٩ص، )٢٠٠٥، تهران(
، مجيد خدوري، ٣٧ص،)١٩٦١،بغداد(، تموز والضباط األحرار ١٤قصة ثورة ، صبيح علي غالب، ١٣ص، )٢٠٠٠،بغداد(

  ١٦ص.٩ص،)١٩٧٥،بيروت(، ق الجمهوريالعرا
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 الرغم مــن حــدوث عــدة محــاوالت للقيــاموبــ، مهمتهــا فــي تعبئــة الجمــاهير ضــد النظــام الملكــي ،)١(االتحــاد الــوطني 
الـذي تأسـس فـي العـراق ، )٣(علـى أيـة حـال توصـل تنظـيم الضـباط األحـرار، )٢(أنها لم تفلـح إال ١٩٥٨بالثورة سنة 
لتســوية بــين حقيقيــة مؤداهــا وهــي وجــود تنــاقض غيــر قابــل ل إلــى، فــي مصــر ١٩٥٢) يوليــو(تمــوز ٢٣غــداة ثــورة 

لثورة الضــباط األحــرار إصــرارا علــى التــدخل وقــد زاد عجــز الزعمــاء المــدنيين عــن القيــام بــا، النظــام الملكــي والشــعب
ن صــدرت األوامــر مــن رئاســة أبعــد ، باط األحــرار لتنفيــذ الثــورةللضــ لفرصــة المناســبةوجــاءت ا، )٤(والقيــام بــالثورة 

لــواء المشــاة العشــرين فــي معســكر جلــوالء  إلــى، ١٩٥٨ ســنة أواخــر حزيــران فــي العامــة للجــيش العراقــي األركــان
إذ كان هناك طلب مساعدة من الجـيش العراقـي موجـه مـن قبـل ملـك  إلى األردنتموز  ١٤باالستعداد للتحرك يوم 

ومســاندة  ،)٥(األردن الــذي كانــت لديــه مخــاوف مــن إن ثــورة مضــادة للغــرب فــي لبنــان يمكــن إن تنتقــل إلــى مملكتــه
ــا تحــرك، )٦( ولــدعم حكومــة االتحــاد الهاشــمي، ت الصــهيونيةالجــيش األردنــي ضــد التهديــدا الــزعيم الــركن عبــد  هن

                                                            

الل من الحزب الوطني الديمقراطي وحزب االستق، ١٩٥٧هي جبهة سرية تكونت في ربيع سنة : جبهة االتحاد الوطني) ١(
نص ميثاقها على تنحية نوري السعيد وحل ، لتحقيق الحرية واالستقالل للشعب العراقي، والمستقلين وحزب البعث والحزب الشيوعي

المجلس النيابي والخروج من حلف بغداد وتوحيد سياسة العراق مع سياسة البالد العربية ومقاومة التدخل االستعماري وانتهاج سياسة 
وٕاطالق الحريات الديمقراطية الدستورية وٕالغاء اإلحكام العرفية وٕاطالق سراح السجناء ، ها الحياد االيجابيعربية مستقلة أساس

: والموقوفين السياسيين وٕاعادة المدرسين والموظفين والمستخدمين والطالب المفصولين ألسباب سياسية للمزيد من التفصيل ينظر
في ، ٦٤٠٣العدد ، الزمان، ١١ص، )١٩٨٦، بغداد(، منشورات مكتبة آفاق عربية، سقوط النظام الملكي في العراق، فاضل حسين

   ١٩٥٨تشرين الثاني  ٢٦
   ١٩٠ص.١٨٠ص، المصدر السابق، للتفاصيل عن هذه المحاوالت يراجع ليث عبد الحسن الزبيدي) ٢(
تعود بدايات تأسيسها إلى سنة ، بيةمجموعة عسكرية سرية داخل الجيش العراقي مدعومة من القومية العر : الضباط األحرار) ٣(

وكان أول ، عندما شارك الجيش العراقي في حرب فلسطين ولمس الضباط تهاون النظام الملكي تجاه القضية الفلسطينية، ١٩٤٨
كان هدف التنظيم في البداية هو التخلص من الوصي على ، ١٩٥٢من رسم البداية األولى للتنظيم هو رفعت الحاج سري سنة 

وكانت معظم أهداف ومبادئ التنظيم قريبة من األهداف والمطالب ، لعراق األمير عبد اإلله ومن رئيس الوزراء نوري سعيدعرش ا
والقضاء على اإلقطاع وٕاعادة توزيع األراضي على ، الوطنية والقومية وقد تمثلت بإلغاء النظام الملكي وٕاقامة النظام الجمهوري

وٕاقامة عالقات مع دول المعسكر االشتراكي للمزيد من التفصيل  ،يا والخروج من منطقة اإلسترلينيدوتحرير العراق اقتصا، الفالحين
غير (رسالة ماجستير، ١٩٦٨ - ١٩٥٨دور ضباط الجيش في التطورات السياسية في العراق ، صالح خلف مشايالغريري: ينظر
 ٣٥ص.٢٩ص، ٢٠٠٤، تنصريةالجامعة المس، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، )منشورة

 ١٥٣ص، )٢٠٠٩،بغداد(،مطبعة جعفر العصامي، دراسات تحليلية في تاريخ العراق المعاصر، عبهول يتعبد اهللا شا) ٤(
، م.د(، منشورات الرافد، ١ط، وليد عبد األمير علوان: ترجمة، العراق في ماضيه وحاضره، جيف هان.كارن دابروفسكي) ٥(

 ١٣٩ص، )٢٠١٥
جاء تأليفه بمثابة رد ، بناء على رغبة بريطانيا، ١٩٥٨شباط  ١٤اتحاد عقد بين مملكتي العراق واألردن في : الهاشمي االتحاد) ٦(

تكونت بموجبه وزارة اتحادية برئاسة نوري السعيد الذي استقال من ، ١٩٥٨سياسي على الوحدة المصرية السورية في أوائل شباط 
    وقد ز في العراق رئيسا لهذا االتحادتمو  ١٤ثم أصبح الملك حسين بعد ثورة ، وزارة االتحاديةمنصبه رئيسا للوزراء ليصبح رئيسا لل

وٕازالة الحواجز الكمركية وتنسيق ، وتكوين جيش موحد، تضمن هذا االتحاد بنودا عدة منها وحدة السياسة الخارجية بين الدولتين
=       باالنسحاب من هذا االتحاد للمزيدوفي آب من السنة نفسها اصدر العراق قرارا ، السياسة المالية واالقتصادية بين الدولتين
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والعقيـد الـركن عبـد السـالم تمـوز  ١٤مـع أعضـاء لجنـة ، الضـباط األحـرار على رأس مجموعـة مـن ،)١(الكريم قاسم
قاســم قــد وضــع تنفيــذ الثــورة التــي كــان عبــد الكــريم و  تحركــت نحــو بغــداد بــدال مــن التوجــه إلــى األردن، )٢(عــارف
فقــد تمــت الســيطرة علــى دار اإلذاعــة فــي الصــالحية ، وبــدا علــى الفــور بالســيطرة علــى األهــداف المرســومة ،خطتهــا

وقصر الرحاب والبالط الملكي ووزارة الدفاع وعلى جميع الجسـور التـي تـربط الرصـافة بـالكرخ حتـى أصـبح النظـام 
الركيــزة األساســية فــي بنــاء للثــورة  األولبيــان اليعــد و  ،)٣(الملكــي فــي اقــل مــن ســاعة فــي قبضــة الضــباط األحــرار

وجـاء  النظام السياسي وتم إعداده بعناية فجاء مستلهما للظروف التاريخية التي مر بها الشـعب العراقـي قبـل الثـورة
إن الحكـم يجـب أن يعهـد إلـى حكومـة تنبثـق مـن الشـعب وبـوحي منـه، "تمـوز  ١٤جاء في البيان األول لثورة " فيه 

                                                                                                                                                                                                     

، كريم صبح: ترجمة، ١٩٧١ -١٩٥٨األنموذج المتغير للسلطة السياسية في العراق ، ورنزو كنت كمبولل: التفصيل ينظرمن =
  ١٣٢ص، )٢٠١٦، بغداد(، مطبعة جعفر العصامي، ١ط
أكمل ، في محلة المهدية من رصافة بغداد، ١٩١٤تشرين الثاني  ٢١ولد في بغداد ، هو عبد الكريم قاسم محمد بكر الزبيدي) ١(

ومن ثم ، ثم خدم في سلك التعليم سنة واحدة في قضاء الشامية التابعة للواء الديوانية، ١٩٣١بتدائية والثانوية فيها سنة دراسته اال
 - ١٩٤٠ثم دخل كلية األركان ، ١٩٣٤نيسان  ١٥وتخرج منها برتبة مالزم ثان في ، ١٩٣٢التحق بالكلية العسكرية في خريف 

 ١٩٣٥شارك في العديد من الحركات العسكرية في الفرات األوسط سنة ، ة تعليمية عسكريةبعدها أرسل إلى انكلترا في بعث، ١٩٤١
منح العديد من األوسمة ، وكان برتبة مقدم ركن ١٩٤٩ -١٩٤٨وشارك في حرب فلسطين األولى عامي ، ١٩٤٥وحركة برزان 

اشرف على التخطيط والتنفيذ  ١٩٥٧لتنظيم سنة ومكافآت االمتياز انضم إلى تنظيم الضباط األحرار وأصبح رئيسا للجنة العليا ل
وفي سنة ، للدفاع اً التي قضت على النظام الملكي وأصبح قائدا عاما للقوات المسلحة ورئيسا للوزراء ووزير  ١٩٥٨تموز   ١٤لثورة 
مجلس ، و.ك.د: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٦٣شباط  ٩رقي إلى رتبة فريق وبعد شهر من ترقيته اعدم في انقالب  ١٩٦٣
عبد الكريم ، محمد عبد الكريم الصفار، ٢ص.١ص، "موجز حياة عبد الكريم قاسم"عنوان الملفة ، ٦٢/٤١١تسلسل الملفة ، السيادة

  ٥٠٨ص، موسوعة إعالم وعلماء العراق، حميد المطبعي ، ١٥ص.٢ص، )١٩٥٩،بغداد(، قاسم كما عرفته في شخصيته وزعامته
في  ١٩٢١آذار  ٢١الرئيس األول للجمهورية العراقية ولد في ، ن ياس بن خضير الجميليهو عبد السالم محمد عارف ب) ٢(

أتم دراسته االبتدائية في مدرسة دار السالم ثم أكمل الثانوية في ثانوية الكرخ ، محلة سوق حمادة الواقعة في جانب الكرخ ببغداد
اشترك في ثورة مايس ، برتبة مالزم ثان ١٩٤١ج فيها سنة يتخر وفي شباط من السنة ذاتها التحق بالكلية العسكرية ل، ١٩٣٨سنة 

أيلول  ٣وفي ، ١٩٥١نيسان  ٢٣وتخرج فيها بتاريخ   ١٩٤٩التحق بكلية األركان  سنة ، ١٩٤٨وفي حرب فلسطين سنة  ١٩٤١
م إلى الضباط األحرار في انض، أصبح أمر الفوج الثالث لواء التاسع عشر الذي سمي فيما بعد بالفوج الثالث للواء العشرين، ١٩٥٤

أصبح نائبا لرئيس الوزراء  ١٩٥٨تموز ١٤وبعد تفجير ثورة ، في بغداد وتوثقت عالقته مع عبد الكريم قاسم ١٩٥٧كانون الثاني 
اعفي من جميع مناصبه وعين سفيرا للعراق في بون وعند رجوعه إلى العراق أودع  ١٩٥٨وفي تشرين األول ، ووزير للداخلية
ن أعين رئيسا للجمهورية بعد  ١٩٦٣ط شبا ٨وبعد انقالب ، ١٩٦١ثم أطلق سراحه سنة ، ١٩٥٩م عليه باإلعدام سنة السجن وحك

في السياسة العراقية والعربية في  مهماً لعب دورا ، النظام الملكيالتي أطاحت ب ١٩٥٨تموز  ١٤كان هذا المنصب معلقا منذ ثورة 
ن المعسكرين الشرقي والغربي حتى وفاته في حادث تحطم طائرته أثناء زيارته للبصرة في ظروف دولية معقدة إبان الحرب الباردة بي

، )١٩٩٠،دادبغ(، مطبعة الديوان،  ١ط، حكايات وشخصيات وتواقيع، احمد فوزي: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٦٦نيسان  ١٣
  ١٦٣ص،١٥٥ص ،دراسات تحليلية في تاريخ العراق المعاصر، عبهول يتعبد اهللا شا، ٨٠ص،٧٧ص

، )ت.د، م.د(، المكتبة العالمية، تموز وعبد الكريم قاسم في الوثائق البريطانية ١٤ثورة ، وليد محمد سعيد االعظمي) ٣(
  .١٤ص.١٣ص
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وهذا ال يتم إال بتأليف جمهورية شعبية تتمسك بالوحـدة العراقيـة الكاملـة، وعليـه فـأن هـذه الحكومـة تسـمى مـن اآلن 
البيـان ، ١٩٥٨تمـوز  ١٤تأكد من مقتل العائلة المالكة أذيـع فـي اليـوم نفسـه ن تم الأوبعد  ،)١( "الجمهورية العراقية

تشــكيل مجلــس الســيادة مــن  إن، )٢(وطنيــة بتــأليف مجلــس الســيادة بتوقيــع القائــد العــام للقــوات المســلحة الو الثــاني 

                                                            

  ١٩٥٨تموز  ٢٣في ، ١العدد ، يراجع نص البيان األول في جريدة الوقائع العراقية) ١(
تموز ولم يكن متفقا عليه قبل إعالن الثورة الن الضباط األحرار  ١٤في  شكل مجلس السيادة بموجب البيان الثاني الصادر) ٢(

اتفقوا على تأليف مجلس لقيادة الثورة لمنع االنفراد بالسلطة لكن الثنائي قاسم وعارف اتفقا على تشكيل مجلس السيادة ليحل محل 
العشرون من الدستور المؤقت الذي أصدرته مجلس قيادة الثورة وانيطت بالمجلس صالحيات رئيس الجمهورية إذ نصت المادة 

في  اً حكومة الثورة على إن يتولى رئاسة الجمهورية مجلس السيادة المؤلف من رئيس وعضوين بصيغة مشابهه لما كان موجود
ثة وكان األعضاء الثال،  من شخصيات هادئة ورزينه وليس لها طموح سياسي يهدد قاسم وعارف ةالسودان واختارا أعضائه الثالث

أوجبت التأثيرات الشخصية ، يمثلون المكونات الرئيسية في العراق السنة والشيعة والكرد لالطالع بالمهام البروتوكولية لرئاسة الدولة
  : وتألف المجلس من، والسياسية دورا بارزا في تعيين الثالثة

دخل المدرسة السلطانية ، غداد في العام التاليثم عاد إلى ب ١٩٠٤ولد في العمارة سنة : الفريق الركن محمد نجيب الربيعي -١
تخرج ، ١٩٢٤االبتدائية في بغداد ثم التحق بالثانوية المركزية وبعد تخرجه التحق بالدورة األولى للكلية العسكرية التي افتتحت سنة 

تدرج  ١٩٣٤دخل كلية األركان  ،عرف عنه امتيازه بالسرية التامة والصبر والشجاعة واالستقامة، برتبة مالزم ثان ١٩٢٧منها سنة 
وبعد نجاح ثورة تموز في العراق تقلد منصب رئيس مجلس السيادة ، ١٩٥٧في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة فريق ركن في 

رسالة ، ١٩٦٣-١٩٥٨مجلس السيادة والقضايا الوطنية والقومية في العراق ، كريم مراد عاتي: للمزيد من التفصيل ينظر 
  ٥٧ص.٥١ص، ٢٠٠٣،الجامعة المستنصرية، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، )ر منشورةغي(ماجستير

ولد في   ،من ابرز شخصيات عائلة آل كبة المعروفة خالل القرن العشرين، داعية قومي وطني، وعضوية محمد مهدي كبة -٢
درس في الكتاتيب وفي مدرسة أهلية بسامراء سنة ، جارةمن أسرة بغدادية عريقة اشتهرت بالعلم والت، ١٩٠٠مدينة سامراء سنة 

ثم انتقل مع والده إلى مدينة ، ١٩١٧وتعلم دروسا على أيدي فقهاء محليين حتى احتلت سامراء من قبل االنكليز سنة  ١٩١٠
البريطاني  بدأ حياته السياسية في مطلع العشرينات عندما عمل مع رفاقه في التحريض ضد الحتالل، ١٩١٨الكاظمية سنة 

أسهم في نهاية العشرينات في ، وتجلى دوره في ثورة العشرين سواء في خطبه أو من خالل المنشورات المنددة باالحتالل، للعراق
) نادي المثنى بن حارثة الشيباني(وفي الثالثينات أسس مع مجموعة من القوميين) الجمعية الوطنية(تأسيس حزب وطني معارض 

إلى الحياة الحزبية فأسس حزب االستقالل وتولى رئاسته  ١٩٤٦وعاد في سنة ، بعد فشل حركة مايس ١٩٤١ إال انه أغلق في سنة
وبعد نجاح الثورة أصبح احد أعضاء مجلس السيادة للمزيد من التفصيل ، ثم أصبح وزيرا للتموين في وزارة السيد محمد الصدر

  ،  )١٩٦٥، بيروت(، دار الطليعة، ١ط، ١٩٥٨ -١٩١٨مذكراتي في صميم اإلحداث ، محمد مهدي كبة: ينظر
ولد من عائلة النقشبندي الكردية المشهورة في قرية يامرني من قضاء العمادية التابعة لمتصرفية الموصل : خالد النقشبندي - ٣

كلية الحقوق ونال شهادة ، ١٩٤٥برتبة مالزم ثان ثم تخرج من كلية األركان سنة  ١٩٣٧تخرج من الكلية العسكرية سنة ، آنذاك
في رانية في  ١٩٥٧وانتقل إلى السلك اإلداري فعين قائم مقام حتى سنة  ١٩٥٢وقد اعتزل الخدمة في الجيش سنة ، ١٩٥٠سنة 

ليصبح بعد ذلك احد أعضاء مجلس السيادة ، ١٩٥٨تموز  ١٤ثم أنيطت به متصرفية لواء اربيل حتى ، كويسنجق في حلبجة
      ، ٣٢ص، ١ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، بد الحميد العاني وآخروننوري ع: للمزيد من التفصيل ينظر

مصطفى : ترجمة ، ٢٠٠٨-١٩١٤موجز تاريخ العراق، هالة فتاح فرانك كاسو، ٨٦ص.٧٦ص، المصدر السابق، كريم مراد عاتي
 ٦٠ص ،)ت.د، بغداد(، دار المرتضى، نعمان احمد
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المســائل المهمــة والعاجلــة التــي يجــب معالجتهــا مــن قبــل الثــوار وذلــك إلضــفاء الشــرعية علــى المراســيم والبيانــات 
ـــذلك صـــدر المرســـوم الجمهـــوري رقـــم ، الصـــادرة الـــذي حصـــر جميـــع ) ١(ومنعـــا النفـــراد شـــخص واحـــد بالســـلطة ل

بمنصـــب  األولبعـــد تعيـــين ، فالســـلطات العســـكرية والمدنيـــة بأيـــدي كـــل مـــن عبـــد الكـــريم قاســـم وعبـــد الســـالم عـــار 
وبهـــذا تـــم حصـــر جميـــع  ،)١(لقائـــد العـــام للقـــوات المســـلحةوالثـــاني بمنصـــب معـــاون ا ،للقـــوات المســـلحة القائـــدالعام

  .)٢(السلطات المدنية والعسكرية في هاتين الشخصيتين

ولترسـيخ هـذه السـلطات ، الكريم قاسم هو قائـدا للثـورةن عبد أدر المرسوم األول عرف العراقيون ن صأوبعد       
س ســم مجلــبرئاســة عبــد الكــريم قاســم وبأإلعــالن الــوزارة ألولــى فــي العهــد الجمهــوري ) ٢(المرســوم رقــم  أكثـر صــدر

عـين ومـا يهمنـا هنـا علـى وجـه التحديـد هـو ت، )٣(عشـر وزيـراً  يمكونـة مـن اثنـ، ١٩٥٨تمـوز  ١٤السيادة فـي مسـاء 
السياسـية الـذي أعلـن عـن برنامجـه لإلصـالح المـالي بغيـة تحقيـق أهـداف الثـورة  ،)٤(محمد حديد وزيرًا للمالية فيها 

طبيعــة هــذه البــرامج بــان  ن محمــد حديــديبــو ، علــى تحقيقهــا بحيــث تعمــل وزارة الماليــة، واالقتصــادية واالجتماعيــة
ريع األعمـار بدال من التركيز علـى مشـا، الحكومة متلهفة لتحسين ظروف المعيشة الحالية في العراق كخطوة أولى

ن تؤلــف مــن كافــة أقــرر مجلــس الــوزراء ، ١٩٥٨تمــوز  ٢٤ وفــي، )٥(ذات األمــد البعيــد كمــل فعــل النظــام القــديم
تــأليف لجنــة  ١٧٢وتحقيقــا لهــذا األمــر قــررت وزارة الماليــة وفــق األمــر الــوزاري المــرقم ، )٦(رالــوزارات لجــان التطهيــ

                                                            

  ١٩٥٨تموز  ٢٣في ، ١العدد ، الوقائع العراقية) ١(
، دار مصر للطباعة، ١ط، ١ج، مصطفى نعمان احمد: ترجمة، العقد الجمهوري األول، تاريخ العراق المعاصر، فيبي مار) ٢(
  ١٩٥٨تموز  ٢٣في ، ١العدد ،الوقائع العراقية ، ٢٠ص.١٨ص) ٢٠٠٩، القاهرة(
والعقيد الركن عبد السالم عارف نائب رئيس ، تألفت الوزارة من الزعيم عبد الكريم قاسم رئيسا للوزراء ووكيال لوزير الدفاع) ٣(

، ومصطفى علي وزيرا للعدلية، وعبد الجبار الجومرد وزيرا للخارجية، ومحمد حديدا وزيرا للمالية، الوزراء ووكيال لوزير الداخلية
وبابا علي وزيرا للمواصالت ، وناجي طالب وزيرا للشؤون االجتماعية، وجابر عمر وزيرا للمعارف، لالقتصادوٕابراهيم كبة وزيرا 

ومحمد صديق ، وهديب الحاج حمود وزيرا للزراعة، ومحمد صالح محمود وزيرا للصحة، وفؤاد الركابي وزيرا لألعمار، واإلشغال
، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، عبد الحميد العاني وآخرون نوري: شنشل وزيرا لإلرشاد للمزيد من التفصيل ينظر

مطبعة ، ٢ط، تموز ١٤استعادة الزعيم وحوارات وأراء عراقية من الزعيم عبد الكريم قاسم وثورة ، عقيل الناصري، ٣٤ص، ١ج
    ٧١ص، )٢٠١٣، بيروت(، البصائر

  .سيتم تناوله مفصال ) ٤(
، بيت الحكمة، ١ط، ٢ج، عبد الوهاب القصاب: مراجعة، ١٩٥٩-١٩٥٨العراق في الوثائق البريطانية  ،خليل إبراهيم حسين) ٥(
  ٦٣ص، ١ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، نوري عبد الحميد العاني، ٣٩ص، )٢٠٠٠، بغداد (
ن تقدم هذه اللجان تقاريرها إلى لجنة تطهير أ لجنة يؤلفها الوزير من بين موظفيها لدرس اضبارات الموظفين وكفاءتهم على) ٦(

، ١٦ص، "مقررات "عنوان الملفة، ٧٥/٤١١تسلسل الملفة ، مجلس السيادة، و.ك.د: عليا للبت في األمر للمزيد من التفصيل ينظر
  ١٩٥٨أب  ٤في ، ٤العدد ، الوقائع العراقية، ١٩٥٨تموز  ٢٤قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د
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بعــد  إن مــن أوائـل األمــور التــي أولتهـا وزارة الماليــة، )١( التـابعين لهــان المــوظفين لدراسـة تطهيــر الجهـاز اإلداري مــ
فـي  العراقيـة بعـد العهـد الجديـد اهتمامها البالغ في مسالة تهيئة الكادر الالزم لتنفيذ سياسـة الجمهوريـة العهد الجديد

الــوزارة وأولهــا منصــب ر الشخصــيات التــي تشــغل المراكــز الحساســة فــي يــالشــؤون الماليــة وكــان ذلــك يســتوجب تغي
ومديريــة الكمــارك العامــة  والحــال ينطبــق علــى مديريــة الــواردات العامــة ومديريــة التقاعــد العامــة ،مــدير الماليــة العــام

، )٢(فضال عن المصـارف الحكوميـة التـي شـملتها عمليـة التطهيـر الـوظيفي التـي انتهجتهـا الـوزارة  ،مختلفة مددفي 
وهنا ال بـد مـن اإلشـارة إلـى ، )٣(لجنة لمتابعة أموال األسرة المالكة السابقة في العراق  وألفت اإلدارة المالية الجديدة

فكــان مــن أهــم ، بشــأن الكســب الغيــر مشــروع علــى حســاب الشــعب، ١٩٥٨آب  ١٦الصــادر فــي  ١٥قــانون رقــم 
ن خـالل تقـديم إقـرار القوانين التي خصت النزاهة ومكافحة الفساد المالي واإلداري وٕاساءة استخدام نفـوذ الوظيفـة مـ

وال ســـيما األســـهم والســـندات والحصـــص فـــي الشـــركات وعقـــود ، يتضـــمن مـــا لـــه مـــن أمـــوال منقولـــة أو غيـــر منقولـــة
لرجـال العهـد الملكـي ومـوظفي " مـن أيـن لـك هـذا"بقـانون  عرف، لمعادن واألحجار الثمينةالتأمين والنقود والحلي وا

                                                            

والسيد احمد عبد الباقي ، حيث ضمت كل من السيد عبد الوهاب مصطفى الدباغ مدير المصرف الزراعي العام رئيسا لها )١(
   معاون مدير المالية العام، والسيد أمين عبد الكريم، والسيد تقي الوسواسي معاون مدير ضريبة الدخل العام، مدير الميزانية العام

معاون مدير اإلحصاء واألبحاث في البنك المركزي العراقي والسيد عبد المجيد لطفي رئيس مالحظي ، الحسن زلزلة والدكتور عبد
حيث دعت إلى إبعاد ، ١٩٥٨أب  ٥وعقدت اللجنة اجتماعها األول في مقر وزارة المالية بتاريخ ، الذاتية في ديوان وزارة المالية

باطات أو والءات بالنظام الملكي سواء داخل ديوان الوزارة أو في المديريات التابعة لها الموظفين ذوي السلوك السيئ ومن لهم ارت
، ن تكون هذه المعلومات ال تستهدف المصلحة العامةأالمعلومات التي تقدم إليها بشرط ورحبت اللجنة ب، الرسمية وشبه الرسمية

وتعهدت اللجنة ، وان ترد بأسماء صريحة وعناوين واضحة، يةلإلغراض الشخصاالنحياز  وان تكون المعلومات المقدمة بعيدة عن
وتم تمديد فترات ، بسرية األسماء هذا وقد خصصت اللجنة صندوقا للشكاوي والمظالم في ديوان وزارة المالية لتلقي هذه المعلومات

المالية من العناصر التي ال يتفق  كي يتخلص الجهاز اإلداري لوزارة، تلقي هذه الشكاوى بعد نفاذ قانون تطهير الجهاز الحكومي
إمالء الوظائف الشاغرة بالعناصر الوطنية الكفؤة يؤمنه قانون  كما إن السرعة التي يتطلبها، بقاؤها بمصلحة الجمهورية العراقية

وزارة ، و.ك.د: للمزيد من التفصيل ينظر ألن األجراءات التي يتطلبها قانون الخدمة المدنية في ذلك تستغرق وقتا طويال، التطهير
، و.ك.د، ١٠ص، "لجنة التطهير العليا للجهاز الحكومي في وزارة المالية" موضوع الملفة ، ٣٨٩/٤٢١١٠تسلسل الملفة ، المالية

  ١٢ص، "وزارة المالية في العهد الجمهوري "عنوان الملفة، ٥٠٢/٤١١تسلسل الملفة ، مجلس السيادة
 .٣٣٥ص.٣٣٣ص، )٢٠٠٦، بيروت(،دار الساقي ، ١ط، الصراع من اجل الديمقراطية في العراق، مذكراتي، محمد حديد )٢(
والتي ) والمجوهرات والذهب، واألرصدة، والقصور، األراضي(هي األموال المنقولة وغير المنقولة لألسرة المالكة في العراق ) ٣(

وعبد اإلله وما ورثت ، روعه وزوجته والملك علي ابن الملك حسين وفروعه وزوجتهتشمل الملك فيصل األول ابن الملك حسين وف
ن تصادر هذه األموال لمصلحة الشعب العراقي أعلى ، الشريف حسين وفروعه وزوجتهواألمير زيد ابن الملك ، زوجته من تركته

حق في تعيين أي شخص يحمل الجنسية العراقية ولوزارة المالية ال، وتسجل باسم وزارة المالية العراقية ولها حق التصرف بها
، وضمت اللجنة اللواء الركن عبد القادر سعيد المدير العام إلدارة األسرة المالكة السابقة، إلدارتها سواء كان داخل العراق أو خارجه

ك الزيبق القائم بأعمال السفارة والسيد عبد المل، والعقيد فاضل جاسم المختار رئيس لجنة جرد القصور الملكية ورجال العهد السابق
تسلسل ، وزارة المالية، و.ك.د: العراقية في لندن ومحاميها المستر الستر تومسن ومحاسبها خالد حمدي للمزيد من التفصيل ينظر

اللغز  ،خليل إبراهيم حسين، ٤ص، "األموال غير المنقولة لألسرة المالكة العراقية السابقة"عنوان الملفة ، ٢٦/٤٢١١٠٦الملفة 
   ٢٩٢ص.٢٥٠ص،  )١٩٩٠، بغداد(، المحير عبد الكريم قاسم بدايات الصعود
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ن سياســة اإلدارة الجديــدة هــي أويلحــظ . )١(العهــد الجمهــوري الجــدد وال زال ذلــك القــانون نافــذا إلــى وقتنــا الحاضــر 
  . اإلصالح وٕازالة التبذير والفساد 

، الماليــة خــالل الفتــرة المبحوثــة وزارةلموقــع  مــن التعــريج ال بــد لهيكــل اإلداري لــوزارة الماليــةعــن اقبــل التطــرق      
 ،)٢( القشــلة بنايــة فــي، ١٩٥٨تمــوز  ١٤حتــى قيــام ثــورة و منــذ تشــكيل الحكومــة العراقيــة المؤقتــة موقعهــا  حيــث كــان

وتعـد فـي طليعـة المعـالم الحضـارية التـي ، من األبنية التي شهدت الكثيـر مـن اإلحـداث التـي مـرت بهـا الـبالد وهي
ئف التـي أدتهـا واإلحـداث التـي شـهدتها حيث امتلكـت مجموعـة مـن المقومـات ومنهـا الوظـا، جسدت الهوية العراقية

منهـا وزارة الماليـة منـذ وكانـت بدايـة لتأسـيس الـوزارات فـي العهـد الملكـي و ، والموقع الجغرافي المميز وطريقة بنائهـا
ـــوزارات ، ١٩٢٠ســـنة  ـــة والمعـــارفومنهـــا  األخـــرىمـــع العديـــد مـــن ال منطقـــة شـــبه مســـتطيلة تتـــراوح  وهـــي، الداخلي

يحـــدها مـــن الشـــمال وزارة  بوابـــات تحتـــوي علـــى ثـــالث، نهـــر دجلـــة لـــف متـــر علـــى ضـــفافمســـاحتها مـــا يقـــارب األ
ومــن الشــرق شــارع الســراي ومــن ، "المركــز الثقــافي البغــدادي"الداخليــة ومــن الجنــوب دار المحــاكم التــي هــي حاليــا 

العســـكرية الثكنـــة " مبنـــى الســـراي"بعـــد  ١٨٥٠ســـنة منـــذ القشـــلة بنـــاء الشـــروع فـــي وتـــم ، الغـــرب يحـــدها نهـــر دجلـــة
حيـث كـان مركـز وزارة الماليـة  ،)٣(فـي عهـد الـوالي العثمـاني مـدحت باشـا ، ١٨٦٨ سـنة هاءٌ بنا وأكتمل، للعثمانيين

اســة حيــث الــوزارة وتوابعهــا فــي الطــابق األول بــالقرب مــن رئ، آنــذاك مــدخل البــاب الوســطى للمجمــع الحكــوميعنــد 
  ) ٤(لية واالقتصادية للبالدفي رسم السياسة الما الكبير لهذه الوزارة ودورها الوزراء نظرا لألهمية البالغة

، ١٩٥٩أيــار  ٣فــي  ٧٤قــانون الســلطة التنفيذيــة رقــم  ١٩٥٨تمــوز  ١٤بعــد ثــورة  شــرعت الحكومــة العراقيــة     
الذي نص على أعادة ترتيب إدارات الدولة على وفق قاعدة التخصص مما جعله خطوة نوعيـة فـي سـبيل إصـالح 

ولـم يقتصـر قـانون السـلطة التنفيذيـة علـى اسـتحداث عـدد ، بشكل عام واإلدارة الماليـة بشـكل خـاص النظام اإلداري
القــانون رســم و ، )٥(الماليــة  فــزاد فــي تشــكيالتها ومنهــا وزارة، ىمــن اإلدارات الجديــدة بــل امتــدت إلــى اإلدارات األخــر 

                                                            

، كلية التربية، )غير منشورة(رسالة ماجستير، ١٩٦٣ -١٩٥٨النظام اإلداري في العراق ، جحيو عبود الجوراني رحمن مخيلف) ١(
  ١٤٢ص.١٤١ص، ٢٠١٥، جامعة واسط

ومبنى القشلة قرب شارع ، الذي يمكث فيه الجنود ثكنة العسكريةالحصن أو ال ل تعني المكان أوكلمة تركية األص: القشلة) ٢(
في ، ٤٥٠٦العدد ، جريدة الصباح: وهو موقع المدرسة الموفقية سابقا للمزيد من التفصيل ينظر، "شارع المتنبي حاليا"األكمكخانة 

  ٢٠١٤حزيران  ١٧
انخرط في سلك الوظائف الحكومية موثقا ، ه موالي للغربسياسي عثماني وٕاصالحي ذو توج) ١٨٨٤-١٨٢٢(مدحت باشا ) ٣(

قام خاللها ، ودام حكمه فيها ثالث سنوات، ١٨٦٩تولى والية بغداد سنة ، أواصر عالقاته ببعض ذوي الشأن من رجال الدولة
صدر فرمان  ١٨٧٢وفي سنة ، فواليا لسالنيك، عد ذلك صدرا أعظم ألمد قصيرأصبح ب، ألمن وٕانشاء مشاريع جديدةبتأمين ا

فوالية أزمير، ثم حوكم بتهمة االشتراك في اغتيال السلطان عبد العزيز ونفي إلى  ١٨٧٨تولى بعد ذلك والية سوريا ، سلطاني بعزله
)  ١٨٧٢ -١٨٦٩(محمد عصفور سلمان، العراق في عهد مدحت باشا : الطائف حيث أدركته الوفاة للمزيد من التفصيل ينظر

  ١٩٨٩كلية اآلداب، جامعة بغداد، ) نشورةغير م(رسالة ماجستير 
  ٢٠١٦أيار  ٢٤بتاريخ ، ١٩٥٨تموز  ١٤مقابلة مع السيد هادي جواد الطائي مؤرخ ومؤرشف ثورة ) ٤(
 ١٤٤ص، المصدر السابق، جحيو عبود الجوراني رحمن مخيلف) ٥(
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ومحــــددا المهــــام ، الســــابق مفاصــــلها مســــتكمال النظــــام اإلداري الهيكــــل الــــوظيفي لــــوزارة الماليــــة فــــي جميــــعأعــــاله 
عـن سياسـة المسـؤول اإلداري األعلـى فجعـل وزيـر الماليـة ، والواجبات للكوادر اإلدارية من قمة الهرم حتى القاعـدة

ـــوانين واألنظمـــة  ـــع األوامـــر والقـــراراتالـــوزارة وتوجيههـــا واإلشـــراف عليهـــا وتنفيـــذ الق ووضـــع  ،وتصـــدر باســـمه جمي
 ،المناهج الخاصـة بميزانيـة كـل سـنة واإليضـاحات التـي تبـين للشـعب الوضـع المـالي مـن حيـث مدخولـه ومصـروفه

  .)١( مستقال استقالال تاما عن إي مؤثر خارج الوزارة كما كان يحصل في العهد الملكيويكون 
فــي العهــد الجمهــوري وآخــرهم أولهــم محمــد حديــد فــي أول حكومــة  عشــر وزيــراً  اأثنــوقــد شــغل هــذا المنصــب       

ويســاعد الــوزير وكيلــه فــي تيســير أمــور الــوزارة حســب الصــالحيات التــي يخولــه  ،)٢( الــدكتور عبــد الــرحمن الحبيــب
، وهــو الــرئيس اإلداري لــديوان الــوزارة وتــرتبط بــه جميــع المــديريات العامــة والمؤسســات التابعــة للــوزارة، الــوزير إياهــا

المـــديريات والمصـــالح  إعمـــالوالتعليمـــات فـــي جميـــع  واألنظمـــة القـــوانينن تطبيـــق ويكـــون مســـؤوال تجـــاه الـــوزير عـــ
 الماليـة وزارةوتتـألف وكالـة ، )٤(احمـد السـيد احمـد عبـد البـاقيوقد تولى منصب وكيـل الـوزارة ، )٣( والشعب المذكورة

  -:من قسمين رئيسين هما  ١٩٥٩لسنة  ٧٤بموجب قانون السلطة التنفيذية رقم 

عــن اإلعمــال المتعلقــة بكــل مــن مديريــة الــواردات العامــة ومديريــة  ويكــون مســؤوالً  :الضــرائب والرســوم قســم -١
ـــدخل العامـــة ـــة ضـــريبة ال ـــة بالضـــرائب والرســـوم  ،الكمـــارك والمكـــوس العامـــة ومديري ـــولى دراســـة اللـــوائح المتعلق ويت

مـن  الـوزير وكيـلقدمـه إليـه ها وانجاز مـا وتقديم التوصيات حول، حة من المديريات العامة التابعة لذلك القسمالمقتر 
  .)٥( الواجبات

                                                            

المعـدل والتعليمـات الصـادرة  ١٩٥٩لسـنة  ٧٤العراقية رقم قانون السلطة التنفيذية للجمهورية ، وزارة الداخلية، الجمهورية العراقية) ١(
  ١ص، )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، بموجبة

    سيتم تناوله مفصال ) ٢(
  ١٩٥٩أيار  ٤في ، ١٦٤العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
 عامـاً  اً عين مدير  ،االجتماعياتحاصل على شهادة ليسانس في ، في محافظة صالح الدين، ١٩١٧ولد سنة : احمد عبد الباقي) ٤(

وهـو ، بعـد اسـتقالة سـعيد نزهـت، ١٩٥٩تشـرين األول سـنة  ١ثـم عـين وكـيال لـوزير الماليـة فـي ، دينـارا ٨٤للمالية العامة براتب قـدره 
ل وقــد شــغ، ١٩٥٨تمــوز  ١٤رجــل مســلكي ذو ميــول تقدميــة وٕالمــام بالقضــايا الماليــة التــي مارســها مــن خــالل عــدة ســنوات قبــل ثــورة 

ويعد احمد عبد الباقي احد ابرز الشخصيات ، ثم عين عضوا في مجلس الخدمة العامة، ١٩٦٤كانون الثاني  ٣٠منصبه هذا لغاية 
وميزانيـة الدولـة (، )النفقـات العامـة فـي الميزانيـة العراقيـة(االقتصادية العراقية إذ ارفـد المكتبـة العراقيـة بالعديـد مـن الكتـب الماليـة منهـا 

ســجل المــوظفين لســنة ، مجلــس الخدمــة العامــة، الجمهوريــة العراقيــة: للمزيــد مــن التفصــيل ينظــر )١٩٤٧حضــيرها وتحليلهــا لعراقيــة تا
رسـالة ، تعاقب وكالء الوزارات في العـراق، صالح الدين حسين صالح الهيتي، ٣١ص ، )١٩٥٩، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٥٩

 ٣٣٤ص، مذكراتي، محمد حديد، ١٥٧ص.١٣٤ص، ١٩٩٦، جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، )غير منشورة(ماجستير
 ١٩٥٩أب  ٢٠في  ٢١٣، العدد،الوقائع العراقية ) ٥(
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اإلعمـال الخاصـة بالمـديريات العامـة األخـرى التابعـة لـوزارة اخـتص هـذا القسـم ب :قسم األمور الماليـة واإلداريـة-٢
القسـمين  الوكيـل مـن المهـام ويـرأس كـال مـنيكلفـه بـه المالية فيما له عالقة بالميزانية واألمور الماليـة واإلداريـة ومـا 

  .)١(المذكورين مدير أو سكرتير

مديرية في وقت تنوعت مهامها بـين التخطـيط والتنفيـذ ) ١٠(ة من عدة مديريات بلغ عددها تألفت وزارة المالي     
حــدد  ،لتحقيــق تكامــل المنظومــة اإلداريــة لتجنــب التعقيــد فــي عمــل المــديريات واخــتالط إعمالهــا بــين مديريــة وأخــرى

  :حقل اختصاص كل مديرية ولذلك فقد أعطي الوزير صالحية متابعة عمل تلك المديريات التي نجملها باالتي

  . مديرية المالية العامة -أوال

ديرها مدير ي، ١٩٢١اثها عند تشكيل الوزارة سنة دوائر الوزارة حيث تم استحد أهمعدت هذه المديرية من     
والتعليمات التي يتلقاها من الوزارة  واألنظمةوتصريف شؤونها وفق القوانين  ،)٢( إعمالهاعام مسؤول عن 

 أخرعمل  وأيالمالية  واألمورمسؤول عن قسمي الخدمة "معاون مدير عام"ويساعده في ذلك موظف بعنوان
يرية العديد من ولهذه المد، )٣(وزير المالية باقتراح من المدير العام  إياهاوفق الصالحيات التي يخوله  إليهيعهد 
  - :الفرعية المرتبطة بها منها  األقسام

الذاتية  وأمورفي مختلف الوزارات  األجانبيتولى هذا القسم تنظيم شؤون الخدمة وعقود  :قسم الخدمة -١
كافة الوزارات فيما يتعلق بقوانين الخدمة  إلىالمشورة  إسداءكما يتولى  ،لجميع موظفي وزارة المالية ومستخدميها

                                                            

 .٣٥١ص، )١٩٦١، بغداد(، دار مطبعة التمدن،  ١٩٩٦٠دليل الجمهورية العراقية لسنة ، محمود فهمي درويش وآخرون) ١(
عمـل بعـدها  ١٩٤٢تخرج من كليـة الحقـوق سـنة ، ١٩١٧ن من مواليد بغداد سنة تولى إدارتها السيد أمين عبد الكريم محمد أمي) ٢(

دينــارا وتــدرج فــي العديــد مــن الوظــائف منهــا مــأمور مخــزن  ٧٥براتــب قــدره ١٩٤٣موظفــا حكوميــا علــى مــالك وزارة الماليــة منــذ ســنة 
، حــظ تفتــيش فــي دائــرة التفتــيش المــالي العــامالعينــات ومالحــظ  فــي مديريــة التمــوين العامــة ومــدقق فــي مديريــة الــواردات العامــة ومال

ثــم عــين مــديرا عامــا   ١٩٦٠كــانون الثــاني  ٣١وحتــى  ١٩٥٩أيلــول  ١٧ومعاونــا لمــدير الماليــة العــام حتــى عــين مــديرا للماليــة فــي 
رقم بموجـب األمـر الـوزاري المـ ١٩٦٦تمـوز  ١٩عـين بعـد ذلـك رئيسـا للمؤسسـة العامـة للمصـارف فـي  ١٩٦٤شـباط  ٤للواردات في 

باســتيزاره  ٣١/٧/١٩٦٨والمــؤرخ فــي  ٣٢نقلــت بعــد ذلــك خدماتــه بموجــب بيــان مجلــس قيــادة الثــورة ، ٧/٧/١٩٦٦والمــؤرخ فــي  ٥٠٤
ويرجــع لــه الفضــل فــي تأســيس مجلــس الماليــة ، )١٩٧٢أيــار  – ١٩٦٨تمــوز  ٣٠(لــوزارة الماليــة فــي وزارة احمــد حســن البكــر الثالثــة 

واحتفظ بالمنصب فـي الـوزارة التاليـة حتـى إقالـة الـوزارة وٕاعفائـه  ، نين واألنظمة والتعليمات الماليةاألعلى الذي ينظر في مشاريع القوا
موظفـا  ٣٧هـذا وقـد بلـغ الكـادر الـوظيفي لهـذه المديريـة ، ١١/١١/١٩٧٤فـي /  ٥٩٨من منصبه بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 

لــتمن بدرجــة اهاشــمي وصــبيح كبــة وكامــل جــواد أبــو مــنهم حامــد ال تنوعــت مهــامهم مــابين مالحظــين ومحاســبين وكتــاب وســكرتاريين
مــدراء عــامين وصــفاء الــدين جنيــد رئــيس مالحظــين وعبــد الــرحمن المــدرس محاســب وعبــد الحميــد عــزت مالحــظ وليــون يــانوس كاتــب 

ـــــد مـــــن التفاصـــــيل ينظـــــرومحمـــــد شـــــاكر  ـــــب للمزي ـــــد الكـــــريم محمـــــد أمـــــين المرقمـــــة ، ع.ت.م: كات االضـــــبارة الشخصـــــية المـــــين عب
  ٣٢ص.٣١ص، ١٩٥٩سجل الموظفين لسنة ، مجلس الخدمة العامة، ٣١١٧١٦٠٠٠٧

مـــوجز علـــم الماليـــة العامـــة والتشـــريع المـــالي ، ســـعدي بسيســـو ، ٣٥٢ص، المصـــدر الســـابق، محمـــود فهمـــي درويـــش وآخـــرون )٣(
  ٩٩ص، )١٩٥٠، بغداد(، مطبعة التفيض، العراقي
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٤١ 
 

رة رفع مستوى موظفي الدولة ومستخدميها بصو  إلىوالتعليمات الخاصة بها والعمل على كل مايؤدي  واألنظمة
  .)١( والقلم السري والمحاسبة األوراقشعبة  مسؤوليته عن عنفضال ، عامة

عن حقوق الخزينة  األخرىوالمراجع المختصة  إمام المحاكميتولى هذا القسم الدفاع  :الحقوقية األمورقسم  -٢
  .)٢( طابعالوتنفيذ قانون رسم  األخرىفي القضايا القانونية للدوائر التابعة للوزارة والدوائر  وٕابداءالرأيوصيانتها 

يشرف هذا القسم على تنفيذ القوانين الخاصة بتشجيع المشاريع الصناعية واليانصيبات  :قسم األمور المالية -٣
الناشئة عن تطبيق قانون تنظيم الحياة االقتصادية  واإلعمال،الدولة المنقولة وشطبها أموالوبيع  ،واالكتتابات

 واإلعفاءاتالحكومية والدعاوي  لإلغراضوتقارير مراقبة الحسابات العامة والتفتيش المالي واستئجار العقارات 
وماله عالقة باالتفاقيات الدولية والمعامالت  ،األخرىوقضايا التهريب والمعامالت الكمركية والمكسية  ،الكمركية

الخاصة بالمؤسسات شبه الرسمية والنظر في المعامالت الصيرفية وشؤون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
والبضائع التجارية ، لكيان الصهيونيل البضائع التجارية المعامالت الخاصة بمقاطعةوالمؤسسات المالية الدولية و 

تم عقد العديد من االتفاقيات لتبادل  إذ ،)٤(الجامعة العربية بالدول األخرى و  والعالقات المالية، )٣(الفرنسية 

                                                            

  ١٩٥٩آب  ٢٠في ، في تاريخ، ٢١٣، الوقائع العراقية  )١(
، )١٩٦٠، بغــداد(، مطبعــة الحكومــة، القســم الثــاني، ١٩٥٩مجموعــة القــوانين واألنظمــة لســنة ، وزارة العــدل، الجمهوريــة العراقيــة) ٢(

  ١٦٨ص
، إحكام الحصار االقتصادي على الكيان الصهيونيدأبت الحكومة العراقية على سياستها التقليدية تجاه قضية فلسطين وخاصة ) ٣(

كذلك الحال بالنسبة لفرنسا ، تموز ١٤فسعت إلى تقوية جهاز المقاطعة العراقي للبضائع الصهيونية والذي رسمت سياسته ثورة 
العراقية ومصالح وهي ضرورة تقتضيها مصلحة البالد العربية وسياسة الجمهورية ، ومقاطعتها اقتصاديا نتيجة احتاللها للجزائر

من خالل ، وقد أصبحت هذه السياسة المعادية لالستعمار إحدى السمات األساسية في سمات العراق الجديد، العراق النفطية بالذات
حرمان فرنسا من حصتها في أسهم شركة نفط العراق خاصة وٕانها تستورد ربع الكمية المصدرة سنويا رغم التأثيرات التي خلفتها هذه 

عنوان ، ١٣٠/٤٦٦تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د: عة على مصالح العراق النفطية والمالية للمزيد من التفصيل ينظرالمقاط
مقاطعة البضائع " عنوان الملفة، ٩٠/٤٢١١٠٠تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د، ١٤٦ص، "مقاطعة البضائع الصهيونية"الملفة

دار ، تموز في عامها األول  ١٤ثورة ، تموز ١٤لجنة الدعاية والنشر الحتفاالت ، افة واإلرشادوزارة الثق، ١٩ص.١٨ص، "الفرنسية
 ١٧٢ص، )ت.د، بغداد (، الجمهورية للطباعة والنشر

وتم إبرام ، ١٩٤٥آذار  ٢٢انبثقت في  ،من أسيا وٕافريقياعربية تها دوال منظمة إقليمية تضم في عضوي: الجامعة العربية) ٤(
يعد تأسيسها حدثا بارزا على مستوى النظام العربي الذي أخذت مالمحه تتشكل مع انتهاء الحرب ، ١٩٤٥نيسان  ٢ ميثاقها في
وكان تأسيس الجامعة يعبر عن انعكاس إلرادة األمة العربية وتوجهها نحو الوحدة بسبب نمو الوعي السياسي ، الثانية العالمية
ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول األعضاء في الشؤون ، احل تطوره القوميالذي تبع مرحلة مهمة وخطيرة من مر ، العربي

ومقرها الدائم في ، والعالقات االجتماعية والصحية، واالتصاالت والعالقات الثقافية، ومن ضمنها العالقات التجارية، االقتصادية
، ٢ج،رن العشرين لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةالعالقات الدولية في الق، رياض الصمد: القاهرة للمزيد من التفصيل ينظر

ندوة الجامعة العربية الواقع ، مسارع الراوي وآخرون، ٩٧ص.٩٦ص، )١٩٨٣، بيروت(، مؤسسة عالمية للدراسات النشر والتوزيع
    ٥٣ص، )٢٠٠١،بغداد(، بيت الحكمة، مركز دراسات الوحدة العربية، والطموح
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٤٢ 
 

فضال عن االتفاقيات التجارية الملحقة بالبروتوكوالت المالية مع العديد من الدول العربية واألجنبية ، المدفوعات
  . يبين ذلك) ٩(والجدول رقم 

 )١(االتفاقيات التي عقدت مع الدول العربية واألجنبية ) ٩(جدول رقم 

  تاريخها  البلد  ت  تاريخها  البلد  ت

الجمهورية العربية   ١
  المتحدة

  ١٩٥٩ األولكانون  ٣  الصين الشعبية  ١٦  ١٩٥٨ األولتشرين  ١٢

  ١٩٦١ األولتشرين  ٢٣  جيكوسلوفاكيا  ١٧  ١٩٥٨ األولتشرين  ٢  يوغسالفيا  ٢

  ١٩٦١شباط  ٢٠  سيالن  ١٨  ١٩٥٨ األولكانون  ١٤  جيكوسلوفاكيا  ٣

  ١٩٦١ آذار ١٤  فنلندا  ١٩  ١٩٥٨ األولكانون  ٢٤  رومانيا الشعبية  ٤

  ١٩٦١تشرين الثاني  ٣  سوريا  ٢٠  ١٩٥٩كانون الثاني  ١  بولونيا الشعبية  ٥

  ١٩٦٢ أيار ١٢  باكستان  ٢١  ١٩٥٩كانون الثاني  ٦  هنغاريا  ٦

  ١٩٦٢حزيران  ٢٤  الديمقراطية ألمانيا  ٢٢  ١٩٥٩شباط  ٤  بلغاريا  ٧

الجمهوريات السوفيتية   ٨
  االشتراكية

  ١٩٦٢حزيران  ٣٠  السويد  ٢٣  ١٩٥٩ آذار ١٦

  ١٩٦٢ األولتشرين ١٣  الكاميرون  ٢٤  ١٩٥٩تموز  ٨  فيتنام  ٩

كوريا الديمقراطية   ١٠
  الشعبية

  ١٩٦٣ أيلول ٥  االتحادية ألمانيا  ٢٥  ١٩٥٩تموز  ٢٣

  ١٩٦٣حزيران ٣٠  ايطاليا  ٢٦  ١٩٥٩تموز  ٢٧  الشعبية ألبانيا  ١١

الجمهورية العربية   ٢٧  ١٩٦٠كانون الثاني  ١٣  الدنمارك  ١٢
  المتحدة

  ١٩٦٤شباط  ١٠

  ١٩٦٤ األولتشرين  ٢٥  الكويت  ٢٨  ١٩٦٠كانون الثاني  ٢٨  الجمهورية التونسية  ١٣

  ١٩٦٥ األولكانون  ٩  األردن  ٢٩  ١٩٦٠نيسان  ٤  االندونيسيةالجمهورية   ١٤

        ١٩٦٠ أيار ٩  المملكة المغربية  ١٥

  

                                                            

االتفاقيات بين " عنوان الملفة، ٤١١,٣٢٥" تسلسل الملفة، مجلس السيادة، و.ك.د: ث باالعتماد علىالجدول من إعداد الباح) ١(
االتفاقيات التجارية واالقتصادية المعقودة ، وزارة االقتصاد، الجمهورية العراقية، ١٧٤ص.٨٣ص،٣١ص.٣ص، العراق ودول العالم

وزارة ، الجمهورية العراقية، ١٧ص.١٦ص، )ت.د، بغداد(، معة مطبعة الجا، ١ج،بين الجمهورية العراقية والدول األخرى 
عبد الرحمن ، ٢٠ص.١ص، )١٩٧٢،بغداد(، ١٩٧٠- ١٩٥٩تطور تجارة العراق الخارجية مع الدول االشتراكية ، التخطيط
ى فحامد مصط، ٣٧ص.١٦ص، )١٩٦٧،بغداد(، مطبعة النهضة الجديدة، محاضرات في تطور تجارة العراق الخارجية، الحبيب
  ١٩٧ص، )٢٠٠٩، بغداد(، دار المرتضى، ١ط،وسيرة ذاتية، النهايات، الوقائع ،الخلفيات، تموز ١٤ثورة ، سيرة ثائر، المقصود
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٤٣ 
 

ويقـوم هـذا القسـم بطبـع كافـة ، )١(إعمالـه هذا القسم مـدير عـام مسـؤول عـن  إدارةتولى  :قسم مطبعة الحكومة -٤
  .)٢(أخرىيتعلق بذلك من شؤون  سجالت ومطبوعات دوائر الدولة المختلفة وتجهيزها بالقرطاسية وما

يقـــوم هـــذا القســـم باإلشـــراف علـــى شـــؤون لجنـــة المبايعـــات  :المبايعـــات الخارجيـــة المركزيـــةســـكرتارية لجنـــة  -٥
، )٣(المنبثقــة عــن ذلــك  اإلعمــالالخارجيــة المركزيــة وتنفيــذ قراراتهــا المقترنــة بمصــادقة وزيــر الماليــة وانجــاز كافــة 

عــدا ، المــدير العــام إمــامرئــيس مالحظــين مســؤول  أومــدير  إلــى أعــالهالمــذكورة  األقســامكــل قســم مــن  إدارةتعهــد و 
 .)٤(اإلدارية المدير العام من الناحية  إمامموظف بعنوان سكرتير مسؤول  إلىقسم المبايعات الخارجية فتعهد 

  . مديرية الميزانية العامة -ثانيا 

عليمــات التــي وتعريــف شــؤونها وفــق القــوانين واألنظمــة والت ،)٥(تــولى إدارتهــا مــدير عــام مســؤول عــن إعمالهــا      
بعنوان مدير عام احدهما مسؤول عن قسمي الميزانية والمـالك والثـاني  يتلقاها من الوزارة يساعده في ذلك موظفان

                                                            

، في مدينة الكاظمية في بغداد، ١٩٢٣ولد في األول من تموز ، دينار ٧٢تولى أدارته السيد مهدي جعفر المدامغة براتب قدره  )١(
شغل وظائف متعددة في وزارة الشؤون االجتماعية منها مالحظ ، ويحسن اللغتين العربية واالنكليزية خريج كلية الحقوق العراقية

نقلت بعدها خدماته إلى ، ١٩٤٩وحتى الرابع من حزيران سنة  ١٩٤٦أوراق بديوان الوزارة ومدققا في مديرية الطابو العامة من سنة 
واخذ يتدرج بالسلم ، ٤/٦/١٩٤٩في ) ٨٦٢(غداد حسب آمر وزارة العدلية مالك وزارة العدلية بوظيفة كاتب أول لمحكمة صلح ب

حيث نقلت خدماته إلى مالك وزارة المالية وعين فيها بوظيفة مديرا عاما لمطبعة ، ٢٨/١/١٩٥٩الوظيفي في هذه الوزارة حتى 
ثم ، ١٩٦٥حزيران  ١٤فته حتى واستمر بوظي، ٢٧/٤/١٩٥٩والمؤرخ في ) ١٢٤٣(الحكومة وذلك بموجب األمر الوزاري المرقم 

بلغ ، ١٩٧٦آذار  ١١في ) ٢٣٣(عين مخمنا في ضريبة الدخل العامة حتى أحالته على التقاعد بموجب األمر الديواني المرقم 
نصوري مالحظ وجاسم عبد اهللا العاني كاتب والسيد فيصل فهمي  موظفا ومنهم لويس ميخائيل حاسب وفليب ٢٢كادر هذا القسم 

األضبارة التقاعدية للسيد مهدي جعفر المدامغة ، ع.ت. م: للمزيد من التفصيل ينظر مخزن ويوسف اسطيفو كاتب طابعةر مأمو 
 ٣٤ص.٣٣ص، ١٩٥٩سجل الموظفين لسنة ، مجلس الخدمة العامة، ٣١١٨٢٥٣٠٠١المرقمة 

  ١٦٩ص، عةالمادة الراب، القسم الثاني، ١٩٥٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، وزارة العدل) ٢(
   ١٩٥٩آب  ٢٠في ، في تاريخ، ٢١٣، الوقائع العراقية ) ٣(
  ٣٥٢ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش واخرون) ٤(
ثم عين موظفـا علـى  ١٩٤٥تخرج من كلية الحقوق العراقية سنة  ١٩٢٢مديرها الدكتور سعدي إبراهيم محمد من مواليد بغداد  ) ٥(

بعنــوان مالحــظ كمــرك حتــى  ١٩٤٦لســنة  ٧٧العامــة التابعــة لــوزارة الماليــة بموجــب األمــر الــوزاري مــالك مديريــة الكمــارك والمكــوس 
إذ التحــق بعــدها بالبعثــة العلميــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم إلكمــال دراســته العليــا فــي فرنســا فحصــل علــى شــهادة  ١٩٤٨األول مــن أيلــول 

يــة يــتقن الــدكتور ســعدي إبــراهيم لغــات عديــدة منهــا االنكليز ، ١٩٥٣ن نيســا ١١دكتــوراه الدولــة فــي القــانون مــن جامعــة بــاريس فــي 
ثـــم نقلـــت خدماتـــه ) ١٩٥٩ – ١٩٥٣(مدرســـا بكليـــة الحقـــوق مـــن عودتـــه د عمـــل بعـــ، إلـــى اللغـــة العربيـــة ضـــافةإوالفرنســـية واأللمانيـــة 

، إلـى وزارة المعـارف ليصـبح مـدير الميزانيـة العـام فيهـا ،١٩٥٩أيلـول  ١٩والمؤرخ في  ٢٥٣٧٧/ ٤٠٠بموجب األمر الوزاري المرقم 
أيـار  ٢٣والمؤرخ في  ٤١عين  بعد ذلك مديرا للميزانية العامة في وزارة المالية بموجب األمر الوزاري المرقم ، ١٩٦٠أيار  ٢٥حتى 
وبنــاء علــى ، ١٩٦٣أب  ١والمـؤرخ فــي  ١٢٥١١/ ٤٦٠حتـى فصــله مــن الخدمـة لمــدة ســنتين بموجــب األمـر الــوزاري المــرقم  ١٩٦٠

 =عــين بعــد ذلــك  بمنصــب وكيــل وزارة، ١٤/١٠/١٩٦٣والمــؤرخ فــي  ٩٨٢قــرار مجلــس الــوزراء وصــدور المرســوم الجمهــوري المــرقم 
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٤٤ 
 

 ة وفــق الصــالحيات التــي يخولهمــا بهــا وزيــر الماليــة بــاقتراح مــن المــدير العــامعــن قســم التخطــيط والمشــاريع الرئيســ
  -:وتتألف هذه المديرية من األقسام التالية، )١(

يتــولى إدارتــه معــاون مــدير عــام مســؤول عــن إعــداد وتنظــيم الميزانيــة االعتياديــة والميزانيــات  :قســم الميزانيــة -١
ويتـــولى مراقبـــة اإليـــرادات والمصـــروفات المحســـوبة علـــى  ،الملحقـــة بهـــا وتنفيـــذها ومـــا يتعلـــق بـــذلك مـــن إجـــراءات

الميزانيـــة االعتياديـــة والميزانيـــات األخـــرى وتخويـــل الـــوزارات والـــدوائر الـــدخول بتعهـــدات ماليـــة ومـــا يتفـــرع عـــن هـــذه 
الواجبــات مــن إعمــال وجميــع معــامالت القــروض والســلف وٕابــداء الــرأي فــي لــوائح القــوانين واألنظمــة مــن الناحيــة 

  .)٢(والنظر في جميع معامالت المصارف الحكومية  المالية

يتولى هذا القسم مدير مسؤول عن تنظيم مالكات الوزارات والدوائر المختلفة وٕاعداد الجدول  :قسم المالك -٢
كما يتولى مراقبة عدد الموظفين والمستخدمين في مختلف دوائر الدولة والتحري عن  ،الملحق بالميزانية) ق(

ويكون هذا القسم مسؤوال عن  ،فيها بالنقل أو اإللغاء الوظائف الزائدة فيها ومعالجتها عن طريق تسوية المالكات
  .)٣( شعبة أوراق المديرية

عــام مســؤول عــن تنظــيم منهــاج المشــاريع الرئيســية  يــديره معــاون مــدير :قســم المشــاريع الرئيســية والتخطــيط -٣
  :هما  وينقسم إلى شعبتين، )٤(والتخطيط على ضوء مقررات مجلس التخطيط 

                                                                                                                                                                                                     

 ثـم عـين وزيـرا للماليـة بموجـب قـرار، ٦/١٢/١٩٦٩والمـؤرخ فـي  ١١٧٤٢المالية بموجب كتاب رئاسة ديوان مجلس الـوزراء المـرقم =
موظفـا  ٢٨ضـم الكـادر الـوظيفي لهـذه المديريـة وقـد ، ١٩٧٥حتـى وفاتـه سـنة ، ١١/١١/١٩٧٤فـي  ٥٩٩المـرقم  مجلس قيادة الثـورة

ومنهم عبد الباقي السالم معاون مدير ويوسف هرمز وخليل ابراهيم خالد وكمال احمـد حمـدي وراغـب فهمـي رئيسـا مالحظـين واحمـد 
د األميـر صـادق كاتـب وجـالل محسـن كاتـب طابعـة وجـوحي حمـادي سالم القيسي مالحظ وٕادريس خليل السـالم معـاون مالحـظ وعبـ

االضـــبارة الشخصـــية للـــدكتور ســـعدي إبـــراهيم المرقمـــة ، ع.ت .م: للمزيـــد مـــن التفصـــيل ينظـــر، اتـــب كاتـــب وياســـين طـــه المعمـــار ك
 .٣٦ص.٣٥ص، ١٩٥٩سجل الموظفين لسنة ، مجلس الخدمة العامة، ١٧٨٩١٠١٦/٣١

 .١٦٩ص، المادة الخامسة، ١٩٥٩لسنة  ٤٩نظام رقم ، القسم الثاني، ١٩٥٩لسنة مجموعة القوانين واألنظمة ) ١(
  ١٤٦ص، المصدر السابق، رحمن مخيلفجحيو عبود الجوراني) ٢(
 .نفس المصدر والصفحة )٣(
العـراق المـادة التاسـعة أول مجلـس للتخطـيط االقتصـادي فـي  وبموجب ١٩٥٩ة لسن ٧٤تشكل طبقا لقانون السلطة التنفيذية رقم ) ٤(

، تلـف عنـه مـن ناحيـة التنفيـذنـه اخأإال ، س األعمـاروفي الواقع إن مجلس التخطيط هـو امتـداد لمجلـ، ليحل بدال من مجلس األعمار
ومـن األسـباب ، أصبح التنفيذ ال مركزيا فـي عهـد مجلـس التخطـيط، ن كان التخطيط والتنفيذ مركزيين في عهد مجلس األعمارأفبعد 

ضم في عضويته كـل ، متطلبات الثورة إلحداث التشكيالت الجديدة لتحقيق المهام االقتصادية واالجتماعية التي اقتضت إصداره هي
مــن رئــيس الــوزراء عبــد الكــريم قاســم رئيســا للمجلــس وعضــوية كــل مــن وزيــر الماليــة محمــد حديــد  ووزيــر التخطــيط طلعــت الشــيباني 

ووزيـر ، ووزيـر اإلشـغال واإلسـكان عـوني يوسـف القاضـي، سـن الطالبـانيووزير اإلصالح الزراعي إبراهيم كبـة ووزيـر المواصـالت ح
عقــدت أول جلســة لــه فــي الســابع والعشــرين مــن تمــوز ، الزراعــة هــديب الحــاج حمــود ووزيــر الشــؤون االجتماعيــة عبــد الوهــاب األمــين

= ســة مجلــس الــوزراء االقتصــاديةإمــا مهــام مجلــس التخطــيط فقــد حــددها القــانون الجديــد بوضــع الخطــط التفصــيلية لتنفيــذ سيا  ١٩٥٩
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٤٥ 
 

عــن تنظــيم ميزانيــة منهــاج المشــاريع الرئيســة ومــا  تــولى إدارتهــا مــدير يكــون مســؤوالً : شــعبة المشــاريع الرئيســية -أ
يتعلــق بــه مــن معــامالت واإلشــراف علــى المصــروفات ومراقبــة وتخويــل الــوزارات والــدوائر بتعهــدات ماليــة ومــا يتفــرع 

  .)١(عن ذلك من إعمال

عن إجراء األبحاث المالية واالقتصادية واإلحصائية التي  تولى إدارتها مدير يكون مسؤوالً  :شعبة التخطيط-ب
ويقوم بتنسيق الطلبات المتعلقة بالمشاريع الرئيسية الخاصة بوزارة  ،المالية العامةتقرر على ضوئها الخطة 

  .)٣( ويكون حلقة اتصال بين وزارة المالية ووزارة التخطيط، )٢( المالية وكافة الوزارات والدوائر األخرى

  . مديرية الكمارك والمكوس العامة -ثالثا

والقيـــام بواجباتهـــا وفقـــا للقـــوانين واألنظمـــة ، )٤( عـــن إعمالهـــا يـــديرها ويتـــولى شـــؤونها مـــدير عـــام يكـــون مســـؤوالً      
وتتــألف مديريــة الكمــارك ، )٥(واألوامــر التــي يتلقاهــا مــن الــوزير ويســاعده بــذلك موظــف بعنــوان معــاون مــدير عــام 

  -:العامة منوالمكوس 

                                                                                                                                                                                                     

 لمراقبـة تنفيـذفضـال عـن اتخـاذ اإلجـراءات الضـرورية ، ودراسة وتعديل الخطة االقتصادية التفصيلية التـي يكلفـه بهـا وزيـر التخطـيط=
ثـورة ، تموز ١٤ة اللجنة المركزية الحتفاالت ثور ، لجنة الدعاية والنشر، وزارة الثقافة واإلعالم: للمزيد من التفصيل الخطة االقتصادية

تجربـة عبـد الكـريم قاسـم فـي ، عبد اهللا شـاتي عبهـول، ٧٩ص.٧٨ص، )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الرابطة، تموز في عامها الرابع ١٤
 ١٢٨ص.١٢٤ص، )٢٠١٢، بغداد(، عامةدار الشؤون الثقافية ال، ١ط، التخطيط االقتصادي

 ١٩٥٩آب  ٢٠في ، ٢١٣، العدد، الوقائع العراقية) ١(
 ١٤٦ص، المصدر السابق، جحيو عبود الجوراني رحمن مخيلف) ٢(
تالفـــي االنتقـــادات التـــي وجهـــت إلـــى مجلـــس  هاإنشـــائوكـــان الغـــرض مـــن ، ١٩٥٨تمـــوز  ١٤أنشـــئت وزارة التخطـــيط بعـــد ثـــورة ) ٣(

فــي انجــاز  إضــافة إلــى مــا كــان يعانيــه مجلــس األعمــار مــن سياســة عــدم الفصــل بــين التخطــيط والتنفيــذ أدى إلــى التلكــؤ، األعمــار
المشـــاريع االقتصـــادية نظـــرا للتـــداخل فـــي الصـــالحيات بـــين مجلـــس األعمـــار ووزارات الدولـــة  وهـــو مـــا أدى إلـــى فشـــله وعـــدم القيـــام 

أي اســـتندت علـــى أســـاس يختلـــف كـــل ، إمـــا وزارة التخطـــيط قـــد أخـــذت بمبـــدأ الفصـــل بـــين التخطـــيط والتنفيـــذ، بالمهمـــات المناطـــة بـــه
علــى وضــع الخطــط ومراقبــة  تند عليــه مجلــس األعمــار فأصــبحت صــالحيات وزارة التخطــيط قاصــرةاالخــتالف عــن األســاس الــذي اســ

، "قـــرارات مجلـــس الـــوزراء" عنـــوان الملفـــة، ٢٠٩/٤١١تسلســـل الملفـــة ، مجلـــس الســـيادة، و.ك.د: للمزيـــد مـــن التفصـــيل ينظـــر تنفيـــذها
 ١٠٠ص، )١٩٦٩، بغداد(، زهرمطبعة األ، التنمية االقتصادية في العراق، سعيد عبود السامرائي، ٩ص.٣ص

ضم ، دينار ٨٤براتب قدره  ١٩٣٥عين على مالك وزارة المالية منذ سنة  ١٩١٦تولى إدارتها السيد سعدي الدبوني من مواليد ) ٤(
موظفا ومنهم فضل يوسف العلوي مفتشا للكمارك العام وعبد الرزاق زلزلة مفتشا وزكي عبد  ٤١٦الكادر الوظيفي لهذه المديرية 

لرزاق محاسب ومصطفى نافع محاسب وجميل باقر الجلبي رئيس مالحظين وتوماس اوها نيسيان مترجم وناجي مدحت مخمن ا
وعبد الجليل االعرجي مالحظ وكوركيس نعوم امين صندوق وعلي امين الحكيميمامور كمرك ومحمد مكي صالح مدقق والسيدة 

: للمزيد من التفصيل ينظر، ب طابعة بلغتين وأكرم داوود نيازي مراقبسمية عبد الجبار الشيخ مدققة وخضوري حنا بيثون كات
 .٥٣ص.٣٦ص، ١٩٥٩سجل الموظفين لسنة ، مجلس الخدمة العامة

 ١٧٠ص ،المادة السادسة، ١٩٥٩لسنة  ٤٩نظام رقم ، القسم الثاني، ١٩٥٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة) ٥(
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٤٦ 
 

أســها مفــتش الكمــارك ير التــي ، شــعبة التفتــيش التــي تعــد مــن ابــرز أقســامها -١ويضــم : ديــوان المديريــة العامــة -آ 
وتنحصـر إعمالهـا علـى تفتـيش ، وعـدد كـاف مـن المفتشـين والمـدققين ومقرهـا ديـوان المديريـة العامـة والمكـوس العـام

نــاحيتين الماليــة والحســابية ورفــع تقاريرهــا ومقترحاتهــا التفتيشــية رك والمكــوس وملحقاتهــا مــن الاإعمــال مــديريات الكمــ
رك والمكـــوس العـــام بمـــا يضـــمن حســـن تمشـــية إعمـــال الـــدوائر الكمركيـــة أو طلـــب تعـــديل القـــوانين اإلـــى مـــدير الكمـــ

مــن والقيـام باإلعمـال األخـرى التـي تعهـد إليهـا ، واألنظمـة الكمركيـة أو المكسـية عنـدما تـرى الحاجـة ماسـة إلـى ذلـك
 ةمعاونيــ -٥مديريــة التــدقيق  -٤بات مديريــة الحســا -٣الحقــوق  ةمشــاوري -٢ ،قبــل مــدير الكمــارك والمكــوس العــام

  .)١(اإلدارة الذاتية 
  مديرية كمرك ومكوس الموصل -دمديرية كمرك ومكوس البصرة     -مديرية كمرك ومكوس بغداد   جـ  -ب 
ة كــل منطقــة يشــرف عليهــا مــدير كمــرك ومكــوس ثــالث منــاطق كمركيــة رئيســ إلــىالعــراق مقســم  نأويالحــظ      

التابعــة لــه وفــي  الكمركيــة المنطقــةضــمن حــدود  إعمالــهيعاونــه عــدد مــن المــوظفين فــي مختلــف الــدرجات ويباشــر 
التـي تـرتبط ، العامـة الكمـارك والمكـوس مديريـةوكافـة هـذه المـديريات تـرتبط ب، انطاق الصالحيات المخولـة لـه قانونـ

وتقـــوم هـــذه المديريـــة ، يشـــرف عليهـــا مـــدير شـــرطةو ، اإلداريـــةمـــن الناحيـــة  شـــرطة الكمـــارك والمكـــوسبهـــا مديريـــة 
  .)٢( ركيةافة المناطق وحراسة المراكز الكمبالتعاون مع موظفي الكمارك والمكوس بمكافحة التهريب في ك

  . مديرية الواردات العامة - رابعا
) معـاون مـدير عـام(ويساعده فـي ذلـك موظـف بعنـوان  ،)٣(يديرها ويتولى شؤونها مدير مسؤول عن إعمالها      

وتقـوم هـذه المديريـة باإلعمـال المودعـة  ،ترتبط به إحـدى الشـعب الـوارد ذكرهـا أدنـاه عـالوة علـى واجباتـه األصـلية
إليهـــا وفـــق القـــوانين واألنظمـــة والتعليمـــات واألوامـــر التـــي تتلقاهـــا مـــن الـــوزارة وتنحصـــر إعمالهـــا بشـــؤون ضـــريبتي 

 ،)٤(كمــا تتــولى تــدقيق معــامالت الــواردات ،وقــانون ضــريبة العرصــات ،األرض واالســتهالك وتنفيــذ قــانون العقــار
  -: كاألتيوهي  ،)٥(منها موظف بعنوان مدير أو رئيس مالحظين لى كلٌ وتقسم إلى أربع شعب يتو 

                                                            

  ٣١٧ص.٣١٦ص، )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة المعارف، واألنظمة الكمركية مجموعة القوانين، هاشم محمد صالح وآخرون) ١(
  ٣٥٤ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون) ٢(
 ١١٢براتب قدره  ١٩٣٥عين على مالك وزارة المالية منذ سنة  ١٩١٦تولى إدارتها السيد عبد الرزاق الخضيري من مواليد ) ٣(

ومنهم داوود األسود معاون المدير العام وعلي المطير رئيس مالحظين ، موظفا ٦٤٦يرية ضم الكادر الوظيفي للمد، عراقي دينار
وطالب فهمي محاسب وحقي توفيق مالحظ وقاسم محمد مدقق وحاتم غزالة معاون مأمور ضريبة وعبد القادر محمد مأمور حجز 

: د الطائي كاتبة طابعة للمزيد من التفصيل ينظروزكريا رؤوف كاتب وغازي البياتي جابي واآلنسة مديحة احم) جابي(وقاسم محمد
 .٩٠ص.٦٤ص، ١٩٥٩سجل الموظفين لسنة ، مجلس الخدمة العامة

 ٢٠٢ص، )١٩٥٣، بغداد(، مطبعة الرابطة، صرمقدمة في دراسة العراق المعا، زكي صالح) ٤(
، هاشـم الجعفـري، ١٧١ص، لمادة السـابعةا، ١٩٥٩لسنة  ٤٩نظام رقم ، القسم الثاني، ١٩٥٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٥(

   ٣٨٧ص، )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة سلمان االعظمي ، ٣ط، مبادئ المالية العامة والتشريع المالي
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٤٧ 
 

مـــن حســـن قيـــام الهيئـــات تتثبـــت و  األلويـــةالتـــدقيق فـــي جميـــع  إعمـــالتتـــولى هـــذه الشـــعبة  :واإلحصـــاءالتـــدقيق  -١
 اإلحصـــاءالـــواردات وشـــعب  واألمـــالك وغيرهـــا ويلتحـــق بـــه مـــدققُ التدقيقيـــة بتـــدقيق حســـابات االســـتهالك والـــواردات 

  .والتدقيق 
 ســاءؤ ر والتثبــت مــن حســن قيــام  األلويــةاالســتهالك فــي  إعمــالمراقبــة  هــذه الشــعبة تتــولى :شــعبة االســتهالك -٢

  .االستهالك  بأموروالتعليمات المتعلقة  واألنظمةاالستهالك ومعاونيهم بتطبيق القوانين  ومأموريالمراقبين 
 واألمــالك واإلطفــاء واألرضمســؤولية التحقــق مــن ضــرائب العرصــات  تقــع علــى هــذه الشــعبة :شــعبة الضــرائب -٣

  .)١(ها دوائر ضريبة العقار والعرصات وجبايتها وتلتحق ب

والتعليمـات والبيانـات  واألنظمـةالزراعيـة  األرضتنفيـذ قـانون ضـريبة  هذا القسم تولىي :الضرائب الزراعية قسم -٤
الزراعـي والضـمائم والرسـوم المقـررة فـي القـوانين  اإلصـالحكمـا يتـولى جبايـة حصـة  ،األلويـةالمتعلقة بـه فـي جميـع 

  .)٢(األخرى 
ــةقســم  -٥ وقــانون ضــريبة  واإلضــافية األساســيةتنفيــذ قــانون ضــريبة العقــار  هــذا القســم تــولىي :الضــرائب العقاري

الدولـة  أمـوالوالتعليمات والبيانات الخاصة بذلك وتنفيذ قـانون التـزام واردات الدولـة وقـانون بيـع  واألنظمةالعرصات 
الحكومــة وقــانون تفــويض بســاتين الحكومــة فــي لــواء البصــرة وقــانون المعــادن  أمــالك وٕايجــارالمنقولــة وقــانون بيــع 
  .)٣( وقانون المقالع الحجرية

معــامالت الذاتيــة للمديريــة وتنظــيم ميزانيتهــا وضــبط مالكاتهــا ويبــدي هــذا القســم يتــولى  :والحقــوق اإلدارةقســم  -٦
وتــرتبط بهــا شــعب المحاســبة ، جبايــة الــديون المســتحقة للحكومــة تعقيــب كــذلك ويتــولى ،الــرأي فــي القضــايا القانونيــة

  .)٤(والطابعة  واألوراق
  . مديرية ضريبة الدخل العامة -خامسا
وتقـوم هـذه المديريـة باإلعمـال المودعـة إليهـا وفـق ، )٥(يديرها ويتـولى شـؤونها مـدير عـام مسـؤول عـن إعمالهـا      

القوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر التي تتلقاها من الـوزارة ويسـاعده فـي ذلـك موظفـان بعنـوان معـاون مـدير عـام 

                                                            

  ١٩٥٩آب  ٢٠في ، ٢١٣العدد ، الوقائع العراقية) ١(
نظام التعديل األول لنظام وزارة ، القسم الثاني، ١٩٦١مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، وزارة العدل، الجمهورية العراقية) ٢(

  .٨٣ص، )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، المادة السابعة،  ١٩٥٩لسنة  ٤٩رقم ، المالية
  .١٩٦١حزيران  ٧في ، ٥٣٥العدد، الوقائع العراقية) ٣(
المادة ،  ١٩٥٩لسنة  ٤٩م رق، نظام التعديل األول لنظام وزارة المالية، القسم الثاني، ١٩٦١مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٤(

  ٨٣ص، السابعة
ثم ، أكمل دراسته االبتدائية والثانوية فيها، ١٩١٨من مواليد مدينة الشطرة سنة ، تولى إدارتها السيد تقي عبد الرزاق الوسواسي) ٥(

 ٢٦ك وزارة المالية في عين مدققا على مال، يجيد اللغات االنكليزية والفرنسية والعربية، حصل على شهادة البكلوريوس في الحقوق
، ١٩٤٤كانون الثاني  ١٨ثم عين مدققا والقائم بأعمال مخمن ضريبة دخل منطقة العمارة في ، دينارا ٧٨براتب قدره ، ١٩٤٢تموز 

 =رقي، ١٩٤٥أيلول  ١٨عين بعد ذلك مخمنا ومميزا لضريبة دخل بغداد في ، ١٩٤٥آب  ١١ومالحظ تخمين مدينة الحلة في 
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٤٨ 
 

 ،الصـادرة بمقتضـاه وقـانون ضـريبة التركـات والمواريـثوتنحصر إعمالها في تطبيق قانون ضريبة الدخل واألنظمـة 
 ولهــذه المديريــة، )١( ويقــوم بشــؤون التفتــيش فــي المديريــة مفتشــون يرتبطــون بالمديريــة العامــة ويرفعــون تقــاريرهم إليهــا

، خمـين وتسـجيل اإلفـرادشـعبة تو ، وشـعبة التـدقيق، شعبة الجبايـة :شعب الفرعية المرتبطة بها ومنهاالعديد من ال
وتعهــد إدارة الشــعب المــذكورة إلــى مــدير أو رئــيس ، )٢( شــعبة اإلدارة والذاتيــةو ، وتســجيل الشــركاتشــعبة تخمــين و 

  .)٣(مالحظين مسؤول إمام المدير العام أو احد معاونيه 
  . مديرية األمالك واألراضي األميرية العامة -سادسا
وتقـوم هـذه المديريـة باإلعمـال المودعـة إليهـا  ،)٤( إعمالهـامسـؤوال عـن يكـون شـؤونها مـدير عـام يديرها ويتولى      

ويساعده فـي ذلـك موظـف بعنـوان معـاون مـدير  ،وفق القوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر التي تتلقاها من الوزارة
وتنحصر إعمالها ببيع وٕايجار األمالك واألراضي األميرية وتخصيصـها لإلغـراض الرسـمية وتصـحيح صـنف  ،عام
علـــى اخـــتالف أنواعهـــا  الت التعـــويض عـــن المنشـــات والمغروســـاتراضـــي األميريـــة وقضـــايا الســـتمالك ومعـــاماأل

وتنقســم هــذه المديريــة إلــى عــدة شــعب وتعهــد هــذه الشــعب إلــى مــدير أو رئــيس مالحظــين حســبما تقتضــيه الحاجــة 
  :ومنها 

شـــعبة  -٥، المحاســـبةشـــعبة  -٤، شـــعبة اإلحصـــاء والذاتيـــة -٣، شـــعبة األمـــالك -٢، شـــعبة األراضـــي -١
 .)٥(األوراق

  

                                                                                                                                                                                                     

آب  ١٩ومعاون مدير عام في ، ١٩٥٦تشرين األول  ٢٧ومدير جباية في ، ١٩٥٦حزيران  ١حظين في لمنصب رئيس مال=
إلى  استنادا أحيل على التقاعد، ١٩٥٨أيلول  ٣في  ٢٣٢٨٧ثم مديرا لضريبة الدخل العامة بموجب األمر اإلداري المرقم ، ١٩٥٧

موظفا منهم  ١٤٥وقد ضم كادر هذه المديرية  ،١٩٦٧لثاني تشرين ا ٢٦المؤرخ في و  ١١٦٦/٢١٢٧٠أمر وزارة المالية المرقم 
كاظم السعيدي وسلمان األسود معاوني المدير العام ورشيد كمال الدين مخمن والسيد محمد حسين محملجي وعبد األمير محمود (

 حمود يوسفوعبد اللطيف رشيد رئيس مالحظين وشاكر جميل محاسب وعبد الوهاب رزوقي مالحظ ورشيد األسود مالحظ وم
االضبارة الشخصية لتقي عبد الرزاق الوسواسي ، ع.ت .هـ: للمزيد من التفصيل ينظر )نجيب مدقق والسيد ماهر سكر كاتب

 .٥٩ص.٥٤ص، ١٩٥٩سجل كبار الموظفين لسنة ، مجلس الخدمة العامة، ٣١٠٦٠٨٩٠١٩المرقمة 
 ١٧١ص، المادة الثامنة، ١٩٥٩لسنة  ٤٩م نظام رق، القسم الثاني، ١٩٥٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ١(
  ١٤٧ص، المصدر السابق، جحيو عبود الجوراني رحمن مخيلف) ٢(
  ١٩٥٩آب  ٢٠في ، ٢١٣العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
بلغ ، ١٩٢٢دينار عين على مالك وزارة المالية منذ سنة  ١٠٠براتب قدره  ١٩٠٥تولى إدارتها السيد عبد هللا احمد من مواليد ) ٤(

واسعد  اً موظفا ومنهم سليمان داوود الحنيني معاونا للمدير العام وعبد الحميد السندي محاسب ٤٢الكادر الوظيفي لهذه المديرية 
ولطفي  اً توفيق محمود رئيس مالحظين ومنذر حمدي الوادي مالحظ وهاشم محمد معاون مالحظ ومحمد عبد الرزاق النعيمي مدقق

السيد داوود سلمان مأمور أمالك وطالب مجيد رشيد كاتب طابعة للمزيد من التفصيل مجلس الخدمة تيمور كاتب والبير حنا كاتب و 
 .٦٢ص.٦٠ص، ١٩٥٩سجل الموظفين لسنة ، العامة

 ٣٥٥ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون) ٥(
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٤٩ 
 

  . مديرية المحاسبات العامة: سابعا

يساعده في ذلك موظفـان بعنـوان معـاون  ،)١( إعمالهاعن  عام يكون مسؤوالً  شؤونها مدير تولى إدارةيديرها وي     
يعهـد المـدير ن أعن قسم اإلعمال الرئيسة ويجوز  عن القسم اإلداري والثاني مسؤوالً  مدير عام يكون األول مسؤوالً 

 واألنظمـــةوفـــق القـــوانين  إليهـــاالمودعـــة  باإلعمـــالتقـــوم هـــذه المديريـــة و ، )٢(عمـــاال أخـــرى أالعـــام إلـــى كـــل منهمـــا 
بشـــؤون الخزينـــة والمعـــامالت النقديـــة بمـــا فيهـــا  إعمالهـــاوتنحصـــر  ،التـــي تتلقاهـــا مـــن الـــوزارة واألوامـــروالتعليمـــات 

 ،)٣(واألوسـمة القروض والديون وتدقيق الحسابات وتنظيمها ومعامالت الموظفين والمستخدمين ومعامالت الطوابـع 
  : اآلتية األقسامهذه المديرية من  وتتألف

ذاتيـة  وأمـوروالضـيافات  اإليفـادوقضـايا  األجانبيتولى هذا القسم المعامالت المتعلقة بشؤون  :اإلداريالقسم  -١
المديريـة  أوراقالموظفين وما يتعلق بها من مراقبة تطبيق قوانين الخدمة في دوائر الدولة وهو المسؤول كذلك عـن 

  .)٤( وشؤون الطابعة ومخزن الطوابع المركزي

بحســـابات دوائـــر المبـــاني والطـــرق يتـــولى هـــذا القســـم تـــدقيق المعـــامالت المتعلقـــة  :قســـم المشـــاريع الرئيســـية -٢
  .والجسور والري والمساحة والحسابات المتعلقة بميزانية المشاريع الرئيسية ومعامالت االعتمادات وما يتعلق بها

                                                            

تخرج من ، دراسته االبتدائية والثانوية فيهاأكمل ، ١٩٠٧تولى إدارتها السيد عبد المجيد عبد الحسن كبة من مواليد بغداد سنة ) ١(
ابتدأ عمله كاتبا في شعبة التفتيش في مديرية المحاسبات العامة التابعة لوزارة ، ويحسن اللغتين العربية واالنكليزية، كلية الحقوق
وبقي يتدرج في ، ثم رئيسا لهاثم مالحظا في شعبة التفتيش والتدقيق التابعة لنفس المديرية ، ١٩٢٨تشرين الثاني  ٢٦المالية منذ 

كان عضوا ألكثر من ، اردين ٨١براتب قدره ، ١٩٥٩كانون الثاني  ١٢لعامة في وظيفته إلى أن أصبح مديرا عاما للمحاسبات ا
ة ومن هذه اللجان التي تولى رئاستها أمينا للحسابات في األمانة العامة لمراقبة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسي، لجنة) ٤٠(

كان مرشحا ليكون عضوا في مجلس السيادة عندما أعيد تشكيله بعد ، ورئيس لجنة انضباط موظفي وزارة المالية وغيرها، العراقية
المادة  ه على التقاعد استنادا إلى إحكامتقرر إحالت، وفاة خالد النقشبندي غير انه استبدل في اللحظة األخيرة بعبد المجيد كمونه

هذا وقد بلغ الكادر الوظيفي ، سنة ٦٣ه السن القانوني المعدل نظرا إلكمال ١٩٦٦لسنة  ٣٣لتقاعد المدني رقم الثالثة من قانون ا
إبراهيم بشقة معاون المدير ، موظفا موزعين بين موظفي الديوان وموظفي مديرية المحاسبات في األلوية ومنهم ٤٣٢لهذه المديرية 

رائي وعبد الحميد مجيد رؤساء مالحظين وحسين القاموسي محاسب وحامد سعيد العاني العام وعبد الحافظ عمر وعبد الوهاب السام
رزوقي مالحظ واآلنسة مهيلة الحيالي مالحظة والسيد جمال  محاسب وٕابراهيم خليل إبراهيم مدير الخزينة المركزية وانطانيوس

: ينظر فيق أمين صندوق للمزيدكاتب طابعة ومعروف ر ياسين مدقق واآلنسة أمال عبد القادر الزهاوي كاتبة وعبد الجبار مصطفى 
سجل كبار موظفي ، مجلس الخدمة، ٦٣٣٠٢/ ٦٤٦٣٦المرقمة ، االضبارة الشخصية للسيد عبد المجيد عبد الحسن كبة، ع.ت .م

، ١٩٥٨-١٩١٤الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي "الشيعة والدولة العراقية الحديثة ، عدنان عليان، ١١٠ص.٩٣ص، الدولة
 ٤٤٧ص.٤٤٦ص، )٢٠٠٥، بيروت(، مؤسسة العارف للمطبوعات، ١ط
 ١٧٢ص، المادة العاشرة، ١٩٥٩لسنة  ٤٩نظام رقم ، القسم الثاني، ١٩٥٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٢(
  ٢٠٣ص، المصدر السابق، زكي صالح) ٣(
 ١٩٥٩آب  ٢٠في ، ٢١٣العدد ، الوقائع العراقية) ٤(



  ١٩٦٨ - ١٩٥٨ اإلداريةوزارة المالية العراقية وتطور هيكلها الوظيفي وتنوع مهامها :  المبحث األول
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تــدقيق حســابات الخــزائن والــدوائر ذات الحســابات علــى هــذا القســم  يشــرف :قســم التــدقيق والتفتــيش والوكــاالت -٣
المحاسبات العامـة والتعليمـات الملحقـة بـه ومعالجـة المشـاكل  أصولعلى تطبيق قانون  واإلشرافالخاصة الموحدة 

وألحقــت ، )١( الحســابية للــدوائر كافــة ويشــرف كــذلك علــى تــدقيق وتنظــيم حســابات المؤسســات العراقيــة فــي الخــارج
الهـــا علـــى المـــديريات بمديريـــة المحاســـبات العامـــة مديريـــة الحســـابات العامـــة مـــن وزارة األعمـــار الملغـــاة وتـــوزع إعم

  .)٢(األخرى 

  . دائرة التفتيش المالي العام -ثامنا

التفتـيش تأسسـت دائـرة ، )٣( يديرها ويتولى شؤونها موظف بعنوان مفتش مالي عام يكون مسـؤوال عـن إعمالهـا      
 واألوامـروالتعليمـات  واألنظمـةوفـق القـوانين  إليهـاالمودعـة  باإلعمـالوتقـوم  ،)٤( ١٩٢٥المالي العام في أوائل سنة 

وتتــألف هيئــة التفتــيش المــالي مــن مفتشــين ومعــاوني مفتشــين يكــون عــددهم حســب الحاجــة  ،التــي تتلقاهــا مــن الــوزارة
ن يكونـوا مـن حملـة أويشترط في منتسـبي الهيئـة ، )٥(للقيام بأمور التفتيش المالي حسب قانون تفتيش األمور المالية

الشهادات العالية في الحقوق أو التجارة أو المحاسبة أو الشـؤون الصـيرفية أو العلـوم الماليـة واإلداريـة ويـتم تعييـنهم 
  ، )٦(بأمر من وزير المالية 

قــوم الهيئــة وت، التحقيقيــة وتــرتبط الهيئــة التفتيشــية بــوزارة الماليــة وترفــع إليهــا جميــع التقــارير التفتيشــية واألوراق     
ي أمــــر أخــــر يعهــــد إليهــــا مــــن قبــــل الــــوزير فــــي جميــــع الــــوزارات والــــدوائر أيش األمــــور الماليــــة والمالكــــات أو بتفتــــ

ـــة التفتيشـــية والمؤسســـات التابعـــة لهـــا والمصـــالح شـــبه الرســـمية التـــي ي ـــوزير وللهيئ ن تعـــد وتجـــرد مـــا فـــي أقررهـــا ال
عــدا مســتودعات وزارة الــدفاع والمؤسســات لــدوائر التابعــة لهــا ة للــوزارات واالصــناديق والمخــازن والمســتودعات العائــد

شـــبه الرســـمية وان تطلـــب مـــن تلـــك الـــدوائر والمؤسســـات الوثـــائق الحســـابية والمعلومـــات واألوراق التـــي تعتقـــد أنهـــا 
 يقـدممعلومـات واألوراق عنـد أول طلـب ضرورية إلجراء التفتيش وعلى الدوائر المذكورة إبراز وتقديم تلك الوثائق وال

                                                            

 ١٤٧ص، المصدر السابق، جحيو عبود الجوراني رحمن مخيلف، ٣٥٦ص، المصدر السابق، درويش وآخرون محمود فهمي) ١(
  ٣ص، المعدل ١٩٥٩لسنة  ٧٤قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم ، وزارة الداخلية، الجمهورية العراقية) ٢(
وهو شخصية ، ١٩٣٧على مالك وزارة المالية منذ سنة  دينار عين  ١٠٦تولى إدارتها السيد مصطفى سعيد براتب قدره ) ٣(

ثم ، ١٩٥٩وحتى سنة  ١٩٤٨في المصرف العقاري العراقي منذ تأسيسه سنة  حقوقية تدرج في وظائف حكومية عديدة منها عضواً 
لدائرة التفتيش المالي  بلغ الكادر الوظيفي، ١٩٥٩حزيران  ٢٠تولى منصب دائرة التفتيش المالي العام في وزارة المالية اعتبارا من 

موظفا ومنهم جواد شيخ علي مفتش مالي ومهدي صالح شكارة مفتش مالي وحامد عبد اللطيف معاون مفتش مالي  ٢٢العام 
وبشيت حديد معاون مفتش مالي ومكي الحاحكي معاون مفتش مالي وسلمان سعودي كاتب طابعة ومحمد سلمان كاتب للمزيد من 

  ٣٣ص.٣٢ص، ١٩٥٩سجل كبار الموظفين لسنة ، دمة العامةمجلس الخ: التفصيل ينظر
  ١١٦ص، )٢٠١٤، بغداد(، مطبعة ريام، ١ط، مذكرات مدير عام، علي خميس محمد التويجي) ٤(
   ٣٥٦ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون) ٥(
، دائرة التفتيش المالي العام، ١٩٥٩لسنة  ١٤٣قانون التفتيش المالي المعدل رقم ، وزارة المالية، الجمهورية العراقية )٦(
  ٣ص، )١٩٦٩،بغداد(
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ثنـــاء تفتيشـــها علـــى ســـوء تصـــرف أو مخالفـــة للقـــوانين واألنظمـــة أاطلعـــت الهيئـــة التفتيشـــية أو عثـــرت وٕاذا ، )١( منهـــا
ن تجري التحقيق وتستفسر عن ذلك من ذوي العالقة سـواء كـانوا مـوظفين أو غيـر أاألوامر المالية المرعية فعليها و 

الس أو تصــرفات ســيئة فــي مــل وقتيــا لــدى ظهــور ديــن أو اخــتوللهيئــة التفتيشــية تنحيــة المــوظفين عــن الع ،مــوظفين
، وعنــد االمتنــاع عــن تبيــان محتويــات الصــناديق والمخــازن والمســتودعات أو عنــد وجــود نقــص فيهــا ،)٢(المعــامالت 

وعنــد امتنــاع الموظــف عــن إعطــاء األجوبــة المطلوبــة وٕابــراز الــدفاتر واألوراق الحســابية والقيــود الرســمية بعــد طلبهــا 
إمـا الموظفـون  ،)٣(وذلـك بسـحب أيـديهم  ن تنحـي المـوظفين المـاليين عـن العمـل مباشـرةأوللهيئة التفتيشية  ،تحريريا

غير المرتبطين بوزارة المالية فتسحب أيديهم من قبل رؤسائهم بناءا علـى طلـب المفـتش خـالل مـدة ال تتجـاوز سـتة 
لــــدى الــــدوائر المختصــــة نتــــائج  ن يتــــابعأوللمفــــتش المــــالي العــــام  ،أيــــام مــــن تــــاريخ الطلــــب وتــــامين ربطهــــم بكفالــــة

ويطلـــع وزارة ، اإلجـــراءات المتخـــذة علـــى التحقيقـــات والمطالعـــات واالقتراحـــات المدرجـــة فـــي تقـــارير مفتشـــي الماليـــة
تـم إلغـاء ، ١٩٥٩لسـنة  ١٤٣وبموجـب قـانون التفتـيش المـالي رقـم ، )٤( المالية على نتائج تعقيباته وتدقيقاته النهائية

  .)٥( ١٩٢٨لسنة  ٤٣الية رقم قانون تفتيش األمور الم

  . مديرية التقاعد العامة -تاسعا

، موظفـامن هيئة مؤلفة مـن ثمانيـة عشـر  إي قبل تشكيل أول وزارة عراقية، ١٩١٨هذه المديرية سنة تأسست      
تــولى إدارة شــؤونها مــدير عــام يــديرها وي ،)٦(أصــبحت هــذه المديريــة شــعبة مرتبطــة بــوزارة الماليــة ١٩٣٠وفــي ســنة 

وعــن القيــام بواجباتهــا وفــق القــوانين واألنظمــة والتعليمــات واألوامــر التــي يتلقــاه مــن ، )٧(يكــون مســؤول عــن إعمالهــا 

                                                            

محاضرات في المحاسبة الحكومية ، ماهر موسى العبيدي، ٧٢٣ص، القسم األول، ١٩٥٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ١(
  ١٦٣ص.١٥٨ص، )١٩٨٥، بغداد(، مطبعة المعارف، وحسابات الموازنة

  ٣٥٧ص، السابق المصدر، محمود فهمي درويش وآخرون) ٢(
  ٤ص، ١٩٥٩لسنة  ١٤٣قانون التفتيش المالي المعدل رقم ، وزارة المالية، الجمهورية العراقية) ٣(
 ١٩٥٩أيلول  ٢٧في ، ٢٣٤العدد ، الوقائع العراقية) ٤(
  ٧٢٤ص، القسم األول، ١٩٥٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٥(
  ٩١ص.٩٠ص، "تشكيالت الدولة"عنوان الملفة ، ١٣٠/٤٢٢الملفةتسلسل ، وزارة المالية، و.ك.د) ٦(
، ١٩٤٢دينار عين على مالك وزارة المالية منذ سنة  ٧٨براتب شهري قدره ١٩١٩تولى إدارتها السيد أكرم المدلل من مواليد ) ٧(

) ٣٠٩(ب األمر الوزاري المرقم انفك عنها بموج، ١٩٥٩واخذ يتدرج بالسلم الوظيفي حتى عين مديرا لمديرية التقاعد العامة سنة 
هذا وقد ، دينارا ١٥٠ونقلت خدماته إلى وزارة العدل بوظيفة مدون قانوني في ديوان الوزارة براتب قدره ، ٦/٥/١٩٦٤والمؤرخ في 

موظفا ومنهم رؤوف طوبجي مشاور حقوقي وصبيح السهروردي وعزيز الحبوبي رئيس  ٧٤بلغ عدد موظفي هذه المديرية 
بد الجبار حسين مالحظ وفخري علي محاسب والسيد زكي السالمي مالحظ وحافظ علي إبراهيم مدقق وشجاع الدين مالحظين وع

طابعة حسين كاتب والسيدة فوزية العبيدي أمينة صندوق واآلنسة فاطمة منصور العكيلي كاتبة والسيدة نظيرة علي الحبيب كاتبة 
سجل موظفي الدولة ، مجلس الخدمة العامة، ٩٠دنية للسيد أكرم المدلل المرقمة األضبارة الم، ع.ت .م: للمزيد من التفصيل ينظر

 ٩٣ص.٩٠ص، ١٩٥٩لسنة 
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ممـن قـدموا خـدماتهم للدولـة  عمالها في أمور تقاعد الموظفين والمستخدمين المدنيين والعسـكريينأوتنحصر  ،الوزارة
ومن ثم منحها لهم رواتب تقاعديـة وٕاكراميـات  طريق القيام باالستقطاعات المالية من رواتبهمعن في جميع دوائرها 

ير عمالهـــا وينحصـــر ارتباطهـــا بـــوزارة الماليـــة فـــي تصـــديق الميزانيـــة ورفـــع التقـــار أمســـتقلة فـــي  وكانـــت، )١(ومكافـــأت
  .)٢( السنوية إليها

  .العامة اإلعاشةمديرية : عاشرا
الحيـاة  تنظـيمقـانون وعـن القيـام بواجباتهـا وفـق  ،)٣(عـن إعمالهـا  مسـؤوالً يكـون تولى إدارة شؤونها مـدير عـام       

وكذلك التعليمات التي تصدرها الوزارة وتنحصر إعمالهـا فـي كـل مالـه  ،والبيانات الصادرة بمقتضاه ،)٤( االقتصادية
بقيـت هـذه المديريـة ضـمن تشـكيالت  )٥(عالقة بإدارة مشروع الخبز والمشاريع األخرى التي تقرر من حين إلى أخر

 ،٨١٠١ بموجـــب كتـــاب وزارة التجـــارة المـــرقم بعـــد ذلـــك بـــوزارة التجـــارةثـــم ألحقـــت  ،١٩٦٢ســـنة  لغايـــةاليـــة وزارة الم
أعيــر موظفــو مديريــة اإلعاشــة العامــة مــن وزارة الماليــة إلــى وزارة التجــارة وبالتحديــد و ، ١٩٦٢أيلــول  ٩ والمــؤرخ فــي

صــلحة بموجــب تعــديل المــادة السادســة مــن قــانون موتــرتيبهم الــوظيفي بــرواتبهم  ،)٦( مصــلحة تنظــيم تجــارة الحبــوب
ن وزارة التجــارة اقــرب إلــى عمــل هــذه المديريــة وتســتطيع تزويــدها بــالمواد الضــرورية أاإلعاشــة العامــة علــى اعتبــار 

                                                            

 ١٩٥٩آب  ٢٠في ، ٢١٣العدد ، الوقائع العراقية، ٣٥٧ص ،المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون) ١(
 ٩١ص.٩٠ص، "الدولة تشكيالت " عنوان الملفة ، ١٣٠/٤٢٢تسلسل الملفة، وزارة المالية، و.ك.د) ٢(
عين على مالك وزارة المالية منذ سنة  ١٥٥براتب قدره   ١٩٠٨تولى إدارتها اللواء الركن السيد ناجي شاكر من مواليد ) ٣(

ويذكر محمد حديد في مذكراته انه قد ، تدرج بالسلك العسكري وبعد أحالته على التقاعد عين مديرا عاما لإلعاشة العامة، ١٩٢٦
حيث قامت هذه المديرية تحت إدارته بتنويع نشاطاتها من خالل التعاقد مع القطاع ، يينه حرصا وجدارة في أداء عملهاثبت بعد تع

موظفا ومنهم عبد  ٣٤ضم الكادر الوظيفي لهذه المديرية ، الخاص لطحن الحبوب والتعاقد أيضا مع األفران األهلية اإلنتاج الخبز
مظهر وجميل محمد الجبوري وهنري صالح الفالحي رئيسا مالحظين وعدنان احمد السالم عزت معاون مدير عام ومحمود 

وسلمان داود كاتب طابعة للمزيد من  سب وفهمي محمود شكري معاون مالحظالمشايخي مالحظ وجمال عثمان معاون محا
 .٣٤٣ص، اتيمذكر ، محمد حديد، ٦٤ص.٦٢ص، ١٩٥٩سجل موظفي الدولة لسنة ، مجلس الخدمة العامة: التفصيل ينظر

إلى مجلس النواب ، )١٩٤٢تشرين األول  ٤ -١٩٤١تشرين األول  ٩( تقدمت به حكومة نوري السعيد السادسة قانون ) ٤(
ونص القانون ، وبموجبه أكدت الحكومة تشكيل لجنة عليا لإلشراف على شؤون التموين، ١٩٤٢اذار ٣العراقي بجلسته المنعقدة في

ف لجان في االقضية والنواحي، ولجنة استشارية أخرى للتموين، وان السلطة متمثلة بمدير التموين على تخويل وزير المالية بتألي
وحسب التقارير السنوية  وممارسة سلطات مدير التموين العام كال أو جزأ العام أو إي موظف ينيط به وزير المالية القيام بواجبات

  ١٣٨ص.١٣٧، المصدر السابق، جبارة المالكيعالء علي : لوزارة المالية للمزيد من التفصيل ينظر
  ١٧٣ص، القسم الثاني، ١٩٥٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٥(
، كلفت بشراء الحبوب باألسعار السائدة في السوق المحلية وتصديرها إلى الخارج، به رسمية مرتبطة بوزارة االقتصاددائرة ش) ٦(

إلى مصلحة في  ١٩٦١حولت في سنة  ،١٩٥٩لسنة  ٧٤السلطة التنفيذية  بموجب قانونألحقت بوزارة التجارة  ١٩٥٩أيار  ٣وفي 
جحيو عبود  رحمن مخيلف: للمزيد من التفصيل ينظر لتساهم بتجارة الحبوب وتسويقها، ١٩٦١لسنة  ٨٥ضوء القانون رقم 

  ١٣٥ص، المصدر السابق، الجوراني
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العامـة يغلـب عليهـا  اإلعاشـةالتـي تقـوم بهـا مديريـة  اإلعمـالطبيعـة  إن، )١(لتلبية حاجة الشـعب مـن المـواد الغذائيـة
  .)٣(١٩٦٥زارة المالية اعتبارا من سنة لكنها أعيدت إلى تشكيالت و ، )٢(الجانب التجاري

  )٤(صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية : أحد عشر

وفق  ،ظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسميةتنحصر أعمال هذا الصندوق في أمور تقاعد المو       
من حيث التخصيصات التقاعدية وأمور المكافآت واإلكراميات أسوة ، األوامر والتعليمات الصادرة من وزارة المالية

بينما ، وفق األسس المقررة في الدوائر الرسمية من اجل إنصافهم، الرسمية الدولة دوائربموظفي ومستخدمي 
وبتأسيس هذا الصندوق ، صناديق االحتياطتوجد  لهم ضمان ثابت بل وال يوجد ، كانوا قبل ذلك أشبه بالمشردين

  )٥( أصبح لهؤالء الموظفين والمستخدمين الضمان الكافي لهم ولعوائلهم في المستقبل

 جميع القضايا التي تتعلق وزيرعرضت على ال ،١٩٥٩لسنة  ٤٩رقم  وزارة المالية وفي ضوء نظام      
شأنها قبل إصدار الكتب للتوقيع بعا أو إجراءات قانونية ألخذ آرائه تشري تتطلببالسياسة المالية أو التي 

ن تالحظ في المخابرات مع األلوية سلطة المتصرفين الرئيسية ومسؤوليتهم في أوعلى المديريات العامة ، )٦(عليها
قتراحات التي اال إلى الوزارة ن ترفعأوعلى المديريات العامة ، )٧( إدارة اللواء بموجب إحكام قانون إدارة األلوية

وتقديم التقارير عن إدارة المهام  ،)٨( كلما اقتضت الضرورة ذلك في دوائرها اإلعمال تراها ضرورية لحسن سير
وبموجب هذا النظام ، )٩(وعن كيفية قيام الموظفين بواجباتهم في األوقات التي حددها وزير المالية ، المنوطة بها

ن وزارة المالية أويلحظ مما سبق ، )١٠(وتعديالته  ١٩٥٦لسنة  ٤٢تم إيقاف العمل بنظام وزارة المالية رقم 
فقد أعادت بناء هيكلها التنظيمي ليقوم بأعباء ، وكادرها الوظيفي قد شهد تطورا ملحوظا على مستوى الكم والنوع

فاتسعت تشكيالتها وزادت ، والتنمية العامة والنهوض بواقع المجتمع العراقيومتطلبات المرحلة التاريخية الجديدة 
  ١٩٥٩لسنة  ٧٤ر إصدار قانون السلطة التنفيذية رقم واجباتها ووظائفها على أث

                                                            

 ٧ص.٤ص.٣ص، "الئحة قانون مصلحة اإلعاشة العامة"عنوان الملفة  ،١٦٤/٤٢١١٠١تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د) ١(
  ٧٥ص، ١٩٦٢، بغداد، مطبعة المعارف، السنة الثالثة، ٤العدد ، )مجلة(االقتصادي ) ٢(
  ٧ص.٤ص.٣ص، "الئحة قانون مصلحة اإلعاشة العامة"عنوان الملفة ،١٦٤/٤٢١١٠١تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د) ٣(
ضمن إجراءاته اإلصالحية التي كان يستهدف بها رفع المستوى ، تأسس هذا الصندوق من قبل الزعيم عبد الكريم قاسم) ٤(

، مديرية الفنون والثقافة الشعبية، وزارة اإلرشاد، الجمهورية العراقية: المعاشي للكادحيين والفقراء عموما للمزيد من التفصيل ينظر
   ٢٠ص، )١٩٥٩، بغداد(، مةمطبعة الحكو ، أهداف الثورة

  ٢١ص.٢٠ص، المصدر نفسه) ٥(
  ١٧٣ص، المادة الرابعة عشر، ١٩٥٩لسنة  ٤٩، القسم الثاني، نظام رقم ١٩٥٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٦(
  ١٧٣ص، المادة الخامسة عشر، المصدر نفسه ) ٧(
  ١٧٣ص، المادة السادسة عشر، المصدر نفسه) ٨(
  ١٧٤ص، المادة السابعة عشر، المصدر نفسه) ٩(
  ١٧٤ص، المادة الثامنة عشر، المصدر نفسه) ١٠(
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  المبحث الثاني
  ١٩٥٨تموز  ١٤بعد ثورة ي في تطور عمل المصارف الحكومية السياس أثر التحول

بسبب التنوع الكبير في مساهمة المؤسسات التمويلية في تقديم د تعريف محدد للبنوك أو المصارف ال يوج     
ولعل أوسعها ، الخاصة بالبنوكولهذا فقد تعددت التعاريف ، وظيفة أو أكثر من الوظائف التي تؤديها البنوك

  .)١( "أنها المؤسسات التي تتعامل أو تتاجر باالئتمان أو الديون"هو الذي يرى واستخداما  انتشارا

نشاطها بالتشعب والتداخل  أتسمفي حياة العراق االقتصادية و  كبيرة أهمية االبنوك والمصارف دورا ذ أدت     
لذلك ، في البالد والتجارة، األعماراألداة الفعالة لحركة  باعتبارها، مع مختلف النشاطات االقتصادية واالجتماعية

ما يعتريها من  إزالةفتعمل على  المؤسساتهذه  إلى،١٩٥٨تموز  ١٤ ثورةتمتد روح  أنكان من الضروري جدا 
يحتاج  اإلصالحهذا  نأ وال ريب، كفايتها المالية أوا سواء من ناحية خدماتها ونواقص وترفع من مستواه مساوئ

ويؤمن ، معنويةالمادية و الطمأنينة اللتلك المؤسسات بما يضمن للموظفين  اإلداريتنظيم الجهاز  إلى أوال
ن اختلفت أهمية وعمقا فقد أنصبت على أوهذه التغيرات و ، )٢(للمؤسسات نفسها جهازا كفوءا ينهض بواجباتها 

حتى غدت ، الدولة ودمجها على مراحل عديدة إلىمسائل رئيسية هي تعريف المصارف التجارية وانتقال ملكيتها 
انتهت التي طرأت على أنظمتها وعددها تغيرات  االختصاصيةوكذلك الحال بالنسبة للمصارف ، مصرفا واحدا

في الرقابة على ، ثم تعزيز سلطات البنك المركزي العراقي، كانت خمسة نأبنوك بعد  ةثالث إلى باختزالها
  .)٣( واالجتماعية االقتصاديةاألحوال 

فالبلدان التي تحررت من السيطرة ، مة المصرفية اختالفا جوهرياوتختلف أهداف ووظائف األنظ      
تموز  ١٤لكن ثورة ، المصرفية تبعا لذلك أنظمتهاوكيفت ، قامت ببناء اقتصاد اشتراكي مخططقد االستعمارية 

مؤسساتها المصرفية وتوسعها  دارةإفي ، التخطيطديمقراطية وعناصر  إصالحات بإدخالباشرت ، ١٩٥٨
ويأخذ النظام ، )٤(الحق  اوان تمت في وقت، تغيرات اقتصادية ذات طبيعة اشتراكية إجراءاالقتصادي دون 

من المؤسسات المصرفية  أنواعفهو لذلك يتألف من عدة ، المصرفي في العراق بقاعدة تخصص العمل الصيرفي
التي تنسجم وطبيعة النشاط االقتصادي والمالي لكل قطاع من قطاعات االقتصاد ، لكل منها وظائفه وفعالياته

  : ومن ابرز المصارف الحكومية هي ، )٥(القومي 

                                                            

 ٢٣٥ص، )٢٠٠٦، عمان(، عالم الكتاب الحديث، ١ط، النقود والبنوك، فليح حسن خلف) ١(
  ٣٦٨ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش) ٢(
 ٣ص، )١٩٨٣، بغداد(، ١ط، الجهاز المصرفي العراقي ودوره في التنمية االقتصادية، سعيد عبود السامرائي) ٣(
، البنك المركزي العراقي، دور النظام المصرفي للجمهورية العراقية في تطوير االقتصاد الوطني، كارل بودالها وآخرون) ٤(

 ١٨ص، ١٩٦١
، )١٩٨٣، بغداد(، دراسة تحليلية في هيكل االقتصاد العراقي وأفاق تطوره، االقتصاد العراقي الحديث، سعيد عبود السامرائي) ٥(

 ٢١٧ص
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  )Rafidain Bank(مصرف الرافدين  -أوال

إيجاد تفكر في  نأعلى ، ١٩٢٧سنة منذ العراقية ا واقتصاديا حمل الحكومة تطور وضع العراق تجاري إن      
مؤسسة حكومية أهلية مشتركة تمنح امتيازا خاصا إلصدار العملة، فضال عن قيامها بكافة المعامالت التي تقوم 

لم ينفذ إذ استقر الرأي على ضرورة فصل مهام  األمرهذا  نأغير ، العراق وخارجهداخل  بها المصارف التجارية
  .)١( كل مجموعة من المهام المذكورة بمؤسسة خاصة وٕاناطة ،التجارية األخرىإصدار العملة وٕادارتها عن المهام 

، مصرف تجاري عراقي ممول برأس مال مدفوع بالكامل من الخزينة العامة أقدميعد مصرف الرافدين و       
ووكيل مالي للحكومة العراقية بتوليه إدارة الفعاليات ، وأول مؤسسة نقدية عراقية تمارس إعمال الصيرفة التجارية

، ١٩٤١مايس  ١٩عماله في أوباشر  ،)٢( ١٩٤١لسنة  ٣٣بموجب القانون رقم  وقد تم تأسيسه، المصرفية
وجاء تأسيس المصرف نتيجة الحاجة لتواجد ، إلف دينار كسلفة مدفوعة من وزارة المالية ٥٠برأسمال مدفوع قدره 

وازداد ، )٣(مصرف وطني يقوم بأعمال الصيرفة التجارية إلى جانب المصارف التجارية األجنبية وكمنافس لها 
فزيد  عدل قانون مصرف الرافدين، ١٩٥٠وفي سنة ، ١٩٤٣دينار سنة  إلف) ٢٠٠( إلىالمصرف رأس مال 
يقتصر في  إالتأسيسه  ومن األهداف العامة التي أنيطت به عند ،١٩٥٢مليون دفعت كلها سنة  إلىرأس ماله 

 األجنبيةوالبالد ، جمعهابأبل يشمل البالد العربية ، نشاطه على تقديم الخدمات المصرفية على العراق فحسب
  .)٤(البالد إرجاءن الفروع تغطي كافة وله شبكة واسعة م، ية واسعةالتي توجد معها عالقات تجار 

حفظ حسابات الحكومة  عهد إليهإذ  ،قبل تأسيس البنك المركزي العراقيلقد تأسس مصرف الرافدين       
تتوالها هيئات  المسؤولياتكانت هذه و ، األمور المتعلقة بخزينة الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية وسائر

 المؤسساتومصرف الرافدين من ، )٥(منها مديرية الدخل ومراقبة المصارف العامة ، سابقا رسمية وشبه رسمية
المصرف مجلس  عمالأويدير ، ويخضع لرقابة البنك المركزي العراقي، بوزارة المالية إداريالتي ترتبط المالية ا

بما فيهم الرئيس ونائبه وممثل عن البنك  أعضاءمؤلف من سبعة ، واإلداريةمستقل في شؤونه المالية  إدارة
المتعلقة بتطبيق  األمور باستثناءوتخضع قرارات المجلس لمصادقة وزير المالية قبل تنفيذها ، المركزي العراقي

                                                            

حضارة ، مجموعة من الباحثين العراقيين، ١١ص، )١٩٤٨، بغداد(، المطبعة الحديثة، ١ط، المصارف، ربيع حسن محمد) ١(
 ١٨٣ص، )١٩٨٥، بيروت(، دار الجميل، ١٢ج، العراق

  ١١١ص، )١٩٥٥، الموصل(، المطبعة الشرقية الحديثة، نظرات في اقتصاديات العراق، فيصل كشمولة) ٢(
، عمان(، دار صفاء للنشر والتوزيع، ١ط، السياسة االقتصادية في أداء المصارف التجاريةأثر ، نصر حمود مزنان فهد) ٣(

 ١٥٨ص، )٢٠٠٩
، )١٩٧٥، الموصل(، مطابع الجمهور، ١٩٧٥دليل الموصل العام منذ تأسيسها حتى عام ، عبد الجبار محمد جرجيس) ٤(

 ٣٠٥ص
 ٣٤٦ص، )١٩٨٨، الموصل(، طباعة والنشر والتوزيعدار الكتب لل، النقود والمصارف، ناظم محمد نوري الشمري) ٥(



  ١٩٥٨تموز  ١٤أثر التحول السياسي في تطور عمل المصارف الحكومية بعد ثورة : المبحث الثاني
  

 
 

٥٧ 
 

أغراض  ،١٩٤١لسنة  ٣٣رقم وقد حدد القانون  ،)١( قواعد الخدمة في المصرف وشؤون التسهيالت المصرفية
  :المصرف بما يلي

 أو بإنذار أوفي تاريخ استحقاق معين  أو، الواجبة الدفع عند الطلب شكالهاأقبول الودائع النقدية بمختلف  -١
  .)٢( بدون فائدة أوغيره بفائدة  أوالتوفير  أوبالحساب الجاري  أوبدونه 

وشراء وبيع السبائك ، بدونها أوبتأمينات  أخرىبطرق  أوسندات القروض  بإصدارالحصول على المال  -٢
  .والنقود الذهبية والعمالت الخارجية والتسليف عليها وبيع وشراء حواالتها

المنقولة والسندات الحكومية  األموالوالتسليف ومنح االعتمادات وسائر التسهيالت الصيرفية برهن  اإلقراض -٣
والتسليف ، بدون ذلك أون السندات المالية وتحويالت الخزينة وسندات المؤسسات العامة والشركات وغيرها م

  .داخل البالد وخارجها  األموالاستالم  وأوامروسندات النقل  ،)٣( ات الشحنعلى بوليص

وٕاصدار الكفاالت لمنفعة ، التسليف ومنح االعتمادات وسائر التسهيالت الصيرفية لقاء كفالة شخصية -٤
  .)٤(وشراء وبيع األسهم والسندات لحساب شخص ثالث ، شخص ثالث بضمانة أو بدونها

بموجب قوانين خاصة واالشتراك القروض للهيئات العامة كالبلديات وغيرها من المؤسسات العامة  إصدار -٥
مائة من رأس بال  ٥٠جموع ما يشترك به المصرف على ال يزيد م أنبمثل هذه القروض والقيام بخدمتها على 

  .)٥( مال المصرف واحتياطياته

أي القيام بإعمال ، والتسليف في المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية واالستثمارات العقارية اإلقراض -٦
  .)٦(مصرف التوفير

  

                                                            

، )غير منشورة(رسالة ماجستير، العوامل المؤثرة في السياسة االئتمانية لمصرف الرافدين، رضية عبد الوهاب حمود البلداوي) ١(
، مصرفي في العراقتخطيط ورقابة االئتمان ال، وداد يوسف يحيى، ١٥ص، )١٩٨٦،الجامعة المستنصرية(، كلية اإلدارة واالقتصاد

 ١٧ص.١٦ص، )١٩٨٢، بغداد(، مطبعة دار السالم
   ١١ص، المصدر السابق، حسن محمد ربيع) ٢(
هي عقد نقل بين الناقل والمورد على إيصال البضاعة المشحونة لصالح العميل الذي تحمل البوليصة اسمه : بوليصة الشحن) ٣(

نقال عن شبكة المعلومات : قل مع شروط التسليم للمزيد من التفصيل ينظرمن بلد المصدر إلى بلد المستورد موقعا عليها النا
  whttps://ar.wikipedia.org/wiki w.w.w                                          ٧/١٠/٢٠١٦بتاريخ ) االنترنت(الدولية 

  ١٢٨ص، )١٩٥٥، م.د(، مطبعة الرسالة، في اقتصاديات العراق محاضرات، عبد الرحمن الجليلي) ٤(
 ١٩٤١تشرين الثاني  ٢٩في ، ١٩٧٤العدد ، الوقائع العراقية) ٥(
 ٢٢٩ص.٢٢٨ص، االقتصاد العراقي الحديث، سعيد عبود السامرائي) ٦(
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٥٨ 
 

في تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية  مصرف الرافدين تتلخص بشكل رئيس أهداف نأويتبين مما سبق       
عمال المصرف خالل عقد أتوسعت و ، )١(القصيرة األمد بغية دفع النشاط االقتصادي للبالد نحو التطور والتوسع 

له في  اً فتح فروع أنالتي يمنحها المصرف بعد  والسلف، وودائعه المالية الخمسينات نتيجة ارتفاع موجوداته
  .بالتفصيل يبين ذلك) ١٠(والجدول رقم ، )٢(خارج العراق و  األلويةمراكز 

  )٣(فروع مصرف الرافدين الداخلية والخارجية ) ١٠( رقم جدول                        

  فروع المصرف الداخلية
سنة 
  المصرف الداخليةفروع   التأسيس

سنة 
  فروع المصرف الخارجية  التأسيس

سنة 
  التأسيس

  ١٩٦٦  منطقة عالوي الحلةبغداد   ١٩٥٩  الكاظمية - بغداد   ١٩٤١  )شارع السمؤل(بغداد 
  ١٩٦٧  حي الرافدين -  بغداد  ١٩٥٩  الكرخ–بغداد   ١٩٥١  )الباب الشرقي(بغداد 
  ١٩٦٧  المسيب  ١٩٦٠  العلوية - بغداد   ١٩٥٦  )السعدون(بغداد 
  ١٩٤٨  بيروت   ١٩٦٠  الشيخ عمر - بغداد   ١٩٤٢  البصرة
  ١٩٤٩  دمشق  ١٩٦٠  الرخيتة - بغداد   ١٩٤٤  الموصل
  ١٩٥٢  حلب   ١٩٦١  الكفاح - بغداد   ١٩٤٥  كركوك
  ١٩٥٢  لندن  ١٩٦١  المطار - بغداد   ١٩٤٦  الحلة
  ١٩٥٧  عمان   ١٩٦١  الباب المعظم - بغداد   ١٩٤٩  النجف
  ١٩٥٨  عمان   ١٩٦٢  األبيضالقصر  - بغداد   ١٩٥٠  العمارة

      ١٩٦٣  االعظمية - بغداد   ١٩٥٣  الناصرية
      ١٩٦٣  الصالحية –بغداد   ١٩٥٤  الديوانية
      ١٩٦٤  السماوة  ١٩٥٤  بعقوبة

      ١٩٦٤  الرمادي  ١٩٥٤  السليمانية
      ١٩٦٦  الفلوجة  ١٩٥٥  اربيل
      ١٩٦٦  الشامية  ١٩٥٦  الكوت
      ١٩٦٦  سامراء  ١٩٥٨  كربالء
      ١٩٦٦  ساحة الوثبة - بغداد   ١٩٥٩  كربالء

                                                            

 ١٥ص، المصدر السابق، رضية عبد الوهاب حمود البلداوي) ١(
، )ت.د، بغداد(، دائرة الحسابات القومية، إحصاءات الحركة النقدية والمالية في العراق، التخطيط وزارة، الجمهورية العراقية) ٢(

 ١٦ص
، بغداد(، مطبعة المصرف، ١٩٥١عمال لمصرف الرافدين لسنة التقرير السنوي أل: ماد علىالجدول من إعداد الباحث باالعت) ٣(

عمال تقرير السنوي ألال، ٢ص.١ص، )١٩٥٨، بغداد(، ١٩٥٨نة عمال مصرف الرافدين لسالتقرير السنوي أل ،١ص، )١٩٥١
، )١٩٦١، بغداد(، ١٩٦١التقرير السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة ، ١ص، )١٩٦٠، بغداد(، ١٩٦٠مصرف الرافدين لسنة 

مصرف  عمالالتقرير السنوي أل ،١٢ص، )١٩٦٢، بغداد(، ١٩٦٢عمال مصرف الرافدين لسنة التقرير السنوي أل ،٢٢ص.٢٠ص
، ٤ص، )١٩٦٣، بغداد(، ١٩٦٤عمال مصرف الرافدين لسنة التقرير السنوي أل، ٣ص، )١٩٦٣، بغداد(، ١٩٦٣الرافدين لسنة 

عمال لمصرف الرافدين التقرير السنوي أل، ٣ص، )١٩٦٦، بغداد(، ١٩٦٦عمال مصرف الرافدين لسنة التقرير السنوي أل
  ١٠ص، )١٩٦٧، بغداد(، ١٩٦٧،لسنة
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٥٩ 
 

يزيد من عدد عمالئه بتقديمه  نأ ،١٩٥٨تموز  ١٤لقيام ثورة  األولىفي السنة  الرافدين مصرفاستطاع        
وقرر المصرف تخفيض سعر الفائدة على الحركة التجارية لمختلف المعامالت التي يقوم بها ، التسهيالت لهم

 التسليف أبوابفقد بلغت مجموع المبالغ المسلفة في مختلف ،من خصم وتسليف واعتمادات ومسحوبات زائدة
 اإلصالحالزراعي وتسليف هيئات  اإلصالحاده لمساندة وأبدى المصرف استعد ،دينارا) ٢٥,٧٧٦,٥٩٦(

للمصرفين  تقديمه القروض الالزمةفضال عن ، للمساهمة في تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه باألموالالزراعي 
 االقتصاديةالعقاري والرهون لتنشيط الحركة العمرانية في البلد وتسليف أكبر عدد من الموظفين لتخفيف الضائقة 

  .)١(عنهم 

التوسع  :األولى تاريخ مصرف الرافدين من ناحيتين منعطفا مهما في )١٩٦٥ - ١٩٦٤(المدة ما بين تعد       
، البنك الشرقيالذي حصل في المصرف خالل تلك السنة فقد دمجت فيه مجموعة بنك الرشيد ببنوكها الثالثة 

من المجموعات  أخرىولم يقتصر الدمج على تلك البنوك بل شمل فروعا ، وبنك الرشيد، والبنك العراقي المتحد
عمال أومع عملية الدمج توسعت ، )٢(مة للمصارفالمؤسسة العا  إدارةمن مجلس  بموجب قرار األخرىالثالثة 
في نشاط فهي الزيادة الحاصلة : الثانيةإما الناحية ، كبيرةومجموع الودائع لديه بنسبة  وزادت موجوداته المصرف

، )٣(التي جاءت بأكبر مما جاء به الدمج من زيادة في اإلعمال وفي عدد الحسابات وحجم العمليات المصرفية 
نفك يتمتع أانه ما  إالالمصرف مع كونه قد تأسس برأس مال حكومي  إنوهو  وهناك عامل أخر جدير بالتنويه

المصرفية  األساليبمن صالحيات واسعة في تبني  إدارتهما يتمتع به مجلس  بسبب داريوإ باستقالل مالي 
  .)٤( ية بما يتالئم مع متطلبات السوقوقواعد تجار  أسسوتسييره على ، الحديثة

  

                                                            

محمود فهمي ، ٦ص.١ص، )١٩٥٩، بغداد(، مطبعة المصرف، ١٩٥٩السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة التقرير  )١(
 ٣٧٠ص.٣٦٩ص، المصدر السابق، درويش وآخرون

، وهي ذات شخصية حكمية واستقالل إداري ومالي مركزها في بغداد، )١٠٠(ت وفق المادة الخامسة بموجب القانون رقم ئأنش) ٢(
قبل صدور هذا القانون أو التي ستؤسس ، ابة وتوجيه إعمال المصارف وتنظيم عمليات االئتمان المصرفيتهدف المؤسسة إلى رق

وتقديم تقارير دورية إلى البنك المركزي العراقي والى وزارة المالية عن سير المؤسسة المصرفية والمصارف التابعة لها ، فيما بعد
وتطبيق قانون ، المصارف بواجباتها وتنفيذها لتعليمات البنك المركزي العراقي والمقترحات التي ترى ضرورة تنفيذها لضمان قيام

، وٕاقرار الموازنات السنوية وحسابات اإلرباح والخسائر للمصارف التابعة لها مع تقارير المدققين القانونيين، مراقبة المصارف
وحق ، ارف التجارية ألغراض التنمية االقتصاديةوللمؤسسة الحق في تأسيس المص، وتقديمها للبنك المركزي للمصادقة عليها

خير : ينظر من التفصيل للمزيد شبه الرسمية والمصارف األجنبية من الحكومة والمؤسسات، االستقراض بموافقة البنك المركزي
جعفر ، ١٨ص.١٤ص، )١٩٦٥، بغداد(، مطبعة دار الجمهورية، نتائج تطبيق القرارات االشتراكية في السنة األولى، الدين حسيب
 ٢٣٤ص.٢٣٢ص، )٢٠٠٤، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، ٧ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، عباس حميدي

 ٢ص، )١٩٦٥، بغداد(، ١٩٦٥التقرير السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة ) ٣(
 ٢ص.١ص، ١٩٦٦التقرير السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة ) ٤(
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  )١( المصارف االختصاصيةو  وزارة المالية –ثانيا 

بسبب مسؤوليتها ، العراق مركزا أساسيا في مجمل االقتصاد الوطنيتحتل المصارف االختصاصية في       
وهي بذلك تؤثر في ، المتمثلة في مهمة النهوض والتطوير للقطاعات اإلنتاجية األساسية في االقتصاد العراقي

ر وللمصارف االختصاصية دو ، حركة االقتصاد الوطني سلبا أو إيجابا من خالل السياسات والبرامج التي تتخذها
لوطني وتوسيع كبير في السياسة المالية إلى جانب دورها المتمثل في المساهمة االيجابية في تطوير االقتصاد ا

ومساهمتها ، المصارف في تنمية وتطوير القطاعات اإلنتاجية األساسيةويتمثل دور هذه  ،الطاقة اإلنتاجية
  .)٢(ن خالل قبول الودائع ومنح القروض د متين مالفعالة في العمليات االستثمارية الالزمة لتطور وبناء اقتصا

األولى دفع ، ن يكون تمويلها بطريقتينأموال حكومية بالدرجة األولى على نشأت هذه المصارف برؤوس أ      
لقد ، والثانية االقتراض من جهات ومؤسسات مالية أخرى لقاء فوائد، رأس المال أو نسبة منه من قبل الحكومة

وسبب ذلك يعود  ،ستقرار في سياستها الماليةعدم اال إلى األسلوبالسياسة التمويلية لهذه المصارف بهذا  أدت
في اعتمادها التمويلي على ميزانية الدولة االعتيادية مما يجعل الحكومة تعمل على زيادة رأس  األولىبالدرجة 

تساعدها على النهوض  األمدمال هذه المؤسسات من ميزانية الدولة بدال من االعتماد على خطة تمويلية طويلة 
 إزاءالحكومة اضطرت  أنغير ، ١٩٦٤ – ١٩٥٠بمهامها المطلوبة وقد كانت هذه الظاهرة واضحة بين سنة 

 ،)٣(بدال من دفع رأس مالها المقرر األخرىتوجيه هذه المصارف لالقتراض من المؤسسات  إلى األوضاعهذه 
  :اآلتي هي ف االختصاصية في العراقالمصار و 

 )Agricultural Bank( المصرف الزراعي) ١(

حسب ما أوضحت ذلك تقارير وزارة  ،١٩٢٤إلى سنة  بتأسيس المصرف الزراعي ترجع فكرة االهتمام      
عرش ،)٤(األول غازيتولى الملك  نأية المتعاقبة بذلك االهتمام إلى واستمرت الوزارات العراق، المالية العراقية

                                                            

واهم ما يميزها عن ، ي تقوم بتقديم القروض الطويلة األجل ألغراض مختلفة كالصناعة والزراعة والبناءوهي المصارف الت) ١(
والغاية الرئيسية من إنشائها هو تمويل القطاعات االقتصادية ، المصارف التجارية هو عدم قدرتها على المساهمة في وسائل الدفع

ناظم محمد نوري : ع المصارف التجارية عن تمويلها للمزيد من التفصيل ينظراألساسية كالزراعة والصناعة واإلسكان التي تمتن
 ٣٥٠ص.٣٤٧ص، المصدر السابق، الشمري

 ١٤ص، )١٩٥١، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٧٣ – ١٩٤٨ضي للمصرف العقاري اليوبيل الف )٢(
 ١٦ص.١٥ص، المصدر نفسه) ٣(
 ١٩٢٣وفي سنة ، وهو ابن الملك فيصل األول، مكرمةمدينة مكة الملك العراق ولد في ) : ١٩٣٩ - ١٩١٢(الملك غازي ) ٤(

نودي به أميرا ووليا للعهد في العراق في حزيران ، غادرها إلى عمان ليعيش في كنف عمه عبد اهللا بن الحسين أمير شرق األردن
غادر ، على يدها اللغة االنكليزية وقد تولت تربيته البريطانية مس فيلي ودرس، أكتوبر من السنة نفسها ٥وصل بغداد في ، ١٩٢٤

ثان  برتبة مالزمالكلية العسكرية وتخرج فيها ، ١٩٢٨ سنة دخل بعد عودته في، في كلية هاروليدرس  ١٩٢٦بغداد إلى لندن سنة 
= عن حة جديدة من تاريخ العراق اختلفتتولى عرش العراق بعد وفاة والده ليبدأ صف، ١٩٣٣أيلول  ٨وفي  ،١٩٣٢في حزيران 
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تـأسيس  تأسس المصرف الزراعي العراقي بموجب قانونف، المصرف اهتمامه الخاص أولىالذي  العراق
وجرى ، من المادة الثانيةالفقرة األولى  واستنادا إلى، ١٩٣٥نة لس ٥١رقم  العراقي ،المصرف الزراعي الصناعي

وزير المالية يوسف غنيمة وقع  وفي آذار من السنة نفسها، ١٩٣٦لسنة  ٦٣بموجب اإلرادة الملكية رقم  تنفيذه
فصل  وتم، ٢)(بالنيابة عن الحكومة العراقية الخاص به  والنظام الداخلي على عقد تأسيس المصرف الزراعي، )١(

غير إن ، ١٩٤٠لسنة  ١٨بموجب القانون رقم  ،)٣( الصناعي عن المصرف، ١٩٤٠المصرف الزراعي في سنة 
  .)٤(١٩٤٦لم ينفذ إال في ربيع سنة هذا القانون 

ويتألف ، مجلس إدارة مستقل في شؤونه اإلدارية والماليةف منذ تأسيسه يتولى السلطة العليا في المصر       
، ١٩٥٩لسنة  ٥٦المعدلة من المادة الرابعة من قانون المصرف الزراعي رقم ) ١(المجلس حسب نص الفقرة 

من بين ، )٥(وخمسة يعينهم وزير اإلصالح الزراعي ، من سبعة أعضاء أصليين أحدهم مدير المصرف العام

                                                                                                                                                                                                     

حسن : للمزيد من التفصيل ينظر يرن وفاة الملك غازي اثر حادث سأعلن ع، ١٩٣٩نيسان  ٤مرحلة أبيه بكل تفاصيلها، وفي =
  ٤٤٣ص، المصدر السابق، لطيف الزبيدي

، ألسرة من أقدم األسر النصرانية المعروفة في العراق، ١٨٨٥آب  ٩ولد في بغداد في ): ١٩٥٠ -١٨٨٥(يوسف غنيمة ) ١(
يجيد ، ١٩٠٢إلى مدرسة االتحاد وبقي فيها حتى منتصف سنة  ١٨٩٨لمدرسة الكلدانية االبتدائية ثم انتقل في أوائل سنة ادخل ا

ساهم في تأسيس جمعية اتحاد  ١٩١٢وفي سنة ، اللغات العربية والفرنسية واالنكليزية وشيئا من التركية ومبادئ اللغة العبرية
ثم شغل ، أصبح نائبا ممثال للطائفة المسيحية في مجلس النواب العراقي، العالمية األولىالشبيبة وترأسها حتى اندالع الحرب 

وقد شغل عدة مناصب وزارية في سبع وزارات مختلفة كان في ست منها وزيرا للمالية وفي السابعة وزيرا ، عضوية مجلس األعيان
، حياته، ١٩٥٠ - ١٨٨٥غنيمة السياسي األديب  يوسف، حارث يوسف غنيمة: للمزيد ينظر ١٩٥٠آب  ١٠للتموين توفي في 

 ) ١٩٩٠، بغداد(، دار الحرية للطباعة، عصره، آثاره
، )١٩٣٨، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٣٧-١٩٣٦التقرير السنوي عن إعمال المصرف الزراعي الصناعي لسنة  )٢(

  ٣ص.٢ص
 ن تأسيسه كان ضمن تشكيالت وزارة الماليةمن أالبحث على الرغم  مدة طرق إلى المصرف الصناعي خاللن الباحث لم يتأ) ٣(

باعتبارها الوزارة التي أصبحت ، ١٩٥٧وحينما تأسست وزارة األعمار انتقل ارتباط المصرف إليها وذلك في سنة ، ١٩٤٠سنة 
وألغيت ، ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة  وعندما قامت، مسؤولة عن تنمية البالد استنادا إلى التوصيات التي قدمتها مؤسسة آرثر دي لتل

وزارة األعمار وتأسيس وزارة الصناعة أصبح المصرف تابعا إلى وزارة الصناعة باعتبارها أصبحت الجهة المسؤولة عن تنمية 
دور المصرف الصناعي في التنمية الصناعية في العراق ، فاطمة حسين التركي: الصناعة في العراق للمزيد من التفصيل ينظر

    ١٧٤ص.١٧٣ص، ١٩٧٩، جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، )غير منشورة(رسالة ماجستير، ١٩٧٧ -١٩٤٧
 ١١٩ص، )١٩٦٤، دمشق(، مركز الدراسات االقتصادية، اقتصاديات القطر العراقي، هشام متولي) ٤(
وزير المالية حسب الفقرة  ن أعضاء المجلس كان يعينهمأف، ١٩٥٩لسنة  ٥٦صرف الزراعي رقم ما قبل صدور قانون المأ) ٥(
التقرير السنوي الثاني : للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٥٦لسنة  ٢٨من قانون المصرف الزراعي السابق رقم ) ١١(من المادة ) ب(

  ٧ص، )١٩٥٨، بغداد(، شركة التجارة والطباعة، المالية ١٩٥٨-١٩٥٧والعشرون عن إعمال المصرف الزراعي لسنة 
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موظفي وزارات اإلصالح الزراعي والمالية والتجارة والزراعة ومن بين المزارعين المسجلين في إحدى الغرف 
  .)١(والعضو السابع يرشحه االتحاد العام للجمعيات الفالحية ، والمالكين الزراعيين، التجارية

يقع مركزه الرئيسي في ، )نصف مليون دينار(، ١٩٤٦سنة بلغ رأسمال المصرف الزراعي عند استقالله      
، أربيل، البصرة، الموصل، بغداد(جميع مراكز األلوية األربعة عشر وهي  فرعا منتشرة في ٢٠وله  بغداد

وستة  ،)الكوت، كركوك، الديوانية، كربالء، الحلة، العمارة، )ذي قار(المنتفك ، )األنبار(الدليم ، ديالى، السليمانية
لشامية وأبي صخير والمحمودية وتلعفر والعزيزية وسامراء  وكل هذه الفروع تقوم كا لمهمةفي المناطق الزراعية ا

إحداث نهضة  غاية المصرفو ، )٢( ال سيما الصغار منهم بكل حرص ونشاط  بتأدية واجباتها لخدمة المزارعين
والحيوانية عن زراعية تكون كفيلة بتعزيز االقتصاد الوطني من خالل االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية 

ن أخاصة إذا أخذنا بنظر االعتبار ، طريق مساعدة الفالحين على تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بهم
جزء من تداعيات الحرب العالمية وهي ان قد مرة بأزمة اقتصادية كبيرة العراق خالل هذه المرحلة التاريخية ك

إما ، )٣( ١٩٣٠والتي كان العراق طرفا فيها بفعل المعاهدة العراقية البريطانية لسنة ) ١٩٤٥ -١٩٣٩(الثانية 
  : كاألتي هيفأهداف المصرف 

ها وٕاحيائوالتسليف اإلصالح األراضي ، ولشراء اآلالت الزراعية والماشية، التسليف لنفقات الزراعة والحصاد -١
  .)٤(بتوصية الدوائر المختصة 

                                                            

والذي كان من بين ، ١٩٥٩لسنة  ٧٨منظمة مهنية فالحية تأسست بموجب قانون رقم : جمعيات الفالحيةاالتحاد العام لل) ١(
هدفها صيانة الجمهورية العراقية ونظامها الديمقراطي ورفع مستوى الفالحين اجتماعيا واقتصاديا  ،١٩٥٨تموز  ١٤أهداف ثورة 

وفي المادة السابعة منح القانون االتحاد العام سلطة ، ١٩٥٨نة لس ٣٠ورعاية مصالحهم بتطبيق قانون اإلصالح الزراعي رقم 
إجازة تكوين االتحادات الفرعية وتشكيل الجمعيات الفالحية في كل لواء وناحية إذا قدم إليه طلب من خمسة أشخاص أو أكثر 

ين من كل لواء وثالثة يقع مركزه في بغداد ويتألف من تسعة وعشرين عضوا بنسبة اثن، مؤيدين من خمسين شخصا أو أكثر
أعضاء من لواء بغداد وأربعة عشر عضوا احتياطيا بنسبة واحد من كل لواء وأصبح كاظم فرهود أول رئيس لالتحاد العام 

دراسة في القوى السياسية ، العراق في عهد عبد الكريم قاسم، محمد كاظم علي:للجمعيات الفالحية للمزيد من التفصيل ينظر
 ٢٨٦ص.٢٨٥ص، )١٩٨٩، بغداد(، مكتبة اليقظة العربية، ١٩٦٨-١٩٥٨ والصراع األيدلوجي

 ٥ص، )١٩٦٨، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية، ١٩٦٨-١٩٦٧التقرير السنوي عن إعمال المصرف الزراعي للسنة المالية  )٢(
ومملكة بريطانيا ممثلة بالسير هي معاهدة وقعت بين المملكة العراقية ممثلة بنوري السعيد رئيس الوزراء : ١٩٣٠معاهدة ) ٣(

ضمت المعاهدة احد عشر ، ١٩٣٠حزيران  ٣٠وتم التوقيع عليها في ، فرنسيس هنري همفريز المعتمد السامي البريطاني في العراق
للمزيد من  ١٩٣٢ابرز ما جاء فيها هو تعهد بريطانيا بإدخال العراق إلى عصبة األمم في سنة ، مادة وملحقين عسكري ومالي

  ٢٧٤ص.٢٠٥، ص)١٩٨٣بيروت، (، دار الكتب، ٦عبد الرزاق الحسني، العراق في ظل المعاهدات، ط:فصيل ينظرالت
   ٥ص.٤ص، )١٩٦٨، بغداد(، دار الجمهورية، المصرف الزراعي العراقي ودوره في النهضة الزراعية، وزارة الثقافة واإلرشاد) ٤(
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والتوسط في بيع ، وبيع اآلالت الزراعية والماشية واألسمدة والبذور بأقساط، التسليف على المحصوالت -٢
ن الفواكه وبيع ولتحسي، والتسليف الجل التشجير، وتأسيس محالت لتنقيح الحبوب وأدارتها، المحصوالت الزراعية

  .)١( والتوسط في شراء منتجات زراعية لقاء عمولة، المختصةالشتائل بتوصية الدوائر 

والمساعدة على تأليف جمعيات أو ، التسليف لغاية فك رهن األراضي الزراعية والبساتين من رهن ما سابق -٣
فضال عن التوسط في تسليف الزراع من أموال لجنة ، ومدها بالسلفات، شركات تعاونية للمنتجين من الزراع

وقيامه ، إلى اجل مسمى وغير مسمى بفائدة أو بدونها، قبول الودائع واألمانات والحساب الجاريو ، الحبوب
  .)٢( بمشاريع زراعية على حسابه مباشرة

وجاء في  ،١٩٥٩لسنة  ٥٦مصرف هو القانون رقم صدر قانون جديد لل، ١٩٥٨تموز  ١٤وبعد قيام ثورة       
وان هذا القانون جاء ليتالئم مع ، تطوير الزراعة وتحسينها وتوسيعها إن المصرف يساهم في" منهٌ  مادته الثانية

رقم ة صدور قانون السلطة التنفيذيبو ، )٣("١٩٥٨لسنة  ٣٠نون اإلصالح الزراعي رقم قاأهداف الثورة الجديدة و 
ذ من كان مرتبطا بوزارة الماليةن أصالح الزراعي بعد ا بوزارة اإلأصبح المصرف مرتبط، ١٩٥٩لسنة  ٧٤

لعب المصرف دورا حيويا في عهد  ،)٤(غير انه أعيد ربطه للمرة الثانية بوزارة المالية في وقتا الحق، تأسيسه
فعدل قانونه ونظامه وفق قواعد مرنة تتفق وأهداف الثورة في توسيع خدماته وتسهيلها ، العراقية الجمهورية

                                                            

) ت.د، البصرة(، منشورات مركز دراسات الخليج العربي، ١ط، ١٩٣٦سنة العراق في الوثائق البريطانية ، نجدة فتحي صفوة) ١(
 ١٣٠ص

  ٣ص.١ص، )١٩٤٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، ونظامه الداخلي ١٩٤٠لسنة  ١٨قانون تأسيس المصرف الزراعي رقم  )٢(
تموز وأحد  ١٤مار ثورة ويعد ثمرة حقيقية من ث، ١٩٥٨أيلول  ٣٠في  ١٩٥٨لسنة ) ٣٠(صدر قانون اإلصالح الزراعي رقم ) ٣(

وحدد القانون أن ال تزيد مساحة األرض ، إذ مثل ثورة تقدمية في الريف وضرب كليا المصالح اإلقطاعية، أهدافها األساسية
دونم من األراضي التي تسقى سيحًا  ١٠٠٠الزراعية التي كانت مملوكة لشخص واحد أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة على 

دونم من األراضي المروية ديما، وعند الجمع بين النوعين يكون الدونم الواحد من النوع األول مقابل دونمين  ٢٠٠٠و أو بالواسطة
دونما في األراضي  ٣٠من النوع الثاني، ويوزع الفائض على الحد األدنى على الفالحين بملكيات صغيرة ذات حد أدنى قدره 

، واقر القانون مبدأ التعويض للمالكين عن جميع األراضي المستولى عليها ،تسقى ديمادونما في األراضي التي  ٦٠المروية سيحا و
وقد هدف القانون  إلى مصادرة أمالك كبار ، كما ألزم الفالحين الذين ستوزع عليهم األراضي بدفع التعويض خالل عشرين سنة

اضي العراق الزراعية وتوزيعها على الفالحين أر % ٩٠شخص ويملكون مع ذلك أكثر من ) ٣٠٠٠(المالك الذين يقل عددهم عن 
الذين ال يملكون األرض أو على المالك الصغار والمتوسطين وذلك لرفع مستواهم وحمايتهم لضمان العيش الشريف لهم وألوالدهم 

ن ناحية أخرى وم، ومن بعدهم ليتسنى ألبناء الشعب العراقي مواكبة الشعوب ومسايرتها في ركب العدالة االجتماعية من ناحية
، ٤٠/٤١١تسلسل الملفة ، مجلس السيادة، و.ك.د: ساعد على تقوية الحركة الثورية في الريف وتوسيعها للمزيد من التفاصيل ينظر

اللجنة المركزية ، لجنة الدعاية والنشر، وزارة الثقافة واإلرشاد، ٢٢ص.٢١و، "متفرقات مع ديوان مجلس الوزراء"عنوان الملفة 
تاريخ العراق ، ميديجعفر عباس ح، ١٤ص.١٣ص، )١٩٦٠، بغداد(، تموز في عامها الثاني ١٤ثورة ، تموز ١٤ورة االحتفاالت ث

 ٢٧٦ص، المعاصر
 ١٤ص. ١٢ص، )١٩٦١، بغداد(، شركة الطبع والنشر األهلية، ١٩٥٩لسنة  ٥٦قانون المصرف الزراعي رقم ) ٤(
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والتسليف لقاء المنتوجات ، )١(جمعيات التعاونية الزراعية تمثلت في تسليف ال، للمواطنين وأنيط به مهام أخرى
المحالج  أومخازن جمعية التمور  أولجنة تنظيم تجارة الحبوب  إلىالزراعية المخزونة في السايلوات العائدة 

  .)٢(رسمية كانت أو أهلية ال

  )Real Estate Bank( المصرف العقاري )٢(

لين منذ منتصف العقد الثالث للقرن العشرين ولكنها لم ؤو تراود أذهان المساء هذا المصرف كانت فكرة إنش      
تحقيقها أهمها عدم توفر المال  مامأفقد كانت هناك العديد من العقبات ، ١٩٤٨تظهر إلى الوجود إال في سنة 

انية اللثام عن وقد أماطت سنوات الحرب العالمية الث، ثانيا باألراضيوتشعب وتشابك نظام التصرف ، الالزم أوال
وبذلك تهيأت الظروف لدراسة الفكرة على ضوء التجارب االقتصادية التي ، حاجة العراق إلى مثل هذه المؤسسة

بعد ظهور أزمة ، على العمراننتيجة اإلقبال ، القروض العقارية إلىحيث كانت شدة الحاجة ، واجهها العراق
من سوق االئتمان على اثر قرار التقسيم لفلسطين الصادر من األمم  وانسحاب اليهود، كن في أشد صورهاالس

وما ترتب عليه من هجرة اليهود العرب ، ١٩٤٨والقاضي بإنشاء الكيان الصهيوني سنة ، ١٩٤٧المتحدة سنة 
وهذا خطأ كبير ارتكبته الحكومات العربية لإلسهام في قيام الكيان الصهيوني عبر إمداده ، ومنهم العراقيين

رية مفتقرة إلى رؤوس أموال وكانت السوق العقا، ارتفاع اإليجارات ارتفاعا كبيرافضال عن ، الطاقات البشريةب
توفر المال الكافي من جهة وشعور الدولة بمسؤولية تخليص المحتاجين من أبناء الشعب من  نأ إال، )٣(طائلة 

البناء  أركانركنا من  دالذي يع، ين هذا المصرفجل بتكو قد ع، قلوبهم إلىجشع المرابين الذين ال تدخل الرحمة 
  .)٤(االقتصادي للبالد 

ثم أصبح  ،برأس مال قدره مليون دينار، ١٩٤٨لسنة  ١٨تأسس المصرف العقاري بموجب القانون رقم       
، ١٩٤٨لسنة  ١٨قانون تعديل قانون المصرف العقاري رقم ، ١٩٥٢لسنة  ٢٢قانون رقم مليوني دينار بموجب 

والتي تحمل فائدة ، لتحويل القروض الموثقة برهن على أمالكهم المجال ألصحاب دور السكن إفساحلغرض و 
والسماح للمصرف ذاته بالقيام بإنشاء الدور والمسقفات ، قروض بفائدة أوطأ يقدمها المصرف العقاري إلىعالية 

                                                            

فالحون الموزعة عليهم األراضي بموجب قانون اإلصالح الزراعي وقانون هي منظمات اقتصادية شكلها ال: الجمعيات التعاونية) ١(
استثمار األراضي األميرية على أن ال تتعدى ملكية الفالح فيها الحد األعلى للتوزيع وذلك لتنظيم العمل الجماعي بين األعضاء 

المتزايد على المنتجات الزراعية للمزيد من لتطوير االقتصاد الزراعي والتغلب على الزراعة الفالحية الصغيرة ولتأمين الطلب 
 ٧٧ص، المصدر السابق، جحيو عبود الجوراني رحمن مخيلف: التفصيل ينظر

 ٣٧١ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون) ٢(
الرابطة للطبع شركة ، ١٩٥٥التقرير اإلحصائي عن إعمال المصرف العقاري منذ تأسيسه لغاية سنة  ،هورية العراقيةالجم) ٣(

مطبعة التفيض ، ١٩٥٢-١٩٤٩التقرير السنوي والميزانية العمومية للمصرف العقاري  ،٥ص، )١٩٥٦، بغداد(، والنشر المحدودة
  ١ص، )ت.د، بغداد(، األهلية

 ١٨٠ص، )١٩٦٩، بغداد(، مطبعة دار البصري، ١ط، النظام النقدي والمصرفي في العراق، سعيد عبود السامرائي) ٤(
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صبح ثم أ، ١٩٥٥ماليين دينار سنة ) ١٠(صبح يثم ازداد رأسماله ل، على األراضي التي يملكها وبيعها للراغبين
والمصرف مؤسسة ذات شخصية حكمية لها حق التملك والتصرف باألموال ، )١(١٩٦٥مليون دينار في سنة  ١٥

غير المنقولة يشرف على شؤونها ويديرها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء بما فيهم المدير العام ينتخبهم 
والثاني ترشحه وزارة اإلشغال ، ثنان منهم من الموظفين احدهما من وزارة الماليةن يكون اأعلى ، ماليةوزير ال
وتكون مدة ، واالثنان اآلخران من غير الموظفين ممن لهم خبرة في الشؤون العمرانية وتجارة العقار، واإلسكان

، )٢(الداخلي عضويتهم ثالث سنوات وال ينحى العضو ما لم يفقد إحدى صفات العضوية المعينة في النظام
حيث أجيز ،فرعا ١٨يقع مركزه الرئيسي في بغداد وله ، )٣(ومجلس اإلدارة مستقل في الشؤون اإلدارية والمالية 

والجدول رقم  ،قضيةوبعض األ األلويةبموافقة وزير المالية وشملت كافة مراكز العراق  إنحاءفتح فروع له في 
  . في إنحاء البالد يبين فروع المصرف العقاري )١١(

 )٤(بين فروع المصرف العقاري في العراق ) ١١(جدول رقم                           

  الفرع  ت
  

  تاريخ تأسيسه

  ١٩٤٩تشرين الثاني   بغداد -المركز العام   ١
  ١٩٥٣تموز   فرع البصرة  ٢
  ١٩٥٣آب   فرع كربالء  ٣
  ١٩٥٣آب   فرع النجف  ٤
  ١٩٥٤أيلول   فرع الموصل  ٥
  ١٩٥٤تشرين الثاني   فرع ميسان  ٦
  ١٩٥٤تشرين الثاني   فرع واسط  ٧
  ١٩٥٤تشرين الثاني   فرع ذي قار  ٨
  ١٩٥٥آب   فرع ديالى  ٩
  ١٩٥٥تشرين األول   فرع االنبار  ١٠

                                                            

، حليةمطبعة اإلدارة الم، ١٩٦٠التقرير اإلحصائي عن إعمال المصرف العقاري منذ تأسيسه لغاية  ،مهورية العراقيةالج )١(
، بغداد(، مطبعة الحكومة، التقرير السنوي والميزانية العمومية للمصرف العقاري، الجمهورية العراقية، ٧ص، )١٩٦٢، بغداد(

، بيروت(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٠ -١٩٥٧ل في العراق تكوين رأس الما، جواد هاشم، ٢ص، )١٩٥٢
  ٣٠٧ص، )١٩٧٥

نصت المادة األولى من النظام الداخلي للمصرف العقاري على انه يشترط في عضو المجلس إن يكون عراقيا وغير ساقط من ) ٢(
اليوبيل الفضي للمصرف : اعتباره للمزيد ينظر الحقوق المدنية وغير محجوز وغير مفلس أال إذا رفع عنه الحجز وأعيد إليه

 ٢٠ص، العقاري 
، مطبعة اإلدارة المحلية، ١٩٦٢وتعديالته ونظامه الداخلي لسنة  ١٩٥٥لسنة  ٧٣قانون المصرف العقاري رقم  ،وزارة المالية) ٣(
 ١٩٦٢نيسان  ١١في ، ٦٦٢العدد ، الوقائع العراقية، ٤ص، )١٩٦٤، بغداد(
، ١٩٦٤ - ١٩٦٣التقرير السنوي للمصرف العقاري لسنة  ،هورية العراقيةالجم :د الباحث باالعتماد علىاالجدول من إعد) ٤(

 ٣٤ص، اليوبيل الفضي للمصرف العقاري، ٥ص، )١٩٦٥، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية
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  ١٩٥٦آب   الرصافة/ فرع بغداد   ١١
  ١٩٥٧آذار   فرع اربيل  ١٢
  ١٩٥٧آذار   فرع السليمانية  ١٣
  ١٩٥٧األول كانون   فرع القادسية  ١٤
  ١٩٥٧كانون الثاني   فرع بابل  ١٥
  ١٩٥٨شباط   الكرخ/ فرع بغداد   ١٦
  ١٩٧٣آذار   فرع المثنى  ١٧
  ١٩٧٣آذار   فرع دهوك  ١٨

من مصادر تمويل  أساسياوتشكل الودائع المصرفية للمواطنين والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية مصدرا        
هذه القروض  وتتراوح، سنة لحد قيمة العقار ١٥و لمدد تتراوح بين سنةيمنح قروضا  نأوله ، العقاري المصرف

، )١( سنة ٢٥ويمكن تقسيط قيمة الدور المباعة بهذه الطريقة لمدة ال تزيد على ، دينار عراقي ١٠٠٠، ١٠٠بين 
  :كاألتي ة للمصرف العقاري وهي وفيما يلي األهداف الرئيس

  .)٢( واإلقراض اإلغراض فك الرهنيمة ادة بناء للدور القداإلقراض إلغراض بناء دور السكن أو إع -١

تنفيذ مشاريع سكنية تبنى على حساب المصرف وبيعها إلى موظفي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والى  -٢
  .)٣( إقساطذوي الدخول الثابتة وبشكل 

، األراضيوشراء وبيع ، بالمشاركة أووجمعيات سكنية سواء يقوم بها بمفرده  اإلنشائيةتأسيس الشركات  -٣
وتأسيس مشاريع ، والجمعيات التعاونية واالقتراض لقائها اإلنشائيةوالسندات مع الشركات  باألسهموالتعامل 
  .)٤( اإلنشائيةالمواد  إلنتاجصناعية 

الحق  أعطىالذي ، ١٩٥٨لسنة  ٦أنظمته السابقة بالنظام رقم  عدلت ،١٩٥٨ تموز ١٤وبعد قيام ثورة       
، )٥(الدور التي يبيعها المصرف للمستحقين  أثمان إقساطبزيادة مدة  اإلدارةلوزير المالية بناء على اقتراح مجلس 

خالل  عمالهأجوهرية في طريقة  إصالحات جراءبإالمصرف العقاري حيث قام  عمالأتوسعت فضال عن ذلك 
 وعدل نظامه، %٢ إلى% ٣القديمة من  اإلسكانفقد قام بتخفيض الفائدة لمشاريع ، من الثورة األولىالسنة 
 ٣١بلغ رصيد القروض حتى حيث ، )٦(الدور الموزعة على الموظفين شهرية  إقساط أصبحتبحيث  الداخلي
لقروض امالت امن مع األلوفعشرات انجاز المصرف  وهذا يعني، دينارا  ٢٠٨٢٢٤٢٩حوالي  ١٩٦٠آذار 

                                                            

، )ت.د، بغداد(، مطبعة محفوظ، ١٩٥٩-١٩٥٨التقرير السنوي والميزانية العمومية للمصرف العقاري  ،هورية العراقيةالجم )١(
 ١٠١ص.١٠٠ص، المصدر السابق، كارل بودالها وآخرون، ٥ص

 ١٤٩ص.١٤٨ص، المصدر السابق، حسن محمد ربيع) ٢(
 ١٢٢ص، المصدر السابق، هشام متولي) ٣(
 ١٧ص، اليوبيل الفضي للمصرف العقاري) ٤(
 ٨ص، ١٩٦٠أسيسه لغاية التقرير اإلحصائي للمصرف العقاري منذ ت، الجمهورية العراقية) ٥(
 ٣٧١ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون) ٦(
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من  األلوفمن المساكن العصرية التي يأويها مئات  األلوفعشرات  أنجزتوالتي  ،الممنوحة للمواطنين
لد منذ تأسيس المصرف حتى سنة المواطنين الذين استنزفت قواهم ومواردهم اإليجارات الفادحة السائدة في الب

  .)١(تقرار إذا ما سكنوا دورا مسجلة بأسمائهمواالس فضال عما يكسبوه من راحة البال والشعور باالطمئنان، ١٩٦١
 ١٩٦٧/١٩٦٨وقد بلغ مجموع عدد القروض التي منحها المصرف منذ التأسيس حتى نهاية السنة المالية       

 تموز ١٤ قبل وبعد ثورة مدتينولو قارنا بين ال، دينار) ٧٧٨٩٠٨٨٥(قرضا ومجموع مبالغها ) ٨٧٠٢٢(
ر دينا، )١٥٨٦٣٨٢٨(قرضا ومبالغها ، )١٨١٢٩(مجموع عدد القروض قبل الثورة بلغ  نألوجدنا ، ١٩٥٨
قرضا ومجموع ، )٦٨٩٣٣(بلغ ، ٦٧/١٩٦٨حتى نهاية السنة المالية بعد الثورة ومجموع عدد القروض ، عراقي
، ١٩٥٨تموز  ١٤لتي سلفت بعد ثورة ويتبين من ذلك بان مجموع المبالغ ا ،)٢(مليون دينار ٦٢من  أكثر مبالغها

 إنرغم ، ١٩٥٨تموز  ١٤إضعاف المبالغ الممنوحة من قبل المصرف منذ تأسيسه حتى ثورة تقارب أربعة 
   .تكونا واحدة من حيث عدد السنين  نأ اتكاد مدتينال
 )Bank of Mortgages( مصرف الرهون) ٣(

 ،اردينمليون ) ١,٠٠٠,٠٠٠(برأسمال قدره ، ١٩٥١لسنة  ١٤مصرف الرهون بموجب القانون رقم  أسس     
مؤلف من المدير رئيسا ويعين بقرار من  إدارةيدير شؤون المصرف مجلس  ،)٣(يسلفه وزير المالية دون فائدة 

وبأمر ، من ذوي الخبرة في الشؤون المالية واالقتصادية والقانون أعضاء أربعةومن ، ملكية وٕارادةمجلس الوزراء 
ويجوز له فتح فروع خارجها بقرار من مجلس إدارة المصرف ، يقع مركزه الرئيسي في بغداد، من وزير المالية

ثم ، في البصرة والموصل والنجفع للمصرف فرو  ةفتح ثالث تم، ١٩٥٥سنة وفي ، )٤(وموافقة وزير المالية 
، كربالء، كركوك، حلةال، عدا المديرية العامة في بغداد وهي العمارة ،١٩٦١في سنة  فروع وبلغت عشرة ازدادت
في تمويله على ميزانية الدولة والبنك المركزي  أساسياويعتمد مصرف الرهون اعتمادا ، )٥(الناصرية ، الديوانية
المنقولة غير القابلة للتلف كمصوغات الذهب  األموالومهمته منح القروض للعراقيين مقابل رهن ، )٦( العراقي

والقيام بتسليف موظفي الحكومة ومستخدميها الدائمين  ،)٧(والتي يمكن خزنها بسهولة، والفضة والسجاد
                                                            

، بغداد(، مطبعة الحصان، المالية ١٩٦٠-١٩٥٩التقرير السنوي والميزانية العمومية للمصرف العقاري ،هورية العراقيةالجم )١(
 ٣ص، )ت.د
 ٤٨ص، إحصاءات الحركة النقدية والمالية في العراق، وزارة التخطيط) ٢(
 ١٥١ص، المصدر السابق، حسن محمد ربيع) ٣(
، بغداد(، مطبعة الحكومة، المجموعة الموحدة لقانون ونظام مصرف الرهون وتعديالتهما مع بعض البيانات، مهورية العراقيةالج )٤(

 ١٩٥٣تشرين الثاني ٣٠في ، ٣٣٢٧العدد ، الوقائع العراقية، ١٤ص.١ص، )١٩٥٥
، مطبعة الحكومة، ١٩٥٦-١٩٥٥رير السنوي الرابع للسنة المالية الخامسة لمصرف الرهون لألعوام التق ،مهورية العراقيةالج )٥(
 ١٨١ص، النظام النقدي والمصرفي في العراق، سعيد عبود السامرائي، ٩ص، )١٩٥٧، بغداد(
، دار دمشق، يوسف سلمان: ترجمة، ١٩٦٨ -١٩٥٨رأسمالية الدولة والتطور االقتصادي في الجمهورية العراقية ، شاخبازيان) ٦(
 ١٥ص، )ت.د، دمشق(
 ١٠١ص، المصدر السابق، كارل بودالها وآخرون) ٧(
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 ٢٧عي رقم بقانون الضمان االجتما المشمولينوالعمال ، والمتقاعدين وموظفي البلديات والمؤسسات شبه الرسمية
محدود في وقد أعان المصرف كثيرا من ذوي الدخل ال، )١(وفق نظام المصرف  وط معينةبشر ، ١٩٥٦لسنة 

فضال عن منحه مزيدا من القروض ، %٣ إلى% ٤كما خفض سعر الفائدة من  ،تفريج أزماتهم المؤقتة
من قيمة % ٦٠ أو من قيمة الذهب% ٧٠زيد القروض علىت نأوال يجوز ، )٢(والتسهيالت لمستخدميه 

الموظفين  إلىتزيد القروض الممنوحة  نأكما ال يجوز ، مع حدود زمنية بين شهر وسنة األخرىالضمانات 
  .)٣( سنتين مدة أقصاها ية خاللشهر  بإقساطتسدد  إنويجب  أشهر ٦على رواتب  والمستخدمين

حيث وفقت ، والتقدم االزدهارلم يكن نصيب مصرف الرهون في العهد الجمهوري بأقل من غيره في مجال       
، ١٩٥٨ تموز ١٤حيز الواقع لوال ثورة  إلىتخرج  أنلم يكن من المقدر لها  تحقيق أمور مهمة إلىهذه المؤسسة 

معاملة ) ١٠٥(المالية بلغت  ١٩٥١نة سخالل  أنجزهاعدد المعامالت التي  أن عمالهأويكفي للداللة على زيادة 
معاملة ومبالغها ) ٢٢٣٦٦٢( ١٩٦٧/١٩٦٨في سنة  أصبحت، دينارا) ٦٨٦٦(رهن ومبالغها 

  .)٥(عما كانت عليه % ٢٥فعالية المصرف قد ازدادت حوالي  نأوهذا يعني ، )٤()٦٩٧٩٤٣٧(

  : شبه المستقلة  اإلدارات المصرفيةوزارة المالية و 

  )Central Bank of Iraq(البنك المركزي العراقي ) ١(
، ١٩٥٩لسنة  ٧٤م الذي شمله قانون السلطة التنفيذية رقوهو إحدى المؤسسات المالية الوطنية في العراق       

النظام احل استكمال آخر مرحلة من مر  ئهإنشاومثل ، )٦(شبه المستقلة وزارة الماليةمؤسسات باعتباره إحدى 
إذ استقبل العراق عهدا جديدا من تاريخه االقتصادي نتيجة انتقاله من نظام نقدي  والنقدي في العراقالمالي 
وقد ، )٧(إلى نظام نقدي مستقل يمثل حجر الزاوية في اإلصالح االقتصادي على النظام النقدي البريطاني اتكالي

، ١٩٣٢البنك المركزي العراقي خالل عقد الثالثينات بعد نيل العراق الستقالله السياسي سنة  إنشاء وقد تأخر
ولعل وقوف الحكومات العراقية هذا الموقف السلبي من ، بسبب معارضة الحكومات العراقية المتعاقبة إلنشائه

                                                            

 ١٩٥١آذار  ٣١في ، ٢٩٥٢العدد ، الوقائع العراقية، ٢٧٨ص، القسم األول، ١٩٥٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ١(
  ١٣٠ص، محاضرات في اقتصاديات العراق، عبد الرحمن الجليلي) ٢(
 ١٠١ص، المصدر السابق، بودالها وآخرونكارل ) ٣(
وزارة ، ١٠ص، )١٩٦١، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٦٣-١٩٦١التقرير السنوي السابع لمصرف الرهون  ،هورية العراقيةالجم )٤(

 ٥٣ص، إحصاءات الحركة النقدية في العراق، التخطيط
  ٣٧٠ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون) ٥(
 ١٦٨ص، القسم الثاني، ١٩٥٩قوانين واألنظمة لسنة مجموعة ال) ٦(
غير (رسالة ماجستير، دور البنوك المركزية في استقرار السياسة النقدية من خالل درجة استقالليته، فلایر مشرف عيدان الدليمي) ٧(

  ١٢٧ص، ٢٠٠٤، الجامعة المستنصرية، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، )منشورة
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الموضوع فأشاروا عليها بالتروي تأسيس البنك مرجعه اقتناعها بآراء الخبراء البريطانيين الذين استشارتهم في 
  .)١()Hilton Yang(وبتأخير التنفيذ حتى تتغير الظروف االقتصادية ومن هؤالء  الخبير المالي هلتن يانغ 

نافذا باإلرادة الملكية ، ١٩٤٧لسنة  ٤٣بموجب القانون رقم  ١٩٤٧تأسس المصرف الوطني العراقي سنة       
عندما ، ١٩٤٨التشكيل القانوني له في سنة وقد أكتمل ، ١٩٤٧الثاني تشرين  ٩والمؤرخة في  ٦٦٦المرقمة 

التي نصت  ١٧٩صدرت اإلرادة الملكية المرقمة ، ١٩٤٩آذار  ٣١وفي ، )٢(عين أعضاء أول مجلس ألدارته 
وهكذا زاول المصرف الوطني العراقي مهمة إصدار ، ١٩٤٩على تنفيذ قانون تأسيسه ابتداء من األول من تموز 

واصدر المصرف أول وجبة من األوراق النقدية التي تحمل اسمه في ، اعتبارا من ذلك التاريخ العراقية ةالعمل
لسنة  ٢٧القانون رقم وبموجب ، الصيرفة المركزيةوتماشيا مع التنمية السائدة في مجال ، )٣( ١٩٥٠أيلول 
مليون  ١٥إلى  ٥وزيادة رأسماله من  العراقي تم تغيير اسم المصرف الوطني العراقي إلى البنك المركزي، ١٩٥٦
ن يدير المصرف أانون المصرف الوطني العراقي على نصت المادتان الخامسة والسادسة من قوقد  ،)٤(دينار 

 ونم عدد من الخبراء الفنيين وممثلونائباه ويعاونه، مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء بما فيهم المحافظ العام
لمذكور والمجلس مستقل في شؤونه اإلدارية والمالية وفقا اإلحكام القانون ا، ة والنفطعن وزارات المالية والتجار 
وأجريت على قانون  ،)٥( ت فيها نهائيا إلى وزير الماليةعدا القضايا التي يعود البواألنظمة الصادرة بموجبه 

                                                            

خبير اقتصادي بريطاني الجنسية استضافته الحكومة العراقية لإلسهام بإصالح الوضع المالي ): ١٩٦٠ - ١٨٧٩(يانغ  هلتن) ١(
وكان من بين ، دراسة الوضع المالي وتقديم المقترحات الالزمة لتحقيق موازنة الميزانيةتقريرا يتضمن  وضع، واالقتصادي في العراق

وفي ، دعا كذلك إلى سياسة االقتصاد في المصروفات ،حاولة لرفع اإليرادات الحكوميةملضرائب ت التي تقدمت بها زيادة ااالقتراحا
ما فيما يخص البنك المركزي أ ،ى الموازنة العامةالضغط عل خفيفليل رواتب الموظفين كوسيلة لتإلى تقدعا يانغ  ١٩٣٠سنة 

ن يكون للسياسة نفوذ كبير عليه  للمزيد من التفصيل أخوفا من  م كبير من رأسمال البنكعارض يانغ في تقريره اشتراك الدولة بقسف
بحث منشور في ، "١٩٣٢-١٩٢١التطورات االقتصادية في العراق خالل فترة االنتداب البريطاني "، ستار علك الطفيلي: ينظر

   ٥٤٣ص، جامعة بابل، كلية التربية األساسية، مجلة العلوم اإلنسانية
دول مختارة مع  -استقاللية البنك المركزي وأثرها على مؤشرات االستقرار االقتصادي والتجاري، وريسوسن كريم هودان الجب) ٢(

 ١٣٩ص، )٢٠١٥،جامعة الكوفة(، كلية اإلدارة واالقتصاد، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، أشارة خاصة للعراق
، )١٩٧٢، بغداد(، مطابع تنيان، المركزي العراقيذكرى اليوبيل الفضي للبنك ، ١٩٧٢ -١٩٤٧البنك المركزي العراقي ) ٣(

 ١٣١ص، المصدر السابق، فلایر مشرف عيدان الدليمي، ٢٥ص
، دراسات اقتصادية، "اإلصالح المالي والمصرفي في العراق محاوالت الماضي ورؤى المستقبل"، عبد الحسين جليل الغالبي) ٤(

 ١٠٣ص، )٢٠١٢، بغداد(، بيت الحكمة، ٢٧العدد 
قرارات مجلس البنك المركزي العراقي نافذة عند اتخاذها باستثناء القرارات المتعلقة برسم السياسة النقدية واالئتمانية التي  دتع) ٥(

فإذا لم يعترض عليها خالل ستة أيام من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية اعتبرت ، يجب عرضها على وزير المالية قبل تنفيذها
صر على القرار المعترض عليه أفإذا ، يه يعاد األمر إلى المجلسالة اعتراض الوزير على أي قرار عرض علوفي ح، القرارات نافذة

، وزارة المالية، و.ك.د: يعرض الوزير وجهات على مجلس الوزراء للبت في األمر ويكون قراره فيه نهائيا للمزيد من التفصيل ينظر
 ٢٠ص، )"متفرقات(المركزي العراقي  البنك" عنوان الملفة، ٤/٤٧١١٠٠١تسلسل الملفة 
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ها بتنفيذ قانون التحويل علق منالمصرف عدة تعديالت لتكون قراراته تخضع لتوجيهات وزير المالية باستثناء ما يت
  .)٢(ونظام الخدمة في البنك المركزي  ،)١(الخارجي

ن البنوك المركزية إلى أال بد من اإلشارة ، وقبل معرفة األهداف التي انيطت بالبنك المركزي العراقي      
بنك مركزي يضع السياسة ويراد بمفهوم االستقاللية هنا وجود ، )٣(تخضع لالستقاللية في رسم السياسة النقدية 
أو هي قدرة البنك المركزي على تصميم وتنفيذ السياسة النقدية ، النقدية دون االهتمام ألهداف السلطة المالية

ن استقاللية البنوك المركزية تشير إلى حالة انعزال أويرى آخرون ، ن السلطة الحكومية وأجهزتهابدون تدخل م
مام تدخل أاعد للسياسة النقدية تكون حائال ليومي المستمر وذلك بتبني قو البنك المركزي من الضغط السياسي ا

وهناك تعريف ، )٤(  وفيها يتمتع البنك المركزي بحرية كبيرة في تحديد وتنفيذ السياسة النقدية، السلطة السياسية
لتام عن الحكومة في كل فاالستقاللية تعني استقالل البنوك المركزية ا، أوسع يشمل النشاط الفني واإلداري للبنوك

بعض  نَ أما الباحث فيرى بأ، )٥(شيء سواء من ناحية إدارة السياسة النقدية واالئتمانية أو الهيكل التنظيمي 
                                                            

، ١٩٤١يقترن ظهور أول تشريع لمراقبة التحويل الخارجي في التاريخ الحديث والمعاصر في العراق  سنة : التحويل الخارجي) ١(
اك على التي كان لها سلطان كبير آنذ، بتدهور األوضاع االقتصادية والنقدية في العالم بما فيها اقتصاديات بريطانيا الدولية

فقد تكونت لجنة في وزارة المالية ، ١٩٤١لسنة  ) ٧١(ونظم التحويل الخارجي بموجب القانون رقم ، األوضاع االقتصادية المحلية
وتألفت من رئيس يعين من قبل مجلس الوزراء ومن ، "لجنة مراقبة التحويل الخارجي"أطلق عليها ، لغرض مراقبة التحويل الخارجي

وهم األشخاص المخولون من قبل وزير المالية بالتعاطي بالتحويل الخارجي "حدهم األشخاص المجازين ثالثة أعضاء يمثل ا
والعضو الثالث يعينه وزير المالية ، والثاني عضو من غرفة تجارة بغداد يعينه وزير المالية بناء على اقتراح الغرفة، "بالتشاور معهم

ن يشتري أو يبيع أو يفرض أو يهب أي تحويل خارجي إال بواسطة شخص أخص وحرم القانون على أي ش، زارتهمن بين موظفي و 
فهي بالمعنى الواسع تشير إلى أي ، وتستعمل مراقبة التحويل الخارجي بمعنى واسع وبمعنى ضيق، مجاز من قبل وزير المالية
ما أ، مختلف العمالت األجنبيةرف بين ن يؤثر في أسعار الصأأسواق التحويل الخارجي من شأنه  تدخل من جانب الدولة في

بحيث أصبحت هذه المراقبة ، مراقبة التحويل الخارجي بالمعنى الضيق فقد جاء نتيجة لتطور أساليب مراقبة التحويل الخارجي
 تستهدف ،تقتصر على تلك اإلجراءات التي تتخذها لمالئمة الطلب على الذهب والنقد األجنبي مع العرض المتوافر منهما في البالد

وتوفير النقد األجنبي للتنمية ، غراضا عديدة أهمها معالجة االختالل في ميزان المدفوعات الخارجيةأمراقبة التحويل الخارجي 
وبالتالي ، إذ إن إطالق حرية التحويل الخارجي قد يؤدي إلى فيض الطلب على النقد األجنبي بالقياس إلى المتوفر منه، االقتصادية

ولذلك يسهم فرض المراقبة على التحويل الخارجي في تقليص الطلب على النقد ، المدفوعات الخارجيةظهور العجز في ميزان 
التحويل الخارجي في القضاء ، حسن النجفي: وزيادة العرض منه من جهة ثانية للمزيد من التفصيل ينظر، األجنبي من جهة

الدار ، ٣ج، ١ط، تقديم خير اهللا تفاح، موسوعة العراق الحديث ،خالد عبد المنعم العاني، )١٩٧٥،بغداد(،مطبعة التايمس، والعمل
 ١٤٨٤ص، )١٩٧٧، بغداد(، العربية للموسوعات

 ٣٦ص.٣٥ص، )"متفرقات(البنك المركزي العراقي " عنوان الملفة، ٤/٤٧١١٠٠١تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د) ٢(
 ٨٩ص، المصدر السابق، فلایر مشرف عيدان الدليمي) ٣(
جامعة ، كلية اإلدارة واالقتصاد، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، البنك المركزي واالقتراض الحكومي، عفراء هادي سعيد )٤(

  ١٢٥ص، ٢٠٠٤، بغداد
 ١٢٦ص، المصدر نفسه) ٥(
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التعاريف وجهت تركيزها على المسائل الفنية لمهام البنوك المركزية والمتمركزة حول رسم السياسة النقدية دون 
  . دولةرية وتبعية البنك المركزي داخل الهيكل اإلداري للاإلشارة إلى طبيعة العالقة اإلدا

بما  تتمثل العراقي وهي  أهداف المصرف الوطني، ١٩٤٧لسنة  ٤٣ادة الرابعة من القانون رقم حددت المقد و 
  :يلي

وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي وذلك عن طريق إصدار العملة العراقية ، ضمان استقرار العملة العراقية -١
  .)١(وٕادارة االحتياطي للدولة من الذهب والموجودات األجنبية ، وأدواتها

  .وودز عمال الناجمة من االتفاقيات الدولية وال سيما اتفاقيات بريتونالقيام باأل -٢

  .)٢(رسم سياسة التحويل الخارجي ومراقبة وتخطيط النقد األجنبي  -٣

عمالهم أالتي يتقاضونها أو يدفعونها في  مراقبة المصارف والصيارفة وتحديد الحدود العليا ألسعار الفوائد -٤
  .)٣(المصرفية 

  .)٤( واإلسهام في معالجة األزمات النقدية واالقتصادية -٥

لمعاشي بتوفير الموارد النقدية والمالية الضرورية النمو االقتصادي ورفع المستوى ل اواإلسهام في تعجي -٦
  .)٥(للخطط التنموية وفق اإلمكانات المتاحة 

  .)٦(وانجاز معامالت القروض الحكومية وشبه الحكومية على اختالف أنواعها  -٧

فضال عن اإلعمال األخرى التي ، وحفظ حسابات الحكومة بما فيها الدوائر شبه الرسمية في جميع فروعها -٨
 .)٧(يتقرر القيام بها من وقت آلخر 

                                                            

، النظام النقدي والمصرفي في العراق، سعيد عبود السامرائي، ١٤٧ص.١٤٣ص، المصدر السابق، حسن محمد ربيع) ١(
 ١١٤ص

 ٧ص، )١٩٥٤، بغداد(، مطبعة بغداد، تقرير عن السياسة النقدية في العراق، المصرف الوطني العراقي، كارل أفرسن وآخرون) ٢(
  ١٨ص، )"متفرقات(البنك المركزي العراقي " عنوان الملفة، ٤/٤٧١١٠٠١تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د) ٣(
  ١٦٧ص، المصدر السابق، وداد يونس يحيى، ١٨ص، المصدر السابق، كارل بودالها وآخرون) ٤(
، المصدر السابق، فلایر مشرف عيدان الدليمي، ٤٩ص.٤٨ص، الجهاز المصرفي في العراق، سعيد عبود السامرائي) ٥(

   ٢٢١ص.٢١٩ص، االقتصاد العراقي الحديث، سعيد عبود السامرائي، ١٣٣ص
 ١٨٣ص، )١٩٤٨، بغداد(، لتجارة والطباعة المحدودةمطبعة شركة ا، مباحث في االقتصاد العراقي، مير بصري) ٦(
 ١١٦ص، ديات العراقمحاضرات في اقتصا، عبد الرحمن الجليلي) ٧(
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يرفعه إلى وزير المالية  سبوعيأتقرير اقتصادي ومالي  عدادبإبدأ البنك ، ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة  وبعد     
والسوق النقدية والمالية والنشاط المصرفي وعمليات ، ومحافظ البنك المركزي يبين فيه الوضع االقتصادي العام

وللبنك منح الحكومة سلفا مؤقتة ، )١(االئتمان التجاري وفعاليات التصدير واالستيراد وتطور وضع العمل واإلنتاج 
%) ١٥(في أي وقت من األوقات ، ن ال تتجاوز هذه السلفأية االعتيادية على قت في الميزانلتغطية عجز مؤ 

ويتم ، من مجموع اإليرادات المخصصة للميزانية االعتيادية في قانون الميزانية للسنة التي تمنح فيها تلك السلف
ويتم تحديد الشروط ، تسديدها في موعد ال يتعدى الثالثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها

للبنك حق و ، )٢(البنك المركزي العراقي محافظدة باالتفاق بين وزير المالية و الخاصة بالسلف وبضمنها سعر الفائ
التنمية  تمويل المنهاج االستثماري السنوي ومنح القروض أو السلف للدوائر الرسمية وشبه الرسمية إلغراض

حيث قام ، )٣(االقتصادية لمدد ال تتجاوز العشر سنوات بالحدود والشروط التي يقررها البنك المركزي العراقي 
بمنح قروض للبلديات واإلدارات المحلية والمصارف االختصاصية ، ١٩٦٤بنك المركزي حتى نهاية آذار ال

 ٤,٧٤يط الحركة االقتصادية في البالد منها مليون دينار وذلك لتنش ٨,٢٤والمؤسسات األخرى بلغ مجموعها 
 ٢,٢٥ماليين دينار للمصارف االختصاصية كان نصيب المصرف العقاري منها  ٣مليون دينار إلى البلديات و 

دينار لتالفي ) ٥٠٠,٠٠٠(ونصيب المصرف الزراعي  ،مليون دينار لسد النشاط المتسع في القطاع العمراني
 )٢٥٠,٠٠٠(ونصيب مصرف الرهون ، تينت الصيفية والشتوية وأعمار البساطلبات التسليف على المزروعا

  .)٤(دينار لمالفاة طلبات التسليف لديه 

كان يمارس وظيفة بنك البنوك ويضطلع أيضا بإدارة ميزانية الدولة وتنفيذها حيث يحصر  ن البنك المركزيأ     
المركزي مستشارا للحكومة في األمور الصيرفية والمالية ولهذا يعد البنك ، لديه جميع الموجودات النقدية للخزينة

والسياسة  المالية والنقدية واالقتصادية وعليه تقديم المشورة لها في تلك األمور لتأمين االنسجام األمثل بين مهمته
  .العليا للدولة

    )Trading Bank( المصرف التجاري) ٢(

عمال المنصوص ية للجمهور التجاري وغيرها من األالمصرفعمال التجارية والخدمات مؤسسة تقوم باأل      
كة كشر ، ١٩٥٣في سنة  إعماله البنك التجاري العراقيوقد باشر ، لشركة البنك التجاري عليها في النظام الداخلي

                                                            

التقرير االقتصادي " عنوان الملفة " ١٦١/٤٢١١٠٠١تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د: للمزيد من التفصيل ينظر) ١(
 قة أوراق متفر ، "األسبوعي للبنك المركزي العراقي

  ٢٣ص.٢٢ص، )"متفرقات(البنك المركزي العراقي " عنوان الملفة، ٤/٤٧١١٠٠١تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د) ٢(
وما  ١٩ص، "قروض وزارة المالية من البنك المركزي" عنوان الملفة ، ٤٢١١٠٢/ ٢٢٣تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د) ٣(

 .بعدها 
دار ، تموز في عامها السادس ١٤ثورة ، تموز ١٤اللجنة المركزية الحتفاالت ثورة ، لجنة الدعاية والنشر، دوزارة الثقافة واإلرشا) ٤(

 ١٥٤ص، )ت.د، بغداد(، الجمهورية للطباعة والنشر
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أربعة فروع في بغداد وفرع في في بغداد وله  يقع مركزه الرئيس ،دينار) ١,٠٠٠,٠٠٠(مساهمة رأسمالها االسمي 
أصبح البنك التجاري العراقي جزءا ، ١٩٦٤لسنة  ١٠٠رقم  وبصدور قانون تأميم البنوك التجارية، )١(ماوة الس

نفذت  ،١٩٦٥سنة  من كانون الثاني األولوابتداء من ، من القطاع العام كباقي البنوك التجارية الغير حكومية
وهذه البنوك هي البنك التجاري العراقي ، البنك التجاري العراقي باسم ببعضهاعملية دمج ثالثة بنوك تجارية 

سمال البنك االسمي وحدد رأ، والبنك الوطني الباكستاني المؤمم، المؤمم األوسطوالبنك البريطاني للشرق ، المؤمم
وبلغ رأسماله المدفوع ، ١٩٦٧لسنة  ٤٨قانون المصارف التجارية رقم  دينار حسب) ٥,٠٠٠,٠٠٠(
  .)٢(١٩٦٤صدور قانون التأميم سنة كان نصف مليون دينار حتى  نأبعد ، دينار) ١١٥٠٠٠٠(

وحولت فيما  التي تأسست من قبل القطاع الخاص كشركات مساهمة عراقيةالصغيرة األخرى  البنوك ماأ     
  .العراق فروع المصارف المجازة في يبين) ١٢(جدول رقم وال، )٣( ثالثة بنوك تجاريةبعد للقطاع العام فهي 

 )٤( ١٩٦٨ – ١٩٥٨فروع المصارف المجازة في العراق يبين عدد ) ١٢(جدول رقم             
  

  المحافظة
  

١٩٦٨  ١٩٦٧  ١٩٦٦  ١٩٦٥  ١٩٦٤  ١٩٦٣  ١٩٦٢  ١٩٦١  ١٩٦٠  ١٩٥٩  ١٩٥٨  
  ٧١  ٧٤  ٧٢  ٥٣  ٥٣  ٤٦  ٤١  ٣٢  ٣٢  ١٧  ١٦  بغداد

  ١٥  ١٥  ١٥  ١٢  ١٢  ٤٢  ١٠  ٧  ٨  ٦  ٦  البصرة 

                                                            

 ١٨٣ص، النظام النقدي والمصرفي في العراق، سعيد عبود السامرائي) ١(
 ٢٧ص، الحركة النقدية والمالية في العراق إحصاءات، وزارة التخطيط) ٢(
من قبل القطاع الخاص كشركة مساهمة عراقية برأسمال مدفوع مقداره ، ١٩٦١سنة  تأسسالذي  بنك الرشيدكال من تشمل ) ٣(
قي المتحد البنك العراو ، أسمال مدفوع مقداره مليون ديناربر ، ١٩٦٣تأسس في سنة الذي بنك االعتماد العراقي و ، إلف دينار) ٢٥٠(

دور السياسة ، طليعة كوركيس توما: السنة ذاتها للمزيد ينظراللبناني في بنك أنترا  ن تم تعريقأبعد ، ١٩٦٢تأسس في سنة الذي 
، كلية اإلدارة واالقتصاد، )غير منشورة(رسالة ماجستير، ١٩٨٠ -١٩٦٨النقدية واالئتمانية في التنمية االقتصادية في العراق من 

، بغداد(، مطبعة الرفاه، ١ط، الموجز في تطور النقود والمصارف في العراق، فالح حسن ثويني، ١١٢ص، ١٩٨٤، جامعة بغداد
 ٢٥٤ص، )٢٠١٠

، الزهراءمطبعة ، ١٩٥٩المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة  ،التخطيطوزارة : اد الباحث باالعتماد علىالجدول من إعد) ٤(
، )١٩٦١، بغداد(، مطبعة الزهراء، ١٩٦٠المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة ، تخطيطوزارة ال، ٣٠٤ص، )١٩٦٠، بغداد(

وزارة  ،١٩٠ص، )١٩٦٢، بغداد(، هراءمطبعة الز ، ١٩٦١المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة  ،وزارة التخطيط ،٣٢٢ص
، زارة التخطيطو  ،٢٠٠ص، )١٩٦٣، بغداد(، ة مطبعة الحكوم، ١٩٦٢المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة  ،التخطيط

المجموعة  ،وزارة التخطيط ،١٧٦ص، )١٩٦٤،بغداد(، ومةمطبعة الحك، ١٩٦٣المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة 
المجموعة اإلحصائية  ،وزارة التخطيط ،٢٤٢ص، )١٩٦٥، بغداد(، مةمطبعة الحكو ، ١٩٦٤اإلحصائية السنوية العامة لسنة 

المجموعة اإلحصائية السنوية العامة  ،وزارة التخطيط ،٣٧٠ص، )١٩٦٦،بغداد(، ومةمطبعة الحك، ١٩٦٥ة العامة لسنة السنوي
، ١٩٦٧المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة ، وزارة التخطيط ،١٩٥ص، )١٩٦٧، بغداد(، مةمطبعة الحكو ، ١٩٦٦لسنة 

، مطبعة الزهراء ،١٩٦٨المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة  ،خطيطوزارة الت، ١٨٩ص، )١٩٦٨، بغداد(، ومةمطبعة الحك
 ٣٣١ص، )١٩٦٩، بغداد(
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  ١٨  ١٣  ١٣  ١١  ٩  ٩  ٧  ٧  ٦  ٥  ٥  الموصل 
  ٨  ٨  ٨  ٦  ٧  ٧  ٧  ٥  ٤  ٤  ٤  الحلة 
  ٩  ٨  ٨  ٧  ٧  ٧  ٧  ٦  ٦  ٣  ٣  الديوانية
  ٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  العمارة 

  ٨  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  السليمانية
  ٧  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  اربيل 
  ٩  ١٠  ١٠  ٨  ٩  ٧  ٧  ٥  ٤  ٣  ٣  الكوت

  ٦  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  ٣  الناصرية
  ١٣  ١٤  ١٤  ١٢  ١٠  ١٠  ١٠  ٨  ٩  ٧  ٧  كربالء
  ٦  ٦  ٦  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  ٣  ٢  ٣  الرمادي
  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٣  ٣  ٣  ديالى
  ٧  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  كركوك
  ١٨٦  ١٧٣  ١٧١  ١٣٨  ١٣٧  ١٢٨  ١١٨  ٩٨  ٩٤  ٧٠  ٦٩  المجموع

نفسها التي كانت  المصارف فهي، ١٩٦٤سنة  لغايةلة في العراق المصارف األجنبية العام يخصفيما  ماأ      
بمتطلبات التنمية االقتصادية عند توزيع استخدامات أموالها بل اتجهت تهتم التي لم ، لملكيخالل العهد اتعمل 

أدى إلى سوء توزيع الموارد المالية المتاحة ضمن القطاع التجاري و  نحو المنافسة فيما بينها لتحقيق الربح العاجل
مما أدى إلى ضعف المراكز المالية لبعضها والى ، المصرفية الرصينةوالى إهمال هذه المصارف للقواعد 

وان الغرض من وجودها كان لخدمة المصالح االقتصادية ، انخفاض نوعية قروض البعض األخر منها
المصارف األجنبية العاملة في  يبين) ١٣(والجدول رقم ، )١(الرأسمالية ولزيادة ارتباط العراق بأسواقها ، البريطانية

  .كما كانت جنسياتها متعددة ، العراق والتي كان معظمها فروع لمصارف أجنبية مقارها الرئيسية في الخارج

  )٢( ١٩٦٤يبين المصارف األجنبية العاملة في العراق حتى سنة ) ١٣(جدول رقم               

سنة   الجنسية  المصارف  ت
  التأسيس

سنة 
  االنتهاء

عدد 
  الفروع

  رأسمال المصرف

  جنيه إسترلينيماليين عشرة   ١٠  ١٩٦٣  ١٨٩٢  بريطاني  البنك العثماني  ١
  مليون جنيه إسترليني  ٧  ١٩٦٤  ١٩١٢  بريطاني  البنك الشرقي المحدود  ٢
  إلف دينار عراقيخمسون   ٦  ١٩٦٤  ١٩١٦  إيراني  البنك الشاهنشاهي اإليراني  ٣
  إلف دينار عراقيخمس وعشرون   ـــ  ١٩٥٩  ١٩٣٨  ايطالي  بنك دي روما   ٤
  مائتان وخمسون إلف دينار عراقي  ـــ  ١٩٥٩  ١٩٥٤  فرنسي  ) إفريقيا(البنك الوطني للتجارة والصناعة   ٥
  مائتان وخمسون إلف دينار عراقي  ـــ  ١٩٦٤  ١٩٥٧  باكستاني  البنك الوطني الباكستاني  ٦
  عراقيعشرون إلف دينار   ٤  ١٩٦٤  ١٩٣٨  أردني  البنك العربي  ٧

                                                            

 ١١٢ص، المصدر السابق، طليعة كوركيس توما) ١(
رسالة ، أوجه استخدامات أموال المصارف التجارية، حسن علي حسن العالي: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٢(

، رضية عبد الوهاب حمود البلداوي، ٢٣١ص.٢٣٠ص، ١٩٨٣، جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد ،)غير منشورة(ماجستير
تقويم أداء كفاية "، كريم خضير جدران وآخرون، ٢٠٢ص.١٩٣ص، المصدر السابق، فالح حسن ثويني، ١٢ص، المصدر السابق

  ٢٥٩ص، ١٢العدد ، واسط للعلوم اإلنسانيةبحث منشور مجلة ، "دراسة تطبيقية في مصرف الرافدين -المصارف التجارية
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  مائتان وخمسون إلف دينار عراقي  ٥  ١٩٦٤  ١٩٥٣  لبناني  البنك اللبناني المتحد   ٨
  مائتان وخمسون ألف دينار عراقي  ٢  ١٩٦٢  ١٩٥٧  لبناني  بنك انترا اللبناني   ٩

  مائتان وخمسون إلف دينار عراقي  ٩  ١٩٦٤  ١٩٥٣  عراقي  البنك التجاري العراقي    ١٠
  مائتان وخمسون إلف دينار عراقي  ٧  ١٩٦٤  ١٩٥٦  عراقي  بنك بغداد  ١١

لجدول رقم الوية فحسب األ ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لفروع المصارف األجنبية العاملة في العراقوفي       
  .  بالتفصيل يبين ذلك) ١٤(

 )١( ١٩٦٤حتى سنة في العراق  األجنبيةفروع المصارف  ) ١٤(جدول رقم                  

  المحافظة
  

١٩٦٤  ١٩٦٣  ١٩٦٢  ١٩٦١  ١٩٦٠  ١٩٥٩  ١٩٥٨  
  ١٤  ١٤  ٢٤  ١٩  ١٨  ١٨  ١٩  بغداد
  ٥  ٤  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  البصرة
  ٢  ٢  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  الموصل
  ١  ــــ  ١  ١  ١  ١  ١  العمارة
  ــــ  ــــ  ١  ١  ١  ١  ١  اربيل
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  كربالء
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  كركوك
  ٢٤  ٢٢  ٣٧  ٣٢  ٣١  ٣١  ٣٢  المجموع

 ١٤بعد ثورة  حسب تخصصها القطاعيمتعددة وزارات ارف إداريا وماليا بالمص ارتباطيرى الباحث أن        
ط يبعد هذه هذا التعدد في جهات االرتبا نَ أو ، جعلها تعمل بعيدا عن أطار وزارة المالية إلىأدى ،١٩٥٨تموز 

ات االستفادة من خبر ضافة إلى حرمان هذه البنوك من أ، يفصل بين سياساتها المختلفةو  البنوك عن بعضها
ل البنك المركزي برز من خالبوزارة المالية ارتباط النظام المصرفي  إن إال،بعضها البعض في العمل المصرفي

من خالل الدور الرقابي لوزارة المالية لقرارات البنك المركزي المتعلقة بالسياسة ، العراقي ومصرف الرافدين
  . وتطبيق قواعد الخدمةشؤون التسهيالت المصرفية  باستثناء وقرارات مصرف الرافدين، االئتمانية فقط

  : مرحلة تأميم المصارف 

سمحت تجربة  نأ إلىوالرغبات  األمانيعناصر الفكر االجتماعي االشتراكي ظل في حيز  أهمهو التأميم       
 االقتصادية األزمةمحاوالت التدخل التوجيهي للدولة التي فرضتها ظروف  األخصوعلى  األولىالحرب العالمية 

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية وما ، من الدول كمبدأ وسياسة اقتصادية بأن تطبقه كثير ،١٩٢٩سنة  العالمية

                                                            

وزارة ، ٣٠٤ص، ١٩٥٩العامة لسنة  المجموعة اإلحصائية السنوية، وزارة التخطيط: داد الباحث باالعتماد علىالجدول من إع) ١(
عامة لسنة ة الالمجموعة اإلحصائية السنوي ،وزارة التخطيط، ٣٢٢ص، ١٩٦٠عامة لسنة المجموعة اإلحصائية السنوية ال، خطيطالت

 ،زارة التخطيطو ، و.ك.د، ٢٠٠ص، ١٩٦٢المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة  ،وزارة التخطيط، ١٩٠ص، ١٩٦١
، ١٩٦٤المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة  ،وزارة التخطيط، ١٧٦ص، ١٩٦٣العامة لسنة  المجموعة اإلحصائية السنوية

 ٢٤٢ص
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 إلى أدتآسي التي مفرضته من التدخل التوجيهي العام للدولة في المجال االقتصادي وما سببته من الكوارث وال
طوفان من التأميمات  إلىبعد انتهاء الحرب  أدتالمقاومة الوطنية بحيث  ثناءأ ،)١( تصاعد موجات االشتراكية

  .)٢(المبادلة في المجتمع  أو اإلنتاجالتي شملت اغلب البلدان تقريبا ولم تقتصر على نوع واحد من وسائل 

من أسس سياسية واجتماعية واقتصادية وتتداولها مختلف مرحلة تاريخية مصطلحات تنبت ن لكل أ       
ية بسلوك طريق التحول وفي بداية الستينات عندما بدأت بعض األقطار العرب، الفئات بالبحث والحديث

درت في النصف وكان العراق أحد هذه األقطار حيث ص، شاعت كلمات وشعارات كان أبرزها التأميماالشتراكي 
، على نحو مفاجئ خمسة قرارات تقضي بتأميم المصارف والصناعات وشركات التأمين، ١٩٦٤الثاني من سنة 
ولقد اتخذ التأميم مفاهيم مختلفة ، )٣( الصناعات وٕانشاء مؤسسة اقتصادية لتطبيق االشتراكية دارةإوتنظيم مجالس 

تعمالها في سبيل المنفعة الدولة واسنقل ملكية وسائل اإلنتاج والتبادل من يد األفراد إلى يد " ويعرف التأميم بأنه 
غير أن هناك تعريفا للتأميم احتوى على جميع المطالب األساسية ، )٤(" وليس ألغراض المنافع الفرديةالعامة 
إن التأميم هو عبارة عن تحويل " بها رجال االقتصاد وعلماء االجتماع وأصحاب السياسة إال وهو  نادىالتي 

نشاط جماعي وبقصد استعمال  أووتحويله إلى ملكية جماعية ، جل المصلحة العليامال معين أو نشاط ما من ا
وليس في سبيل المصلحة الفردية ، هذه الملكية أو ذلك النشاط في الحال أو المستقبل ألغراض المصلحة العامة

أذن البد ، التأميم هو نقل ملكية وسائل اإلنتاج والتبادل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة إنأي " الخاصة 
، العام إن يكون للتأميم عالقة بالقطاع العام الن أي إجراء من إجراءات التأميم ينجم عنه توسيع حجم القطاع

  .)٥(دولة واسع يتضمن جميع الفعاليات التي تقوم بها الوالقطاع العام اصطالح 

 اً واجتماعي اً اقتصادي اً نظام ،ةعلى تبني االشتراكي، ١٩٦٤المؤقت الصادر سنة  العراقي نص الدستورلقد       
االقتصادية واالجتماعية  األوضاعالكفيلة بمعالجة  اإلجراءاتتتخذ  نأعلى الحكومة  نأوهذا يعني ، للدولة

بأن يتم تأميم ، حيث جاء في المادة األولى منه ١٠٠ صدر القانون رقم، ١٩٦٤تموز  ١٤وفي ، )٦(السائدة 
                                                            

وتؤمن هذه النظرية بإقامة مجتمع ، والتي سميت أيضا بالنظرية الماركسية، )١٨٨٣ - ١٨١٨(نظرية وضعها كارل ماركس ) ١(
ال بد ، قبل الوصول إلى مرحلة انعدام الطبقاتنه وٕانها تؤمن كذلك بأ، غير طبقي تهيمن عليه المساواة السياسية واالقتصادية التامة
ناجي : ترجمة، تاريخ األفكار السياسية، جان توشار: من التفصيل ينظرد من تحقيق مرحلة ملكية الدولة لجميع وسائل اإلنتاج للمزي

 ٩٢٦ص.٩٢١ص، )٢٠١٠، دمشق(، دار التكوين، ١ط، الدراوشة
 ٢٤ص.٢٢ص، )١٩٧١، بغداد(، القطاع العام في العراق، سعيد عبود السامرائي) ٢(
 ٢٣٦ص، راقاألوضاع االقتصادية واالجتماعية في الع، غصون مزهر حسين المحمداوي) ٣(
  ٥٤ص، )١٩٧٢، بغداد(، مطبعة العاني، عباس الصواف:ترجمة ، نظرية التأميم، قسطنطين كاتزاروف) ٤(
، نظرية التأميم، عادل سيد فهيم، ٢٣٦ص، األوضاع االقتصادية واالجتماعية في العراق، غصون مزهر حسين المحمداوي) ٥(

 ١٢١ص.١٢٠ص، )ت.د، م.د(، الدار القومية للطباعة والنشر
 – ١٩٥٨تطور القطاع العام في العراق مع إشارة خاصة إلى القطاع العام في التجارة الخارجية والداخلية ، تقي عبد سالم) ٦(

 ٨٤ص، )١٩٧٧، بغداد(، مطبعة الجامعة المستنصرية، ١٩٧٣
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لة ملكيتها إلى بما فيها فروع المصارف األجنبية وأيلو غير الحكومية العاملة في العراق جميع البنوك والمصارف 
، )١(رئيسي في الخارج إذا كانت أجنبية المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسمها أو باسم مركزها ال هاموالالدولة بأ

وأشار القانون إلى احتفاظ المصارف المؤممة بشكلها القانوني الحالي وتستمر في مزاولة نشاطها على هذا 
ة محلية التي كانت تعمل في العراق كشركات إسهام خاصو ، )٢(األساس إلى حين إصدار تشريع خاص بها 

ووضع تحت أشراف المؤسسة العراق بأكمله قطاعا عاما في ونتيجة لذلك أصبح القطاع المصرفي ، وأجنبية
إذ نصت ، وبهذه القرارات وضعت جميع البنوك التجارية في خدمة التطور االقتصادي للبالد، العامة للمصارف

ولم ، )٣(من أرباح البنوك التجارية ووضعها في خدمة الحاجات العامة للدولة % ٧٥هذه القرارات على اقتطاع 
ن أعلى وقد تقرر دمج المصارف مع بعضها ، غييراتلها االعتيادية رغم هذه التعماأف عن تتعطل المصار 

ظهر فقد ا ،لم تتأثر عملية الودائعكما ، إليهايراعى فتح فروع للمصارف المختلفة ومنح التسهيالت االئتمانية 
ومعظم الزيادة قد أي بعد سنة من التأميم ، ١٩٦٥عراقي سنة  مليون دينار )٤,١(رصيد الودائع زيادة قدرها 

كما إن التسهيالت ، %٢٥إلى % ٢٤ما السيولة النقدية فقد سجلت ارتفاعا من أ، من الودائع األهلية نجمت
  .)٤(مليون دينار ٥,٧الممنوحة بشكل كفاالت مصرفية ومستندات قد زادت بمقدار 

المصرفي هو تحقيق درجة عالية من التوافق بين السياسة النقدية  وكان الغرض من عملية التأميم       
والتخطيط الشامل لقطاعات االقتصاد الوطني وزيادة فاعلية السياسة النقدية وتحقيق االستخدام األفضل للموارد 

بينها عملية التنافس فيما  وإلنهاء ،)٥(المال األجنبي على بعض المصارف فضال عن إنهاء سيطرة رأس، المالية
المغامرة والتسيب في نشاطها  إلىللقواعد المصرفية الرصينة ما حدا بها  وٕاهمالهابهدف تحقيق الربح العاجل 

وظهور طبقة اجتماعية معينة تسيطر بشكل واضح على عدد من المصارف والشركات الصناعية ويمتد  ،)٦(
الحكم وفقا لرغباتها ومصالحها  وأخذت توجهالحقوق االقتصادية واالجتماعية بل وحتى السياسية  إلىنفوذها 

وبالرغم مما تقدم من مزايا لعملية التأميم فقد نجم عنها أثر سلبي تمثل بانحسار عملية المنافسة ، الشخصية
  .)٧( المصرفية

                                                            

 ١٨ص، )ت.د، بغداد(، مطبعة الحكومة، مجموعة القوانين واألنظمة المصرفية، وزارة المالية، الجمهورية العراقية) ١(
  ٧ص، )١٩٦٧، بغداد(٠، مطبعة المعارف، النظام المصرفي العراقي بعد التأميم، فوزي القيسي) ٢(
، شاخبازيان، ٤٢٦ص، )١٩٧١، بيروت(، دار الفارابي، القطاع العام وأفاق التطور االشتراكي في العراق، صفاء الحافظ) ٣(

 ١٧ص، المصدر السابق
    ٢٨٢ص.٢٨١ص ،)١٩٦٩، البصرة(، مطبعة دار الطباعة الحديثة، اقتصاديات العراق، محمود محمد الحبيب) ٤(
، المصدر السابق، فالح حسن ثويني، ٨٧ص، المصدر السابق، صفاء الحافظ، ٩ص، المصدر السابق، فوزي القيسي) ٥(

 ٢٥٥ص
 ١٨٦ص، النظام النقدي والمصرفي في العراق، سعيد عبود السامرائي) ٦(
انه في مقدمة القطاعات الواجب إخضاعها إلى ، "النظام المصرفي العراقي بعد التأميم"يشير الدكتور فوزي القيسي في كتابه ) ٧(

 لتخليصها وبالتالي تخليص السياسة التمويلية من تأثيرات المهيمنين عليها من، بالكامل لسيطرة القطاع العام هي المصارف
 =إذ إن طبيعة إعمالها في ظل القطاع الخاص، وأهداف التنمية االقتصادية، األجنبية والوطنية المتعارضةأصحاب رؤوس األموال 
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    : عمليات الدمج المصرفي

ميع ج إلغاءم بموجبه ت، ١٩٦٥لسنة  ١٦٦انون المؤسسات العامة رقم ق، ١٩٦٥سنة نهاية في صدر       
في  العامة للمصارف صالحيات المؤسسةو  ١٠٠التي نص عليها القانون رقم  صالحيات محافظ البنك المركزي

كانت خاضعة للبنك  نأبعد تشريع هذا القانون تابعة لوزارة المالية بعد  المؤسسة وأصبحت، دمج المصارف
ر المؤسسة العامة للمصارف رقم العاملة في العراق بموجب قرا المصارف التجارية جميع أدمجتوقد  ،المركزي

من ترتبط أداريا بالمؤسسة العامة للمصارف ، إلى مصرف الرافدين ضافةإبع مجموعات في أر ، ١٩٦٥لسنة  ٤٧
 مجموعة مصرف الرافدين: وهذه المجموعات هي، )١( اضيةقات اإلدارية وزيادة قدرتها األقر أجل االقتصاد في النف

المتكونة  مجموعة بنك بغدادو ، والبنك العراقي المتحد مصرف الرافدين وبنك الرشيد والبنك الشرقيوتضم كال من 
مجموعة و ، بنك االعتماد والبنك اللبناني المتحدوتشمل  مجموعة بنك االعتمادو ، )٢(بنك بغداد والبنك العربي من

والبنك الوطني ، والبنك البريطاني للشرق األوسط البنك التجاري العراقي: المتكونة من البنك التجاري العراقي
  .)٣(الباكستاني 

هي ،١٩٦٤سنة  قرارات التأميم دورصبعد  العراقفي التي طرأت على النظام المصرفي النتائج ابرز  إن      
ودمج الفروع المتقاربة ، إدارات فقط أربعد عشر تدريجيا إلى أن أصبحت دمج اإلدارات العامة للمصارف األح

وقد كان ، في منطقة واحدة واالستعاضة عنها بفتح فروع في مناطق أخرى ال تتوفر فيها الخدمات المصرفية
على بوسائلها تكون قادرة تكوين وحدات مصرفية قوية :هماتحقيق هدفين أساسيين أولالغرض من دمج البنوك 

منافسة باقي المؤسسات المصرفية : ثانيهماو ، صادية المتوسطة وطويلة األجلتمويل مختلف المشروعات االقت
لى أوسع إلى الزبائن وامتدادها إ إلى توسيع قاعدة الخدمات المؤداة الدولية على قدم المساواة وبشكل يؤدي معه

 :أوال وأهمها الدمجد من وراء االتي كان ير  األخرى األهداف إلى ضافةإهذا ، )٤(ما يمكن من أقطار العالم 
خفض النفقات العامة واستعمال األساليب الفنية الحديثة في تقديم الخدمة المصرفية وزيادة االهتمام برفع مستوى 

وضمان توجيه وسائل التحويل الخارجي بما  ،نسيق عمليات التحويل بين البنوكالخدمة المصرفية وسهولة ت

                                                                                                                                                                                                     

التي تتعارض مع وجودة بينها والقضاء على المنافسة الم، تسعى نحو المجاالت المربحة بأسرع وقت واقل مخاطرة مثل التجارة=
 فوزي: للمزيد من التفصيل ينظر مغامرة في إعمالها والتسيب في نشاطهاالقواعد المصرفية الرصينة مما يجعلها تميل إلى ال

، المصدر السابق، فالح حسن ثويني، ١٠٥ص، القطاع العام في العراق، سعيد عبود السامرائي، ٩ص، المصدر السابق، القيسي
 ٢٥٥ص

 ١٨٧ص، النظام النقدي والمصرفي في العراق، سعيد عبود السامرائي) ١(
 ١٨٨ص، نفسهالمصدر ) ٢(
 ٢٤٠ص، األوضاع االقتصادية واالجتماعية في العراق، غصون مزهر حسين المحمداوي) ٣(
  ١٨٨ص، النظام النقدي والمصرفي في العراق، سعيد عبود السامرائي) ٤(
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إخضاع البنوك التجارية بعد التأميم لرقابة جديدة :ثانياو ، )١( للدولة االستثمارية يتعلق وأهداف الخطة االقتصادية
إعادة النظر في كافة التسهيالت المصرفية الممنوحة من مختلف البنوك لكافة فضال عن ، للبنك المركزي العراقي

أو  غير المبرر إلغاء ا أوالعمالء سواء من حيث حجمها أو توزيعها الشخصي والوظيفي بغية اإلقرار السليم منه
  .)٢( تخفيض المقدار الزائد من متطلبات العمل والتقدير المالي للعميل

 أموالالنواحي القانونية المتعلقة بضم رؤوس ، ١٩٦٧لسنة  ٤٨رقم  وعالج قانون المصارف التجارية      
باألموال المنقولة والعقار إلى بانتقال ملكية وحقوق المصارف المؤممة المصارف الجديدة والنواحي المتعلقة 

مصارف التجارية وتقديم المصارف الجديدة ولمعالجة إطفاء الفروقات ومبالغ التعويض الناتجة عن عملية تأميم ال
وبموجب هذا القانون أسست المصارف التجارية التالية برؤوس األموال المقررة والمبينة إزاء كل  ،)٣(موجوداتها 

شخصية معنوية واستقالل مالي وأداري مركزها في بغداد وترتبط إداريا بالمؤسسة العامة منها  منها وتكون لكلٌ 
ري البنك التجاو  ،عراقي ماليين دينار برأسمال مقداره عشرةف الرافدين مصر  :تشمل كال من وهي )٤(للمصارف 

 ماليين ديناربنك االعتماد العراقي برأسمال قدره خمس و ، عراقي ماليين ديناربرأسمال مقداره خمس العراقي 
وان مصارف تجارية حكومية أخرى تؤسس في ، عراقي ماليين ديناربنك بغداد برأسمال مقداره خمس و ، عراقي

المستقبل برؤوس األموال التي تقرر لكل منها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للمصارف ومصادقة 
  .)٥(سسات المجلس األعلى للمؤ 

وكانت ، النظام المصرفي في العراق كان يدار من قبل كل من القطاعيين العام والخاص إنخالصة القول      
بينما يتألف القطاع المصرفي العام من البنوك التجارية ، مصارف تجارية بأكملهامصارف القطاع الخاص 

وأصبح في ، التجارية جزءا من القطاع العام وبعد قرارات التأميم أصبحت جميع المصارف، لبنوك المتخصصةوا
  .اإلمكان زيادة إشراف البنك المركزي عليها 

                                                            

كية في نتائج تطبيق القرارات االشترا، خير الدين حسيب، ١٠٩ص.١٠٨ص، القطاع العام في العراق، سعيد عبود السامرائي) ١(
 ١٨ص.١٧ص، العراق

   ١٤ص، المصدر السابق، فوزي القيسي، ١٨٩ص، النظام النقدي والمصرفي في العراق، سعيد عبود السامرائي) ٢(
النظام النقدي ، سعيد عبود السامرائي، ١٩٦٧نيسان  ٢٠قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د) ٣(

 ١٩٠ص، والمصرفي في العراق
 ١١١ص.١١٠ص، القطاع العام في العراق، سعيد عبود السامرائي) ٤(
يقوم المجلس ، ١٩٦٥لسنة  ١٦٦تأسس وفق المادة السابعة من قانون المؤسسات العامة رقم : المجلس األعلى للمؤسسات) ٥(

ويتألف ، يق العمل فيما بينهاواإلشراف على تنفيذها وتنسووضع الخطط العامة لها برسم السياسة االقتصادية للمؤسسات العامة 
وله ، المجلس من رئيس الوزراء وعضوية كال من وزير االقتصاد والصناعة والمالية والتخطيط ورؤساء المؤسسات العامة للصناعة

وتتحمل ميزانية مجلس الوزراء رواتب ومخصصات موظفي المجلس ، صالحية دمج أي منشأة بأخرى تابعة لمؤسسة واحدة أو أكثر
، كمةبيت الح، ١ط، ٨ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، جعفر عباس حميدي: فاته للمزيد من التفصيل ينظرومصرو 

  ٦٦ص.٦٥ص، القطاع العام في العراق، سعيد عبود السامرائي، ٢٤٢ص، )٢٠٠٤، بغداد(
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  المبحث الثالث
  . والعهد الجمهوري إصدار القوانين التنظيمية لعمل وزارة المالية وفق متطلبات الثورة

تنظيم تي مكنتها من ال ،١٩٦٨ -١٩٥٨للمدة ما بين  العديد من األنظمة والقوانينصدرت وزارة المالية أ     
عملها مما يتطلب استحداث األنظمة والتعليمات كما تم استحداث العديد من المديريات واألقسام لتنظيم ، عملها

 لعالميواالنفتاح على العالم العربي وا، سب مع التطور الذي شهدته الوزارةلتنظيم عمل تلك المديريات بما يتنا
على الرغم من التغيرات والتقلبات السياسية التي ، االرتقاء بعمل الوزارةب الذي ساهمو  في مجال التعامل المالي

مجلس من وانتقال المشاكل السياسية ، رةوالتي أثرت بصورة مباشرة في عمل الوزا، العراق في تلك الفترةشهدها 
كذلك و ، جهات سياسية ال تريد لعمل الوزارة النجاح ل تجاهل القوانين المالية منالوزراء إلى داخل الوزارة من خال

والجدول أدناه يبين أهم القوانين . من جهة أخرى لها ستقرار اإلداري عدم اال لوزراء المالية ولد االستقاالتتكرار 
  . التي صدرت في مدة البحث

  )١(١٩٦٨ – ١٩٥٨القوانين التي صدرت في المدة ) ١٥(جدول رقم                   

  القانون  ت
  

  لتشريعل القانوني مسوغال  المواد  السنة

إيجار قانون مراقبة ) ٢(١٩٥٨لسنة  ٦قانون رقم   ١
  . العقار

 ١٩٥٦كانون الثاني  ١بدالت إيجار الدور السكنية المؤجرة قبل تخفيض   ١٦  ١٩٥٨
وخفض أيجار ، %٢٠واإليجارات بعد الموعد المذكور بنسبة ، %١٥بنسبة 

تشرين  ١غرف السكن في الدور المؤجرة على أكثر من مستأجر واحد بعد 
العقارات غير دور  فضال عن تقليل إيجار، %٢٠بمقدار  ١٩٥٣الثاني 

% ١٥وبقيمة ، ١٩٥٤كانون الثاني  ١المؤجرة قبل ، %١٠السكن بحوالي 
  %٢٠- ١٥وٕايجارات الدكاكين بنسبة ما بين  ، للعقارات المؤجرة بعد ذلك

قانون التعديل ) ٣(١٩٥٨لسنة  ١٠قانون رقم   ٢
لسنة  ٧٧الثاني لقانون التعريفة الكمركية رقم 

١٩٥٥  

  المواد الغذائية المشمولة بقانون التعريفة الكمركيةتحديد   ١٠  ١٩٥٨

قانون تعديل  )٤(١٩٥٨لسنة  ٢٤قانون رقم   ٣
  ١٩٥٦لسنة  ٢٨قانون المصرف الزراعي رقم 

  .تنظيم الهيكل اإلداري والخدمة المدنية في المصرف الزراعي   ٣  ١٩٥٨

قانون التعديل ) ١(  ١٩٥٨لسنة  ٢٥قانون رقم   ٤
لسنة  ٧٣المصرف العقاري رقم الثاني لقانون 

١٩٥٥  

  .تحديد صنف الخدمة المدنية للمصرف العقاري   ٣  ١٩٥٨

                                                            

  .المصادر اآلتية الجدول من أ عداد الباحث باالعتماد على  ١)(
، بغداد(، مطبعة المعارف، قانون مراقبة إيجار العقار، المجموعة الدائمة للقوانين واألنظمة العراقية الموحدة، كامل السامرائي )٢(

 .١٩٥٨آب  ٩في ،  ٧العدد ، الوقائع العراقية ، ٣ص، )١٩٦٤
  .١٩٥٨آب  ١٤في ، ١٢ العدد، الوقائع العراقية ) ٣(
  ١٩٥٨أيلول  ١٠في ، ٢٧ العدد، عراقية الوقائع ال) ٤(
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قانون التعديل  )٢(١٩٥٨لسنة  ٢٧قانون رقم   ٥
لسنة ) ٧٧(الثالث لقانون التعريفة الكمركية رقم 

١٩٥٥  

  .تعديل رسوم الوارد الكمركي   ٥  ١٩٥٨

قانون التعديل ) ٣(١٩٥٨لسنة  ٣١قانون رقم   ٦
 ١٩٣١لسنة  ٥٦ادس لقانون الكمارك رقم الس

  المعدل

من القانون ويستعاض  ١٧٠الواردة في المادة ) سنة واحدة(تحذف جملة   ٣  ١٩٥٨
  )ثمانية عشر شهرا(عنها بجملة 

قانون تعديل  )٤(١٩٥٨لسنة  ٣٢قانون رقم   ٧
 سرةاألمرسوم الجمهوري بمصادرة أموال ال

المالكة العراقية وتسجيلها باسم وزارة المالية رقم 
  ١٩٥٨لسنة  ٢٣

تأسيس دائرة خاصة إلدارة وتصفية أموال األسرة المالكة السابقة ملحقة   ٣  ١٩٥٨
لها ميزانية خاصة مستقلة بمصروفاتها ، بوزارة المالية وتحت إشرافها

  وٕايراداتها ملحقة بالميزانية العامة

تعديل قانون  )٥(١٩٥٨لسنة  ٣٣قانون رقم   ٨
لسنة  ٥مرسوم مصلحة كهرباء بغداد رقم 

١٩٥٥  

إن ال تتجاوز مدة تسديد السلفة ( تعديل المادة األولى على الوجه األتي   ٣  ١٩٥٨
  )خمس سنوات

قانون تعديل  )٦(١٩٥٨لسنة  ٤٠قانون رقم   ٩
  ١٩٥٨لسنة  ٣٤قانون مراقبة المصارف رقم 

إلى نهاية الفقرة األولى من المادة التاسعة من الذهب بو تضاف عبارة أ  ٣  ١٩٥٨
  . ١٩٥٨لسنة  ٣٤قانون مراقبة المصارف رقم 

قانون تعديل  )٧(١٩٥٨لسنة  ٤١قانون رقم   ١٠
لسنة  ٧٢قانون البنك المركزي العراقي رقم 

١٩٥٦  

مراقبة البنوك " من المادة الرابعة ويستعاض عنها ) ٥(تحذف الفقرة   ٣  ١٩٥٨
وتحديد الحدود العليا ألسعار الفوائد التي ، عمالهمأيق والصيارفة وتنس

  ".يتقاضوها او يدفعونها في إعمالهم الصيرفية 

قانون التعديل ) ٨(١٩٥٨لسنة  ٤٣قانون رقم   ١١
لسنة  ٥٥الثاني لقانون الخدمة المدنية رقم 

١٩٥٦  

الدراسة االبتدائية في الحد األدنى للدرجة الثانية للصنف  ينتعيين خريج  ٤  ١٩٥٨
) نقاش على الزجاج، مساعد مختبر، مضمد، جابي، كاتب طابعة(السادس 

وال يسمح إلى نقلهم إلى وظائف أخرى اال بعد حصولهم على شهادة 
  .المتوسطة أو ما يعادلها 

قانون إضافة ) ١(١٩٥٨لسنة  ٤٤قانون رقم   ١٢
  .المالية  ١٩٥٨إلى ميزانية سنة  وتنزيل مبالغ

المالية  ١٩٥٨إلغاء الباب الثاني المخصصات الملكية من ميزانية السنة   ٧  ١٩٥٨
  .ويحل محله مجلس السيادة 

                                                                                                                                                                                                     

 ,Republic of Iraq، ٢٥٠ص، "قرارات مجلس الوزراء"عنوان الملفة ، ٤٤٥/٤١١تسلسل الملفة ، مجلس السيادة، و.ك.د) ١(
Ministry of Justice, Compilation of Laws and Regulations'14 July 1958- 31 December 1958, 
Government Press, Baghdad,1963,p60                                                                              

  ١٩٥٨أيلول  ١٧في ، ٣٣العدد ، الوقائع العراقية) ٢(
، "قوانين التعريفة وتعديل قانون الكمارك"عنوان الملفة ، ٤٢١١٠٠/ ١٢٨تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د )٣(

  ١٩٥٨تشرين األول  ٥في ، ٤٧ العدد، الوقائع العراقية ، ٥ص.٤ص.٣ص
، "األموال غير المنقولة لألسرة المالكة العراقية السابقة"عنوان الملفة ، ٢٦/٢٤١١٠٦تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د )٤(

  ١٩٥٨تشرين األول  ٨في ، ٤٩ العدد، الوقائع العراقية ،  ١٣ص.٤ص.١ص
 ١٩٥٨تشرين األول  ٨في ، ٤٩لعدد ا، الوقائع العراقية) ٥(
  ١٩٥٨تشرين األول  ١٥في ، ٥٥العدد ، الوقائع العراقية) ٦(
  .المصدر نفسه ) ٧(
 ١٩٥٨تشرين األول  ١٨في ،٥٦ العدد، الوقائع العراقية ) ٨(
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قانون إيقاف ) ٢( ١٩٥٨لسنة  ٥٠قانون رقم   ١٣
تسجيل أو إصدار سندات تصحيح صنف 

  .األراضي األميرية 

المالية متى ما اعتقد بوجود غبن لحق بالخزينة من زيادة صالحيات وزير   ٣  ١٩٥٨
  .جراء هذا القانون 

قانون التعديل  )٣( ١٩٥٨لسنة  ٥٨قانون رقم   ١٤
لسنة  ٧٧الرابع لقانون التعريفة الكمركية رقم 

١٩٥٥  

تعفى من رسوم الوارد الكمركي كافة األسلحة والمعدات والمهمات   ٣  ١٩٥٨
النقل البرية والجوية والنهرية والبحرية مع والتجهيزات العسكرية ووسائط 

  .أدواتها االحتياطية والمعامل الخاصة بالجيش التي تستوردها وزارة الدفاع 

قانون القروض  )٤( ١٩٥٨لسنة  ٦٢قانون رقم   ١٥
  .الداخلية 

منح وزير المالية صالحية االقتراض الداخلي بمبالغ ال تتجاوز مجموعها   ٨  ١٩٥٨
مع مراعاة قرار مجلس الوزراء الذي يحدد مقدار ، ماليين دينار ١٠

  ،القروض ومدتها وشروطها وٕاطفائها 

قانون اقتراض  )٥( ١٩٥٨لسنة  ٦٣قانون رقم   ١٦
  .وٕاصدار حواالت خزينة 

لوزير المالية إن يستلف من البنك المركزي سلفا مؤقتة ال يتجاوز مجموعها   ٤  ١٩٥٨
ن تسدد قبل أالمخمنة في قانون الميزانية على من مجموع اإليرادات % ١٠

ن أالت خزينة تعرض على الجمهور على وٕاصدار حوا، نهاية السنة المالية
  .توفى مبالغها خالل ثالثة أشهر من تاريخ إصدارها 

قانون تعديل ) ٦(١٩٥٨لسنة  ٦٥قانون رقم   ١٧
لسنة  ١٥قانون الكسب غير المشروع رقم 

١٩٥٨  

الذمم المالية لجميع موظفي الدولة على اختالف درجات الكشف عن   ٢  ١٩٥٨
عناوينهم الوظيفية يتضمن بيان ما له من أموال منقولة عدا األثاث 

أو غير منقولة وعلى األخص األسهم والسندات والحصص في ، االعتيادي
  .الشركات وعقود التأمين والنقود والحلي والمعادن واألحجار الثمينة 

عمال قانون األ )٧( ١٩٥٨لسنة  ٦٧قانون رقم   ١٨
ة إلدارة ميناء البصرة ومشروع حفر سد الرئيس

  ١٩٥٨الفاو لسنة 

ة تكميلية وجديدة إلدارة ميناء البصرة مبالغ على إعمال رئيس رصادأ  ٥  ١٩٥٨
  .ومشروع حفر سد الفاو 

قانون بامتياز  )٨( ١٩٥٨لسنة  ٨٣قانون رقم   ١٩
  .المبالغ المستحقة للخزينة العامة إزاء موظفيها 

للحكومة والمصالح الرسمية حق االمتياز في أموال موظفيها ومستخدميها   ٣  ١٩٥٨
على ما يثبت لها قبلهم مبالغ مختلسة أو أية مبالغ ترتبت في ذمتهم بسبب 

  .وظائفهم 

قانون تعديل ) ٩( ١٩٥٩لسنة  ١٨قانون رقم   ٢٠
  ١٩٥٦لسنة  ٥٥قانون الخدمة المدنية رقم 

يثبت موظف السلك (تحذف الفقرة الثالثة من المادة األولى ويحل محلها   ٣  ١٩٥٩
الخارجي المعين ألول مرة في وظيفته بعد اجتيازه امتحانا يؤديه في مجلس 

  .الخدمة العامة 

  .لتغطية نفقات أبواب الموازنة العامة   ٦  ١٩٥٩قانون إضافة  )١(١٩٥٩لسنة  ٢٩قانون رقم   ٢١

                                                                                                                                                                                                     

، )١٩٧٩ ،م.د(، مطبعة شركة التايمس للطبع والنشر، ٢ط، ١٩٧٨-١٩٥٨موسوعة تشريعات الثورة ، إبراهيم الداقوقي) ١(
 ١٩٥٨تشرين األول  ١٨في ،  ٥٧ العدد، الوقائع العراقية ، ١٥٣ص

  .١٩٥٨تشرين األول  ٢٥في  ٦٠العدد ، الوقائع العراقية )٢(
  ١٩٥٨تشرين الثاني  ١١في ، ٧٢العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
  .١٩٥٨تشرين الثاني  ١٨في  ٧٧العدد ، الوقائع العراقية) ٤(
  ١٩٥٨تشرين الثاني  ٢٠في ، ٧٨العدد ، الوقائع العراقية) ٥(
  .المصدر نفسه) ٦(
   ١٩٥٨تشرين الثاني  ٢٣في ، ٧٩العدد ، الوقائع العراقية) ٧(
  ١٩٥٨كانون األول  ٢٤في ، ٩٩العدد ، الوقائع العراقية) ٨(
   ١٩٥٩شباط  ١٥في ، ١٢٩العدد ، الوقائع العراقية) ٩(
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  .المالية  ١٩٥٨ة مبالغ إلى ميزانية سن

قانون تعديل ) ٢( ١٩٥٩لسنة  ٣٩قانون رقم   ٢٢
لسنة  ١٨قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 

١٩٥٠  

ن أ الوزراء لمجلس(من هذا القانون ) ١٤(لى المادة تضاف الفقرة الثانية إ  ٣  ١٩٥٩
ئم المرتكبة ضد هذا في اكتشاف الجرايمنح اإلكراميات للذين يساعدون 

  % ) .٢٥ن ال تزيد اإلكرامية على أالقانون على 

قانون إضافة  )٣( ١٩٥٩لسنة  ٤٨قانون رقم   ٢٣
  .المالية  ١٩٥٨مبلغ إلى ميزانية 

إلى فصل المنح الخيرية من القسم الثالث من   ٥٠٠٠٠إضافة مبلغ قدره   ٣  ١٩٥٩
لغرض مد يد العون من قبل ، المالية ١٩٥٨الباب السابع من ميزانية السنة 

  .الحكومة لعوائل الشهداء المنكوبين على اثر حركة الشواف 

قانون بيع ) ٤( ١٩٥٩لسنة  ٥١قانون رقم   ٢٤
  .وتصحيح صنف األراضي األميرية 

  .ألخذ الحكومة حصتها منها لالستفادة منها للمشاريع الحكومية   ١٩  ١٩٥٩

قانون التعديل  )٥( ١٩٥٩لسنة  ٥٤قانون رقم   ٢٥
لسنة  ٥٥الرابع لقانون الخدمة المدنية رقم 

١٩٥٦  

لغرض إعطاء المتزوجات من الموظفات والمستخدمات إجازة براتب تام   ٥  ١٩٥٩
  .لمدة ستة أسابيع قبل الوضع وبعده 

قانون المصرف ) ٦( ١٩٥٩لسنة  ٥٦قانون رقم   ٢٦
  .الزراعي 

استحداث قواعد جديدة تتفق مع القواعد الواردة في قانون اإلصالح الزراعي   ١٢  ١٩٥٩
ليواكب المصرف بدوره هذا التطور الذي شهدته البالد ويساهم قدر اإلمكان 

  .في تنشيط مستوى حركة اإلصالح الزراعي ورفع مستوى المزارعين 

نظام تسليف  )٧( ١٩٥٩لسنة  ١٦نظام رقم   ٢٧
  العمال والمستخدمين

  .لتقديم السلف للعمال والخاضعين لقانون الضمان االجتماعي   ١٥  ١٩٥٩

نظام تعديل نظام ) ٨(١٩٥٩لسنة  ٢٠نظام رقم   ٢٨
مسك الدفاتر التجارية ألغراض ضريبة الدخل 

  ١٩٥٧لسنة  ٥رقم 

على غرف التجارة عدم ( من المادة السابعة وتحل محلها ) ج(تحذف الفقرة   ٤  ١٩٥٩
صنفين األول والثاني إلى صنف اقل من الصنف تعديل صنف تجار ال

  ) .الثاني إال بعد اخذ موافقة السلطة المالية على ذلك 

قانون ذيل  )٩( ١٩٥٩لسنة  ٦٣قانون رقم   ٢٩
  ١٩٥١لسنة  ١٤قانون مصرف الرهن رقم 

تنظيم عمل المصرف في تقديم السلف للعمال والمستخدمين المشمولين   ٦  ١٩٥٩
  .ماعي بقانون الضمان االجت

قانون الميزانية  )١٠(١٩٥٩لسنة  ٧٢قانون رقم   ٣٠
  .المالية  ١٩٥٩العامة لسنة 

  المالية حسب األبواب ١٩٥٩عرض الميزانية العامة لسنة   ٢١  ١٩٥٩

قانون التعديل  )١( ١٩٥٩لسنة  ٧٥قانون رقم   ٣١
لسنة  ٦٩األول لقانون المبيعات الخارجية رقم 

تامين جميع المشتريات الخارجية لمختلف الوزارات والدوائر الرسمية بواسطة   ٤  ١٩٥٩
لجنة المبيعات الخارجية المركزية التابعة لوزارة المالية بما في ذلك 

                                                                                                                                                                                                     

 .١٩٥٩آذار  ٩في  ١٣٧العدد ، الوقائع العراقية) ١(
  ١٩٥٩آذار  ٢٤في ، ١٤٥العدد ، الوقائع العراقية) ٢(
  ١٩٥٩آذار  ٢٨في ، ١٤٦العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
 ١٩٥٩نيسان  ١في ، ١٤٩العدد ، الوقائع العراقية) ٤(
  ١٩٥٩نيسان  ٤في ، ١٥٠العدد ، الوقائع العراقية) ٥(
  .المصدر نفسه ) ٦(
 .١٩٥٩نيسان  ١١ في، ١٥٦العدد ، الوقائع العراقية  )٧(
    .المصدر نفسه ) ٨(
 .١٩٥٩نيسان  ١٩ في، ١٥٦العدد ، الوقائع العراقية) ٩(
 .١٩٥٩نيسان  ٣٠ في، ١٦٣العدد ، الوقائع العراقية) ١٠(
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مشتريات وزارة الدفاع عدا المهمات واللوازم الحربية فتشترى بمصادقة   ١٩٣٥
  .مجلس الوزراء 

ل قانون تعدي) ٢(١٩٥٩لسنة  ٨١قانون رقم   ٣٢
  ١٩٥٥لسنة  ٤٢قانون ضمان الموظفين رقم 

تدفع الدائرة التي ( تحذف المادة التاسعة من هذا القانون ويحل محلها   ٣  ١٩٥٩
وال يقل % ١ينتسب إليها الموظف الخاضع للضمان رسما سنويا ال يتجاوز 
  .عن نصف من المائة من مبلغ ضمانه إذا كان مكلفا بالحيازة 

قانون التعديل ) ٣(١٩٥٩لسنة  ٩٠قانون رقم   ٣٣
الثالث لقانون أصول المحاسبات العامة رقم 

  ١٩٤٠لسنة  ٢٨

من ثمانية عشر عاما على تعديل أحكام هذا القانون بالنظر لمضي أكثر   ٢٢  ١٩٥٩
حكامه أصبحت ال تتالءم مع الظروف الجديدة ومع أن بعض أتعديله ف

  .أموال الدولة الدستور المؤقت والسيما الصالحيات المالية وشطب 

نظام تعديل نظام  )٤(١٩٥٩لسنة  ٢٢نظام رقم   ٣٤
 ١٩٥٨لسنة  ٢٢تعيين وترفيع المستخدمين رقم 

مستخدمو القسم الثاني (من المادة الرابعة وتحل محلها ) ب(تحذف الفقرة   ٥  ١٩٥٩
بالحد األدنى للرواتب المعينة بهذا النظام عدا أصحاب الشهادة فيمنحون 

  .االبتدائي لشهادتهم حسب المالك المصدق الراتب 

قانون عملة ) ٥(١٩٥٩لسنة  ٩٢قانون رقم   ٣٥
  .الجمهورية العراقية 

صياغة قانون العملة بشكل يالئم العهد الجمهوري وسياسة إصدار العملة   ١٥  ١٩٥٩
السيما فيما يتعلق بفئات المسكوكات وأوصافها وأوزانها والنقوش الموجودة 

  .عليها 

قانون ضريبة ) ٦(١٩٥٩لسنة  ٩٥قانون رقم   ٣٦
  . الدخل

وفقا  صالحهاإالمفروضة في العهد البائد بغية  أعادة النظر في الضرائب  ٦٦  ١٩٥٩
للمبادئ العلمية السليمة وأهمها مبادئ العدالة في توزيع عبئ الضرائب 

وخاصة ، حسب مقدرات المكلف في الدفع وبشكل يالئم السياسة المالية
للعراقيين الذين يضطرون لإلقامة خارج العراق ألسباب مرضية أو بالنسبة 

  .ألغراض الدراسة 

قانون تعديل ) ١(١٩٥٩لسنة  ٩٩قانون رقم   ٣٧
األموال المحجوزة بسبب  دارةإقانون تنظيم 

إدارة األموال المحجوزة إلغاء اإلدارة الخاصة ألنها غير مخولة قانونا   ٤  ١٩٥٩
  ) .اإلدارة العامة لألموال المحجوزة(لصيانة امن الدولة لتحل محلها 

                                                                                                                                                                                                     

 .١٩٥٩أيار  ٧في  ١٦٦العدد ، الوقائع العراقية) ١(
  .١٩٥٩أيار  ٢١في  ١٧٢العدد ، الوقائع العراقية) ٢(
 .١٩٥٩حزيران  ٢في  ١٧٩العدد ، العراقيةالوقائع ) ٣(
  ١٩٥٩أيار  ١٦في ، ١٦٨العدد ، الوقائع العراقية) ٤(
 .١٩٥٩حزيران  ٦في  ١٨١العدد ، الوقائع العراقية) ٥(
وتلت صدوره عدة قوانين ، ١٩٢٧لسنة  ٥٢عندما شرع القانون رقم  ١٩٢٧فرضت ضريبة الدخل ألول مرة في العراق سنة  )٦(

الذي يعد من أهم  ١٩٥٩لسنة  ٩٥معدلة له وأخرى جديدة تطورت بموجبها هذه الضريبة وكان أخرها القانون السادس رقم 
أي ، هذه الضريبة أنها تفرض غالبا على دخل األموال المنقولة والعملومن خصائص ، التعديالت التي طرأت على ضريبة الدخل

واإلرباح ، )وخاصة الشركات النفطية(الدخول المستمدة من الرواتب والمعاشات واإلقساط السنوية والفوائد وحصص اإلرباح واألجور 
نقل ملكية العقار أو حق التصرف به بأي وسيلة الناجمة من التجارة والصناعة والمهن الحرة كذلك تفرض على اإلرباح الناجمة من 

 ١٩٥٩لسنة  ٩٥قانون ضريبة الدخل رقم ، مديرية ضريبة الدخل العامة، الجمهورية العراقية: من وسائل نقل الملكية للمزيد ينظر
وزارة ، عراقيةالجمهورية ال، ٤٠ص.١ص، ١٩٦١، بغداد، مطبعة الحكومة، وتعديالته بصورة موحدة مع األنظمة الصادرة بموجبه

، الوقائع العراقية، ٣ص، )١٩٨١، بغداد(، تنظيم وٕادارة األجهزة المركزية للضرائب في العراق، مديرية ضريبة الدخل العامة، المالية
  .١٩٥٩حزيران  ١٣في  ١٨٤العدد 
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لسنة  ١١اإلجراءات أصالح نظام الحكم رقم 
١٩٥٨  

قانون تعديل  )٢( ١٩٥٩لسنة  ١٠٣قانون رقم   ٣٨
 ٤٣قانون استمالك األموال غير المنقولة رقم 

  ١٩٣٤لسنة 

تعويض الجمعيات التعاونية بأراضي أميرية مقابل أراضيها التي تخلت   ٣  ١٩٥٩
  .عنها لصالح وزارة الدفاع العراقية 

قانون تأجيل  )٣( ١٩٥٩لسنة  ١٢٠قانون رقم   ٣٩
  استيفاء الديون على العقارات المرهونة

إيقاف بيع العقارات المرهونة لدفع الخسارة عن أصحابها مع ضمان حقوق   ٣  ١٩٥٩
المرتهنين باستيفائهم الفائدة القانونية عن مدة التأجيل بصرف النظر عن 

  .الفائدة المشروطة في العقود التي قد تكون اقل من الفائدة القانونية 

قانون صندوق تقاعد الموظفين في الدوائر   ٤٠
  )٤( والمؤسسات شبه الرسمية

لوضع حد للتذمر الذي ال يكاد يرتفع من قبل موظفي الدوائر الشبه الرسمية   ٣٨  ١٩٥٩
  .اجتماعي لهم ولعوائلهم الذين يرون في قانون التقاعد المدني ضمان 

  .بيان التقسيمات اإلدارية للوزارة وعمل المديريات العامة وأقسامها   ٢١  ١٩٥٩  )٥(١٩٥٩لسنة  ٤٩رقم  نظام وزارة المالية  ٤١

قانون زيادة  )٦(١٩٥٩لسنة  ١٣٧قانون رقم   ٤٢
حصة العراق في صندوق النقد الدولي 
ومساهمته في رأسمال بنك األعمار واإلنماء 

  .الدولي 

لغرض تمكينهما من تقديم المزيد من اإلعمال والمساعدات في حقل   ٦  ١٩٥٩
اختصاصهما ولالستفادة من خدمات الصندوقين في حقل التحويل الخارجي 

ان مدفوعاته  خاصة بعد خروج العراق ومعالجة ما قد ينتج من خلل في ميز 
  .من المنطقة اإلسترلينية فضال عن االستفادة من قروض البنك الدولي 

قانون تنزيل  )٧(١٩٥٩لسنة  ١٤١قانون رقم   ٤٣
  ١٩٥٩وٕاضافة مبالغ إلى ميزانية 

لتشكيل وزارات جديدة وٕابدال عناوين بعض الوزارات ولمالفاة كلفة   ٢٠  ١٩٥٩
  .ونفقاتها اإلدارية تشكيالتها 

قانون التفتيش  )٨( ١٩٥٩لسنة  ١٤٣قانون رقم   ٤٤
  .المالي 

  .تأليف هيئة تفتيشية في وزارة المالية   ١٢  ١٩٥٩

إلغاء قانون  )٩( ١٩٥٩لسنة  ١٤٤قانون رقم   ٤٥
 ٢٧صندوق احتياط مستخدمي الحكومة رقم 

  ١٩٥٧لسنة 

الحكومة بالمديرية العامة تناط إعمال تصفية صندوق احتياط مستخدمي   ٤  ١٩٥٩
لصندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية 

  ١٩٥٩لسنة  ١٢٢المؤسسة بموجب القانون رقم 

نظام تعديل  )١٠( ١٩٥٩لسنة  ٧٢نظام رقم   ٤٦
لسنة  ٣٢نظام المخصصات المحلية رقم 

١٩٥٦  

من % ١٥(المادة الثالثة من ) أ(تضاف الجملة التالية إلى أخر الفقرة   ٣  ١٩٥٩
الراتب لموظفي مصلحة الموانئ العامة العاملين بالفاو والواصلية وعلى 

  ).ظهر البواخر والكراكات خارج المقر من غير أهالي المنطقة 

                                                                                                                                                                                                     

الوقائع ، ٣٠ص.٢٦ص، "ائدمصادرة أموال رجال العهد الب" عنوان الملفة، ٢٢/٤٢١١١٠تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د )١(
  .١٩٥٩حزيران  ٢٣في  ١٨٧العدد ، العراقية 

   ١٩٥٩تموز  ٥في ، ١٩٢العدد ، الوقائع العراقية) ٢(
  ١٩٥٩تموز  ٢٢في ، ١٩٩العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
 .١٩٥٩آب  ١في  ٢٠٤العدد ، الوقائع العراقية ) ٤(
 ١٩٥٩آب  ٢٠في  ٢١٣العدد ، الوقائع العراقية  )٥(
 .١٩٥٩آب  ٣٠في  ٢٢٠العدد ، الوقائع العراقية ) ٦(
 ١٥٣ص، المصدر السابق، إبراهيم الداقوقي) ٧(
  ١٩٥٩أيلول  ٢٧في ، ٢٣٤العدد ، الوقائع العراقية) ٨(
  .المصدر نفسه ) ٩(
    ١٩٥٩تشرين األول  ١١في ، ٢٤٢العدد ، الوقائع العراقية) ١٠(
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قانون ضريبة  )١( ١٩٥٩لسنة  ١٥٧قانون رقم   ٤٧
  .ضريبة التركات والمواريث 

الشعب تدريجيا ولغرض الحصول تقليل الفوارق في الثروات ما بين أفراد   ٣١  ١٩٥٩
  .على مورد مالي للدولة 

قانون إضافة  )٢( ١٩٥٩لسنة  ١٦١قانون رقم   ٤٨
 ١٩٥٩إضافة وتنزيل مبالغ إلى ميزانية السنة 

  .المالية 

 ١٤١لتغطية نفقات نظام وزارة اإلشغال واإلسكان الذي صدر بعد قانون   ٥  ١٩٥٩
  ١٩٥٩إضافة وتنزيل مبالغ إلى ميزانية سنة 

قانون ضريبة  )٣(١٩٥٩لسنة  ١٦٣قانون رقم   ٤٩
  .العقار 

لتشجيع العمران في هذه المرحلة من مراحل التقدم االقتصادي في العهد   ٣٧  ١٩٥٩
  .الجديد تماشيا مع أهداف الثورة بإصالح النظام الضرائبي 

                                                            

 ١٩٥٩لسنة  ١٥٧وبموجب القانون ، ١٩٥٩تشرين األول  ١٢مرة في العراق بتاريخ فرضت ضريبة التركات والمواريث ألول ) ١(
أسس  وحصرت وزارة المالية، ضريبة على مجموع التركة وأخرى على حصص الورثة إذ فرض، ١٩٦١لسنة  ١٦عدل بالقانون والم

حددتها اإلدارة المالية في ضوء  ضريبة االنتقال بما يتركه المتوفى وهو المصدر الواجب إخضاعه للضريبة بنسب تصاعدية
وهي سهلة الفهم والحساب على المكلف وبسيطة التطبيق بالنسبة للجهاز اإلداري ، المبادئ االقتصادية واالجتماعية السائدة في البلد

مصدر منفصل لتقدير الضريبة باعتبار من تقع عليه فرضت على حصة كل وارث من التركة ، أو "بضريبة التركات" وسميت
بذلك باإلمكان تطبيق العدالة عن طريقها من خالل مراعاة قابلية الوارث على الدفع بالنسبة إلى الحصة التي ،الضريبة هو الوارث

، وطبقت اإلدارة المالية الضريبتين معًا، "ضريبة اإلرث أو المواريث" تلك حصل عليها من التركة ودرجة قرابته من المتوفي، وعرفت
نصيب ومن حصة الوارث النصيب اآلخر لتحقيق التنمية  االجتماعية وتقديم الخدمات المتزايدة في كل إذ تأخذ من التركة 

لما % ٢٥لما زاد على الخمسة اآلالف دينار ويصل إلى % ٥وكانت ضريبة التركات تفرض على صافي التركة بسعر ، المجاالت
لما زاد على % ١٢للخمسة اآلالف دينار األولى وتتصاعد حتى  %٤إما ضريبة الميراث فقد كانت بنسبة ، إلف دينار ٥٠زاد على 

فوق ما ذكر أعاله % ٧٥و% ٥٠و% ٢٥إلف دينار وذلك بالنسبة لميراث الفروع واألزواج وٕاالم واألب وتزداد الضريبة بنسبة  ٢٠
ضريبية وتطور النظام الضريبي السياسة ال، حكمت حارس: بالنسبة للورثة اآلخرين وبحسب درجة قرابتهم للمزيد من التفصيل ينظر

، بغداد(، مطبعة شفيق، مجموعة القوانين الضرائبية، فرج آدمو، ٤٤٢ص، )١٩٧٣، م.د(، دار وهدان للطباعة والنشر، في العراق
 .١٩٥٩تشرين األول  ١٢في  ٢٤٣العدد ، الوقائع العراقية ، ١٢٨ص.١٠٠ص، )١٩٧١

   ١٩٥٩األول  تشرين ٢٧في ، ٢٥٢العدد ، الوقائع العراقية) ٢(
قروش لكل إلف قرش من القيمة  ٤هو  ١٨٦٠عرف العراق هذه الضريبة منذ العهد العثماني وكان سعر الضريبة في سنة ) ٣(

 ١٩٢٣لسنة ) ٤٩(صدر أول قانون وطني بهذه الضريبة وهو قانون ضريبة األمالك رقم  ١٩٢٣وفي سنة ، المسجلة للعقار سنويا
وتلت صدوره عدة قوانين معدلة وأخرى جديدة تطورت بموجبها هذه الضريبة ، لضريبة للخزينة العامةوتقرر بموجبه إيرادات هذه ا

عرف القانون الجديد العقار بالبيت بما فيه من ساحات وحدائق ، المعدل ١٩٥٩لسنة  ١٦٢وأهمها قانون ضريبة العقار رقم 
تغلة بأي شكل كان عدا تلك التي تؤجر إلغراض زراعية بغض والمنشات المعدة لالستعمال على اختالف أنواعها واألراضي المس

كما عرف القانون إيراد العقار هو ، والسفن الثابتة أو المستعملة للسكن أو لتركيب الماكنات أو لخزن البضائع، النظر عن موقعها
ن بأنه مجموع اإليراد السنوي الناجم من إما دخل المكلف فقد عرفه القانو ، بدل إيجاره الفعلي أو المخمن وفقا اإلحكام هذا القانون

وتفرض ضريبة العقار على شكلين األول ضريبة أساسية تفرض بنسبة ، العقارات والعرصات التي يملكها في العراق عدا دار السكن
لعقار وبنسب والشكل الثاني ضريبة إضافية إذا زاد عن إلفي دينار من قيمة ا، %١٠ثابتة على اإليراد السنوي للعقار ومقدارها 

إن ضريبة العقار جزء من ضريبة الدخل باعتبارها تمثل إحدى مصادر دخل رأس المال لكنها ، %٢٥إلى % ٥تصاعدية تبدأ من 
وزارة ، الجمهورية العراقية: أخذت طابع االستقاللية سواء بأسلوب فرضها أو جبايتها أو استقاللية اإلدارة المسؤولة عنها للمزيد ينظر

المصدر ، فرج آدمو، ١٢١ص، )١٩٧٤، بغداد(، دار الحرية للطباعة، مجموعة قوانين الضرائب، ديرية المالية العامةم، المالية
 ١٩٥٩تشرين الثاني  ٩في  ٢٥٦لعدد ا، الوقائع العراقية ، ١٤٩ص، السابق
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قانون تعديل ) ١(١٩٥٩لسنة  ١٧٧قانون رقم   ٥٠
صرين قانون تحرير التركات وٕادارة أموال القا

  ١٩٣٤لسنة  ٢٧والغائبين والمحجوزين رقم 

للسلطة المالية (من المادة الخامسة ) أ(تضاف العبارة اآلتية إلى أخر الفقرة   ٥  ١٩٥٩
المسؤولة عن تطبيق قانون ضريبة التركات أن تساهم مع المحكمة 

  ) .المختصة في تحرير التركة

قانون تعديل  )٢(١٩٥٩لسنة  ١٧٩قانون رقم   ٥١
  ١٩٤٠لسنة  ١٧قانون ضريبة األمالك رقم 

إعفاء األمالك التي تعود ملكيتها إلى مديرية األوقاف العامة من ضريبة   ٤  ١٩٥٩
  .األمالك بغية تمكين المديرية من أداء رسالتها 

قانون  )٣(١٩٥٩لسنة  ١٧١قانون رقم   ٥٢
  .المسكوكات التذكارية 

مسكوكا تذكاريا من وقت ألخر تخليدا للمناسبات لغرض إصدار الحكومة   ٧  ١٩٥٩
وان تبيع هذا المسكوك مباشرة أو بالواسطة لمن يرغب بشرائه من .الوطنية 

  .الجمهور والدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية واألهلية 

نظام تقدير قيمة  )٤( ١٩٥٩لسنة  ٧٥نظام رقم   ٥٣
  . العقار ومنافعه

  .بل وزير المالية لتقدير قيمة العقار ومنافعه تأليف لجنة من ق  ٨  ١٩٥٩

نظام اإلجازات  )٥(١٩٥٩لسنة  ٧٦نظام رقم   ٥٤
  .المرضية 

  تنظيم اإلجازات المرضية لموظفي الدولة بفترات محددة  ١١  ١٩٥٩

قانون تمليك ) ٦( ١٩٦٠لسنة  ٣قانون رقم   ٥٥
  .العرصات والمباني األميرية 

على تشريع قانون تمليك العرصات والمباني بالنظر لمرور مدة طويلة   ٨  ١٩٦٠
والحتوائه على كثير من النواقص  ١٩٣١لسنة  ٩٤العائدة للحكومة رقم 

 سمحإذ ، والعيوب التي جعلته ال يتالئم مع متطلبات العهد الجمهوري
لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء إن يملك العرصات والمباني  القانون

، والجمعيات الخيرية، والبلديات، ى الحكومات األجنبيةاألميرية بدون بدل إل
، والمصارف الحكومية، ومديرية األوقاف العامة ومجالس األلوية العامة

  .إلقامة مشاريعها وٕاعمالها  والمصالح والهيئات الرسمية وشبه الرسمية

نظام التعديل  )٧( ١٩٦٠لسنة  ٣نظام رقم   ٥٦
 ٢٢دمين رقم الثالث لنظام تعيين وترفيع المستخ

  ١٩٥٨لسنة 

إجراء بعض التغيرات على سلم رواتب المستخدمين وحسب عناوينهم   ٥  ١٩٦٠
  .الوظيفية 

قانون التعديل  )٨(١٩٦٠لسنة  ١٨قانون رقم   ٥٧
 ٤٣الثاني عشر لقانون التقاعد المدني رقم 

  ١٩٤٠لسنة 

وتحقيقا  بالنظر لكثرة التعديالت التي طرأت على قانون التقاعد المدني  ٦  ١٩٦٠
للعدالة االجتماعية بشمول مستخدمي الدولة بقانون التقاعد المدني أسوة 

  .بموظفي الدولة 

قانون الخدمات  )٩( ١٩٦٠لسنة  ٢٤قانون رقم   ٥٨
  .الخدمات المدنية 

لوضع مبادئ ضرورية تشعر الموظف والمستخدم بوجود حماية لحقوقه   ٧٠  ١٩٦٠
من الموظفين الذين  ورفع الغبن عن عدد غير قليل، وضمان لمستقبله

فضال عن ، عينوا برواتب تقل عما يستحقونه بموجب شهاداتهم الدراسية

                                                            

 .١٩٥٩كانون األول  ٢١في  ٢٧٤العدد ، الوقائع العراقية ) ١(
 .مصدر نفسه ال) ٢(
 .١٩٦٠كانون الثاني  ٥في  ٢٨٤العدد ، العراقية الوقائع ) ٣(
 .١٩٥٩كانون األول  ٢٣في  ٢٧٥العدد ، الوقائع العراقية ) ٤(
 . المصدر نفسه ) ٥(
 ١٩٦٠كانون الثاني  ١٦في  ٢٨٩العدد ، الوقائع العراقية ) ٦(
  .مصدر نفسه ال) ٧(
 ١٩٦٠شباط  ٢في  ٢٩٩العدد ، الوقائع العراقية ) ٨(
 ١٩٦٠شباط  ٦في  ٣٠٠العدد ، العراقية الوقائع ) ٩(
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  . شمول الموظفين بأجازات دراسية ومرضية 

باعتبار إن هذا القانون يكون متمما لقانون الخدمة المدنية بحيث يكون   ١٤  ١٩٦٠  قانون المالك )١( ١٩٦٠لسنة  ٢٥قانون رقم   ٥٩
وبموجب ، مع بعضهما في ضوء التعديالت الجديدة القانونان منسجمين
تحديد الحد األعلى واألدنى لرواتب الموظفين بمختلف قانون المالك تم 
  . عناوينهم الوظيفية

قانون إلغاء ) ٢( ١٩٦٠لسنة  ٢٦قانون رقم   ٦٠
  ١٩٣٩لسنة  ٢٠قانون إطفاء ضريبة األرض 

ضريبة األرض لتعود ألنه جاء بإحكام تحرم الدولة من مورد دائم هو   ٤  ١٩٦٠
نظرا  ١٩٣٦لسنة  ٧٣حكام قانون ضريبة األرض رقم األرض خاضعة أل

  .لإلجحاف الذي لحق بالخزينة 

قانون التعديل  )٣( ١٩٦٠لسنة  ٢٧قانون رقم   ٦١
لسنة  ٧٧السادس لقانون التعريفة الكمركية رقم 

١٩٥٥  

مشتريات وزارة الدفاع من رسوم الوارد الكمركي والمستخدمة  إلعفاء  ٣  ١٩٦٠
إلغراض الجيش من األسلحة والتجهيزات الواردة إلى العراق التي لم يدفع 

  .عنها رسم الوارد الكمركي بحكم إي قانون أو اتفاقية أو معاهدة 

نظام التعديل  )٤(١٩٦٠لسنة  ١٤نظام رقم   ٦٢
لسنة  ٣٦الثاني لنظام مخصصات اإليفاد رقم 

١٩٥٦  

بناءا على ( تحذف المادة الثامنة من نظام مخصصات اإليفاد ويحل محلها   ٤  ١٩٦٠
اقتراح الوزير المختص منح الموظف الموفد إلى البالد األجنبية للدرس 

ة تزيد والتدريس والتخصص والتدريب وغيرها من المهام غير السياسية  مد
من راتبه على إن ال % ١٠٠على ثالثة أشهر مخصصات إيفاد مقدارها 

  .دينارا شهريا  ٣٥تقل عن 

قانون شطب ) ٥( ١٩٦٠لسنة  ٢٩قانون رقم   ٦٣
  .وٕاعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل 

  .إعفاء مبالغ بذمة بعض األشخاص والوزارات نتيجة بعض اإلضرار   ١٧  ١٩٦٠

قانون تنزيل  )٦( ١٩٦٠لسنة  ٤٠قانون رقم   ٦٤
  .المالية  ١٩٥٩وٕاضافة مبالغ إلى ميزانية 

  .لوزاراتالمتزايدة لنفقات اللتغطية   ٤  ١٩٦٠

قانون التعديل  )٧( ١٩٦٠لسنة  ٤٢قانون رقم   ٦٥
األول لقانون صندوق تقاعد الموظفين رقم 

  ١٩٥٩لسنة  ١٢٢

إشاعة المساواة بين إجراء بعض التعديالت على إحكام هذا القانون لغرض   ٣  ١٩٦٠
  .الموظفين 

قانون تعديل  )٨( ١٩٦٠لسنة  ٤٤قانون رقم   ٦٦
  ١٩٥٩لسنة  ٩٥قانون ضريبة الدخل رقم 

تعديل بعض فقرات القانون بالشكل الذي يحقق العدالة بالنسبة للعراقيين   ٥  ١٩٦٠
الذين يضطرون لإلقامة خارج العراق ألسباب مرضية أو اإلغراض الدراسة 

.  

قانون التعديل  )١( ١٩٦٠لسنة  ٤٨قانون رقم   ٦٧
لسنة  ٧٣الرابع لقانون المصرف العقاري رقم 

١٩٥٥  

خمسة (من المادة الخامسة وتحل محلها ) عشرة ماليين دينار(تحذف عبارة   ٣  ١٩٦٠
إي زيادة رأسمال المصرف العقاري بالنظر التساع ) عشر مليون دينار

نطاق اإلقراض الذي يقوم به المصرف ومساهمته الفعالة في سد حاجة 

                                                            

 ١٩٦٠شباط  ٦في  ٣٠٠العدد ، الوقائع العراقية ) ١(
 ١٩٦٠شباط  ١٥في  ٣٠٤العدد ، الوقائع العراقية ) ٢(
  .مصدر نفسه ال) ٣(
   ١٩٦٠شباط  ١٨في  ٣٠٧العدد ، الوقائع العراقية ) ٤(
 ١٩٦٠شباط  ٢٩في  ٣١٢العدد ، الوقائع العراقية ) ٥(
  ١٥٤ص، المصدر السابق، إبراهيم الداقوقي) ٦(
  ١٩٦٠نيسان  ١٣في ، ٣٣٠العدد ، الوقائع العراقية) ٧(
  .مصدر نفسه ال) ٨(
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  .المواطنين لبناء دور سكن لهم وبفائدة معقولة 

نظام تعيين  )٢(١٩٦٠لسنة  ٢٧نظام رقم   ٦٨
التفاوت المسموح به في مسكوكات الجمهورية 
العراقية المصنوعة من الفضة ومن مزيج 

  .النيكل والنحاس والبرونز 

يراعى في مسكوكات الجمهورية العراقية التفاوت المسموح به من حيث   ٤  ١٩٦٠
 ١٠، فلوس ٥، فلس واحد ١( الوزن والتركيب بالنسبة للفئات النقدية 

  )فلس ١٠٠، فلسا ٥٠، فلسا ٢٥، فلوس

قانون الميزانية  )٣( ١٩٦٠لسنة  ٥٨قانون رقم   ٦٩
  .المالية  ١٩٦٠العامة لسنة 

  .المالية  ١٩٦٠إقرار الموازنة العامة لسنة   ٢٣  ١٩٦٠

نظام جباية  )٤( ١٩٦٠لسنة  ٣١نظام رقم   ٧٠
  .حصة اإلصالح الزراعي 

األرض وصاحب المضخة من لغرض جباية النسب المعينة لصاحب   ٨  ١٩٦٠
المحاصيل الحقلية والخضراوات والجت في األراضي المستولى عليها 

مهمة الجباية بمديرية  ناطتوأ، إلصالح الزراعيواألميرية التي تحت إدارة ا
من المبلغ المجبى لقاء نفقات الجباية % ١٠المحاسبات العامة بعد خصم 

  .لزراعي ودفع الحصة النهائية إلى وزارة اإلصالح ا

قانون التعديل  )٥( ١٩٦٠لسنة  ٨٣قانون رقم   ٧١
الثاني لقانون مخصصات موظفي الدولة 

  ١٩٥٣لسنة  ٢٦ومستخدميها رقم 

ال يجوز إن تزيد (إلغاء المادة األولى من هذا القانون ويحل محلها   ٤  ١٩٦٠
من الراتب % ٤٠ومخصصات موظفي الدولة ومستخدميها العراقيين على 

في % ٦٠األصلية المقررة بدل الراتب ويجوز إبالغها إلى أو األجور 
  .حاالت استثنائية بقرار من مجلس الوزراء 

قانون تعديل  )٦( ١٩٦٠لسنة  ١٠قانون رقم   ٧٢
قانون بيع وٕايجار األمالك العائدة للحكومة رقم 

  ١٩٣٦لسنة  ٣٤

دور للسكن ليكون وازعا لمشتري العرصات األميرية ببدل مناسب لتشييد   ٣  ١٩٦٠
عليها في اقرب وقت مما له ابعد األثر في حل أزمة السكن التي تعيرها 

  .الحكومة جل اهتمامها 

٧٣  
  

قانون التعديل  )٧(١٩٦٠لسنة  ١٠٠قانون رقم 
التاسع  لقانون مكس المشروبات الروحية رقم 

  ١٩٣٧لسنة  ١٧

زيادة كمية (حلهما تحذف المادتان الثالثة والرابعة من هذا القانون ويحل م  ٣  ١٩٦٠
الكحول المستخدمة في تحضير الوصفات الطبية من قبل الصيادلة التي 

) لترا لكل صيدلية مرخصة في سنة واحدة ٢٥يعاد المكس عنها وجعلها 
  .وتحت إشراف ورقابة وزير المالية 

نظام العجز  )٨( ١٩٦٠لسنة  ٣٩نظام رقم   ٧٤
  .لصندوق التقاعد 

ذوي اإلعاقة من موظفي ومستخدمي الدولة بعد تقديم لرعاية وٕانصاف   ٩  ١٩٦٠
األوراق التحقيقية والمعلومات الرسمية الواردة من الدائرة المختصة وتقرير 

  .اللجنة الطبية لتحديد نسبة التفاوت بالعجز 

قانون إضافة  )٩( ١٩٦٠لسنة  ١٠٣قانون رقم   ٧٥
  .المالية  ١٩٦٠مبالغ إلى ميزانية السنة 

  .ة نفقات بعض أبواب الموازنة العامة نتيجة التوسع في الصرف لتغطي  ٦  ١٩٦٠

                                                                                                                                                                                                     

   ١٩٦٠نيسان  ١٦في ، ٣٣١العدد ، الوقائع العراقية) ٩(
   ١٩٦٠نيسان  ٢٧في ، ٣٣٧العدد ، الوقائع العراقية) ١(
 ١٩٦٠أيار  ٢في  ٣٣٩العدد ، الوقائع العراقية ) ٢(
   ١٩٦٠أيار  ١٦في ، ٣٤٨العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
    .المصدر نفسه ) ٤(
   ١٩٦٠آب  ١٨في ، ٢٩٢العدد ، الوقائع العراقية) ٥(
 ١٩٦٠آب  ٢٢في  ٣٩٨العدد ، الوقائع العراقية  )٦(
  ١٩٦٠أب  ٢٤في ، ٤٠٠العدد ، الوقائع العراقية) ٧(
  ١٩٦٠أب  ٢٩في ، ٤٠٣العدد ، الوقائع العراقية) ٨(
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٩٠ 
 

قانون ضمان  )١( ١٩٦٠لسنة  ١٠٤قانون رقم   ٧٦
  .ضمان الموظفين 

ة المنقولة عن طريق حماية مصلحة الموظف  المسؤول عن أموال الدول  ١٦  ١٩٦٠
يحقق مصلحة الطرفين  سلوببأقساط الضمان عن كاهله أرفع عبئ دفع 

وجعل الضمان ذو طبيعة واحدة ينصب على الوظيفة نفسها ومبلغ ضمانها 
  .وحسب المسؤوليات المالية وال عالقة له براتب الموظف 

قانون تصديق  )٢(١٩٦٠لسنة  ١١٣قانون رقم   ٧٧
اتفاقية التعاون االقتصادي والفني بين 
الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات 

  .تراكية السوفياتية االش

لغرض التعاون االقتصادي والفني بين البلدين وللحصول على موافقة   ٣  ١٩٦٠
حكومة اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية على زيادة القرض الممنوح 
للحكومة العراقية بمقتضى المادة الخامسة من اتفاقية التعاون االقتصادي 

  .والفني المنعقدة بين البلدين 

قانون تصديق  )٣(١٩٦٠لسنة  ١٣١قانون رقم   ٧٨
اتفاقية التعاون االقتصادي والفني بين 

لتعزيز التعاون االقتصادي والفني بين البلدين وخاصة في مجال خطط    ٣  ١٩٦٠
  منفعة المتبادلة التنمية االقتصادية  إلى أقصى حد على أساس المساواة وال

                                                            

، )١٩٧٥، بغداد(، دار الحرية للطباعة، قوانين وأنظمة مالية متفرقة، مديرية المالية العامة، وزارة المالية، الجمهورية العراقية) ١(
 ١٩٦٠أيلول  ٥في  ٤٠٦العدد ، الوقائع العراقية ، ٣١ص.٢٧ص

جمهوريات وتهدف هذه االتفاقية إلى قيام حكومة اتحاد ال ١٩٥٩آذار  ١٦تحاد السوفيتي في اتفاقية عقدت بين العراق واال) ٢(
التعاون مع حكومة الجمهورية العراقية في تنفيذ خطط إنشاء االقتصاد الوطني العراقي في حقول التعدين ب االشتراكية السوفيتية

الكهربائية والنسيج والمواد الغذائية واألدوية ووسائل النقل والمواصالت  والصناعة الكيمياوية وبناء المكائن وصناعات اللوازم والعدد
وتقديم المساعدة الفنية من ، والزراعة والري واستصالح األراضي وكذلك في إعمال المسوح واالستكشافات الجيولوجية عن المعادن

وفي بناء المشاريع بمشورة وٕاشراف القائمين ، صاميمقبل الخبراء السوفيت في اختيار مواقع المنشات وجمع المعلومات األولية للت
وتقديم المساعدة في ، بتصميمها وفي نصب األجهزة وتركيبها وضبطها وتشغيل المشاريع التي تقام بمساعدة االتحاد السوفيتي
ن في االتحاد السوفيتي تدريب الخبراء العراقيين للعمل في المشاريع التي تؤسس بمساعدة الجانب السوفيتي وكذلك بقبول العراقيي

وبموجب المادة الخامسة من االتفاقية ولغرض سد ، لغرض التدريب الفني والمهني في المشاريع المماثلة وبرغبة الجانب العراقي
كية عمال قدمت حكومة اتحاد الجمهوريات االشترافيتي في بناء المشاريع وتنفيذ األتكاليف المساعدة الفنية التي يقدمها االتحاد السو 

غرام من الذهب  ٠,٢٢٢,٦٨يعادل الروبل الواحد (روبل ) ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠(السوفيتية إلى حكومة الجمهورية العراقية قرضا بمبلغ 
ثم زيد القرض ، على إن يستفاد منه خالل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه االتفاقية، %٢,٥بفائدة سنوية قدرها ) الخالص 

روبل لغرض تغطية تكاليف المسح وٕاعمال التصميم ولغرض شراء ) ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠(اد السوفيتي إلى بعد موافقة حكومة االتح
المعدات والسكك الحديد والقاطرات والمقطورات والمواد األخرى الضرورية التي يتطلبها الجانب العراقي وفقا للتصاميم وباتفاق 

ويسدد القرض من قبل الحكومة العراقية مع الفائدة المترتبة ، روبل )١٦٤,٠٠٠,٠٠٠(وبذلك أصبح مجموع قيمة االتفاقية ، الطرفين
في حساب خاص يفتحه ) من الذهب الخالص ٢,٤٨٨٢٨الدينار العراقي الواحد يعادل (عليه وتقييد المبالغ القابلة بالدنانير العراقية 

ى الدنانير العراقية على أساس مقدار الذهب في ويجري تحويل الروبالت إل، البنك المركزي العراقي باسم دولة االتحاد السوفيتي
وعند تحويل الدنانير العراقية إلى أية عملة قابلة للتحويل يجري تقييم الدنانير العراقية بهذه العملة على ، الروبل والدينار يوم التسديد

، ٣٢٥/٤١١" تسلسل الملفة، دةمجلس السيا، و.ك.د: أساس مقدار الذهب في كل منهما يوم التحويل للمزيد من التفصيل ينظر
نصوص االتفاقيات ، وزارة االقتصاد، الجمهورية العراقية، ١٠٠ص.٩٩ص، االتفاقيات بين العراق ودول العالم" عنوان الملفة

السياسة المالية في ، سعيد عبود السامرائي، ٥٥ص.٤٤ص، التجارية واالقتصادية المعقودة بين الجمهورية العراقية والدول األخرى
، دار سردم للنشر، ١ط، ١٩٦٤ -١٩٥٦سياسة االتحاد السوفيتي الخارجية ، إياد طارق العلواني، ٢٤٠ص.٢٣٧ص، لعراقا
  ١٩٣ص، )٢٠١٦، السليمانية(
   ١٩٦٠تشرين الثاني  ٩في ، ٤٣٩العدد ، الوقائع العراقية ) ٣(
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الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكية 
  .االشتراكية 

قانون التعديل  )١( ١٩٦٠لسنة  ١٣٣قانون رقم   ٧٩
الثاني لقانون رسوم استهالك المواشي 

  .  ١٩٥٣لسنة  ١١ومنتجاتها رقم 

كل شخص يهرب (تحذف المادة الرابعة من هذا القانون ويحل محلها   ٥  ١٩٦٠
رامة ال يزيد المواشي ومنتجاتها عن الرسم إلى خارج العراق يعاقب بغ

ضعاف من قيمة المواشي وال يقل عن مثل قيمتها أمقدارها على ثالثة 
وقيمة منتجاتها المراد تهريبها وتصادر مع وسائط نقلها وتباع كلها وتقيد 
أثمانها إيرادا للخزينة سواء أكانت المواشي تعود لشخص واحد أو ألشخاص 

وصاحب وسائط النقل ويجوز إعطاء صاحب المواشي ومنتجاتها ، مختلفين
  من قبل موظفي الكمارك، من قيمتها% ٧٥حق افتدائها ببدل نقدي يعادل 

قانون تعديل  )٢( ١٩٦٠لسنة  ١٣٧قانون رقم   ٨٠
  ١٩٣٦لسنة  ٧٣قانون ضريبة األرض رقم 

يستطيع بموجبها ثون من هذا القانون وٕاحالل أخرىحذف المادة الثالثة والثال  ٣  ١٩٦٠
الديون المترتبة على المكلفين لعدم تمكن البعض منهم  وزير المالية تقسيط

على دفع ما تحقق عليهم من الضرائب السنوية حين استحقاقها بسبب 
عوامل مالية أو اقتصادية طارئة مما يقتضى معالجة قضاياهم بطريقة 
التأجيل إلى مدة أقصاها ست سنوات رفعا للعنت عن مثل هؤالء المكلفين 

  .المالية أو اإلدارية ذلك  إذا ما أيدت السلطة

قانون انضمام  )٣(١٩٦٠لسنة  ١٤٤قانون رقم   ٨١
  .العراق إلى مؤسسة اإلنماء الدولية 

انضمام العراق إلى مؤسسة اإلنماء الدولية ومساهمته بمبلغ قدره   ٧  ١٩٦٠
  .دوالرا ) ٧٦٠,٠٠٠(

قانون ضريبة  )٤(١٩٦١لسنة  ١٥قانون رقم   ٨٢
  .األرض الزراعية 

  

الستيفاء حصة الحكومة على األراضي الصالحة للزراعة بنسبة من   ٢٥  ١٩٦١
حاصالتها الزراعية على اختالف أنواع المزروعات ذات القيمة االقتصادية 

  .لسنة كاملة 

قانون تعديل )٥( ١٩٦١لسنة  ١٦قانون رقم   ٨٣
  ١٩٥٩لسنة  ١٦٢قانون ضريبة العقار رقم 

، بقصد تخفيف عبئ هذه الضريبة على صغار مالكي العقار ومتوسطيهم  ١٢  ١٩٦١
، ولغرض تشجيع الحركة العمرانية وتنشيط الصناعات والحرف المرتبطة بها

  والمساعدة على توفير دور السكن وخفض اإليجارات 

قانون تعديل  )٦(١٩٦١لسنة  ١٨قانون رقم   ٨٤
  . المكوس

  

  

الخاصة بالمكوس المفروضة على المشروبات  في التشريعات نظرالإعادة   ٧  ١٩٦١
الكحولية والسكاير التي تنتج محليا ونظرا لإلسراف المتزايد في صرفياتها 
فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في مكوسها تمشيا مع ضرورة فرض 

  .المكوس بشكل عادل يضمن المصلحة العامة 

قانون مراقبة ) ٧(١٩٦١لسنة  ١٩قانون رقم   ٨٥
  .التحويل الخارجي 

  

لتالفي النواقص التي ظهرت في قوانين التحويل الخارجي السابقة عن   ٢١  ١٩٦١
طريق إعادة الصياغة القانونية لبعض المواد إلقرار مبادئ جديدة تنظيم 

  .حركة التحويل الخارجي وبزيادة الضبط في تطبيق القانون 

                                                            

 ١٩٦٠تشرين الثاني  ١٦في ، ٤٤٣العدد ، الوقائع العراقية) ١(
  ١٩٦٠كانون األول  ٨في ، ٤٥١العدد ، عراقيةالوقائع ال) ٢(
  ١٩٦٠كانون األول  ٢٨في  ٤٦٠العدد ، الوقائع العراقية ) ٣(
 ١٩٦١آذار  ٢٢في  ٤٩٩العدد ، الوقائع العراقية ) ٤(
  .المصدر نفسه ) ٥(
  .المصدر نفسه ) ٦(
 ١٩٦١آذار  ٢٧في  ٥٠١العدد ، الوقائع العراقية ) ٧(
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قانون ذيل  )١( ١٩٦١لسنة  ٢٤قانون رقم   ٨٦
بيع وتصحيح صنف األراضي األميرية قانون 

  ١٩٥٩لسنة  ٥١رقم 

لوضع حد للتجاوزات الفضولية على األراضي األميرية والمحافظة عليها   ٣  ١٩٦١
عن طريق توزيع البعض من هذه األراضي على المتجاوزين عليها خالل 
سنة واحدة قبل نفاذ هذا القانون بمراجعة السلطات المختصة لتمليكه 

  .جاوز عليها وٕاذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك األرض التي ت

قانون الميزانية ) ٢(١٩٦لسنة  ٣٢قانون رقم   ٨٧
  .المالية  ١٩٦١العامة لسنة 

  

  .المالية  ١٩٦١إقرار الموازنة العامة لسنة   ٢٣  ١٩٦١

قانون التعديل ) ٣(١٩٦١لسنة  ١٩نظام رقم   ٨٨
  األول لنظام وزارة المالية

استحداث قسمي (السابعة من نظام وزارة المالية ويحل محلها تحذف المادة   ٣  ١٩٦١
  ) .الضرائب العقارية والضرائب الزراعية في مديرية الواردات العامة

قانون التعديل  )٤( ١٩٦١لسنة  ٤٥قانون رقم   ٨٩
لسنة  ٧٧الثامن لقانون التعريفة الكمركية رقم 

١٩٥٥  

من قيمة كل إرسالية من % ٥ الستيفاء رسم وارد كمركي إجمالي بنسبة  ٣  ١٩٦١
المكائن والعدد واآلالت واألجهزة والمواد واألدوات االحتياطية المستوردة 
بموجب االتفاقيات االقتصادية المعقودة بين جمهورية العراق والدول األخرى 

.  

نظام التعديل  )٥( ١٩٦١لسنة  ٢٩نظام رقم   ٩٠
الثاني لنظام الخدمة في البنك المركزي العراقي 

  ١٩٥٦لسنة  ٥٠رقم 

يجوز إن يعين الموظف (تحذف المادة السابعة من هذا النظام ويحل محلها   ١٦  ١٩٦١
من الوظيفة التي يستحق التعيين فيها إذا استوفى الشروط  أعلىبوظيفة 

ام ويتم ترفيعه عند إكمال المدة التي يتم بها الترفيع وفقا إلحكام هذا النظ
  ) .المشترطة

قانون )٦(١٩٦١لسنة  ٥٨قانون رقم   ٩١
  .مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها 

  

لشمول موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية بإحكام قانون   ٥  ١٩٦١
المخصصات وذلك بقصد إزالة الفوارق بين الدوائر الرسمية والدوائر شبه 

  .الرسمية 

نظام إيجار  )٧( ١٩٦١لسنة  ٣٣نظام رقم   ٩٢
  الشواطئ والجزر واألراضي األميرية الصرفة

  .التي تنبت فيها المراعي أو عرق السوس 

الستيفاء حصة الدولة من رسوم هذه األراضي لتنويع مصادر إيراداتها بعد   ١٦  ١٩٦١
  .طرحها في المزايدات العلنية برقابة وٕاشراف وزير المالية 

قانون تنظيم  )٨( ١٩٦١لسنة  ٨٣رقم قانون   ٩٣
  إرباح المؤسسات شبه الرسمية 

تخصيص نسبة من اإلرباح السنوية الصافية للمؤسسات شبه الرسمية   ١١  ١٩٦١
لسنة  ٧٠وفقا لقانون الخطة االقتصادية التفصيلية رقم ، للميزانية العامة

فقد نصت المادة الرابعة عشر من القانون على اعتبار المشاريع ، ١٩٦١
قسم من  إنكما ، المنفذة وفق القانون المذكور من مدخوالت الميزانية العامة

من الميزانية العامة فكان من  أصالالمؤسسات شبه الرسمية قد مول 
لقانون  هافضال عن إخضاع، تشارك الحكومة في إرباحها نأالطبيعي 

النقدية باستثناء المصارف الحكومية في  هاموجودات وٕايداع، ضريبة الدخل
                                                            

  ١٩٦١نيسان  ١٢في ، ٥١١العدد ، الوقائع العراقية) ١(
 ١٩٦١نيسان  ٢٩في  ٥١٨العدد ، الوقائع العراقية ) ٢(
 ١٩٦١حزيران  ٧في ، ٥٣٥العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
  ١٩٦١تموز  ١٣في ، ٥٤٩العدد ، الوقائع العراقية) ٤(
   ١٩٦١أب  ٣٠في ، ٥٦٥العدد ، الوقائع العراقية) ٥(
 ١٩٦١أيلول  ٣في ، ٥٦٨العدد ، الوقائع العراقية ) ٦(
 ١٩٦١تشرين الثاني  ٨في  ٦٠٠العدد ، الوقائع العراقية ) ٧(
  ١٩٦١كانون األول  ١٤في ، ٦١٧العدد ، الوقائع العراقية) ٨(
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ساعد على ألن توحيد الموجودات المالية للدولة ي،خزينة الجمهورية العراقية
  . استخدام األموال العامة بنطاق أوسع وبشكل أكثر تنسيقا

قانون التعديل  )١(١٩٦٢لسنة  ٣قانون رقم   ٩٤
  ١٩٣١لسنة  ٥٦السابع لقانون الكمارك رقم 

لجعل بيع البضائع التي لم تقيد وتخرج أو تستودع في ظرف ستة أشهر   ٤  ١٩٦٢
الرسوم الكمركية وكافة جوازيا حيث إن الغرض من البيع هو استحصال 

  .األجور األخرى 

قانون تنزيل  )٢(١٩٦٢لسنة  ١٣قانون رقم   ٩٥
  .المالية  ١٩٦١وٕاضافة مبالغ إلى ميزانية سنة 

دينارا اللتزام مختلف الوزارات والدوائر جانب ) ٤,٠٧١,٠٠٠(تنزيل مبلغ   ٧  ١٩٦٢
وي من االقتصاد في اعتماداتها واقتصار نفقاتها على ما هو ضروري وحي

دينارا إلى بعض ) ٤,٥٤٨,٠٠٠(تمت إضافة مبلغ  أخرىومن جهة ، جهة
  .فصول الميزانية العامة 

قانون الميزانية  )٣(١٩٦٢لسنة  ١٥قانون رقم   ٩٦
  .المالية  ١٩٦٢العامة لسنة 

  .المالية  ١٩٦٢إقرار الموازنة العامة لسنة   ٢٣  ١٩٦٢

قانون ضريبة  )٤( ١٩٦٢لسنة  ٢٦قانون رقم   ٩٧
  .العرصات 

جديدة على األراضي المملوكة من قبل اإلفراد لرفد  فرض ضريبة سنوية  ١٢  ١٩٦٢
  الميزانية العامة باألموال الالزمة

قانون التعديل  )٥(١٩٦٢لسنة  ٣٩قانون رقم   ٩٨
السادس لقانون بيع وٕايجار األمالك العائدة 

  ١٩٣٦لسنة  ٣٤للحكومة رقم 

للتجاوز على أراضي الدولة  المرهونة للحيلولة دون خروج هذه لوضع حد   ٣  ١٩٦٢
فقد اخذ البعض يحاولون بشتى ، الدور واألراضي من حوزة من تملك لهم

  .الطرق بيعها بقصد التجارة والكسب على حساب خزينة الدولة 

قانون تصديق  )٦( ١٩٦٢لسنة  ٤٢قانون رقم   ٩٩
اتفاقية التعاون االقتصادي والفني بين 

  .الجمهورية العراقية والمملكة السويدية 

لتوسيع نطاق اإلعمال بين البلدين في الحقول الصناعية والمالية والفنية   ٣  ١٩٦٢
والتجارية لتطوير االقتصاد العراقي عن طريق تنفيذ خطط التنمية 
االقتصادية وتقديم الخبرة العلمية والفنية على أساس المساواة والمنافع 

  .المتبادلة 

 اإلعمالقانون  )١( ١٩٦٢لسنة  ٤٧قانون رقم   ١٠٠
ميناء البصرة ومشروع حفر سد  إلدارةالرئيسية 

دينارا لالضطالع بمشاريع إعمال ) ١٧,٠٩٩,٠٠٠(رصد مبلغ قدره   ٨  ١٩٦٢
عمرانية رئيسية جديدة للميناء ومشروع حفر سد الفاو خاصة بعد عقد عدد 

                                                            

 ١٩٦٢كانون الثاني  ٢٠في ، ٦٣٣عدد ال، الوقائع العراقية) ١(
 ١٥٤ص ، المصدر السابق، إبراهيم الداقوقي) ٢(
 ١٩٦٢آذار  ٢٨في  ٦٥٨العدد ، الوقائع العراقية ، ١٧٨، سابقالمصدر ال، فرج آدمو) ٣(
وهي ضريبة تفرض على رأس المال العقاري غير المستغل  ١٩٤٠لسنة  ١٥فرضت في العراق ألول مرة بموجب القانون رقم ) ٤(

منها وليس على % ١ة إذ كانت تفرض على القيمة المقدرة لألراضي بنسب، )األراضي الخالية الصالحة للبناء(وغير المستثمر 
إيرادها أو دخلها بحيث تكون هذه الضريبة حافزا لمالكي األراضي على المباشرة ببنائها أو التخلص منها بالبيع مما يساعد في 

المذكور على كل عرصة في العراق استنادا إلى  ٢٦وفرضت بموجب القانون رقم ، تنشيط حركة العمران وتوفير عرض لألراضي
فضال عن إعفاء  ،ة متر مربعئالتي ال تزيد مساحتها عن ثمانما ة مع إعفاء المكلف من الضريبة عن عرصة واحدةقيمتها المقدر 

أراضي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات واألراضي التي يتعذر إفرازها لسبب قانوني 
وتجنب ازدواج الضرائب على العرصة الواحدة فاستثنتها من دفع ، لمختصة عن إفرازهاكأراضي البساتين التي تمتنع الدوائر ا

، بيروت(، ألمريكانيةالمطبعة ا، النظام االقتصادي في العراق، سعيد حمادة: ضريبة األرض الزراعية وضريبة العقار للمزيد ينظر
 ١٩٦٢أيار  ٣١في  ٦٧٦العدد ، ية الوقائع العراق، ١٧٩ص.١٧٨ص، المصدر السابق، فرج آدمو، ٥٣٨ص، )١٩٣٨

 ١٩٦٢آب  ٥في  ٧٠٠العدد ، الوقائع العراقية ) ٥(
  ١٩٦٢آب  ١٤في  ٧٠٣العدد ، الوقائع العراقية ) ٦(
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من االتفاقيات مع الدول األخرى وضمانا لسرعة إصدار المنتوجات الوطنية   .المالية  ١٩٦٢الفاو للسنة 
  وسهولة دخول البضائع األجنبية إلى العراق وٕايصالها للمستوردين

قانون الميزانية  )٢(١٩٦٣لسنة  ٢٢قانون رقم   ١٠١
  المالية ١٩٦٣العامة لسنة 

  .المالية  ١٩٦٣إقرار الموازنة العامة لسنة   ٢٣  ١٩٦٣

قانون اإلعمال )٣( ١٩٦٣لسنة  ٤١قانون رقم   ١٠٢
الرئيسية لمصلحة موانئ البصرة ومشروع حفر 

  ١٩٦٣للسنة  سد الفاو

لقيام بمشاريع وٕاعمال عمرانية ل، دينارا) ٤,٠٠٠,٠٠٠(د مبلغ قدره رص  ٥  ١٩٦٣
رئيسية جديدة للميناء ومشروع حفر سد الفاو واقتناء بواخر للداللة والسحب 

لتوسيع نطاق التبادل التجاري بين ، وحوض عائم ورافعات وآالت ومكائن
  .ية العراق والبالد الخارج

قانون استيفاء  )٤(١٩٦٣لسنة  ١١٤قانون رقم   ١٠٣
اجر المثل عن األراضي األميرية المتصرف 

  .فيها إلغراض غير زراعية 

لتأمين استيفاء ضعفي اجر المثل عن األراضي األميرية الصرفة المتصرف   ٤  ١٩٦٣
فيها تجاوزا بدون عقد أو إذن خطي من الحكومة إلغراض غير الزراعية 

كل من قبل وزير مهما كان نوع هذا التصرف من قبل لجنة خاصة تش
  .المالية 

قانون التعديل  )٥( ١٩٦٣لسنة  ١١٩قانون رقم   ١٠٤
لسنة  ٧٣الخامس لقانون المصرف العقاري رقم 

١٩٥٥  

بأقرانهم  لموظفي ومستخدمي المصرف العقاري أسوةلتوفير السكن المالئم   ٥  ١٩٦٣
  من موظفي الدولة 

نظام تعيين  )٦( ١٩٦٣لسنة  ٢٧نظام رقم   ١٠٥
  .أمكنة لمرور المواشي التي تغادر العراق 

تعيين أمكنة مرور المواشي التي تغادر العراق وتعود إليه طلبا للكأل وفقا   ٣  ١٩٦٣
المعدل نتيجة إلغاء قانون  ١٩٥٥لسنة  ٧٧لقانون التعريفة الكمركية رقم 

  .المعدل  ١٩٥٣لسنة  ١١رسوم استهالك المواشي ومنتجاتها رقم 

قانون تعديل  )٧( ١٩٦٣لسنة  ١٢٣قانون رقم   ١٠٦
قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين 

 ١٢٢في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 
    ١٩٥٩لسنة 

إفساح المجال للمتقاعدين الذين يتناولون راتبا شهريا ال يزيد على لغرض   ٣  ١٩٦٣
  لالشتغال في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية ، الخمسين دينارا

قانون تعديل ) ٨(١٩٦٣لسنة  ١٢٤قانون رقم   ١٠٧
لسنة  ٨٢قانون تأسيس مصرف الرافدين رقم 

١٩٥٦  

يعين المدير العام ومدة (محلها من المادة التاسعة ويحل ) ب(تحذف الفقرة   ٣  ١٩٦٣
خدمته بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري وعند غيابه يعين مجلس 
اإلدارة احد مدراء المصرف وكيال عنه ويحق لوكيل المدير العام حضور 

يتفرغ  إنوعلى المدير العام ، لمجلس دون إن يكون له حق التصويتا
الشركات التي  إدارةيكون عضوا في مجالس  إنلخدمة المصرف وله 
  .يساهم فيها المصرف 

                                                                                                                                                                                                     

  ١٩٦٢أيلول  ٥في ، ٧١٣العدد ، الوقائع العراقية) ١(
 ١٩٦٣نيسان  ٢٤في  ٧٩٦العدد ، الوقائع العراقية ) ٢(
  ١٩٦٣حزيران  ٦في  ،٨١١العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
تشمل أراضي المقالع الحجرية واألراضي المستخدمة اإلغراض الشركات النفطية أو معامل للطابوق أو حرق الجص أو ) ٤(

  ١٩٦٣أيلول  ٢٢في ، ٨٦١العدد ، الوقائع العراقية : استخراج األتربة للمزيد من التفصيل ينظر
  المصدر نفسه ) ٥(
   ١٩٦٣أيلول  ٢٩في ، ٨٦٤العدد ، الوقائع العراقية) ٦(
  ١٩٦٣تشرين األول  ٣في ، ٨٦٦العدد ، الوقائع العراقية) ٧(
 ١٩٦٣تشرين األول  ٦في  ٨٦٧العدد ، الوقائع العراقية ) ٨(
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قانون إعفاء  )١(١٩٦٣لسنة  ١٤٦قانون رقم   ١٠٨
المركبات الواردة لحساب مشاريع االتفاقية 

  .العراقية السوفيتية من الرسوم الكمركية 

  .لتسهيل عمل المشاريع الخاصة باالتفاقية العراقية السوفيتية   ٣  ١٩٦٣

قانون التعديل  )٢( ١٩٦٣لسنة  ١٥٢قانون رقم   ١٠٩
التعديل الثامن لقانون بيع وٕايجار األمالك 

   ١٩٣٦لسنة  ٣٤العائدة للحكومة رقم 

حق تسجيل موظفيها ومستخدميها  ة لرغبة الجمعيات التعاونية بمنحاستجاب  ٣  ١٩٦٣
فصلوا من  أوعلى التقاعد  إحالتهمتمت  بالنسبة للموظفين الذين األراضي
على ارض  واولم يتم تسجيلها باسمهم في دائرة الطابو أو لم يحصلالخدمة 

  . في الخدمة م إثناء وجوده

قانون التعديل  )٣(١٩٦٣لسنة  ١٥٨قانون رقم   ١١٠
 ٤٨األول لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 

  ١٩٦٣لسنة  

تخفيض رواتب (تحذف المادة العاشرة من هذا القانون وتحل محلها   ٤  ١٩٦٣
الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية إلى  ودرجات

الحد المقرر في قانون الخدمة المدنية وقانون المالك وأنظمة الخدمة 
  ).األخرى وفق ما يقرره مجلس الوزراء وبتأييد من وزارة المالية

قانون تعديل  )٤( ١٩٦٤لسنة  ١قانون رقم   ١١١
لسنة  ٧٢قانون البنك المركزي العراقي رقم 

١٩٥٦  

زيادة صالحية البنك المركزي العراقي في تنفيذ القرارات المتعلقة بقانون   ٣  ١٩٦٤
 مراقبة التحويل الخارجي ونظام الخدمة في البنك التي تتطلب التنفيذ الفوري

وان انتظار تأييد ، وال عالقة لها بالمبادئ والسياسة النقدية أو الصيرفية
  .وزير المالية لها يؤخر تلك المعامالت التي تتطلب السرعة في تطبيقها

قانون التعديل  )٥( ١٩٦٤لسنة  ١٨قانون رقم   ١١٢
  ١٩٣١لسنة  ٥٦الثامن لقانون الكمارك رقم 

إفساح المجال للجمهور لالطالع على تفاصيل البضائع التجارية المتروكة   ٤  ١٩٦٤
الن تأخرها يؤدي إلى تعرضها للتلف وضياع ، والمراد بيعها بالمزاد العلني
  مبالغ كبيرة على الخزينة  

قانون رسم  )٦(١٩٦٤لسنة  ٢٢قانون رقم   ١١٣
  .الطابع 

رسم الطابع فقد وجد من الضروري  لكثرة التعديالت التي أدخلت على قانون  ٥١  ١٩٦٤
توحيده مع تعديالته وحصرها في قانون واحد إلعادة النظر في الرسوم 

  .المفروضة بموجبه لكي تتناسب مع الظروف االقتصادية السائدة 

قانون ميزانية  )٧(١٩٦٤لسنة  ٢٤قانون رقم   ١١٤
  .مؤسسة التأمين الصحي في األرياف 

دينارا لسد نفقات مؤسسة لتأمين الصحي في ) ٣١٦٥(رصد مبلغ قدره   ٥  ١٩٦٤
  .حتى نهاية السنة نفسها  ١٩٦٣تشرين األول  ٨األرياف من 

قانون الميزانية  )٨(١٩٦٤لسنة  ٣١قانون رقم   ١١٥
  .المالية  ١٩٦٤العامة لسنة 

  .المالية  ١٩٦٤إقرار الموازنة العامة لسنة   ٢٩  ١٩٦٤

قانون شطب  )٩( ١٩٦٤لسنة  ٥٨قانون رقم   ١١٦
  .وٕاعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل 

بناء على الطلبات المقدمة من بعض الوزارات والدوائر المختلفة حول   ١٠  ١٩٦٤
  .شطب األموال المترتبة عليها 

من رسم الطابع رغبة من وزارة المالية في ) الجكات(إعفاء الصكوك   ٤  ١٩٦٤قانون التعديل  )١( ١٩٦٤لسنة  ٥٩قانون رقم   ١١٧

                                                            

 ١٩٦٣تشرين الثاني  ٢٧في  ٨٨٥العدد ، الوقائع العراقية ) ١(
  .مصدر نفسه ال) ٢(
 ١٩٦٣كانون األول  ٥في  ٨٨٩العدد  ،الوقائع العراقية ) ٣(
  ١٩٦٤كانون الثاني  ٢٠في ، ٩٠٤العدد ، الوقائع العراقية) ٤(
  ١٩٦٤آذار  ٢٩في  ٩٢٩العدد ، الوقائع العراقية ) ٥(
  .مصدر نفسه ال) ٦(
 ،١٩٦٤آذار  ١٩في ، ٩٢٥العدد ، الوقائع العراقية ) ٧(
 ١٩٦٤آذار  ٣٠في  ٩٣٠العدد ، الوقائع العراقية ) ٨(
   ١٩٦٤نيسان  ٣٠في ، ٩٤٣العدد ، الوقائع العراقية) ٩(
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  .استمرار تشجيع األشخاص على  التعامل بالصكوك بدال من النقد   ١٩٦٤لسنة  ٢٢األول لقانون رسم الطابع رقم 

قانون تعديل  )٢( ١٩٦٤لسنة  ١٢٩قانون رقم   ١١٨
  ١٩٥٩لسنة  ٩٥قانون ضريبة الدخل رقم 

، لتقليل الفوارق بين مستويات الدخل بوضع ضرائب معتدلة على الدخل  ١٢  ١٩٦٤
، وتوفير موارد مالية جديدة للحكومة لتمويل النشاط المتسع للقطاع العام

فراد غير المقيمين في العراق الن الة ضرائب الدخل اإلضافية على األوٕاز 
من  إعفاء الجمعيات التعاونية عالوة على، من الرعايا العرباغلبهم 

في ضريبة الدخل تشجيعا لنموها في القطاع الزراعي بصورة خاصة و 
  .االقتصاد الوطني بصورة عامة 

قانون تعديل  )٣( ١٩٦٤لسنة  ١٣٠قانون رقم   ١١٩
 ١٥٧قانون ضريبة التركات والمواريث رقم 

  ١٩٥٩لسنة 

لى لتقليل الفوارق بين مستويات الثروات الموروثة بوضع ضرائب معتدلة ع  ١٠  ١٩٦٤
التركات الصغيرة وفرض تصاعد ضريبي على مستويات التركات الكبيرة 
من جهة وتقليل اإلعفاءات غير الضرورية من ضريبة التركات من جهة 

  .أخرى 

نظام تعديل  )٤( ١٩٦٤لسنة  ٢٩نظام رقم   ١٢٠
 ٣٠ذيل نظام رقم ( ١٩٥٣لسنة  ٣١نظام رقم 

الصادر بموجب قانون الكمارك  ١٩٣٥لسنة 
  ) .١٩٣١لسنة  ٥٦رقم 

رغبة وزارة المالية في تسهيل انجاز معامالت الترانسيت عبر العراق إلى   ٣  ١٩٦٤
  .الدول المجاورة 

نظام تعديل  )٥( ١٩٤٠لسنة  ٣٠نظام رقم   ١٢١
  ١٩٥٧لسنة  ٣٣نظام االندثار واالستهالك رقم 

السنة منها في % ٤٠إطفاء قيمة األفالم السينمائية خالل أربع سنوات   ٧  ١٩٦٤
في السنة % ١٠لثة وفي السنة الثا% ٢٠في السنة الثانية و% ٣٠األولى و

رباحا خاضعة أعلى النسب المذكورة من الواردات ما زاد  دالرابعة ويع
  .للضريبة 

قانون إضافة  )٦(١٩٦٤لسنة  ١٧٠قانون رقم   ١٢٢
  .المالية  ١٩٦٤مبالغ إلى ميزانية 

لوزارة المالية من إيرادات  ةدينارا سلف) ٥,٠٠٠,٠٠٠(بلغ قدره إضافة م  ١٤  ١٩٦٤
  .الخطة االقتصادية لتغطية نفقات تأسيس شركة النفط الوطنية 

نظام العجز  )٧(١٩٦٤لسنة  ١٦نظام رقم   ١٢٥
. للمستخدمين بأجور يومية أو شهرية مقطوعة 

.  

 إضافة فقرات جديدة إلى هذا النظام إلنصاف من يتعرضون لعاهات  ١٠  ١٩٦٤
جسدية إثناء القيام بالواجب الرسمي كاإلصابة بطلق ناري أو بآلة قاطعة 
أو السقوط من علو أو الغرق أو االحتراق أو االختناق أو التكهرب أو 

  .فقدان البصر 

نظام إتالف  )٨( ١٩٦٤لسنة  ٥٣نظام رقم   ١٢٦
  القديمة للبنك المركزي العراقي  األوراق الرسمية

القديمة لدوائر البنك المركزي العراقي متمثلة بالمخابرات مع إتالف األوراق   ٩  ١٩٦٤
والصكوك ، مراسلي البنك خارج العراق وعمالئه وفروعه داخل العراق

والحواالت المسحوبة على الحسابات الجارية والبرقيات الصادرة والواردة 
  .ونسخ سجالت األوراق النقدية والمسكوكات 

لوجود حاجة ماسة إلجراء الصيانة للخطوط الحديدية والمنشآت الخاصة   ٤  ١٩٦٥قانون تنزيل  )١( ١٩٦٥لسنة  ١٢قانون رقم   ١٢٧
                                                                                                                                                                                                     

   ١٩٦٤نيسان  ٢٨، ٩٤٢العدد ، الوقائع العراقية) ١(
   ١٩٦٤أيلول  ٣في ، ٩٩٦العدد ، الوقائع العراقية) ٢(
  .مصدر نفسه ال) ٣(
   ١٩٦٠أيلول  ٩في ، ٩٩٩العدد ، الوقائع العراقية) ٤(
  .المصدر نفسه ) ٥(
 ١٩٦٤كانون األول  ٦في  ١٠٣٨العدد ،  الوقائع العراقية) ٦(
 ١٩٦٤نيسان  ٢٨في  ٩٤١العدد ، الوقائع العراقية ) ٧(
 ١٩٦٥كانون الثاني  ٢٤في  ١٠٦٥العدد ، الوقائع العراقية ) ٨(
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٩٧ 
 

مصلحة السكك وٕاضافة مبالغ إلى ميزانية 
  .المالية  ١٩٦٤الحديدية لسنة 

بها لنفاذ االعتمادات المخصصة لها لمثل هذه اإلعمال بسبب شطب 
  .معظم المبالغ المخصصة للصيانة 

قانون زيادة  )٢( ١٩٦٥لسنة  ٤٠قانون رقم   ١٢٨
مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي 

  .واإلنماء  عمارلأل

بزيادة ترتب بسبب زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي االلتزام   ٦  ١٩٦٥
من  )٣(حصته في البنك الدولي لألعمار واإلنماء حسب اتفاقية بريتن وودز

مليون دوالر أمريكي وبهذه الزيادة سيتمكن العراق  ٥٥مليون دوالر إلى  ١٥
من الحصول على قروض كبيرة لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية فضال 
عن ذلك إن هذه الزيادة ستؤدي إلى تقوية سمعة الجمهورية العراقية في 

  .األوساط المالية الدولية 

قانون الميزانية ) ٤(١٩٦٥لسنة  ٤١قانون رقم   ١٢٩
  .المالية  ١٩٦٥العامة لسنة 

  .المالية  ١٩٦٥إقرار الميزانية العامة لسنة   ٢٥  ١٩٦٥

قانون زيادة ) ٥(١٩٦٥لسنة  ٤٥قانون رقم   ١٣٠
  .حصة العراق في صندوق النقد الدولي 

تمان المهيأ له ز وضعه المالي بتثبيت نوع من األرغبة العراق في تعزي  ٦  ١٩٦٥
ميزان المدفوعات العراقي  لغرض مواجهة بعض الطوارئ فيوتوسيعه 
ن تنفيذ الخطة االقتصادية الجديدة قد جعل السحب على أخاصة و 

  .الصندوق محتمال لتوطيد وضع التحويل الخارجي العراقي 

نظام  )٦( ١٩٦٥لسنة  ١٨نظام رقم   ١٣١
  .المخصصات المضربية 

الذين تقضي طبيعة عملهم القيام ضمان المخصصات اإلضافية للموظفين   ١٠  ١٩٦٥
عمال خارج حدود مناطقهم خالل مدة تزيد على خمس عشر ليلة للقيام أب

  .بمهام رسمية خارج مقر وظائفهم 

يبة الدخل العامة وملئه لتقوية جهاز الرقابة والتفتيش في مديرية ضر   ٥  ١٩٦٥قانون التعديل  )١( ١٩٦٥لسنة  ٧٧قانون رقم   ١٣٢

                                                                                                                                                                                                     

  ١٩٦٥شباط  ١٦في  ١٠٧٥العدد ، الوقائع العراقية ) ١(
   ١٩٦٥شباط  ٢٢في ، ١٠٨٩العدد ، الوقائع العراقية) ٢(
في غابات بريتون في نيوهامشير بالواليات  ١٩٤٤مؤتمر عقد في األول من تموز ): Bretton Woods(وودز بريتون) ٣(

وقد وضعوا الخطط من اجل استقرار النظام المالي العالمي ،دولة من بينها العراق ٤٤المتحدة األمريكية وقد حضر المؤتمر ممثلون 
المصرف "واتفاقية ، ).IMF(االحتياطي النقدي الدولي "نجم عنه توقيع اتفاقية ، ةوتشجيع إنماء التجارة بعد الحرب العالمية الثاني

حيث اكتمل نصاب الدول التي أبرمتها على نحو ما هو ١٩٤٦وتحقق نفاذ االتفاقيتين في بداية سنة ، الدولي لألعمار واالستثمار
 ١٩٤٥لسنة ) ٤٢(بإصدار قانون رقم ، ١٩٤٥ن األول كانو  ٢٣وقد صادق البرلمان العراقي االتفاقيتين في ، منصوص عليه فيهما

ناصا على هذا اإلبرام وعلى تخويل وزير المالية صالحية تدبير المال الالزم لدفع حصة العراق من رأس مال المؤسستين الجديدتين 
، إلغراض المعامالت الجارية وودز وثيقتان متكاملتان تعنى احدهما بتسهيل الدفع واتفاقيتا بريتون، وحصته من نفقاتهما اإلدارية

، وتهتم األخرى بتيسير حركة رؤوس األموال المعدة والالزمة لالستثمار راميتين بذلك إلى تمهيد سبيل التجارة الدولية وتوسيعها
وليتين وقد نصت االتفاقيتان على تكوين هيئتين د، وتحقيق االستخدام الكامل وزيادة الدخول الحقيقية وتنمية الموارد اإلنتاجية

مكونتين من ممثلي الدول التي تبرم االتفاقيتين ومختصتين باتخاذ التدابير المقتضية لتحقيق الغايات المذكورة كما إن االتفاقيتين قد 
فرضتا على الدول األعضاء التزامات معينة وقررتا لها حقوقا خاصة وحددت للهيئتين المشار إليهما دستورا للعمل للمزيد من 

النظام النقدي والمصرفي ، سعيد عبود السامرائي، ٦٤٩ص.٦٤٨ص، سياسة العراق التجارية، مظفر حسين جميل: رالتفصيل ينظ
  ١٩٧ص، في العراق

 ١٩٦٥آذار  ٢٣في  ١٠٩٠العدد ، الوقائع العراقية ) ٤(
 ١٩٦٥آذار  ٢٧في  ١٠٩٢العدد ، الوقائع العراقية ) ٥(
  ١٩٦٥أيار  ١٥في ، ١١١٢العدد ، الوقائع العراقية) ٦(
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اعتبار عنوان رؤساء فضال عن ،ات كفاءة واختصاص من جهةبعناصر ذ  ١٩٦٠لسنة  ٢٥السابع لقانون المالك رقم 
وظائف ذات الدرجة المجلس األعلى للبحوث العلمية والتدوين القانوني بال

  . ثانية  الخاصة من جهة

قانون التعديل ) ٢(١٩٦٥لسنة  ٧٨قانون رقم   ١٣٣
 ٢٨ الرابع لقانون أصول المحاسبات العامة رقم

  ١٩٤٠لسنة 

رغبة في التخفيف عن مجلس الوزراء وعدم إشغاله في ما يفقد أو يتلف من   ٣  ١٩٦٥
وللقضاء على ، زيادة صالحيات وزير المالية أوالالدولة عن طريق أموال

  . ثانيا الروتين المطول الذي يؤدي إلى تأخير المعامالت دون مبرر

 قانون تعديل)٣( ١٩٦٥لسنة  ٩٢قانون رقم   ١٣٤
لسنة  ٤٨قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 

١٩٦٣  

المدنيين ومنتسبي الشرطة والمستخدمين وغيرهم  للموظفينلفسح المجال   ٥  ١٩٦٥
في شمال البالد والذين يرغبون في العودة إلى وظائفهم ممن غرر بهم 
وٕاعطائهم الفرص الكافية لشق طريقهم في الحياة على ، وخدمة الجمهورية
  .واالستفادة من مؤهالتهم وخبرتهم وكفاءتهم  الوجه الصحيح

قانون التعديل  )٤( ١٩٦٥لسنة  ٩٩قانون رقم   ١٣٥
األول لقانون تمليك الكويتيين أمواال غير منقولة 

  ١٩٥٣لسنة  ١٩في العراق رقم 

شمول رعايا دولة الكويت بالقيود المفروضة على األجانب في تملكهم   ٤  ١٩٦٥
الن ذلك قيد بقانون اإلصالح الزراعي أسوة  في العراق لألراضي الزراعية

  .بالمواطنين العراقيين 

قانون  )٥( ١٩٦٥لسنة  ١٣٠قانون رقم   ١٣٦
  استقطاع مبالغ للصندوق القومي الفلسطيني 

لغرض مساعدة منظمة التحرير الفلسطينية للقيام بأعمالها على الوجه   ٤  ١٩٦٥
من رواتب وأجور الموظفين % ٣األكمل وذلك باستقطاع نسبة تعادل 

  .والمستخدمين والعمال الفلسطينيين 

قانون مساهمة ) ٦(١٩٦٥لسنة  ١٤٧قانون رقم   ١٣٧
  .العراق في رأسمال البنك العربي اإلفريقي 

مساهمة الحكومة بمبلغ مليون دينار في رأسمال البنك العربي اإلفريقي   ٥  ١٩٦٥
  . ١٩٦٥حزيران  ٢٠ بناءا على قرار مجلس الوزراء المتخذ في

قانون تعديل  )٧(١٩٦٥لسنة  ١٥٢قانون رقم   ١٣٨
  ١٩٥١لسنة  ١٤قانون مصرف الرهون رقم 

 ٣و ١٩٥١نة لس ١٤لعدم وجود نص في قانوني مصرف الرهون المرقمين   ٣  ١٩٦٥
يجيز تمليك العرصات والمباني األميرية للمصرف العقاري  ١٩٦٠لسنة 

  .العرصات  بدون بدل لحاجة المصرف لمثل هذه

قانون تعديل  )٨( ١٩٦٥لسنة  ١٧٠قانون رقم   ١٣٩
 ٤٣قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم 

  ١٩٣١لسنة 

إلعطاء الصالحيات الالزمة لرؤساء وموظفي المصالح والمؤسسات   ٣  ١٩٦٥
والدوائر الرسمية الستحصال ديونها المترتبة على الغير باعتبارها من 

  .الديون الممتازة 

قانون ضريبة  )٩( ١٩٦٦لسنة  ٧قانون رقم   ١٤٠
  .التركات 

كات والمواريث للمآخذ التي وجهت للتعديل الثاني لقانون ضريبة التر نظرا   ٣٠  ١٩٦٦
تقرر منح إعفاء ، ١٩٦٤لسنة  ١٣٠الصادر برقم  ١٩٥٩لسنة  ١٥٧رقم 
آالف دينار لكل تركة وخفض سعر الضريبة وفرضها بما يتراوح  ١٠قدره 
مع إتباع طريقة التصاعد وفقا % ٦٠و% ١٠بدال من % ٣٥و% ٥بين 

                                                                                                                                                                                                     

   ١٩٦٥أيار  ١٧في ، ١١١٤العدد ، الوقائع العراقية) ١(
 ١٩٦٥أيار  ٢٠في  ١١١٥العدد ، الوقائع العراقية ) ٢(
   ١٩٦٥تموز  ٥في ، ١١٣٦العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
  .المصدر نفسه ) ٤(
  ١٩٦٥أيلول  ١٤في ، ١١٧٠العدد ، الوقائع العراقية) ٥(
 ١٩٦٥تشرين الثاني  ١في  ١١٨٨العدد ، الوقائع العراقية ) ٦(
 ١٩٦٥تشرين الثاني  ٩في  ١١٩١العدد ، الوقائع العراقية ) ٧(
   ١٩٦٥كانون األول  ١٤في ، ١٢٠٨العدد ، الوقائع العراقية) ٨(
  ١٩٦٦شباط  ٣في ، ١٢٢٨العدد ، الوقائع العراقية) ٩(
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٩٩ 
 

وٕاعادة النظر في اإلعفاءات  ، ال من طريقة التدرج وفق الطبقاتللشرائح بد
حيث أطلقت قيمة األموال التي يوقفها أو يوصى بها أو يهبها المتوفى 
ية للمعاهد أو المؤسسات العراقية الدينية أو العلمية أو الخيرية أو االجتماع

  . على إن ال تزيد على ثلثي صافي التركة

١٤١  
  

قانون تصديق  )١(١٩٦٦لسنة  ١١قانون رقم 
اتفاقية التعديل الرابع التفاقية تسهيل التبادل 
التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول 

  الجامعة العربية

لهذه استجابة لدعوة المجلس االقتصادي العربي للدول األعضاء باالنضمام   ٤  ١٩٦٦
  .االتفاقية ورغبة الحكومة العراقية باالنضمام إلى هذه االتفاقية 

قانون تعديل  )٢( ١٩٦٦لسنة  ٢٠قانون رقم   ١٤٢
لسنة  ٦٩قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

١٩٣٦  

رغبة في عدم إشغال مجلس الوزراء بأمور عمل الموظفين بالمهن األخرى   ٣  ١٩٦٦
منح اإلذن في مثل هذه األمور إلى خارج نطاق عملهم وتخويل صالحية 

  .الوزراء المختصين 

قانون تعديل  )٣( ١٩٦٦لسنة  ٢٦قانون رقم   ١٤٣
لسنة  ١٠٨قانون إقراض المصرف العقاري رقم 

١٩٦٠   

ن يؤجل تسديد إي قسط يستحق مالية باالتفاق مع وزير التخطيط ألوزير ال  ٣  ١٩٦٦
ا دينار ) ٢,٠٠٠,٠٠٠(قدره  أداؤه للمدة التي يتفق عليها مع قرض جديد

يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة االقتصادية الخمسية للسنوات 
  )٤( ١٩٦٥لسنة  ٨٧رقم  ١٩٦٩ - ١٩٦٥

قانون ميزانية  )٥(١٩٦٦لسنة  ٢٨قانون رقم   ١٤٤
  .المؤسسة الثقافية العمالية 

إدارة بتأسيس مجلس  ٦٨٥بناء على صدور المرسوم الجمهوري رقم   ٥  ١٩٦٦
بغية تامين نفقات و ،١٩٦٥آب  ١٤المؤسسة الثقافية العمالية بتاريخ 

  .المالية  ١٩٦٥سنة اللمزاولة إعمالها للفترة المتبقية من المذكورة  المؤسسة

زيادة مساهمة  )٦( ١٩٦٦لسنة  ٣٤قانون رقم   ١٤٥
العراق في رأسمال البنك الدولي لألعمار 

  واإلنماء

راق من خمسة وخمسون مليون دوالر أمريكي إلى أربعة زيادة مساهمة الع  ٦  ١٩٦٦
وستون مليون دوالر أمريكي لتقوية سمعة العراق في األوساط المالية الدولية 

.  

قانون مكس ) ٧(١٩٦٦لسنة  ٤٦قانون رقم   ١٤٦
  .منتجات المؤسسة العامة للصناعة 

التابعة  فرض مكس معتدل على عدد قليل من السلع التي تنتجها المنشات  ٨  ١٩٦٦
ن تخفيضها يؤثر على الوضع المالي أال سيما و ، مؤسسة العامة للصناعةلل

للدولة وتأثيره المباشر على إمكانيات اإلنفاق على الخدمات العامة المتزايدة 
  .التي تقدمها الدولة للشعب 

  المالية ١٩٦٦إقرار الميزانية العامة لسنة   ٢٩  ١٩٦٦قانون الميزانية  )١(١٩٦٦لسنة  ٤٩قانون رقم   ١٤٧

                                                            

 ١٩٦٦شباط  ١٩في  ١٢٣٤العدد  ،الوقائع العراقية ) ١(
  ١٩٦٦آذار  ٦في ، ١٢٤٠العدد ، الوقائع العراقية) ٢(
  ١٩٦٦آذار  ٢٠في ، ١٢٤٧العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
وقد تضمنت تلك األهداف بلوغ معدل نمو ، ووضعت لها أهداف اقتصادية واجتماعية محددة، ١٩٦٥تم تبني هذه الخطة سنة ) ٤(

وتخفيض االعتماد على النفط من خالل زيادة حصة القطاعات غير النفطية كالزراعة % ٨ال يقل عن سنوي بالدخل القومي 
وزارة ، الجمهورية العراقية: للمزيد من التفصيل ينظرمليون دينار عراقي ٨٢١وبلغت التخصيصات المالية لهذه الخطة ، والصناعة
، ٣١ص، )١٩٦٩، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٦٩ -١٩٦٥نوات اإلطار التفصيلي للخطة االقتصادية الخمسية للس، التخطيط

  ٨٠ص، )٢٠٠٩، بغداد(، دار المالك للفنون واآلداب والنشر، االقتصاد العراقي الماضي والحاضر، محمد علي زيني
      ١٩٦٦آذار  ٢٠في ، ١٢٤٧العدد ، الوقائع العراقية )٥(
  ١٩٦٦أيار  ٢٦في ، ١٢٧٠العدد ، الوقائع العراقية) ٦(
 ١٩٦٦أيار  ٢٨في  ١٢٧١العدد ، الوقائع العراقية ) ٧(
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  .المالية  ١٩٦٦العامة لسنة 

قانون تعديل  )٢( ١٩٦٦لسنة  ٥٨قانون رقم   ١٤٨
قانون إلغاء إدارة وتصفية أموال األسرة المالكة 

  ١٩٦٤لسنة  ١١٨السابقة رقم 

يخول وزير المالية صالحية اتخاذ (تحذف المادة الثانية ويحل محلها   ٣  ١٩٦٦
عمال مديرية إدارة أموال األسرة المالكة أإلجراءات الالزمة إللغاء وتوزيع ا

السابقة ونقل الموظفين والمستخدمين التابعين لها إلى وزارة المالية أو 
  .الوزارات اآلخرة بنفس رواتبهم ودرجاتهم التي كانوا يشغلونها 

قانون تنزيل  )٣(١٩٦٦لسنة  ٦٣قانون رقم   ١٤٩
  المالية ١٩٦٦لى ميزانية سنة وٕاضافة مبالغ إ

دينارا تنفيذا لسياسة الحكومة إلعادة ) ٥,٠٠٠,٠٠٠(تخصيص مبلغ قدره   ٦  ١٩٦٦
الحياة االعتيادية للمنطقة الشمالية وٕاصالح ما أحدثته الحركات العسكرية 

  .وتخفيض مبالغ من ميزانيتي الدفاع والشرطة تجنبا للتضخم ، من جهة

نظام تعديل  )٤( ١٩٦٦لسنة  ٣٦نظام رقم   ١٥٠
 على السكاير المستوردة  )٥(نظام لصق البندرول

ويستثنى من ذلك السكاير (تضاف العبارة  التالية إلى المادة األولى   ٣  ١٩٦٦
عالمة فارقة بوضع  )٦(األجنبية المصادرة التي تقوم إدارة انحصار التبغ

 ١٩٥٢لسنة  ٥٤حكام قانون انحصار التبغ رقم أعليها ثم بيعها حسب 
  )وتعديالته

قانون بيع  )٧( ١٩٦٧لسنة  ١٧قانون رقم   ١٥١
  .وٕايجار عقارات الحكومة 

لسنة  ٣٤ليحل محل قانون بيع وٕايجار األمالك العائدة للحكومة رقم   ١٥  ١٩٦٧
١٩٣٦  

ن كانت أمنذ  ١٩٣٢لسنة  ١٠ن تنزيالت رقم لمرور وقت طويل على قانو   ٩  ١٩٦٧  قانون التنزيالت )٨( ١٩٦٧لسنة  ٢٤قانون رقم   ١٥٢
والن قيمتها النقدية السائدة ، الروبية الهندية هي العملة المتداولة من جهة

في ذلك الوقت تكاد تكون ال تذكر بالنسبة لقيمتها في الوقت الحاضر من 
  .جهة أخرى ولهذه العوامل شرع هذا القانون 

قانون ميزانية  )٩( ١٩٦٧لسنة  ٣٩قانون رقم   ١٥٣
  .المالية  ١٩٦٧الجمهورية العراقية لسنة 

  .المالية  ١٩٦٧إقرار الموازنة العامة لسنة   ١٧  ١٩٦٧
  
  

                                                                                                                                                                                                     

 ١٩٦٦أيار  ٣١في  ١٢٧٢العدد ، الوقائع العراقية  )١(
  ١٩٦٦حزيران  ٣٠في ، ١٢٨٤العدد ، الوقائع العراقية) ٢(
 ١٩٦٦تموز  ٢٨في  ١٢٩١العدد ، الوقائع العراقية ) ٣(
 ١٩٦٦كانون األول  ٢٢في  ١٣٥٢العدد ، الوقائع العراقية ) ٤(
يفرض من قبل وزارة المالية منعا ، طابع ورقي يلصق على المنتج ويحتوي على كود سري للداللة على دفع الضريبة: البندرول) ٥(

 ١٥بتاريخ ) االنترنت(نقال عن شبكة المعلومات الدولية : للتهرب الضريبي للسجائر المحلية واألجنبية للمزيد من التفصيل ينظر
  ٢٠١٦alborsanews.com                                                              //w.w.w.httpتشرين األول 

، ١٩٥٤لسنة  ٥٤يتولى إدارتها مجلس إدارة مستقل في شؤونه المالية واإلدارية بموجب قانون رقم : انحصار التبغدائرة ) ٦(
شجعت الدائرة على ، ١٩٥٨تموز  ١٤التبغ، وبعد قيام ثورة ولغرض منها تحسين حالة العاملين في زراعة وتصنيع محصول 

، وزيادة أسعار الشراء والتوسع )وكركوك والموصل، السليمانية، وأربيل،(في المناطق المشهورة  التوسع في زراعته وتطوير صناعته
لتجارية كون التبغ موردًا مهما من وجاء هذا االهتمام من اإلدارة ا في تسليف المنتجين وتسلم المحصول من المزارعين دون تمييز

 ١٣٥ص، المصدر السابق، جحيو عبود الجوراني رحمن مخيلف: موارد العراق االقتصادية للمزيد من التفصيل ينظر
  ١٩٦٧آذار  ٦في ، ١٣٨٣العدد ، الوقائع العراقية) ٧(
    ١٩٦٧آذار  ١٢في ، ١٣٨٦العدد ، الوقائع العراقية) ٨(
  ١٩٦٧نيسان  ٨في ، ١٣٩٦، العدد، الوقائع العراقية) ٩(
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قانون  )١( ١٩٦٧لسنة  ٤٨قانون رقم   ١٥٤
  )٢( المصارف التجارية

لغرض معالجة النواحي القانونية المتعلقة بضم رؤوس أموال المصارف   ٩  ١٩٦٧
الجديدة والنواحي المتعلقة بانتقال ملكية وحقوق المؤممة إلى المصارف 

ولمعالجة ، المصارف باألموال المنقولة والعقار إلى المصارف الجديدة
إطفاء الفروقات ومبالغ التعويض الناتجة عن عملية تأميم المصارف 

  .التجارية وتقويم مجوداتها 

قانون تصديق  )٣( ١٩٦٧لسنة  ٥١قانون رقم   ١٥٥
معقود بين العراق والجمهورية اتفاق الدفع ال
  .العربية المتحدة 

رغبة في تنظيم المدفوعات الخاصة بتبادل السلع والمعامالت الجارية   ٣  ١٩٦٧
  .األخرى بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية 

قانون ضريبة  )٤(١٩٦٧لسنة  ٧١قانون رقم   ١٥٦
  .الدفاع الوطني 

% ٢٥إلى % ٢شهرية  تتراوح نسبتها ما بين  واستقطاعاتفرض رسوم   ١٤  ١٩٦٧
من الراتب االسمي أو األجر الشهري للوزراء ومن كل موظف ومستخدم 
وأي مكلف بخدمة عامة في الدوائر الرسمية والمصالح والمؤسسات 

تكون حصيلتها مساهمة من  والمنشآت والمصارف والشركات المؤممة 
في ظل اإلخطار التي يتعرض لها الوطن  دالمواطنين في الدفاع عن البال

  . العربي

التعديل  قانون )٥(١٩٦٧لسنة  ٨٦قانون رقم   ١٥٧
 ٧٧السادس عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 

  ١٩٥٥لسنة 

 وزير الصحة صالحية وزيادة، وذلك الستحداث وزارة الصحة من جهة  ٣  ١٩٦٧
محصورة في هذه الصالحية ن كانت بعد أ ية المستوردةالتصديق على األدو 

من  بمدير الصحة العام، ١٩٥٥لسنة  ٧٧قانون التعريفة الكمركية رقم 
  .جهة أخرى

قانون  )٦( ١٩٦٧لسنة  ٩٣قانون رقم   ١٥٨
  .مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها 

لتنسيق إحكام مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها في الدوائر الرسمية   ١٦  ١٩٦٧
تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين والمستخدمين من وشبه الرسمية 

جهة وتنفيذا للسياسة المالية التي تتبعها الحكومة الرامية إلى عدم التوسع 
  . في اإلنفاق إال بقدر ما تمليه الضرورة واالقتصاد التام في النفقات

قانون ذيل  )٧( ١٩٦٧لسنة  ١٠٩قانون رقم   ١٥٩
قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين 

 ٤٩في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 

موانئ العراقية في تشجيع اإلدالء البحريين في مصلحة المن الحكومة رغبة   ٤  ١٩٦٧
  فراد عيالهم باحتساب خدماتهم السابقة خدمات تقاعدية وضمان مستقبلهم وأ

                                                            

   ١٩٦٧أيار  ١٤في ، ١٤٠٩العدد ، الوقائع العراقية) ١(
يطلق عليها اصطالح بنوك الودائع أي أنها عبارة عن مؤسسات تجارية ائتمانية غير متخصصة  : المصارف التجارية) ٢(

 التعامل بصفة أساسية باالئتمان القصيرو ، تضطلع أساسا بتلقي ودائع اإلفراد لغرض السحب لدى الطلب أو بعد آجل قصير
، عادل أحمد حشيش: وبناء على ذلك ال تعتبر بنوكا تجارية ما لم تضطلع بقبول الودائع للمزيد من التفصيل ينظر، اآلجل

  ١٩٠ص، )٢٠٠٤، م.د(، دار الجامعة الجديدة، أساسيات االقتصاد النقدي والمصرفي
   ١٩٦٧حزيران  ١٨في ، ١٤٢٧العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
 ١٩٦٧تموز  ١٠في ، ١٤٣٦العدد ، الوقائع العراقية )٤(
  ١٩٦٧تموز  ٣١في  ١٤٤٥العدد ، الوقائع العراقية ) ٥(
، )ت.د، بغداد(، دار الحرية للطباعة، "قوانين وأنظمة وتعليمات المخصصات"مديرية المالية العامة ، وزارة المالية) ٦(

  ١٢ص.٩ص
  ١٩٦٧أيلول  ١١في ، ١٤٦٩لعدد ا، الوقائع العراقية) ٧(
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  ١٩٦٧لسنة 

قانون التعديل  )١( ١٩٦٧لسنة  ١٢٤م قانون رق  ١٦٠
لسنة  ١٤٣األول لقانون التفتيش المالي رقم 

١٩٥٩  

رغبة من الحكومة في رفع مستوى التفتيش المالي وتطعيمه بعناصر كفوءة   ٣  ١٩٦٧
  .ذات اختصاص مالي 

قانون التعديل  )٢( ١٩٦٨لسنة  ٣قانون رقم   ١٦١
 ٢الرابع لقانون اليانصيبات واالكتتابات رقم 

  ١٩٦٢لسنة 

، وتحسينها بالنسبة للثروة القومية األصيلةللمحافظة على الخيول العربية   ٨  ١٩٦٨
فضال عن ذلك رفع المستوى المادي لمربي الخيول والفالحين مما سيتتبعه 

  .العامةكما يوفر إيرادا للخزينة ، تشغيل األيادي العاملة

قانون إعفاء  )٣( ١٩٦٨لسنة  ١٤قانون رقم   ١٦٢
األموال الواردة عن طريق المساعدة أو اإلهداء 

  من الرسوم الكمركية

 األخرىالمساعدات من قبل الجمعيات الخيرية وبعض الجهات  أموال إعفاء  ٥  ١٩٦٨
 أوخيرية  إلغراض األموالالتي تجاز من قبل السلطة المختصة لجمع 

  . إنسانيةالمعونة لتحقيق غايات  أو اإلغاثة اإلغراض

قانون إعفاء  )٤( ١٩٦٨لسنة  ١٦قانون رقم   ١٦٣
الزراعية  األرضالتمور المتبرع بها من ضريبة 

  مصلحة التمور العراقية  وأجور

إعفاء تبرعات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من التمور الممنوحة لبعض   ٣  ١٩٦٨
الدول الصديقة أو الجهات الخيرية الموجودة فيها مساعدة لها عند حدوث 

  الكوارث والمجاعة وما شابه ذلك  

قانون تصديق  )٥(١٩٦٨لسنة  ٢٨قانون رقم   ١٦٤
القضايا المالية المعلقة الناجمة  اتفاقية تسوية

عن اتفاق االتحاد العربي بين الحكومتين 
  .العراقية واألردنية 

االتحاد العربي بين الحكومتين  فاقاتوية القضايا المالية الناجمة عن تس  ٣  ١٩٦٨
  ١٩٦٧كانون األول  ٢٠العراقية واألردنية الهاشمية الموقع عليها في عمان 

  

قانون تأجيل  )٦( ١٩٦٨لسنة  ٣٨قانون رقم   ١٦٥
  استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة 

تأجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة في دوائر الطابو لمدة   ١٢  ١٩٦٨
إذا رغب في ذلك المدين الراهن أو ورثته أو من يقوم مقامه  سنة واحدة

  . يه هذا القانون من االلتزاماتقانونا وقام بما يفرضه عل

قانون تعديل  )٧( ١٩٦٨لسنة  ٤٤قانون رقم   ١٦٦
  ١٩٥٩لسنة  ٩٥قانون ضريبة الدخل رقم 

إخضاع مخصصات غالء المعيشة لضريبة الدخل باعتبارها مصدرا من   ٧  ١٩٦٨
مبالغ  ثناءها من ضريبة الدخل يؤدي إلى استثناءوان است، مصادر الدخل

وكذلك الحال بالنسبة لمخصصات الخدمة ، ال يستهان بها من هذه الضريبة
الخارجية فإنها أصبحت تتجاوز النسبة المفترضة لتفاوت مستوى المعيشة 

  في البلدان الخارجية عما هو عليه في العراق  

قانون ميزانية  )٨(١٩٦٨لسنة  ٤٥قانون رقم   ١٦٦
  .المالية  ١٩٦٨الجمهورية العراقية لسنة 

  ١٩٦٨إقرار الموازنة العامة لسنة   ١٧  ١٩٦٨

 تعديلالقانون ) ١(١٩٦٨لسنة  ٥٢قانون رقم   ١٦٧
  ١٩٦٤لسنة  ٢٢قانون رسم الطابع رقم الرابعل

استيفاء رسم الطابع عن وثائق التامين نقدا بموجب التعليمات التي يصدرها   ٥  ١٩٦٨
وزير المالية بدال من استعمال الطوابع المالية كالكفاالت المصرفية وعقود 

                                                            

    ١٩٦٧أيلول  ٢٥في ، ١٤٧٦العدد ، الوقائع العراقية) ١(
  ١٩٦٨كانون الثاني  ١٤في ، ١٥٢٢العدد ، الوقائع العراقية) ٢(
  ١٩٦٨آذار  ٢٠في ، ١٥٤٧العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
  .المصدر نفسه ) ٤(
 ١٩٦٨آذار  ٢٦في  ١٥٤٩العدد ، الوقائع العراقية ) ٥(
  ١٩٦٨نيسان  ١١في ، ١٥٥٥العدد ، الوقائع العراقية) ٦(
  ١٩٦٨أيار  ٦في ، ١٥٦٤العدد ، الوقائع العراقية) ٧(
 ١٩٦٨أيار  ٨في  ١٥٦٦العدد ، الوقائع العراقية ) ٨(
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االستقراض المصرفية وعقود فتح االعتماد والمقاوالت الحكومية ذات المبالغ 
  الكبيرة

قانون تنزيل  )٢( ١٩٦٨لسنة  ٦٣قانون رقم   ١٦٨
  المالية ١٩٦٧وٕاضافة مبالغ إلى ميزانية سنة 

بزيادة تخصيصاتها  ١٩٦٧حزيران  ٥لدعم القوات المسلحة بعد نكسة   ١٨  ١٩٦٨
والمؤسسات والدوائر الوزارات بعض ولتغطية نفقات ، المالية من جهة

  . من جهة أخرىخالل المدة المتبقية من السنة المالية الحكومية

قانون إعفاء  )٣( ١٩٦٨لسنة  ٦٥قانون رقم   ١٦٩
  وم المكسيةمن الرس) البنكرسي(النفط األسود 

للتخلص من فائض النفط األسود الثقيل وتفريغ المخزن في مصفى الدورة   ٣  ١٩٦٨
ورغبة في معاونة وزارة البلديات واإلشغال في ، ضمانا لسالمة التشغيل

  .استعماله لرش الطرق غير المبلطة 

وهذا ) ١٩٦٣ - ١٩٥٨(ما بين  ن معظم القوانين التي وردت في هذا المبحث تعود إلى الفترةوجد الباحث أ      
كانت قد أولت الجانب المالي واالقتصادي الذي له تماس مباشر مع حياة ، ١٩٥٨تموز  ١٤ن ثورة يعني أ

وبذلك مثلت تحوال جوهريا في تاريخ العراق المعاصر من ، المواطنين وتطلعاتهم نحو حياة أفضل أهمية كبيرة
ن اغلب القوانين اقترحت تشريعها أعند مالحظة الجدول أعاله نجد و ، الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية

واألنظمة ، وتوزيعها وٕاعداد الموازنات العامة، تضمنت تعليمات تخص أنظمة المصارف وٕادارتها، رة الماليةوزا
رة والمديريات وأنظمة خاصة تهتم بشكل اإلدارة داخل الوزا، وما يتعلق باالتفاقيات الدولية، وتعديالتها الضرائبية
 عالوة على ذلك قامت الوزارة بتشريع قوانين وأنظمة لتسهيل عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، التابعة لها

واستطاعت الوزارة من تشريع تلك القوانين بسبب التطور الكبير الذي شهده ، لتلبية احتياجاتها باألموال الالزمة
ة ومن ابرز تلك القوانين التي طورت الهيكل اإلداري لوزارة المالي ،على مختلف األصعدة العراق في تلك المدة

من أهم  ١٩٥٩لسنة  ٤٩ويعد نظام وزارة المالية رقم  ،)٩٨، ٤١، ١٠، ٩، ٤، ٣(والتي يمكن تحديدها باألرقام 
 . مدة البحث  األنظمة التي صدرت خالل

  

                                                                                                                                                                                                     

 ١٩٦٨أيار  ٢٨في  ١٥٧٥العدد ، الوقائع العراقية ) ٩(
 ١٩٦٨حزيران  ١٣في  ١٥٨١العدد ، الوقائع العراقية  )١(
 ١٩٦٨حزيران  ١٠في ، ١٥٨٠العدد ، الوقائع العراقية) ٢(



 
 
 
 

  انفصم انثاني
وانسياسية نىزراء املانية  اخلهفيات االجتًاعية

 وإجنازاتهى.
  

 (8591 – 8591يف يرحهة عبد انكريى قاسى ) املانية األول: وزراء املبحث
  

 (8599 – 8591يف يرحهة عبد انسالو عارف ) املانية املبحث انثاني: وزراء
 

 (8591 – 8599)يف يرحهة عبد انرمحن عارف  املانية املبحث انثانث: وزراء
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  المبحث األول
  )١٩٦٣ـــــ  ١٩٥٨(عهد عبد الكريم قاسم مرحلة وزراء المالية في 

لتعقيد والتطور التقني والتخصصي الذي بالطابع السياسي نتيجة ل اء في مختلف النظم السياسيةالوزر  تمتع      
الذين توكل إليهم بات يفرض نفسه في عمليات اختيار الوزراء ، تشهده البيروقراطيات الحكومية المعاصرة

والمتأمل ، والمتنوعة في اختصاصاتها والمتضامنة في أهدافها، مسؤولية إدارة وقيادة الوزارة المتباينة في أنشطتها
الخلفيات العلمية ن يلحظ تزايد اهتمامها بأيمكن ، ل المتقدمة منها والناميةفي تجارب العديد من الدو 

فضال عن حرصها على مراعاة بعض المؤهالت االجتماعية  ،ختيار وزرائهاأنتقاء و آوالتخصصية عند 
المالية موضوعا  وكان البد ونحن نتناول الوزراء في وزارة، والشخصية لدى المرشحين لشغل هذا المنصب

ن نقف عند خلفياتهم السياسية واالجتماعية والفكرية لنتفحص مدى عالقتها بمدة البقاء في هذا أللدراسة والبحث 
  .المنصب 

عشر وزيرا اختلفت مدة استيزارهم  ااثن، ١٩٦٨ - ١٩٥٨ما بين  تقلد منصب وزارة المالية خالل المدة      
 ،وكينونتهم الشخصية القادرة على كسب السمعة وفرض المكان في إدارته للوزارة وجميعهم من السلك المدني

تخصصية في االقتصاد وآخرون نظرا لتأثير عامل التخصص في اختيارهم حيث كان معظمهم من حملة شهادة 
 انظمة الرأسمالية والبعض األخر ذميول لأل اكان البعض ذ، حقوق والقانونمن حملة شهادة تخصصية في ال

نتيجة الوالءات  ضطربةة أوضاع البالد السياسية الموقد وقفت على توجهاتهم  المدني ،ميول سياسية اشتراكية
  .)١( اإلدارية في إعمالهم الفئوية الحزبية والتدخالت

سمح لمجلس الوزراء تركيز السلطة قد ، ١٩٥٨ تموز١٤ثورة عن الذي انبثق  السياسي النظام كانو      
 ةجديد تعذر عليه إنشاء مؤسسة حكومية إذ، السياسية بيده نظرا للتحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها الثورة

فخيارات تأهيل إدارة الحكم وفق أسس صحيحة عند عبد الكريم قاسم ، اإلصالحات بالسرعة المطلوبةب تقوم
فقرروا تأجيل ، واستعدادهم بنقل السلطة إلدارة مدنية في هذا الوقت مستبعد، كانت محدودة اآلخرين الضباطو 

والتوجه إلقامة ، إقامة جهاز حكومي إداري ثابت األركان إلى ما بعد دراسة احتياجات المواطنين وتطلعاتهم
ر أثاالذي  األمر، ة للمستقبلانتقالية مؤقتة مع وضع الخطط الالزم مدةاسية وٕادارية ذات أسس ثورية لحكومة سي

سخط األحزاب السياسية األخرى التي كانت غير راضية عن انتقال العسكريين المفاجئ من مقراتهم نحو العمل 
أدت تلك اإلجراءات التي اتبعها الضباط األحرار إلى تمركز السلطة ، )٢( في مجال السياسة واإلدارة المدنية

حكموا قبضتهم على البالد مستوليين على جميع المناصب السياسية أف، ١٩٦٣-١٩٥٨أيديهم خالل الفترة ب

                                                            

كلية ، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، ١٩٨٨ -١٩٥٨القيادات الوزارية في العراق خالل ثالثة عقود ، جاسم محمد الذهبي) ١(
 . ١٥٨ص، ١٩٩٣، جامعة بغداد، اإلدارة واالقتصاد

لة رسا، ١٩٦٨- ١٩٥٨الهيكل الوظيفي وتطور مؤسسات العمل التخصصي " وزارة المعارف، فالح مجيد حسون العارضي) ٢(
  ٩٩ص، ٢٠١٣، جامعة القادسية، كلية التربية، )غير منشورة(ماجستير 
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التي لم  الرئيسية والحساسة في الدولة كالزراعة والصناعة واإلعالم والشؤون االجتماعية والسلك الدبلوماسي
قضية والنواحي لم تسلم من حتى المناصب اإلدارية األدنى كمتصرفي األلوية ومدراء األ، عدادهمأتستوعب 
  .)١(منافستهم 

وأصبحت حتى ، دارية سلبت منهان السلطات التي كانت مخولة لرؤساء الوحدات اإلفأتقدم وزيادة على ما       
عمال المركزية تدار من قبل اإلدارة العرفية بطريقة ذات تركيز إداري مشدد في أمور لم تكن لها أية عالقة األ

وأعطيت لهم سلطات واسعة وكانت الحجة من هذه اإلجراءات المحافظة على ، ارة العرفيةقطعا بقانون اإلد
 اإلدارة سلوبألفرض ، واإلدارةمجتمع نخبوي من العسكريين في السياسة  إليجادفي محاولة ، )٢(النظام الجمهوري

االبعادهم عن  أو رضائهماأل إماالمراكز المدنية  إلىونقل الضباط ، المؤسسات غير العسكرية إدارةالعسكرية في 
رغم ، )٣( مدارجهاأو الجيش ثم السيطرة المباشرة للضباط على شؤون الدولة العراقية سواء في قمة السلطة 

والتركيز اإلداري غير أنها باءت جميعها بالفشل مما سبب للعراق المحاوالت المتكررة للتخفيف من هذه المركزية 
ولم ، غير متجانسين فكريا، )٥(في اللجنة العليا  األحرارالضباط كان وقد ، )٤(مشاكل كثيرة كان في غنى عنها 

عالوة على ، األفكار الوطنية والقومية العامة والعداء لالستعمارعلى تركز واحدة  سوى قاعدة سياسيةتجمعهم 
فضال عن النزعات والمصالح الشخصية ، )٦(السياسية  باألحزاب فات فيما بينهم بسبب عدم ارتباطهمكثرة الخال

رافقت وهي ظاهرة ، ردية المتبادلة بينهملم تقف عند حدود التصفيات الفو ، وما خلفته من صراعات فيما بينهم

                                                            

وهم اللواء  ،اً من بين أربعة عشر لواء، إذ عين خالل الشهر األول من الثورة تسعة من كبار العسكريين كمتصرفين في األلوية) ١(
واللواء الركن حسن العمري في لواء ، ي لواء البصرةواللواء الركن عبد الرزاق عبد الوهاب ف، الركن طارق سعيد فهمي في لواء بغداد

والزعيم فؤاد عارف في ، واللواء الركن أكرم احمد سلمان في لواء الديوانية، واللواء الركن عالء الدين محمود في لواء اربيل، الكوت
والعقيد ، لح مهدي في لواء العمارةوالرئيس الركن عبد الهادي صا، واللواء الركن عبد الوهاب شاكر في لواء الحلة، لواء كربالء

  ٩٩ص، المصدر السابق، فالح مجيد حسون العارضي: عادل جالل في لواء السليمانية للمزيد من التفصيل ينظر
 ٦٩ص.٦٨ص، )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة سليمان االعظمي، مشاكل العراق الداخلية مع األيام، هادي رشيد الجاوشلي) ٢(
  ١٠٠ص، المصدر السابق، يفالح مجيد حسون العارض) ٣(
  ٦٩ص، المصدر السابق، هادي رشيد الجاوشلي) ٤(
ناجي ، نائبا أوال للرئيس) عقيد ركن(محي الدين عبد الحميد، رئيسا) عميد(تشكل مجلس قيادة الثورة من عبد الكريم قاسم) ٥(

عقيد (عبد الوهاب الشواف، )عقيد ركن(ألمينعبد الوهاب ا، سكرتير) مقدم(رجب عبد المجيد، نائبا ثانيا للرئيس) عقيد ركن(طالب
عبد ، )عقيد متقاعد(طاهر يحيى، )عقيد ركن(عبد السالم محمد عارف، ١٩٥٨أيار سنة  ١١ادخل في وقت متأخر في ، )ركن

لم يحضر أيا من ) مقدم(رفعت الحاج سري، )مقدم(وصفي طاهر، )مقدم ركن(عبد الكريم الفرحان، )عقيد(الرحمن محمد عارف 
جاسم : للمزيد من التفصيل ينظر) رئيس أول طيار متقاعد(محمد سبع، )رئيس أول ركن(صبيح علي غالب، ماعات اللجنةاجت

، بغداد(، شركة المعرفة للنشر والتوزيع، حتى نهاية عبد الكريم قاسم، رجالها، أحداثها، تموز أسرارها ١٤ثورة ، كاظم العزاوي
  ٧٦ص.٧٥، )١٩٩٠

  ٥١ص، صدر السابقالم، صبيح علي غالب) ٦(
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وبطبيعة الحال سرعان ما دبت الخالفات بين ، )١(في العراق االنقالبات والتغيرات السياسية ذات الطابع العسكري
 عبد السالم عارف في مسألة تولي المناصب الوزاريةالزعيم عبد الكريم قاسم و  بينوباألخص ، أنفسهمقادة الثورة 

الذي  عموما واستنادا إلى مفهوم اإلصالح، )٢( وتدخل كال منهما في تعيين المقربين إليهم في المناصب اإلدارية
إلى البحث في األخطاء التي وقع  االقتصادي والمالي توجهت األنظار انتهجته حكومة الثورة لالرتقاء بالوضع

فيها وزراء المالية في العهد الملكي وقيامهم بإلغاء وتعديل الكثير من القوانين المالية التي أثرت سلبا على 
وما عانته ميزانية ، )١٩٥٨ – ١٩٣٩( ما بينالممتدة مدة صادية والمالية وخصوصا خالل الاألوضاع االقت

واقتراض داخلي وخارجي األمر الذي دفع إلى البحث عن الشخصيات  الحكومة العراقية من عجز مالي
  .ألبرز هذه الشخصيات  وفي ما يلي عرض )٣(االقتصادية من اجل النهوض بالواقع المالي للدولة العراقية 

  : حديد محمد) ١(

اختالف اتجاهاتهم الشخصيات الوطنية العراقية التقدمية التي حازت احترام العراقيين على من ابرز       
وكان موضع تقدير واحترام ، عرف بثقافته العصرية الواسعة ونزاهته المطلقة وتفكيره الرصين العميق، وانتماءاتهم

في مدينة الموصل ولد  ،في جميع العهود السياسية التي توالت على العراق في ظل النظامين الملكي والجمهوري
وكان ، )٥( القديمة اب السراي لوالدين عربيين من عوائل مدينة الموصلفي دار العائلة بمحلة ب ،)٤( ١٩٠٦سنة 
حيث كان ترتيبه في التخرج األول  ،)٦(١٩٢٢في الموصل سنة  في المدرسة الخضرية ه االبتدائيةدراست أنهىقد 

بالجامعة األمريكية في بيروت ليدرس بعد تخرجه  بالمدرسة الثانوية الملحقة ثم التحق، على كافة مدارس العراق

                                                            

كذلك ، كمحاولة عبد السالم عارف الغتياله في وزارة الدفاع، أشهرها محاوالت الضباط األحرار الغتيال عبد الكريم قاسم) ١(
إقصاء عبد السالم عارف من مناصبه كنائب لرئيس الوزراء ونائب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالوكالة ومن ثم 

كذلك قيام ، بعفو من عبد الكريم قاسم ١٩٦١وٕاطالق سراحه في أيلول ، ١٩٥٩شباط سنة  ٥الحكم عليه باإلعدام في اعتقاله و 
وٕاعدام كل من العقيد رفعت الحاج ، ١٩٥٩آذار  ٨العقيد عبد الوهاب الشواف بانقالب عسكري في الموصل ومقتله فيما بعد في 

بدور فاعل من عبد ، ١٩٦٣شباط  ٩وأخيرا إعدام عبد الكريم قاسم في ، ١٩٥٩ سنة أب ٢٥سري والعميد ناظم الطبقجلي في 
  ١٠٠ص، المصدر السابق، فالح مجيد حسون العارضي: السالم عارف للمزيد من التفصيل ينظر

  ١٦٩ص، المصدر السابق، جاسم كاظم العزاوي) ٢(
معلومات ومستمسكات عن المخالفات والجرائم في " عنوان الملفة ، ١٣١/٤٢١١٠٠تسلسل الملفة   ، وزارة المالية، و.ك.د) ٣(

  ٢ص، )"الملكي(العهد البائد 
  ١٩٥٩شباط  ٨، في ٥٨جريدة األهالي، العدد ،  ٣١/ ٢٧٧١االضبارة الشخصية لمحمد حديد المرقمة ، ع.ت.م) ٤(
غير (ماجستير رسالة ، ١٩٥٨ -١٩٢٦محمد حديد ودوره السياسي والوطني للمدة من ، غصون مزهر حسين الحمداوي) ٥(

  ١١ص، ٢٠٠١، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، )منشورة
، )٢٠١٤، بيروت(، دار البيضاء، ١ط، الموسوعة الشاملة لشخصيات عراقية معاصرة، احمد عبد الرسول جبر الشجيري) ٦(

 ٦٨١ص
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١٠٨ 
 

خالل دراسته فيها إن يتمكن من االلتحاق بإحدى الجامعات التي كان يأمل من ، )١( في الجامعة األمريكية
وهي إحدى كليات  )LSE( بجامعة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية األوربية وهو ما حصل بالفعل حيث التحق

من كان أول عراقي يتخرج  ،١٩٣١سنة  بدرجة الشرفتخرج منها وقد  سنوات فيها أربعأمضى ، جامعة لندن
في بداية شبابه بأفكار  تأثر محمد حديد، )٢(هذه الكلية ذات المستوى العالي والمكانة العلمية المرموقة عالميا 

ومن ثم تأثر  ،)٣( ١٩١٧أكتوبر سنة  الروسية في ثورةالاولت أفكار التقدميين العرب خصوصا تلك التي تن
تعد دراسته في لندن نقطة تحول حيث  ،باألفكار االشتراكية التي كانت سائدة في أوربا وباألخص في بريطانيا

ارية مثل نوعية في اتجاه محمد حديد الفكري فقد كان اغلب األساتذة والمحاضرين في الكلية من ذوي الميول اليس
اعتقادا منه بان هذا الخط  ،)٥(والفابية البريطانية  ،الذي تأثر به ،)٤((Harold Lasky)السكيالبروفسور هارولد 

                                                            

تعود فكرة تأسيس الجامعة األمريكية في بيروت إلى العقد السابع من القرن التاسع عشر  B.U.(A(يرمز لها باختصار ) ١(
من قبل المبشرين البروتستانت عندما فكر دانيال بلس وهو احد العلماء األمريكيين في علم الالهوت ، ١٨٦٢وتحديدا في سنة 

دان العربية حتى يتمكن الطلبة العرب من الحصول على وعدد من زمالئه المبشرين جديا بضرورة تأسيس جامعة أمريكية في البل
إما استقروا في ، بحجة إن الذين واصلوا تحصيلهم العلمي في الخارج، أفضل من إن يواصلوا تحصيلهم العلمي في الخارج علومهم

عدوا مبشريهم على التبشير من أو عادوا إلى بلدانهم ولكنهم لن يؤثروا في قومهم قط إي لم يسا، البلدان التي حصلوا منها شهاداتهم
كما أصبحت تعرف فيما بعد بالجامعة األمريكية  ١٩٦٣نيسان  ٢٤ثم أصبحت تعرف بالكلية السورية االنكليزية في ، أهل البالد

 الجامعة األمريكية في بيروت وأثر خريجيها العراقيين، منار عبد المجيد عبد الكريم: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٢٠في بيروت 
  ٣٢ص،٢٣ص، )٢٠١٤، بغداد(، مطبعة جعفر العصامي، على الفكر السياسي في العراق الملكي

    ٣١/ ٢٧٧١االضبارة الشخصية لمحمد حديد المرقمة ، ع.ت .م) ٢(
، ١٩٢٤ -١٩١٧الثورة الروسية وأثرها على المشرق العربي واإلسالمي ، حسن علوان ياسين: للمزيد عن ثورة أكتوبر راجع) ٣(
  )٢٠١٢، بغداد(، الجواهري دار، ١ط
بدا ، درس وتخرج في جامعة اكسفورد ١٨٩٣مفكر سياسي اقتصادي اشتراكي ديمقراطي بريطاني ولد سنة : هارولدالسكي) ٤(

) ١٩٢٥- ١٩٢٢(كما تولى تدريس العلوم السياسية في جامعة كمبريدج  ١٩١٤حياته بالتدريس في جامعة ماكغيل الكندية في سنة 
، ثم عين أستاذا للعلوم السياسية في مدرسة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية ١٩٣٤ون السوفيتي في موسكو سنة وفي معهد القان

نال شهرته  ١٩٣٦شارك في سياسة حزب العمال البريطاني منذ سنة ، انتسب إلى الجمعية الفابية وعين عضوا في لجنتها التنفيذية
نسان لإلنسان على مختلف لديمقراطية الشعبية والسياسية التي تلغى استغالل اإلالواسعة بسبب مؤلفاته التي دعا فيها إلى ا

، مطبعة شركة الحسام، الحزب الوطني التقدمي في العراق في العهد الجمهوري األول، عادل نقي البلداوي: للمزيد ينظرالجهات
 ٢٤ص، )٢٠٠٠، بغداد(
استهدفت إقامة دولة ديمقراطية اشتراكية في بريطانية وأمنت بتطبيق و  ١٨٨٢جمعية اشتراكية أسست في لندن سنة : الفابية) ٥(

الذي كان يعتمد على اإلستراتيجية " فابيوس"اسمها من القائد الروماني  من األساليب الثورية وقد اشتقت االشتراكية تدريجا بدال
اتخذت الجمعية شعار  لذلكى المعارك الصغيرة المتأنية وتفادي المواجهة المباشرة قبل األوان مع جيوش أقوى منه واالعتماد عل

، محمد حديد: وينسب تأسيس هذه الجمعية إلى الفيلسوف االسكتلندي توماس دافيدسن للمزيد من التفصيل ينظر، حتمية التدرج
  ١٧ص، مذكراتي



  )١٩٦٣ – ١٩٥٨(اسم ــــــم قـــــــــــــرحلة عبد الكريــــــــــــــي مــــــــــف اليةــــــالم وزراء: ث األولــالمبح
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فقد ، )١(المعتدلة والرأسماليةمجتمعه وامن في الوقت نفسه بحرية التجارة  بإصالحالفكري الفابي هو الكفيل 
  .)٢(وصفته الوثائق البريطانية باعتباره اشتراكيا معتدال وليس متطرفا 

 كمال وٕابراهيم ،)٣(التمن أبوفي وزارة المالية مع وزرائها جعفر بغداد وشغل مناصب متعددة  إلىحديد عاد      
 تشرين الثاني ١٥في  لإلحصاء اً ومميز  ،١٩٣١ سنة أيلول ٢١المالية في ي وزارة ف امالي انه مفتشيحيث تم تعي

بة ثم مميز مديرية التجارة وضري، ١٩٣٣ سنة تموز ٢٤والصنائع في  التجارةثم وكيل مدير قسم ، ١٩٣١ سنة
 سنة الثانيشرين ت ٩ مدير الواردات العام فيل وكيال بعد ذلك عين، ١٩٣٤ سنة حزيران ١٦الدخل العامة في 

مجلس النواب  الموصل في مدينة انتخب نائبا عن ،)٥(األهاليجماعة ل احد المؤسسين األوائلكان  ،)٤(١٩٣٦
في دورة  انخرط بالخدمة العسكرية بدخوله ثم ،فيه للجنة االقتصادية افكان رئيس، ١٩٣٧ سنة شباط العراقي في

 اتجه ،١٩٣٩ سنة يلولأ ١٥في  مالزم ثان احتياط  حاز فيها على رتبة ضابط، ١٩٣٩ضباط االحتياط سنة 
حديد كان ، )٦( ١٩٤٠سنة اج الزيوت النباتية االقتصادية فعين مديرا مفوضا لشركة استخر  اإلعمال إلى بعد ذلك

                                                            

  ١٣ص، محمد حديد، غصون مزهر حسين الحمداوي، ٢٤ص.٢٣ص، الحزب الوطني التقدمي، عادل تقي البلداوي) ١(
انه كان لديه تعاطف تجريدي مع االشتراكية وثقافته انكليزية وعالقاته العملية فكانت مع الطبقة الصناعية "يقول حنا بطاطو )٢(

، ١ط، ترجمة عفيف الرزاز، الشيوعيون والبعثيون والضباط األحرار،الكتاب الثالث، العراق، حنا بطاطو: للمزيد ينظر"الصاعدة
  ١٢١ص، )٢٠٠٦، تهران(، منشورات فرصاد

ورئيس الحزب الوطني ١٩٢٠في بغداد احد ابرز قادة الحركة الوطنية في العراق ومن زعماء ثورة ولد : جعفر أبو التمن) ٣(
وبدا حياته باالشتغال بالتجارة ، ١٨٨١ولد في بغداد سنة  ١٩٣٦واحد المشاركين في انقالب بكر صدقي ،  واطلع برئاسته ١٩٢٢

ووزيرا للمالية في ، في وزارة عبد الرحمن النقيب الثانية، ١٩٢٢نيسان  ١٥عين وزير للتجارة في ، ١٩٠٩سياسي سنة وبدا نشاطه ال
: ينظرلى أخر حياته  للمزيد لكنه استقال بعد ذلك وزاول التجارة إ، ١٩٣٦وزارة حكمت سليمان التي الفت اثر انقالب بكر صدقي 

 ٢٦٤ص، )١٩٩٩، لندن(، دار الحكمة، ١ط، عربيةإعالم الوطنية والقومية ال، مير بصري
  ٤٢ص، المصدر السبق، حامد فرج عبد الحسين، ٢٧٧١/٣١محمد حديد المرقمة لاالضبارة الشخصية ، ع.ت .م) ٤(
على  ١٩٣١تأسست في أوائل سنة ، تعد أول مدرسة ديمقراطية نشأت لتحقيق األهداف الوطنية ومواكبة التحوالت االجتماعية) ٥(

، األولى تمثل الطلبة الذين أتموا دراستهم داخل العراق وأسهموا في الحركة الوطنية، بعض المثقفين يتمثلون في جماعتينأيدي 
ديد وعبد عبد الفتاح إبراهيم وحسين جميل ومحمد ح ومن ابرز أعضاء الجماعتين، ب الذين أكملوا دراستهم في بيروتوالثانية الطال

هدافها من االشتراكية باعتدال بمبادئ مشابهة لمبادئ الجمعية الفابية وحزب العمال البريطاني في وتقترب في أ ،القادر إسماعيل
دار الشؤون الثقافية ، ٣ط، ١٩٣٧-١٩٣٢جماعة األهالي في العراق ، فؤاد حسين الوكيل: ذلك الوقت للمزيد من التفصيل ينظر

  ٧٠٤ص، )٢٠١١،بغداد(، مؤسسة الزمان، ١ط، اء العراقموسوعة إعالم وعلم، حميد المطبعي، )١٩٨٦، بغداد(، العامة
افتتحها الوصي عبد اإلله في " أبو الزيوت"وكان أبناء الشعب يلقبونه بـ ، يعتبر محمد حديد المؤسس لهذه الشركة في العراق) ٦(

ت النباتية باعتباره وقد حظي مشروع إنتاج الزيو ، لده ومصطفى الصابونجي والد زوجتهبتمويل مالي من وا، ١٩٤٢مايس سنة 
حققت الشركة في ظل إدارة محمد حديد ، مشروعا عراقيا صرفًا بالحماية حيث جرى تحديد استيراد الزيوت النباتية من خارج العراق

فالح محمود  ،١٨٣ص.١٧٩ص، مذكراتي، محمد حديد: للمزيد من التفصيل ينظر١٩٤٣نجاحا كبيرا منذ إن بدا إنتاجها في سنة 
، النجف األشرف(، دار الضياء للطباعة والتصميم، ١ط، ١٩٦٨ – ١٩٢٠تاريخ العراق السياسي المعاصر ، خضر البياتي

  ٧٨ص، )٢٠١٥
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واسهم في تحرير جريدة  ،)٢(كامل الجادرجي رئيسهبعد  ،)١(مقراطيالحزب الوطني الدي في الثانية يمثل الشخصية
العلمي وجديتها في معالجة  بمقاالت اقتصادية وسياسية اتسمت بموضوعيتها وأسلوبها" صوت األهالي"الحزب 

نائبا  هباانتخأعيد  ،)٣(عين وزيرا للتموينثم ، القضايا الحيوية التي تهم البالد والشعب في رؤية تقدمية عصرية
اختير في تموز  ثم، )١٩٥٠-١٩٤٨( للمدة ما بين للمرة الثانية لعضوية مجلس النواب العراقي عن الموصل

وصل للمرة الثالثة عن المنائبا  بعد ذلك انتخابه ليعاد ،المصرف الوطني العراقي إدارةرئيس مجلس ل انائب ١٩٤٨
  .)٤( )١٩٥٤ - ١٩٥٠(ما بين مدة لل

 اً وزير جبهة االتحاد الوطني  أعضاءواحد يتم تعيين محمد حديد االقتصادي المحنك  نأ مفاجأةلم تكن       
على  والقضاء، ١٩٥٨تموز  ١٤اح الثورة في بعد نج والوزير األقدم فيها للمالية في حكومة عبد الكريم قاسم

 وهو على اطالع واسع بالشؤون المالية وامتيازات النفط ،)٥( العالية اءتهبسبب سمعته الطيبة وكف، العهد الملكي
حتى إن بطاطو  ،المهندس االقتصادي للمرحلة القاسمية برمتها دً كما يعٌ  ،األجنبيةالتي منحت للشركات النفطية 

                                                            

، واحدا من أهم األحزاب الوطنية العلنية في العراق، ١٩٤٦نيسان  ٢يعتبر الحزب الوطني الديمقراطي الذي أجيز رسميا في ) ١(
حديد وحسين جميل ويوسف الحاج الياس وعبد الكريم االزري وعبد الوهاب مرجان ضمت قيادته كل من كامل الجادرجي ومحمد 

والغاية من تأسيس الحزب هي القيام بإصالح عام في كافة نواحي الحياة في العراق السياسية ، وعبود الشالجي وصادق كمونة
تاريخ الحزب الوطني ، فاضل حسين: يل ينظرواالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفق تصميم علمي منسق شامل للمزيد من التفص

  ٣٣ص.٣٠ص، )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الشعب، ١ط، ١٩٥٨ - ١٩٤٦الديمقراطي 
والتحق بمدرسة الحقوق سنة ، ١٩١٣أكمل دراسته الثانوية سنة ، من عائلة مترفة ١٨٩٧سياسي عراقي ولد في ببغداد سنة ) ٢(

عاد ، في إحداث ثورة العشرين حيث نفي مع بقية إفراد عائلته إلى األستانةاشترك مع والده ، ١٩٢٦ونال شهادتها سنة  ١٩٢٢
ثم نائبًا في البرلمان العراقي عن لواء ، بعدها إلى بغداد وتدرج في السلك الحكومي حتى عين معاونا لوزير المالية للشؤون البرلمانية

 ،نظم إلى جماعة األهالي فيما بعدثم ا)) اء الوطنياإلخ((انظم إلى حزب ياسين الهاشمي ١٩٣٠، وفي سنة ١٩٢٧الدليم سنة 
للمزيد من  ١٩٦٨وأصبح رئيسا له حتى حله توفي في األول من شباط  ١٩٤٦أسس الحزب الوطني الديمقراطي في نيسان 

 ،بغداد(، مطبعة األديب، ١٩٦٨ -١٨٩٧كامل الجادرجي ودوره في السياسة العراقية ، محمد عويد الدليمي: التفصيل ينظر
١٩٩٧( 

إذ ) ١٩٤٧آذار  ٢٩واستقالت في  ١٩٤٦تشرين الثاني  ٢١تشكلت في (استوزر محمد حديد في وزارة نوري السعيد التاسعة ) ٣(
كانون  ٣٠في  ٨٥٤واعتبر مستقيال من وظيفته بموجب اإلرادة الملكية المرقمة  ٧٦٨عين حديد بموجب اإلرادة الملكية المرقمة 

حيدر عطية كاظم ، ٢٧٧١/٣١االضبارة الشخصية لمحمد حديد المرقمة  ، ع.ت .م: صيل ينظرللمزيد من التف ١٩٤٦األول 
  ١٦١ص، )٢٠١٥، بغداد(، مؤسسة ثائر العصامي، ١ط، عبد الكريم قاسم وسكان الصرائف في بغداد، السوداني

، العراق في القرن العشرينموسوعة إعالم ، حميد المطبعي، ١٤٠ص، ٢ج، إعالم السياسة في العراق الحديث، مير بصري) ٤(
 ٢٠٤ص، )١٩٩٥،بغداد(، دار الشؤون الثقافية، ٢ج،١ط
الصادر من مجلس السيادة والمتضمن تشكيل الوزارة األولى للجمهورية ) ٢(عين وزيرا للمالية بموجب المرسوم الجمهوري رقم ) ٥(

غصون ، ١٩٥٨تموز  ١٤جلس الوزراء المتخذة في قرارات م، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د: العراقية للمزيد من التفصيل ينظر
  ١٦ص، محمد حديد ودوره في تاريخ العراق، مزهر حسين المحمداوي
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 في حكومة الثورة األولى وقد جاء ترشيحه وزيرا للمالية، )١(يسميه رئيس مستشاري قاسم االقتصاديين والماليين 
 اً ديمقراطي اً معارضو ح كان خصما عنيدا للنظام الملكي اجوهو رجل إعمال ن ،)٢(عبد الكريم قاسم نفسه  قبل من

ربما كان سبب ذلك انه لم يكن تعرقل إعماله ولم تودعه السجن  إال أنها لم ،الحاكمة ونخبتهاللسلطة الملكية 
  .)٣( ام بمهامه وزير للمالية خير قياموقيؤيد أو يدافع عن سياسة العنف 

رئيس الحزب الوطني محمد حديد وزير المالية ونائب قيام الثورة شمر على  أسبوعينوبعد مرور        
إدارية وتشريع تغيرات بإحداث  في ضوء متطلبات العهد الجديد إصالحاتهعن ساعديه وشرع ينفذ  الديمقراطي

بتحديد السياسة االقتصادية وقام ، مساعدة النقابات والمنظمات المهنيةبعض القوانين المهمة فضال عن 
 قال إذالسياسة االجتماعية العامة  إطارالسكي فقد تصورها ضمن وكما هو متوقع من تلميذ هارولد، للحكومة

بعض القوانين  وستصدر، )٤(" االجتماعي اإلنعاشالسياسة االقتصادية العامة الرسمية ستتبع خط دولة  إن"
بشكل يستقيم مع العدالة والمساواة ويوضع حد  وفرض ضريبة الدخل، الهادفة إلى إصالح النظام الضرائبي

فضال عن ضرائب أخرى من اجل وضع أسس لمجتمع مستقر سيحول ، النطاق من دفع الضرائبللتهرب الواسع 
وعليه قدم محمد حديد مقترح ، )٥( فروق المدخول ورفع مستوى المعيشةثقل الضريبة إلى هدف التقليل من 

بغية ، النظر في قانون رسوم البلديات إلعادةالداخلية والشؤون االجتماعية بتأليف لجنة من وزراء المالية و 
  .)٦(والذي حظي بموافقة مجلس الوزراء ، المهن وأصحابتخفيف الرسوم على العمال والكسبة الفقراء 

وزارة المالية بالوقوف موقفا ايجابيا من الطلبات التي تتقدم بها  تشكيالتأوعز محمد حديد إلى  كما      
في حين كان جهاز وزارة ، الوزارات المختلفة لزيادة مصروفاتها ألسباب طارئة بقدر ما يسمح به الوضع المالي

رة من ونجح في تالفي ما قد تحدثه الثو ، المالية في العهد السابق معتادا على الضغط على المصروفات للدولة
انعكاسات سلبية على الوضع االقتصادي العام من خالل زيادة الصرف لتنعكس على الحركة االقتصادية 

فضال عن اإليعاز إلى مدير عام مصرف الرافدين بالتساهل في منح التسهيالت المصرفية  ،)٧(والنشاط الفردي 
 األهليةبنك الرافدين والبنوك  إلىبمنح التسهيالت المالية  العراقي البنك المركزي إلى أوعزكما  للمتعاملين معه

                                                            

أطروحة ، ١٩٦٣شباط  ٨ - ١٩٥٨تموز  ١٤، تاريخ سياسة التخطيط االقتصادي في العراق، عبهول يتعبد اهللا شا) ١(
 .٥٧ص، ١٩٩٥، جامعة بغداد، كلية اآلداب، )غير منشورة(دكتوراه

  ٣٥ص، ١ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، نوري عبد الحميد العاني وآخرون) ٢(
 ١٧ص.١٦ص، محمد حديد ودوره في تاريخ العراق، غصون مزهر حسين المحمداوي) ٣(
، باعة والنشردار نبز للط، ١ج، جرجيس فتح اهللا: ترجمة ، ١٩٦٣-١٩٥٨تاريخ سياسي ، العراق في عهد قاسم، أوريل دان) ٤(
  ٧٣ص، )١٩٨٩، السويد(
  ٧٤ص.٧٣ص، المصدر نفسه) ٥(
 ١٦١ص، المصدر السابق، حيدر عطية كاظم السوداني) ٦(
  ٣٣٧ص، مذكراتي، محمد حديد) ٧(
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لديه بغية توفير السيولة النقدية للبنوك حتى تستطيع ) الكمبياالت(المالية  األوراقحسم  بإعادةالعاملة في العراق 
االقتصادية  اإلعمالمع التأكد من وجاهة ، القيام بتوسيع التسهيالت المصرفية للمعامالت االقتصادية والتجارية

والتأكد من ، ومن تأثيرها االيجابي في التنمية االقتصادية العامة، التي من اجلها تمنح التسهيالت المصرفية
حيث كان لهذه ، المالية لمن يمنحون هذه التسهيالت وذلك من اجل تجنب أية إشكاالت قانونية ومالية الكفاءات

ة والقطاعات التجارية إذ قللت كثيرا من تأثير قيام الثورة المفاجئ اإلجراءات األثر الجيد على األوساط االقتصادي
  .)١( في هذه األوضاع

 الـذي أعدتـه وزارة وفـق األسـلوب العلمـيسيتم تطبيقه  نظام الضرائب والمنهاج الجديدن أ محمد حديدوأشار       
نظـــام الضـــرائب فـــي العهـــد البائـــد كـــان قائمـــا علـــى تخفيـــف العـــبء عـــن  إن" الثـــورة إلصـــالحه قـــائال  الماليـــة بعـــد
وان مــن واجبــات حكومــة ، الطبقــات المتوســطة والعاملــة بضــرائب غيــر مباشــرة وٕارهــاقالثــروات الطائلــة  أصــحاب

الثــورة هــي إعــادة النظــر فــي نظــام الضــرائب بحيــث تــؤمن فيــه العدالــة قــدر المســتطاع ويــؤمن أيضــا الــواردات لســد 
ن تكــون كلهــا لخدمــة المصــلحة العامــة ولــيس لخدمــة رجــال العهــد البائــد يســيرون عليهــا والتــي أالدولــة علــى نفقــات 

لــذلك فأننــا نعمــل اآلن لالقتصــاد بنفقــات الدولــة وال نبــذرها إال ، كــان مــن جرائهــا تــركهم عجــزا متراكمــا فــي الميزانيــة
معلقـا بأنـه تحـت ظـل النظـام القـديم  ،)٢( "عجلةكتخصيص المبـالغ للمشـاريع اإلصـالحية المسـت ،للمسائل الضرورية

جــرى تبديــد كميــات كبيــرة مــن األمــوال علــى مشــاريع غيــر مثمــرة ولفائــدة المصــالح الشخصــية بــدال مــن المصــالح 
راض علــى المــواطنين ألغــضــي العائــدة لكبــار مــالكي األراضــي وســوف يجــري توزيــع أراضــي الدولــة واألرا ،العامــة

  .)٣(إن الخطوات الالزمة قد اتخذت لهذا الغرض يدوقال حد، البناء والزراعة

عالوة على ذلك اتخذ محمد حديد التدابير الالزمة لتشديد الرقابة على تهريب رؤوس األموال إلى خارج      
، من اجل ضمان استخدام تلك األموال في مجاالت االستثمار التي تحتاج إليها قطاعات التنمية المختلفة، البالد

ثم قام ،ن يهرب رؤوس األموال الوطنية أو يكون واسطة لذلكأأقصى العقوبات على كل من يحاول وذلك بفرض 
 من% ٥٠بتخصيص  وذلك، للميزانية االعتيادية للدولة اردات النفطو تخصيصات  بتغيير القاعدة فيما يخص

 ،)٤( االستثمارية االقتصادية للخطة% ٥٠و ،قبل الثورة% ٣٠كانت  نأبعد  ت للميزانية االعتياديةتلك الواردا

                                                            

   ٣٣٨ص، مذكراتي، محمد حديد) ١(
  ١٦٩ص، )١٩٥٨، بغداد(، شركة مطبعة بغداد، تموز ١٤ثورة ، موسى حبيب) ٢(
نوري عبد الحميد ، ٣٩ص، )٢٠٠٠، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، ٢ج، العراق في الوثائق البريطانية، خليل إبراهيم حسين )٣(

  ٦٣ص، ١ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، العاني
تي عملت ال CPEPهيئة التنمية واألجهزة المرتبطة بها بمشاريع الخطة االقتصادية المؤقتة ) الجمهوري(استبدل النظام الجديد ) ٤(

إذ ، على زيادة التخصيصات المالية لقطاعات الصناعة واإلسكان والبناء والتعمير والنقل والمواصالت فضال عن القطاع الزراعي
عملت حكومة الثورة على معالجة المشاكل االجتماعية عن طريق االهتمام بالصناعة المحلية االستيعاب األيدي العاملة البسيطة 

 =مجلس، و.ك.د: ولتنويع مصادر اإليرادات العامة المعتمدة على النفط وٕايراداته للمزيد من التفصيل ينظر، شةلمعالجة غالء المعي
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عن المشاريع ومركزا في األسبقية  تقل شأنا هذه المشاريع االجتماعية ال نأالسبب األول  :وذلك لسببين
تحقيقا  أكثرربما تكون  باإلنسانالتعليم والصحة والشؤون االجتماعية المعنية  إنذلك  ،االقتصادية العمرانية

ال يقل أهمية عن االستثمار  لموارد البشريةإي إن االستثمار في ا، لمصلحته من المشاريع العمرانية االقتصادية
 إنالسبب الثاني هو أما  ،المادي في المشروعات االقتصادية مع االعتراف بأهميتها بالنسبة للتنمية االقتصادية

تنفق جميعها بسبب عجز الجهاز  واردات النفط التي كانت تخصص للخطة االقتصادية كانت ال من% ٧٠
 أرصدةوتنعكس في  عن تنفيذ الخطة االقتصادية وتبقى مبالغ كبيرة منها مجمدة في الميزانية واإلداريالفني 
انيا وغيرها من األقطار المودعة في بريط اإلسترلينية األرصدة ماأو  ،في حسابات البنك المركزي أما ،نقدية
في الوقت الذي ، ن يبقى المجتمع محروما من الخدمات التي يحتاج إليهاأولذلك كان من غير المعقول ، ربيةاألو 

وبذلك نجح محمد حديد من رصد المبالغ المطلوبة للقيام ، تبقى واردات الدولة معطلة في حسابات مجمدة
تغيير تلك القاعدة في توزيع  الرغم منوب، التعليم والصحة والشؤون االجتماعيةبخطوات واسعة في مجاالت 

بين مليونين وثالثة ما بمقدار يتراوح  في الميزانية بزيادة المصروفات على الواردات ظهر فقد النفط وٕارادات
  .)١( ماليين

الضريبة على  اجل زيادة نسبةيد لضريبة الدخل من قانون جد بإعدادمحمد حديد وزير المالية وقام        
 اإلرثرض ضريبة وكذلك وضع قانون جديد لف، التقليل من الفروق االقتصادية للمجتمع ألجلالمداخيل الكبيرة 

ومن القوانين  ،وهو أيضا من اإلجراءات التي من شأنها التقليل من تلك الفروق مرة في تاريخ العراق ألول
قد شؤون موظفي الدولة ومستخدميها و  لتنظيمجديد للخدمة المدنية  قانون ة الماليةوزار  االتي شرعته األخرى

الغبن عن  ورفع ،األخرىوالحقوق  واإلجازاتالموظفين من حيث الرواتب  أوضاعتحسين توخى ذلك التشريع 
جال وكان القانون القديم ال يفسح الم، ممارستهم الوظيفية مدةلى شهادات عليا خالل عالموظفين الذين حصلوا 

النقابات ة المالية وزار دعمت كما  ،الدرجة المناسبة لشهاداتهم إلىظيفية لهؤالء الموظفين بتحويل درجتهم الو 
ة المالية خالل وزار  أنجزتهاالتي  األمور أهمومن ، )٢( والمنظمات المهنية حيث خصصت لها مبالغ متواضعة

 األجنبيةالعمالت  أرصدةالتجميد الذي فرضته الحكومة البريطانية على  هي قضية رفع تولي محمد حديد
، أخرى أجنبيةوبنوك بريطانية ومؤسسات  "البنك المركزي البريطاني"للعراق المودعة في بنك انكلترا واإلسترلينية

فأن  ،)٣()The Sterling Area(المنطقة اإلسترلينية نتميا في العهد الملكي إلى ن العراق كان مأعلى اعتبار 
                                                                                                                                                                                                     

تنمية وٕاعادة بناء االقتصاد ، اونر اوزلو، ٣ص.٢ص، "مشروع الخطة االقتصادية"عنوان الملفة ، ٢٢٦تسلسل الملفة ، السيادة=
 ٢٤ص، )٢٠٠٦، بغداد(، ار الحوراء للطباعة والنشرد، ١ط، مركز العراق لألبحاث: ترجمة، العراقي

 .٣٣٩ص، مذكراتي، محمد حديد) ١(
  ٣٤١ص.٣٤٠ص، المصدر نفسه) ٢(
ظهرت مثل غيرها من الكتل المالية في البلدان الرأسمالية المتقدمة في سنوات األزمة االقتصادية العالمية : الكتلة اإلسترلينية) ٣(
حيث كان يستخدم مصطلح ، ١٩٣٩بدأ العمل باصطالح المنطقة اإلسترلينية في سنة ، األزمةلمجابهة إفرازات ) ١٩٣٣- ١٩٢٩(

 =وهي وحدة نقدية يكون التعامل ضمنها حرا بالباون اإلسترليني للمحافظة على، الكتلة اإلسترلينية قبل استخدام مصطلح المنطقة
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وقد أدى ذلك التجميد إلى إيقاف ، إيراداته من العملة األجنبية كانت مودعة في البنك المركزي البريطاني
الرغم من معارضة بعض الجهات العراقية في الخارج التي ب، )١(ية الخارجية على نحو تام تقريبا المعامالت المال

ماح لحكومة الجمهورية األرصدة اإلسترلينية العراقية وعدم السحثت الحكومة البريطانية على التمسك بتجميد 
فضال عن المعارضة من قبل بعض النواب ، ستعمال إي من المبالغ المودعة في البنوك البريطانيةباالعراقية 

بصفتهم أعضاء في المجلس النيابي لالتحاد الهاشمي من  عمان العراقيين الذين كانوا في العاصمة األردنية
بأن تستمر في تجميد األرصدة التابعة  ،خالل مطالبتهم للحكومة البريطانية بواسطة السفير البريطاني في عمان

يهدد بموقف خطير جدا   ن هذا الوضعأوبما ، للحكومة العراقية ووضعها تحت تصرف االتحاد الهاشمي
  .)٢(يقتصاد العراقلال

محمد حديد بصفته وزيرا للمالية باستدعاء المدير العام لشركة نفط العراق المقيم في دفعت هذه األمور      
بغداد وٕانذاره بأن حكومة الجمهورية العراقية سترغم شركة نفط العراق وشقيقاتها في الموصل والبصرة على دفع 

دوليا كالدوالر إذا لم يرفع  عائدات النفط المستحقة للحكومة العراقية بالذهب أو بعمالت أجنبية قابلة للتداول
مخاطبة بعد  ،من هذا اإلنذار قليلة أيامهو ما تم بعد و ، الحجز عن جميع األرصدة واألموال العراقية في الخارج

الحكومة البريطانية بهذا  ،)٣()(Sir Humphrey Trevelyan)تريفليان همفري البريطاني في بغداد السفير

                                                                                                                                                                                                     

 وهي تضم مجموعة من البلدان التي يربطها، المنطقة اإلسترلينية قيمته من التدهور مع تقييد التعامل مع البلدان األخرى من غير=
وبقرار من بنك انكلترا ضمن قائمة األسماء التي ، تنظيم مشترك للعالقات فيما بينها من جانب والمنطقة اإلسترلينية من جانب أخر

 ويتمتع بعضوية، المعدل ١٩٤٧تشرين األول  يعدها ذلك البنك بالمعنى الوارد في قانون مراقبة التحويل الخارجي البريطاني لشهر
، باستثناء كندا الرتباطها بالدوالر األمريكي، نيالمنطقة آنذاك جميع األقطار والمناطق الواقعة ضمن الكومنولث البريطا

، وليبيا، دنواألر ، ومصر، العراق، أيسلندا( مع عدد من الدول المستقلة الواقعة خارج الكومنولث ، وهونغ كونغ، ونيوفاوندالن
وهي كل من البرتغال والسويد والنرويج والدنمارك وفنلندا واليابان التي انضمت إليها  كذلك مجموعة من الدول الرأسماليةو ، )وأيرلندا

وقد تميزت دول المنطقة ، منها اليابان التي انسحبت منها بسرعة) دولة ٢٢(وقد بلغ عدد الدول األعضاء ، في أوقات مختلفة
وتتعهد دول ، واحتفاظها بأرصدتها في لندن مقدرة باإلسترليني، وحرية التجارة الدولية، نية هذه بتطبيق الرقابة على الصرفاإلسترلي

سعيد عبود : ينظر بية نتيجة لمعامالتها مع الخارج للمزيدهذه المنطقة بأن تحول إلى لندن جميع ما تحصل عليه من عمالت أجن
، كارل افرسن وآخرون، ٢٩ص.٢٧ص، )١٩٥٩، بغداد(، دار مطبعة التمدن، ١ط، إلسترلينيةالعراق والمنطقة ا، السامرائي

 ١٥ص.٣ص، )١٩٤٧، بغداد(، مشكلة األرصدة اإلسترلينية، محمد حديد، ٤٠٤ص.٤٠٣ص، المصدر السابق
    ٣٤١ص، مذكراتي، محمد حديد) ١(
  ٣٤٢ص، المصدر نفسه) ٢(
دخل الخدمة المدنية الهندسية سنة ، خريج جامعة كمبردج، ١٩٠٥في انكلترا سنة دبلوماسي بريطاني ولد : تريفليان همفري) ٣(

حيث عين مستشارا اقتصاديا للمندوب ، ١٩٤٧دخل بعدها في السلك الخارجي سنة ، ١٩٣٢والخدمة السياسية سنة ، ١٩٢٩
ثم عين سفيرا فوق العادة ، ١٩٥٥ -١٩٥٣عين قائما بإعمال السفارة البريطانية في بكين من ، ١٩٥٣ -١٩٥١السامي في المانيا 

عمل مستشارا في السفارة ، ١٩٥٧أعير إلى هيئة األمم المتحدة في كانون األول ، ١٩٥٦ -١٩٥٥ومفوضا في القاهرة من 
 =خلفا للسفير السابق ١٩٥٨كانون األول  ٢٢ثم أصبح سفيرا لبريطانيا في بغداد في ، ١٩٥٨أيلول  ٩البريطانية في بغداد في 
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شكلت ، )١(من الممكن للبنك المركزي العراقي استعمالها في المعامالت المالية الخارجية للعراق وأصبح التطور
، جعل العراق غير قادر على مواجهة النقص المالي في حالة حدوثه واضحاً  إضافياً  هذه التبعية المالية قيداً 

فال يوجد ، يير شؤون الدولة االعتياديةوالسيما إن النسبة المالية التي كان يتسلمها العراق كانت تكفي فقط لتس
ٕان بروز هذه المظاهر في السياسة المالية في العراق هو الذي جعل و ، والحالة هذه أي فائض اقتصادي للعراق

اعتبار  على الخروج من المنطقة اإلسترلينية شعارا مطروحا على الساحة السياسية العراقية منذ بداية الخمسينات
  .)٢(أن بقاء العراق فيها ينتقص من استقالله السياسي واالقتصادي 

قاتها مع هذه الطروحات لوبما إن سياسة حكومة عبد الكريم قاسم االقتصادية كانت تلتقي في معظم منط      
تطور مام الأكان يدخل ضمن المعوقات األساسية ، على اعتبار إن وجود العراق ضمن الكتلة اإلسترلينية

الوطنية كافة كانت تؤكد ضرورة األنعتاق  اتالحرك إطرافلذا فأن ، ي في معظم ميادينهالطبيعي لالقتصاد العراق
وقد نشطت ، )٣(من تلك الكتلة شرطا أساسيا من شروط تحقيق االستقالل االقتصادي للبلد في مختلف المجاالت 

وكان حديد قد ابلغ النائب العمالي البريطاني روي ، جاهوزارة المالية العراقية برئاسة محمد حديد في هذا االت
ولم يكن ذلك الرغبة في ، أن العراق بالتأكيد ينوي ترك المنطقة اإلسترلينية"، )٤( Roy Juncker )(جنكر 

ال يرغب العراق في أن يبقى القطر الوحيد خارج الكومنولث  ولكن سياسياً ، تقليص العمالت التجارية مع بريطانيا
وزارة  تدرس، )٥( "ويرغب العراقيون بعدم تشجيع ذهاب رؤوس األموال إلى لندن، من ضمن المنطقة اإلسترلينية

على ضرورة  الوزراء مجلسأعضاء وقد اجمع ، تموز ١٤ ثورةنجاح الموضوع في وقت مبكر بعد  المالية
بل عن طريق التفاوض وعلى أساس ، ن ال يتم ذلك بصورة مفاجئةأعراق من الكتلة اإلسترلينية على انسحاب ال

 وطبقا لهذه السياسة قرر مجلس الوزراء، )٦( التفاهم بين الطرفين قبل تنفيذ فك االرتباط من الكتلة اإلسترلينية

                                                                                                                                                                                                     

 تموز في ١٤ثورة ، عالء موسى كاظم نورس: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٦٣رايت وبقي سفيرا في العراق لغاية سنة  مايكل=
، )١٩٩٠، بغداد(، الدار الوطنية للنشر والتوزيع واإلعالن، وزارة الثقافة واإلعالم، تقارير الدبلوماسيين البريطانيين والصحافة الغربية

  ٨٦ص.٨٥ص
  ٣٤٢ص، كراتيمذ، محمد حديد) ١(
  ٢ص، المصدر السابق، جواد هاشم وآخرون) ٢(
 ١٥ص، مشكلة األرصدة اإلسترلينية، محمد حديد) ٣(
 ٢٤ودامت زيارته ، ١٩٥٨تشرين األول  ١٦يوم ، نائب عمالي في مجلس العموم البريطاني وصل إلى بغداد: روي جنكر) ٤(

ومن ثم التقى ، وزير الخارجية وكالة، وزير المالية وصديق شنشلأجرى خاللها مشاورات مع كل من محمد حديد ، ساعة فقط
حول سياسة الجمهورية العراقية الجديدة المطلوب تنفيذها من قبل المملكة المتحدة   للمزيد من ، برئيس الوزراء عبد الكريم قاسم

، بغداد(، الدار العربية، ١ط، البريطانية تموز وعبد الكريم قاسم في الوثائق ١٤ثورة ، وليد محمد سعيد االعظمي: التفصيل ينظر
 ١٣٩ص. ١٣٨ص، )١٩٨٩

 ١٩٨ص ، المصدر نفسه) ٥(
 ٥٦ص، تجربة عبد الكريم قاسم في التخطيط االقتصادي، عبد اهللا شاتي عبهول) ٦(
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فاق حول للتوصل إلى ات بريطانيالجانب المع  اتمفاوضفي الموافقة على الدخول ، ١٩٥٩أيار  ٣يوم  العراقي
من  ن تجري المفاوضة مبدئياً أظة عدم الضرر بمصالح العراق على مع مالح، من المنطقة اإلسترلينيةخروج 
من الخارجية والمالية  "خبراء"بعدئذ بوفد مفاوض  محمد حديد ثم يستعين وزير المالية، وزارة الماليةقبل 

لرابع أصدرت حكومة الثورة قرارها بانسحاب العراق من المنطقة اإلسترلينية يوم اذلك وبناء على ، )١(واالقتصاد 
استجاب الجانب البريطاني للطلب و  ،)٢(المهندسين لنقابة األولالتأسيسي  في مؤتمر، ١٩٥٩من حزيران لسنة 

حول الترتيبات ، )٣(وفد بريطاني خاص لهذا الغرض ،١٩٥٩سنة  فوصل بغداد في أواسط حزيران، العراقي
الذهب والعمالت األجنبية األخرى على اختالف  في تحويل جميع األرصدة اإلسترلينية المتراكمة تخاذهااالالزم 
  .)٤( أنواعها

حزيران  ١٥ – ١٩٥٩أيار  ٣١(ما بين  للمدة ب البريطانيالجانمحمد حديد مع وبعد مباحثات أجراها         
المبادئ المتفق عليها أعلن محمد حديد  وقد ،العراق من المنطقة اإلسترلينيةخروج على تم االتفاق ، )١٩٥٩

 ٢٣بدأ تنفيذه في تان العراقية والبريطانية والذي الذي أصدرته الحكوم ،)٥( بهذا الصدد في البيان المشترك

                                                            

، )٢٠٠١، ادبغد(، بيت الحكمة، ١ط، ٢ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، نوري عبد الحميد العاني وآخرون) ١(
 ٢٨٥ص

في حدائق قاعة الشعب وجاء في الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء ، ١٩٥٩حزيران  ٤مؤتمر عقد في : مؤتمر المهندسين) ٢(
، وأننا في المرحلة األخيرة من المفاوضات، لقد صممنا أن نخرج من المنطقة اإلسترلينية" الزعيم عبد الكريم قاسم بهذه المناسبة 

وسوف نعتمد على موارد ، سوف نعتمد على جهودكم أنتم، أنما سوف نعتمد على الدينار، حن أصدقاء مع بريطانياوسوف نخرج ون
وان الدينار يحميه أبناء البلد ويحميه أبناء ، وأننا سنثبت للعالم أننا نتمكن من االعتماد على قوة الدينار العراقي، البالد وعلى قوتها

: ما يحميه أخالصكم وجهودكم واستمراركم على العمل لخدمة المجتمع للمزيد من التفصيل ينظرك، وتحميه ثروة البالد، الشعب
 ١٦٢ص.١٦٠ص، )٢٠٠٧، لندن(، دار الوراق، ١ط، ١٩٥٩-١٩٥٨خطب الزعيم عبد الكريم قاسم ، ماجد شبر

 Courtney Hunt, The History of، ٥٦ص، تجربة عبد الكريم قاسم في التخطيط االقتصادي، عبد اهللا شاتي عبهول) ٣(
Iraq, Green wood Press, London, 2005, p76                                         

، ٩٨,٢٥٣,٠٠٠لدى البنك المركزي ، ١٩٥٩من مايس لسنة  ٣١كانت موجودات العراق اإلسترلينية خارج العراق بتاريخ ) ٤(
جنيه إسترليني ، ١١٢,٦٨٩,٠٠٠وبذلك كان المجموع ، جنيه إسترليني، ١٤,٤٣٦,٠٠٠، ولدى المصارف التجارية، جنيه إسترليني
 ٦٣ص، المصدر السابق، العراق والمنطقة اإلسترلينية، سعيد عبود السامرائي: للمزيد ينظر

حول بناء على طلب الجمهورية العراقية جرت مباحثات في بغداد بين ممثليها وممثلي حكومة المملكة المتحدة "ذي جاء فيه ال) ٥(
، وممثلو بنك انكلترا، وقد أشترك في المباحثات المذكورة ممثلو البنك المركزي العراقي، العالقات المالية بين البلدين في المستقبل

وقد ابلغ ممثلو حكومة الجمهورية العراقية ممثلي حكومة المملكة المتحدة بقرار حكومة الجمهورية العراقية حول إنهاء عضويتها في 
فوافقت حكومة المملكة المتحدة على إدخال ، وتنويع احتياطي العملة العراقية وأرصدة العراق األجنبية، إلسترلينيةالمنطقة ا

بما في ذلك اعتبار حسابات العراق اإلسترلينية ، التعديالت الالزمة في أنظمتها الخاصة بالتحويل الخارجي طبقا للقرارات المذكورة
ن اللذان سيحتفظان وان الترتيبات الضرورية لتنفيذ هذا التغير سيتخذ به البنكان المركزيا، التاريخحسابات خارجية اعتبارا من هذا 

= ، ١٧٢العدد ، الرأي العام، ١٩٥٩حزيران  ٢٤في ، ١٨٨العدد ، الوقائع العراقية: للمزيد من التفصيل ينظر "بعالقات ودية
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وفي الوقت نفسه سيقوم البنك المركزي العراقي بالتدابير الضرورية إلدارة أرصدة العراق األجنبية ، ١٩٥٩حزيران 
 وزير المالية أدلى محمد حديدو ، )١(واستثمارها على أفضل وجه ليحقق مصلحة الجمهورية العراقية الزاهرة 

اإلسترلينية من اجل طمئنت الرأي العام ته للخروج التاريخي من المنطقة تجربجاح نأوضح بتصريح خاص 
ن البنك المركزي العراقي قام بإدارة أ" فيه  ئالقا العراقي الذي تأثر بالتجاذبات السياسية والمواقف المتباينة آنذاك

ووضع العملة ، وعما كان عليه الحال قبل الخروج من المنطقة اإلسترلينية، العملة واالحتياطي على أحسن وجه
وفي تصريح آخر له حول ، "أقوى وأحسن اآلن من حيث استنادنا على االحتياط والعمالت المتنوعةعندنا هو 

ن فك أمكانته في األسواق الدولية بعد  وتعززت ثبتت قوته"النقد العراقي قد  الموضوع نفسه أكد محمد حديد إن
ن تنوع أعد تحرر النقد العراقي استطاعت بإذ إن الجهات المختصة قد ، العراق ارتباطه بالكتلة اإلسترلينية

في حين ، بالذهب والعمالت النادرة والعمالت المختلفة األخرى احتياطي العملة العراقية بحيث أصبح مدعوماً 
 غطاء العملة وبذلك نجحت جهود محمد حديد بتنويع، )٢(" فقط كان جله فيما مضى من العملة اإلسترلينية

   .)٣( وزيادة نسبة الذهب والعمالت األجنبية من غير اإلسترليني العراقية
الجزائرية  واضحة في دعم حركات التحرر العربية وال سيما حركة التحرير الوطني وكان لمحمد حديد جهود      

التي كانت معنية  العامة اإلعاشةالعناية بقضايا  عالوة على ذلك أولى محمد حديد، )٤(ضد االستعمار الفرنسي
وكذلك الحبوب وخصوصا القمح والشعير وكانت  ،الدولةقبل في ذلك الوقت بتوفير الخبز بأسعار مدعومة من 

                                                                                                                                                                                                     

البيان الرسمي بانسحاب العراق من المنطقة ، نطقة اإلسترلينيةالعراق والم، سعيد عبود السامرائي، ١٩٥٩حزيران  ٢٤في=
  ٣٣٠ص.٣٢٨ص، اللغز المحير عبد الكريم قاسم، خليل إبراهيم حسين، ٦٢ص.٦٠ص، اإلسترلينية

تاريخ الوزارات العراقية في ، نوري عبد الحميد العاني وآخرون، ٣٦٨ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون) ١(
  ٢٨٧ص، ٢ج، جمهوريالعهد ال

كمال : مراجعة، ١٩٦٣شباط  ٨ -١٩٥٨تموز  ١٤الحزب الوطني الديمقراطي في العراق ، عادل تقي عبد محمد البلداوي )٢(
، النظام النقدي والمصرفي في العراق، سعيد عبود السامرائي، ٨٥ص، )٢٠٠٠، بغداد(، مطبعة الميناء، مظهر أحمد

 ٨٨ص.٨٧ص
لقد فصلت العملة العراقية من التبعية المباشرة " ارل بودالها عن انسحاب العراق من المنطقة اإلسترلينية كالخبير المالي يقول ) ٣(

ن يكون أإذ نصت المادة الثانية منه ، ذهبحيث منحت أساسا من ال، ١٩٥٩لسنة  ٩٢للباون اإلسترليني بقانون العملة العراقي رقم 
راما من الذهب الخالص ويتألف من غ ٢,٤٨٨٢٨الجمهورية العراقية ويساوي من حيث القيمة الدينار العراقي الوحدة القياسية لعملة 

ي أيضا وٕانما يؤد، وال يؤدي الذهب وظيفة مقياس للقيم ومحافظ لها فحسب" ويؤكد كارل بودالها أهمية الذهب بقوله ، "لف فلسأ
للمزيد من التفصيل  اطيات لتسديد المدفوعات الدوليةكاحتي ن احتياطات العملة من الذهب تصلح أيضاأومن ثم ، وظيفة نقد عالمي

 ٣٩ص، المصدر السابق، كارل بودالها: ينظر
استقبل في مكتبه الوفد الجزائري برئاسة مسؤول الشؤون المالية في الحركة وعرض عليه عن استعداد الحكومة العراقية حيث ) ٤(

كمساهمة ، ١٩٦٠اعتبارا من سنة ، ن يخضع ذلك لموافقة مجلس الوزراءأيص مبلغ مليوني دينار سنويا على بصورة مبدئية تخص
تموز في دعم حركات التحرر الوطني في األقطار العربية للمزيد من  ١٤متواضعة لدعم الثورة الجزائرية وتنفيذا ألحد أهداف ثورة 

 ٣٤٣ص.٣٤٢ص، مذكراتي، محمد حديد: التفصيل ينظر
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١١٨ 
 

وعند قيام الثورة كانت هذه المؤسسة تقوم بنشاطاتها بالتعاقد مع القطاع الخاص  ،إدارتها وميزانيتها مستقلتين
ن كان حاصل الموسم الزراعي أوصودف ، ان األهلية إلنتاج الخبزكما كانت تتعاقد مع األفر ، لطحن الحبوب

االتفاق مع مجهزين بفقامت وزارة المالية ، تلك السنة من دون المستوى المطلوب لتوفير حاجة البالد من الحبوب
حبوب ال أزمة اقتصادية بعد نفاددون حدوث  للحيلولة وأمريكاالمصدرة للحبوب مثل استراليا وكندا  األقطارمن 

حيث كان صاحب فكرة قانون  األجنبيةدوره المهم في المفاوضات مع شركات النفط فضال عن ، من األسواق
الكثيرون  ويرى، بخصوص استخراج النفط واستثماره  وفق شروط جديدة للحكومة العراقية ،)١(ومهندسه ٨٠ رقم
أهم التطورات في مجال ، النفط اإليرانيفي تأميم التاريخية  ،)٢(مصدقمحمد ن هذا القانون وخطوة الدكتور أ

  .)٣( صناعة النفط في الشرق األوسط وأخطرها
نظرا الرتفاع قيمة  ،اإلسكانهي قضية حديد كانت موضع اهتمام محمد التي  األخرى األمورومن        
توزيع خطة  الماليةة وزار  فاتخذت، بغداد الحدود البلدية لمدينة ذات الملكية الخاصة القريبة من األراضي
القريبة منها على  أوالعاصمة  أمانةوالواقعة ضمن حدود  الدولة إلىالتي تعود ملكيتها  األميرية األراضي

                                                            

كرد فعل لفشل المفاوضات مع شركات النفط األجنبية ، ١٩٦١كانون األول  ١٢الكريم قاسم في قانون أصدره الزعيم عبد ) ١(
من األراضي الممنوحة % ٩٩,٥واستعاد العراق بموجب هذا القانون ، وبموجبه حددت مناطق االستثمار لشركات النفط، وتعنتها

ن أانت تحت تصرفها ولم يسمح للعراق ألراضي التي كفقط من مجموع ا% ٥وتنازل لها عن ، للشركات النفطية غير المستثمرة
وألزم القانون الشركات بتقديم كل المستندات والخرائط ونتائج التحريات الخاصة باألراضي المنتزعة إلى الحكومة وخالف ، يستثمرها

ومثلت تلك الخطوة ، ة التأخيرذلك تقوم الشركات بدفع تعويض للحكومة العراقية عما لحقها من إضرار وما فاتها من اإلرباح نتيج
بذلك فقدت الشركات ، سترداد الحقوق الوطنية إلى التشريع من جانب واحدالحكومة االنتقال من المفاوضات أل المتخذة من قبل

وذلك حق العراق بالسيادة على أراضيه وحرمان ، النفطية األجنبية وضعها القانوني الخاص وأصبحت خاضعة للقوانين العراقية
ركات من السيطرة على احتياطاته النفطية الغنية وفتح الباب إمام االستثمار المباشر لشركات جديدة في األراضي التي الش

من مطاليبنا لدى شركات ، وزارة اإلعالم، الجمهورية العراقية: استرجعت ملكيتها من الشركات القديمة للمزيد من التفصيل ينظر
نحو تأميم النفط ، محمد سلمان حسن، ١٦ص.١٥ص، )١٩٧٢، بغداد(، الحرية للطباعة دار، ٣٦السلسلة اإلعالمية ، النفط

االستعمار واالستعمار الجديد ومشكلة البترول "، عبد الوهاب السلوم، ٨٩ص، )١٩٦٧، بيروت(، دار الطليعة، ١ط، العراقي
  ٣٩ص.٣٨ص ،)١٩٦٧، القاهرة(، بحث مقدم للمؤتمر التاسع التحاد المحاميين العرب، "العراقي

حيث مثل اكبر ضربة توجه إلى ، ١٩٥١آذار  ١٥أقدم على تأميم النفط اإليراني في ) ١٩٦٥ -١٨٨٢(سياسي وطني إيراني ) ٢(
، فأحدث ضجة كبيرة على الصعيد العالمي، السيطرة البريطانية والدول االستعمارية وشركاتها االحتكارية طوال القرن العشرين

فقد كانت الشركة التي ، فتحول مصدق إلى احد الرموز الوطنية في ذهن كل مناضل في تلك المرحلة، بقوةوامتدت أثاره إلى العراق 
ن ألذلك عدت بريطانيا ، ة داخل دولةأممتها حكومة محمد مصدق مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحكومة البريطانية وكانت عبارة عن دول

وسيقود ذلك إلى خسارة بريطانيا المتيازاتها ، عمليات تأميم في دول مجاورة لها قرار التأميم إذا ما نجح في إيران فأنه سيؤدي إلى
، محمد مصدق حياته ودوره السياسي في إيران، ثامر مكي علي الشمري: في منطقة الشرق األوسط للمزيد من التفصيل ينظر

تأميم النفط اإليراني وتداعياته على العالقات  ،وداد جابر غازي، ٢٠٠٨، جامعة بغداد، كلية اآلداب، )غير منشورة(رسالة ماجستير
  ١١ص، ت.د، الجامعة المستنصرية، بحث مقدم إلى مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، ١٩٥٣ -١٩٥١الدولية 

 ٢٣ص، مذكراتي، محمد حديد) ٣(
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كان وسيلة تنظيم إدارية مهمة قام بها محمد هذا اإلجراء ويبدو إن  ،)١(لمختلف المهن التعاونية اإلسكانجمعيات 
  .طوة تقدمية في اإلصالح االجتماعيبمثابة خوهو ، حديد على مستوى أزمة السكن

تولي محمد حديد لها المبالغ  مدةإي خالل  )١٩٦٠ - ١٩٥٩(مالية في موازنة سنتي وخصصت وزارة ال       
وال سيما ذوي الدخل  الالزمة لتقديم الخدمات االجتماعية كالتعليم والصحة لرفع المستوى المعاشي للمواطنين

من بقي محدود النطاق  إذماليا  القطاع الصناعيوكانت إسهامات محمد حديد واضحة في دعم ، )٢(حدودالم
ن تجني أوبنتيجة هذه الحماية يتوقع خالل حماية اإلنتاج المحلي من منافسة السلع المستوردة من الخارج 

عن استثمار رؤوس إذ تجعلهم يتحولون إليها مزيدا من المساهمين  ٕان تجتذبو  الصناعة المحلية كسبا أكثر
عملية ل ةعلى البرامج التنمويوأكد محمد حديد ، )٣(أموالهم في األرض والعقارات التي تمتص كل رؤوس أموالهم 

ن االهتمام بالصناعة سوف باعتبار أ، معامل الحديد والصلبفي العراق وتوفير مستلزماتها وال سيما  التصنيع
االجتماعية التي يعاني منها العراق وفي مقدمتها البطالة وغالء المعيشة يسهم إسهاما فعاًال في معالجة المشاكل 

محمد حديد أساسا للتنمية  األمر الذي عدهٌ ، هالكية وغيرهاواالعتماد على االستيراد من الخارج للسلع االست
  .)٤(االجتماعية 

اثر االنشقاق الذي وقع داخل وعلى ، )٦(األعمارو  ،)٥( وكيال لوزارتي الصناعة محمد حديد أصبحكما و       
اختلف محمد حديد للمرة األولى منذ نحو ثالثين عاما مع زميله كامل  فقد، صفوف الحزب الوطني الديمقراطي

ن يوقف الحزب أو  ،على سحب أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي من الحكومة األخير صرأإذ  ،الجادرجي
ونتيجة إللحاح ، )٧(نهيارلال الن وضع حكومة الجمهورية محاط بالمخاطر ومعرض ،تعاونه مع عبد الكريم قاسم

                                                            

  ٣٤٥ص.٣٤٤ص، مذكراتي، محمد حديد) ١(
 ٣٤٥ص.٣٤٤ص، المصدر نفسه )٢(
من اهتمام محمد حديد الخاص بالتطور الصناعي يمكن إن يفسر منطقيا باعتباره واحدا من كبار الصناعيين العراقيين للمزيد ) ٣(

  ٧٤ص، المصدر السابق، أوريل دان: ينظرالتفصيل 
  ٧ص ،)٢٠٠٠، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، ٣ج، ١٩٥٩ -١٩٥٨العراق في الوثائق البريطانية ، خليل إبراهيم حسين) ٤(
وكان اهتمام حكومة الثورة ، فلم تكن قبل الثورة وزارة بهذا االسم، ١٩٥٨تموز  ١٤تعد وزارة الصناعة من مستحدثات ثورة ) ٥(

وأصبح محمد ،  ١٩٥٩لسنة ) ٥٦(وقد وضع لها نظام خاص هو النظام رقم ، بالميدان الصناعي وتطويره دافعا لتشكيل هذه الوزارة
رحمن  :ينظر للمزيد ١٩٦٠كذلك حتى الثالث من أيار  بقيو ، ١٩٥٩تموز  ١٣كالة اعتبار من صناعة و حديد يقوم بمهام وزير ال

  ١١٣ص، المصدر السابق، جحيو عبود الجوراني مخيلف

 ١٩٥٩شباط  ٧وتولى محمد حديد وزارة األعمار وكالة حتى ، ١٩٥٨أيلول  ٣٠بعد أبعاد فؤاد الركابي عن وزارة األعمار في ) ٦(
أي ، فضال عن ذلك إن قيادة الثورة كانت ترغب في توجيه األعمار وجهة مختلفة عما كان عليه، أقدر عضو في الحكومة باعتباره

تجربة عبد الكريم قاسم في ، عبد اهللا شاتي عبهول: للمزيد من التفصيل ينظر التخطيط في الدول غير الغربية دراسة طرق وأهداف
  ١٢٠ص.١١٧ص، التخطيط االقتصادي

ن الجمهورية أفي حين رأى محمد حديد ، "ن نخرج من الدار قبل سقوط السقف على رؤوسناأعلينا " الجادرجي بصراحة  شارأ) ٧(
 =ن الديمقراطية ال يمكن إن تتحقق بين ليلةأد من األهداف واألماني الوطنية و كانت تسير بخطى حثيثة وواسعة نحو تحقيق المزي
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قام محمد حديد بتقديم استقالته من الحكومة  ،الجادرجي على محمد حديد بوجوب االنسحاب من الحكومة
في  البحوثالكتب و العديد من ب ارفد محمد حديد المكتبة العراقية ،)١(١٩٦٠نيسان  ٢٣لحزب في يوم واحد او 

تعدل امتيازات  نأكيف يجب (، )١٩٤٧سنة  اإلسترلينية األرصدةمشكلة (منها الجوانب المالية واالقتصادية 
صناعة الزيوت النباتية والصابون في العراق (، )١٩٥١والتطور في حقوق نقابات العمال ) (١٩٤٩النفط 
  .)٢(١٩٩٩سنة حتى وفاته  اثم انتقل لالستقرار في بريطاني، )١٩٥٥

  : هاشم جواد ) ٢(
التي ترجع إلى عشيرة جميلة أحد بطون  ،االوقاتيينتمي بنسبه إلى أسرة  ،)٣(جواد هو هاشم بن محمد      

من أعضاء الخدمة  وكان والده موظفاً ، ويذكر أنهم ينتسبون إلى السادة العلويين ،)٤(العربية  العشائر القيسية
في بغداد  ،١٩١١ثاني الخامس عشر من كانون ال ولد هاشم جواد في، )٥( المدنية العثمانية في أواخر عهدها

 ،)٦(الثقافية  باألمورالديني والمهتمة  االلتزامالميسورة الحال وذات  أسرتهونشأ في ظل ، محلة حديد حسن باشا
 إلى، ١٩٢٨ضمن البعثة العلمية لسنة  أوفدثم  ،١٩٢٨بغداد سنة ن المدارس االبتدائية والثانوية في تخرج م

، )٧(١٩٣٢بكلوريوس في العلوم سنة  شهادة وأكمل دراسته فيها حاصال علىفي بيروت  األمريكيةالجامعة 
                                                                                                                                                                                                     

عبد : للمزيد من التفصيل ينظروان النظام كان خير معبر عن آراء الحزب الوطني الديمقراطي ، وضحاها والبد إن تستقر تدريجيا=
، زماندار ال، ١ط، ١٩٦٣شباط  ٨ -١٩٥٨تموز  ١٤العراق دراسة في التطورات السياسية الداخلية ، الفتاح على البوتاني

  ٢٥٤ص، )٢٠٠٨، دمشق(
جاء في البيان الذي وقد ، ١٩٦٠والصادر في الثالث من أيار  ٢٦٢به بموجب المرسوم الجمهوري المرقم أعفي من منص) ١(

بتكوين محمد حديد د وانفر  ،"إن محمد حديد سيبقى سندا للثورة من خارج الحكومة كما كان في داخلها" عبد الكريم قاسم أصدره
وهو الوجه المعتدل للحزب الوطني ، ١٩٦٠تموز  ٣٠وذلك في حزب جديد بأسم الحزب الوطني التقدمي وجريدته البيان 

، إسماعيل العارف: للمزيد من التفصيل ينظر وهكذا أكتمل عقد األحزاب السياسية العلنية في العهد الجمهوري األول، الديمقراطي
، نجريدة الزما ،٢٠١ص.٢٠٠ص، )٢٠٠٢، القاهرة(، دار الحياة، تموز وتأسيس الجمهورية في العراق ١٤إسرار ثورة 

  ١٩٦٠نيسان  ٢٧في ، ٦٨٢٢العدد
 ١٤١ص.١٤٠ص، ٢ج، إعالم السياسة في العراق الحديث، مير بصري) ٢(
االضبارة ، ع.ت .م: قاعدية للمزيد من التفصيل ينظركما جاء في ملفة هاشم جواد الت) محمد جواد(كان اسم والده مركب ) ٣(

  ٣١/ ٠٤٠٥٢٠١٤الشخصية لهاشم جواد المرقمة 
عرفت بهذا االسم الن جد األسرة في العهد العثماني كان محاميا والعثمانيون كانوا يسمون المحامي اوقاتي واصل الكلمة ) ٤(

هاشم جواد ودوره الفكري والسياسي ، علي غافل حسن: ينظروهي كلمة فرنسية تعني المحامي للمزيد) Avocat(مشتق من الكلمة 
  ٦ص، ٢٠١٣،جامعة ذي قار، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، )غير منشورة(يررسالة ماجست، ١٩٧٢-١٩١١في العراق 

  ١٩٢ص، )٢٠٠٤،بيروت(، دار الوراق، ١ط، عبد الكريم قاسم وعراقيون آخرون ذكريات وانطباعات، عبد اللطيف الشواف) ٥(
 ١٥٤ص، ٣ج، المصدر السابق، حنا بطاطو، ٢١٨ص، المصدر السابق، جاسم محمد الذهبي) ٦(
كلية التربية ، )غير منشورة(رسالة ماجستير، دراسة تاريخية ١٩٦٨ -١٩٥٨وزارة الخارجية العراقية ، إبراهيم هاشم معضد) ٧(

، ١ج، أعالم عانيون في التاريخ الحديث والمعاصر، نوري عبد الحميد العاني، ٤٣ص، ٢٠١١، الجامعة المستنصرية، األساسية
 ٢٣٢ص، )٢٠١٤، بغداد (، مطبعة أنوار دجلة 
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إلى جامعة  ثم أوفد، ١٩٣٥سنة  جامعة لندنمن وحصل على شهادة الماجستير في االقتصاد والسياسة 
شغل هاشم جواد بعد تخرجه من ، )١(١٩٣٨السوربون بفرنسا وحصل على شهادة الدكتوراه في االقتصاد سنة 

تعيينه  إذ تم، ية حياته في التدريسعمل في بدا إذعدة وظائف  ،)٢( ١٩٣٢في بيروت سنة  األمريكيةالجامعة 
وعرف في هذه المدرسة بأفكاره التقدمية  ،بغداد في السنة نفسها التي تخرج فيهامدرسا في الثانوية المركزية في 

 مدرساً بعدها  ،)١٩٣٤نيسان  ١٢ - ١٩٣٣تشرين األول  ١( بغدادبفي الثانوية المسائية  مدرساً ثم  ،)٣(اليسارية 
وزارة  إلى بعد ذلك نقلت خدماتهثم  ،)١٩٣٤أيلول  ١٠ - ١٩٣٤نيسان  ١٢(للمدة ي المتوسطة الشرقية ببغداد ف

في مفوضية  ومالحظاً  عمل كاتباً ،١٩٣٤رجية سنة وبعد التحاقه بالسلك الدبلوماسي في وزارة الخا، الخارجية
ثم تولى وظيفة مالحظ يقوم بوظيفة ملحق في  ،)١٩٣٤كانون األول  ٣١ - ١٩٣٤أيلول  ١١(العراق بلندن

ثم عين ملحقا من الصنف الثاني في المفوضية ، )١٩٣٥تموز  ٣١ - ١٩٣٥كانون الثاني  ١(المفوضية نفسها 
العراقية  ملحقا في ديوان وزارة الخارجية بعد ذلك عين،)١٩٣٦نيسان  ١٩ - ١٩٣٥آب  ١( العراقية في لندن

كانون الثاني  ٧نقلت خدمات هاشم جواد إلى مجلس الوزراء في ثم ، )١٩٣٦أيلول  ٢٧ - ١٩٣٦نيسان  ٢٠(
وفي ، )١٩٣٧تشرين الثاني  ٦ –كانون الثاني  ١٧( ما بين وعمل معاونا لقسم األمور الخارجية للفترة، ١٩٣٧

  .)٤(جنيفي عين ملحقا ف، ١٩٣٧تشرين الثاني  ٧
نقلت خدمات هاشم جواد إلى مكتب العمل الدولي في جنيف لمدة خمس سنوات اعتبارا  ١٩٣٨وفي سنة       
 لعراقل اوممثشاور م شغل بعد ذلك مناصب دبلوماسية وٕادارية عديدة أهمها، )٥(١٩٣٨كانون الثاني  ٥من 
نقل من  لكنه، مفوضبدرجة وزير ، ١٩٥٦تموز  ٨في، )٦()united nations(األمم المتحدة  في هيئة الدائم

                                                            

 .١٢ص، المصدر السابق، علي غافل حسن) ١(
  ٢٩٥ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون) ٢(
  ٣١٦ص، المصدر السابق، إسماعيل العارف) ٣(
آب  ٢٣في  ٦٣٣٨واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٣٤آب  ٢٣في  ٣٢٥٢بموجب األمر اإلداري لوزارة الخارجية العراقية المرقم ) ٤(

واألمر اإلداري ، ١٩٣٥آب  ٥في  ٦٧١٥واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٣٥شباط  ٢٧في  ١٦٣٤اإلداري المرقم  واألمر، ١٩٣٤
 ١٧في  ٥٥٧واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٣٧كانون الثاني  ٦في  ٣٢واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٣٦نيسان  ٩في  ٣٣٠٨المرقم 

االضبارة ، ع.ت .م: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٣٧ي تشرين الثان ٧في  ١٢٢١٢واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٣٧كانون الثاني 
  ٠٤٠٥٢٠١٤/٣١الشخصية لهاشم جواد المرقمة 

  الملفة نفسها: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٣٨كانون األول  ٢٦المؤرخ في  ٧٢٥بموجب األمر الوزاري المرقم ) ٥(
في  ١٩٤٥أكتوبر سنة  ٢٤منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريبا تأسست بتاريخ : األمم المتحدة) ٦(

موسكو وطهران في سنة  يالعالمية الثانية بانعقاد مؤتمر فترة الحرب  خاللوظهرت فكرة إنشائها ، األمريكيةمدينة سان فرانسيسكو 
من قبل ١٩٤٢وكان أول استعمال لهذا التعبير في األول من يناير ، س األمريكي فرانكلين روزفلتوباقتراح من قبل الرئي ١٩٤٣

العالم للمزيد  الحلفاء لإلشارة إلى تحالفهم ومقرها الرئيس في مدينة نيويورك األمريكية ولها مكاتب وهيئات ووكاالت في جميع إنحاء
المجلس الوطني ، ١٩٤٥دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ، نصف قرناألمم المتحدة في ، حسن نافعة :من التفصيل ينظر

 ٨٠ص.٦٠ص،)١٩٩٥،الكويت(، للثقافة واألدب
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يوان وزارة في دإلى وظيفة مستشار ، )١(من القضية القبرصية سبب موقفه ب، ١٩٥٨وظيفته في بداية سنة 
  .)٢(الخارجية

 ١٥ وذلك في المتحدة األممتعيينه مندوبا للعراق لدى مجلس الوزراء رر ق، ١٩٥٨ز من تمو  ١٤وبعد ثورة      
ثم رشح من ، والءه لالتحاد الهاشمي أعلنالذي  ،)٣(من المندوب السابق عبد المجيد عباسبدال ، ١٩٥٨ تموز

انه عالم له شخصيته ومميزاته ذو مقدرة فائقة  "عنه ورد ،)٥(وزيرا للخارجية، )٤(قبل محمد حديد وحسن الطالباني
كما  ،د اللغتين االنكليزية والفرنسيةكان ذا ثقافة واسعة يجي، "خوض البحوث السياسية واالجتماعية ومناقشتهافي 

عين هاشم ، )٦( لديمقراطي ومحسوبا على هذا الحزبعرف عنه عداؤه للشيوعية وقريبا من أفكار الحزب الوطني ا

                                                            

وبمقتضى ، ١٥٧١استولى عليها األتراك سنة ، في البحر المتوسط ٢كم٩٢٥٢قبرص جزيرة مساحتها : القضية القبرصية) ١(
وفي ، أصبحت مستعمرة بريطانية ١٩٢٥نة وفي س، اإلدارة البريطانيةوضعت تحت  ١٨٧٨اتفاقية منفصلة اقرها مؤتمر برلين سنة 

اقتراحا بريطانيا بإقامة نظام جديد للحكم وطالبوا  ١٩٤٧ورفض غالبية سكانها في سنة ، الغي مجلسها التشريعي ١٩٣١سنة 
وتدخلت القوات التركية ، إليهانشأت القضية القبرصية عندما طلبت اليونان ضم الجزيرة  ١٩٥١وفي سنة ، باالتحاد مع اليونان

بعد الطلب الذي تقدمت به اليونان ، ١٩٥١فعرضت على مجلس األمن الدولي في سنة ، تدخال مباشرا من اجل تقسيم الجزيرة
   ٣٧ص، المصدر السابق، علي غافل حسن: للمزيد من التفصيل ينظر

  ١٥ص، ٢ج، العهد الجمهوري تاريخ الوزارات العراقية في، نوري عبد الحميد العاني وآخرون) ٢(
فدخل ، ثم سافر إلى بغداد ليكمل دراسته، ولد في مدينة قلعة سكر وأكمل دراسته االبتدائية والثانوية فيها: عبد المجيد عباس) ٣(

شهادة  ثم سافر إلى الواليات المتحدة األمريكية إلكمال دراسته للقانون فحصل على، دار المعلمين وتخرج منها ومارس عمله معلما
ثم أعيد تعيينه للمنصب ، ١٩٥٣شغل مجموعة مناصب إدارية مهمة فعين وزيرا للمواصالت واإلشغال سنة ، الدكتوراه في القانون

، )١٩٩٩لندن، (، دار الحكمة، ١، ط٣ميري بصري، أعالم األدب في العراق الحديث، ج: للمزيد من التفاصيل ينظر ١٩٥٤سنة 
     ١٨٠ص

وأكمل دراسته االبتدائية والثانوية ، ١٩١٣ولد في بغداد ، سياسي وعضو سابق في الحزب الوطني الديمقراطي: حسن الطالباني) ٤(
وهو من عائلة بارزة من قبيلة الطالباني الكردية الواسعة النفوذ في ، ١٩٣٤ثم التحق بكلية الحقوق وتخرج منها سنة ، فيها

فتنقل في ، ١٩٤٦تدرج في المناصب حتى عين محافظا للسليمانية سنة ،زمنمن ال مارس المحاماة فترة، محافظتي كركوك وديالى
ثم عين في وزارة المالية مفتشا عاما للمالية بعدها مديرا عاما للمصرف العقاري وعضوا في مجلس الخدمة ، محافظات أخرى

طارق إبراهيم : ن التفصيل ينظرعين من قبل عبد الكريم قاسم وزيرا للمواصالت واإلشغال للمزيد م ١٩٥٩وفي سنة ، العامة
  ١٢٨ص.١٢٧ص، )٢٠١٢، بيروت(، الدار العربية للموسوعات، ١ط، ذكريات هادي الجاوشلي، شريف

اثر استقالة الوزراء القوميين وهم محمد صالح ، ١٩٥٩شباط  ٧والمؤرخ في  ١٠٥عين بموجب المرسوم الجمهوري المرقم  )٥(
بسبب عدم موافقتهم على السياسة ، محمود ومحمد صديق شنشل والشيخ بابا علي وعبد الجبار الجومرد وناجي طالب وفؤاد الركابي

في سياسته الخارجية والداخلية ال سيما في دعمه لعناصر الحزب الشيوعي بغض النظر عن التي انتهجها الزعيم عبد الكريم قاسم 
لتيار القومي الوحدوي في ومعاداة ا، تصرفاتهم من خالل اتخاذ عبد الكريم قاسم نفسه وسيلة للسيطرة على أكثرية مؤسسات الدولة

شركة المعرفة للنشر ، جومرد نشاطه الثقافي ودوره السياسيعبد الجبار ال، عدنان سامي نذير:العراق للمزيد من التفصيل ينظر
  ٢٩٢ص، )١٩٩١، بغداد(، والتوزيع

 ٢٣٢ص، ١ج، أعالم عانيون في التاريخ الحديث والمعاصر، نوري عبد الحميد العاني) ٦(
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 الداخلية على اثر الخالفات استقالة محمد حديد من منصبهبعد ، ١٩٦٠ سنة أيار ٣جواد وزيرا للمالية وكالة في 
  .)٢(عبد الكريم قاسم الزعيم وقد رشح لهذا المنصب من قبل  ،)١( الحزب الوطني الديمقراطيبالتي عصفت 

وأولها  ،هذه الوزارة حين توليهعلقة في البالد اهتمام هاشم جواد نالت العديد من القضايا المالية المت       
المال الالزم  ئةأوليات إعمال وزارة المالية تهيإذ كان يرى أن من ، المالية ١٩٦٠ميزانية العامة للدولة لسنة ال

ومن هذا المنطلق كان من اشد المتحمسين من  ،إليه أفراد الشعب من خدمات وٕاصالحات النجاز ما يصبو
 ١٤التي أقرت بعجز مالي قدره ، ١٩٦٠ المالية للسنة التصديق على هذه الميزانية أعضاء مجلس الوزراء في

مجلس السيادة وديوان مجلس إلى  ١٩٦٠ أيار ٣قدم هاشم جواد وزير المالية مقترحاته في و ، )٣(مليون دينار
الوزراء والوزارات والمتصرفيات بوجوب انتهاج خطة االقتصاد التام بالنفقات والسعي لتحقيق اإليرادات المفروضة 

وقرر إيقاف التعيينات على الدرجات الشاغرة التي تشغر في  ،والرسوم المتخصصة بموجب قوانين الضرائب
لك وضرورة التزام الموظفين بت ،عدا فيما يتعلق بوزارة الدفاع ،مالكات الموظفين والمستخدمين الدائمين واألجانب

  .)٤( التعليمات في دعم مالية البالد
 ١٩٦٠لسنة ٨تعديل قانون إطفاء حق العقار رقم على  موافقة مجلس الوزراء هاشم جوادونالت اقتراحات       

أن إعطاء الحق لصاحب العقار مملوكة للدولة و ، )٥(ألن معظم األراضي األميرية ، ١٩٦٠لسنة ٦٢بقانون رقم 
 لىضال عف، )٦( قد يربك الميزانية العامةاألمر الذي يكبد خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة  بطلب إطفاء حق العقر

ة من لتذكاريمقترحا على مجلس الوزراء بإعفاء المسكوكات والميداليات اوزير المالية هاشم جواد عرض ذلك 
إعفاء المسكوكات التذكارية والذي تضمن ، ١٩٦٠لسنة ٦٤رقم صدر قانون  بعد المداولةو ، رسوم الوارد الكمركي

فاء المسكوكات التذكارية لثورة ٕاعو  ،ة من رسوم الوارد الكمركيالمختلفالتي تستوردها الحكومة تخليدا للمناسبات 

                                                            

  ١١٤ص،المصدر السابق ، حمد الذهبيجاسم م، ٠٤٠٥٢٠١٤/٣١االضبارة الشخصية لهاشم جواد المرقمة ، ع.ت .م )١(
  ٤٥٤ص، مذكراتي، محمد حديد) ٢(
، بغــداد(، مطبعــة الحكومــة، ميزانيــة الجمهوريــة العراقيــة فــي ســطور، مديريــة الميزانيــة العامــة، وزارة الماليــة، الجمهوريــة العراقيــة) ٣(

تموز في عامهـا  ١٤ثورة ، تموز ١٤اللجنة المركزية الحتفاالت ثورة ، لجنة الدعاية والنشر، وزارة الثقافة واإلرشاد، ١٩ص، )١٩٦٠
  ٤ص، )١٩٦١، بغداد(، مطبعة الرابطة، الثالث

 ١٩٦٠أيار  ٤في  ،٥٤٠٦ العدد، جريدة األخبار، ٤٧ص، المصدر السابق، علي غافل حسن) ٤(
رة من ويكون التصرف بها وانتقالها تابع لألوامر الصاد، وهي األراضي التي تعود ملكيتها إلى بيت المال: األراضي األميرية) ٥(

ي إن أصحاب التصرف ال يملكون فيها إال حق االنتفاع منها واستخدامها يكون مجردًا من أ، الدولة وفق المصلحة أو المنفعةقبل 
الخلفيات ، حافظ شكر التكمجي: وكان هذا النوع من األراضي أكثر انتشارا في الدولة العثمانية للمزيد من التفصيل ينظر، الملكية

 ١٥٤ص، )٢٠١٠، بغداد(، دار الرواد المزدهرة، ١ط، ١٩٥٨تموز  ١٤ة االقتصادية لثور 
 ١٩٦٠أيار  ٢٢في ، ٣٥١العدد، الوقائع العراقية) ٦(
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١٢٤ 
 

من رسوم الوارد ، ١٩٥٩ األولكانون  ٢٦في  ٨٨٠وفق المرسوم الجمهوري المرقمموز الصادرة ت ١٤
  .)١(الكمركي
بالقانون رقم  ١٩٤٠لسنة ٤٣بتعديل قانون التقاعد المدني رقم ونجحت جهود هاشم جواد وزير المالية         
بإضافة نص إليه يعطي لمجلس الوزراء صالحية إضافة مدة ال تتجاوز الستة أشهر للموظف ، ١٩٦٠لسنة  ٧٤

 ر الضرورية التي قامومن األمو  ،)٢(أو المستخدم المتوفى الذي يحتاج هذه المدة كي تنال عائلته الراتب التقاعدي
مديرية اإلعاشة العامة سلطة جزائية من الدرجة األولى بموجب هي منح مدير عام جواد  هاشم بها وزير المالية

وذلك لتنظيم الحياة االقتصادية ومعاقبة المتالعبين بأسعار الحبوب في األسواق ، ١٩٦٠لسنة  ٨١القانون رقم 
عطي صالحية مراقبة األمور االقتصادية بإجراءات يالسابق ال  ١٩٤٣لسنة  ٤١قانون رقم نظرا الن  ،المحلية

  .)٣(رمة صا

، ١٩٦٠حزيران  ١٨وزير المالية في هاشم جواد ومن اجل تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين قام       
ممثال بقانون رقم  ،١٩٥٣لسنة  ٢٦رقم  ولة ومستخدميهالقانون مخصصات موظفي الدبأجراء التعديل الثاني 

لذي نص في المادة األولى منه على انه ال يجوز إن تزيد أجور ومخصصات موظفي الدولة ا، ١٩٦٠لسنة  ٨٣
إلى ويجوز إبالغها ) أو األجور األصلية المقررة بدل الراتب(من الراتب % ٤٠ومستخدميها العراقيين على 

ضا اشتغال ويؤمن هذا القانون أي، ن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراءأفي حاالت استثنائية على % ٦٠
لغرض توزيع ، األكفاء من الموظفين في إعمال اللجان والمجالس لالستفادة من قابلياتهم وخبرتهم في العمل

  .)٤( العمل اإلضافي واللجان على عدد أكثر من دون االستئثار به من قبل قلة منهم

الذي ، ١٩٥٩لسنة ١٧٢الزراعي رقم إلصالح نون ااقون ذيل اإلصالح الزراعي واستنادا لقانتعلق بوفيما ي      
 ٢٩هاشم جواد بيانا في وزير المالية اصدر، ح الزراعي من الحاصالتوزارة المالية جباية حصة اإلصالأناط  ب

نص على استيفاء حصة اإلصالح الزراعي من الحاصالت عينا في األراضي التي تدار ، ١٩٦٠يران حز 
نقدا حسب  من هؤالء الوكالء ،)٥(على أن تجبى ضريبة األرض ،النقدبواسطة وكالء اإلصالح الزراعي بدال من 

                                                            

، )١٩٦١بغـــداد (، مطبعــة الحكومــة، القســـم األول، ١٩٦٠مجموعـــة القــوانين واألنظمــة لســنة ، وزارة العــدل، الجمهوريــة العراقيــة) ١(
 ٣٥٥ص

 ١٩٦٠حزيران  ٢في ، ٣٥٧ العدد، الوقائع العراقية) ٢(
 ٤٥٨ص، القسم األول، ١٩٦٠مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٣(
 ١٩٦٠حزيران  ٢٩في ، ٣٦٦العدد ، الوقائع العراقية) ٤(
خضع اإلنتاج الزراعي في العراق لضريبتين األولى غير مباشرة وهي رسوم االستهالك والثانية ضريبة مباشرة هي ضريبة ) ٥(

ثم امتدت في ، من قيمة المحصوالت التي تنبت باألرض والتي تجلب إلى السوق% ١٠االستهالك تستوفي بنسبة فرسوم ، األرض
وامتدت في ، إلى منتجات المواشي من لحوم وألبان وصوف وجلود سواء استهلكت داخل البالد أو صدرت إلى الخارج ١٩٣٨سنة 
 =   يع المنتجات الزراعية والحيوانيةأصبحت هذه الضريبة شاملة لجم إلى األسماك المستهلكة محليا والمصدرة وبذلك ١٩٤٢سنة 
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١٢٥ 
 

منتج الدونم الواحد المصدق عليه من قبل هذه الوزارة وفقا للقوائم التي ترسلها دوائر اإلصالح لالبدالت النقدية 
 لية رقموالتعليمات الما، ١٩٦٠لسنة  ٣١رقم  حصة اإلصالح الزراعينظام جباية الزراعي والمقررة على ضوء 

  .)١(١٩٦٠لسنة  ٢

 صدرتإذ ، )٢( في تغطية العجز في الميزانية من خالل إصدار حواالت الخزينةواستطاعت وزارة المالية       
نا نص على عرض حواالت الخزينة بيا، ١٩٥٨لسنة  ٦٣رقم  ،حواالت الخزينة وٕاصداربموجب قانون اقتراض 

 ٢٤زارة أيضا بيانا في وأصدرت الو  ،رقيمتها خمسة ماليين ديناما ، ١٩٦٠تموز  ١٣الجمهور في للبيع على 
وقد ذكر البيان الصادر  ،عراقي الخزينة بقيمة خمسة ماليين دينارعرضت بموجبه بيع حواالت ، ١٩٦٠تموز 

بوصفها وسيلة لتمويل مصروفات  ،حواالت الخزينة طريقة ناجحة ونافعة جدا إصدارطريقة  نأ من وزارة المالية
 ،الفائضة السيما لدى المصارف األموال الميزانية وتدارك العجز فيها وتساعد على تنشيط استثمار رؤؤس

مقدسا فقد تصدر الميزانية بعجز عندما يكون هنالك انكماش في شيئا موازنة الميزانية لم يعد  مبدأ نأموضحا 
  .)٣(آنذاك ية ملحة كما هو عليه الحال في العراق وجود ضرورة وطن أواالقتصاد الوطني 

ون ضريبة األرض رقم تعديل قانون ذيل قان اقترح وزير المالية هاشم جواد على مجلس الوزراء وموافقتهو       
 ٨٩ قانون ذيل ضريبة األرض رقم راصدمن اجل رفع الحيف عن كاهل الفالح العراقي بإ، ١٩٣٦لسنة  ٧٣

محل استهالك  أوالذي تضمن في المادة األولى منه على إن تكون الجباية في دوائر حكومية ، ١٩٦٠لسنة 
يأمر  إنولوزير المالية ، وتطبيق هذا القانون على التبغ والتنباك وحصة اإلصالح الزراعي والخضروات والجت

                                                                                                                                                                                                     

وفي ما يتعلق بضريبة األرض تستوفى بنسب تختلف باختالف طريقة إرواء األرض ونوع التصرف بها ونوع الحاصل في بعض =
، يفية والشتوية والتبغصوتشمل رسوم االستهالك المحصوالت ال، من قيمة الحاصل% ١٥و% ٢وتتراوح نسبتها بين ، األحوال

غير (رسالة ماجستير، دور السياسة المالية في تنمية االقتصاد العراقي، صباح صالح محمد البدري: واإلثمار للمزيد ينظر خضاروال
  ٢٠٥ص.٢٠٠ص، )١٩٧٣، جامعة القاهرة(، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، )منشورة

  ٤٨ص، المصدر السابق، علي غافل حسن) ١(
تعرف حواالت الخزينة أو اذونات الخزينة بأنها قيم مالية قابلة للتداول تصدرها وزارة المالية ألجل قصير : حواالت الخزينة) ٢(
من القروض الطافية بل أنها  وتمثل هذه الحواالت نوعا، لغرض تغطية العجز المؤقت في إيرادات الميزانية االعتيادية )يوما ٩١(
وهي تقوم بدور كبير في الحياة المالية واالقتصادية في البالد المتقدمة كما ، في العادة أهم أنواع هذه القروض على اإلطالق تبرتع

إذ خول القانون ، ١٩٤٧لقد أصدرت وزارة المالية حواالت الخزينة ألول مرة سنة ، إن أهميتها أخذت في التزايد في البالد النامية
إلى ثالثة ماليين ) ١٩٥٣ -١٩٤٨(ثم ازدادت في الفترة ما بين ، لك الحواالت بمبلغ نصف مليون ديناروزير المالية إصدار ت

عندما تعرضت ، ١٩٥٨وخالل سنة ، لم تلجأ وزارة المالية إليها بسبب زيادة عوائد النفط) ١٩٥٧ -١٩٥٤(وفي المدة ، دينار
وزير المالية االستقراض من البنك المركزي بإصدار ، ١٩٥٨لسنة  ٥خول القانون رقم ، خزينة الدولة إلى العجز النقدي المؤقت

، السياسة المالية في العراق، سعيد عبود السامرائي: مليون دينار للمزيد من التفصيل ينظر ٦,٤حواالت خزينة بمبلغ 
  ٢٦٤ص.٢٦٣ص

 ٤٩ص، المصدر السابق، علي غافل حسن) ٣(
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١٢٦ 
 

أو أجر المثل المعين  الزراعي اإلصالححصة لتحقيق الضريبة أو  نوع من طرق التحقيق المبينة إيبتطبيق 
 األميرية األرضالقانون في المادة الثانية على كل من زرع  وأشار، )١(بهذا القانون على إي نوع من المحاصيل 

تجاوز نسبة ن ال يأوزارة المالية على  إلى عنها الجت يكون ملزما بدفع اجر المثل أوالصرفة بالخضراوات 
يستخرج  نأوفي المادة الثالثة أشار القانون على  ،المماثلة لها في طريقة الري األراضي المفروضة في الضريبة

 إحكام هذا وفق إلى الحكومة الحاصل قبل قسمته ويكون ملزما بدفعهاأصل صاحب األرض الضريبة من 
  .)٢(وتستقطع الضريبة من حصة اإلصالح الزراعي من الحاصل في األراضي التي تحت إدارته ، القانون

مال المصرف العقاري  رأسزيادة  إلى ادع إذهاشم جواد وزير المالية ونالت قضية السكن اهتمامات       
من المشاكل الرئيسة في  اإلسكانليعلمها بأن مشكلة  وزارة التخطيط وخاطب، اإلسكانليتسنى له القيام بمشاريع 

 ،الكافية باألموال اإلسكانوذلك عن طريق تمويل مشاريع وتتطلب حلوال جذرية لتوفير المساكن للمواطنين ، البلد
منها اشتراك ، ضرورية لفوائد عدة اإلسكانمساهمة المصرف العقاري في حل مشكلة  نأترى وأن وزارة المالية 

 باألرضوضمان استرداد القروض تكون مضمونة ، اإلسكانبتمويل جزء ال بأس به من عملية  األهليالقطاع 
السنوية والفوائد وهذه العملية تتوسع كلما توسعت موارد  اإلقساطملية استردادها مستمرة بدفع والبناء وان ع

وتصميمه والمواد المستعملة في البناء في الدور التي تشيد  فضال عن ذلك حرية اختيار موقع السكن، المصرف
 األموالاعتذرت عن تقديم  طيطالتخوزارة  نأ إال،بقروض من المصرف العقاري والتي تنسجم ورغبات المقترضين

  .)٣(١٩٦١ لسنة القادمةووعدت بتنفيذ ذلك الطلب في ا للمصرف العقاري لالزمة

 هاشم جواد اقتراحا إلى مجلس الوزراء تضمن وزير المالية قدم النقدية واألوراقفيما يخص المسكوكات و      
 سنة  تموز ١٩جمهوري في وعلى اثر ذلك صدر مرسوم  طبع شعار الجمهورية العراقية على العملة العراقية

التي و  المرعية النقدية المتداولة بموجب القوانين والمراسيم واألوراقالذي نص على عد جميع المسكوكات  ١٩٦٠
بقي الدكتور هاشم جواد و ، )٤( ١٩٦١كانون الثاني  ٦يصح تداولها اعتبارا من  الل شعار الجمهورية تحم ال

وفي ، المتحدة لألمم سفيرا بعد ذلك عينثم ، ١٩٦٣اعتقل بعد سنة ، )٥( ١٩٦٠ آب ١٩لغاية لمالية وزيرا ل
ارفد المكتبة العراقية بالعديد من البحوث ، ١٩٦٩بيروت حيث اغتاله سائق سيارته وهو فلسطيني وذلك سنة 

عوامل نشوء (، )١٩٥٦مقدمة في كيان العراق االجتماعي (و، )١٩٤٢العمل والعمال في العراق  أحوال(منها 
، )١٩٦١السياسة الخارجية للجمهورية العراقية(،)١٩٦٠القضية الجزائرية (،)١٩٥٤وتطور تشريع العمل الحديث 

                                                            

  ١٩٦٠آب  ١في ، ٣٨٣العدد ، الوقائع العراقية) ١(
  ٥٠٨ص.٥٠٦ص، القسم األول ، ١٩٦٠مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٢(
  ٥٠ص.٤٩ص، المصدر السابق،علي غافل حسن) ٣(
 ٢٠في ، ٣٧٦العدد ، الوقائع العراقية، ٤٥٣ص، في عامها الثالث ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة ، تموز ١٤لجنة الدعاية الحتفاالت ) ٤(

  ١٩٦٠تموز  ٢٢في  ،٨٦٨٨العدد ، جريدة الزمان، ١٩٦٠تموز 
 ٤٥٤ص، مذكراتي، محمد حديد، ٢ص،المصدر السابق ، جاسم محمد الذهبي ) ٥(
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١٢٧ 
 

ومي في العراق بين تخطيط االقتصاد الق(و، )بلغراد - سياسة عدم االنحياز(و، )االستعمار إنهاءحول (
  )١() التخصيص والتنفيذ

  : عبد اللطيف الشواف) ٣(
ينتسب إلى عائلة الشواف ، )٢( ١٩٢١ولد في بغداد سنة ، سياسية واقتصادية واجتماعيةو قانونية شخصية       

العالية نشأ وتشبع بالقيم ، معروفة بمركزها الديني المرموقفي الكرخ من بغداد وهي من العوائل المحترمة وال
جده القاضي المفتي طه الشواف وأبيه القاضي علي الشواف وعمه العالمة كبير قضاة بغداد  برعاية وطلب العلم

، )٥(عبد الوهاب الشوافوالعقيد  ،)٤(اللواء محمد عبد الملك الشواف كل من وهو ابن عم ،)٣(عبد الملك الشواف
سنة  بتفوق عالببغداد ونال شهادتها  كلية الحقوقوالتحق في ، والثانوية في البصرة دراسته االبتدائية أكمل

في قاضيا في مدينته  ذلك عين بعدلي من الزمن مدةمارس المحاماة لوبعد إكمال دراسته الحقوقية ، ١٩٤٤
 المستوردة األموال القسم القانوني في مديرية بغداد ليتولى إلىقل تنثم ا ،)٦(١٩٤٧سنة  محكمة صلح البصرة

ب ومديرا لجمعية ثم شغل منصب رئيس مجلس تجارة الحبو  ،)٧(والتي زامل فيها عن قرب نخبة من المثقفين

                                                            

 ٢٣٣ص.٢٣٢ص، أعالم عانيون في التاريخ الحديث والمعاصر، نوري عبد الحميد العاني ) ١(
  ٩٧٦ -٧٠االضبارة الشخصية لعبد اللطيف علي طه الشواف المرقمة ع ، ع.م.ن) ٢(
  ٢٣٦ص، )٢٠١٣، لندن(، دار الوراق للنشر، ١ط، شخصيات نافذة، فعبد اللطيف الشوا) ٣(
والتحق بالجيش  ١٩٣٠تخرج من كلية الطب ، ١٩٣٠وأكمل دراسته اإلعدادية في بغداد سنة ، ١٩١٧ولد في البصرة سنة ) ٤(

ذن والحنجرة من الكلية ونال شهادة التخصص في إمراض األنف واإل، ١٩٣٧دخل كلية الطب العسكرية في لندن ، برتبة مالزم ثان
تدرج في الرتب العسكرية وأصبح بعد الثورة مديرا للشؤون الطبية العسكرية برتبة أمر لواء ، ١٩٥٥الملكية للطب والجراحة في لندن 

المصدر ، حسن لطيف الزبيدي: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٦٣شباط  ٨وحتى ١٩٥٩شباط  ٧ثم تسنم منصب وزير الصحة في 
  ١٦٦ص، المصدر السابق، جاسم محمد الذهبي، ٥٥٤ص، السابق

ثم أكمل تعليمه في ، دخل الكلية العسكرية بعد إتمام تعليمه الثانوي وتخرج فيها برتبة مالزم ثان، ١٩١٦ولد في بغداد سنة ) ٥(
، ظيم الضباط األحرارأصبح عضوا في اللجنة العليا لتن، وبعدها في مدرسة كبار الضباط في ديفابرس في بريطانيا، كلية األركان

وبعد نجاح الثورة عين ، منصب مدير فرقة التدريب في مديرية التدريب العسكري في وزارة الدفاع، ١٩٥٨تموز  ١٤شغل قبل ثورة 
محمود : للمزيدينظر، آمر حامية الموصل ومن هناك قاد حركة عسكرية كانت تهدف إلى اإلطاحة بحكم الزعيم عبد الكريم قاسم

خليل ، ٧٦ص، )١٩٨٧، بغداد(، مكتبة اليقظة العربية، ١ط، فصل من تاريخ العراق المعاصر ١٩٥٩الموصل القومية  ثورة، الدرة
، دار الحرية للطباعة، تموز ١٤من موسوعة ، ٤ج، وعبد الوهاب الشواف، الصراع بين عبد الكريم قاسم والشيوعيين، إبراهيم حسين

   ١٩ص، )١٩٨٨، بغداد(
  ٩٧٦ -٧٠االضبارة الشخصية لعبد اللطيف علي طه الشواف المرقمة ع ، ع.م.ن) ٦(
وكذلك الشخصية التقدمية ناظم ، والفنان األديب نوري الراوي، وحسين عبد العال، كبدر شاكر السياب زميله في مدارس البصرة) ٧(

ناظم الزهاوي ، عبد المنعم األعسم: لتفصيل ينظرللمزيد من ا ١٩٥٨تموز  ١٤الزهاوي الذي استوزره عبد الكريم قاسم بعد ثورة 
، نقابة المحامين، الجمهورية العراقية، ١٥٦ص.١٥٥ص، )٢٠١٤، بغداد(، مطبعة الوراق للنشر، ١ط، رجل الدولة واإلصالح

  ٢٠١ص، )١٩٨٧، بغداد(، مطبعة واوفسيت، جدول المحامين
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 ثورة بعد ن إلشغال مراكز متقدمة في الدولةوقد أهلته كفاءته واستقالله وحماسه الوطني المتز  ،)١( التمور العراقية
 وزيرا للتجارة في قاسماختاره بالغة الحراجة إذ ع الزعيم عبد الكريم قاسم كانت ولعل تجربته م، ١٩٥٨ تموز ١٤

أسهم  فلعب دورا فاعال كعادته إذ، )٢(في أدق الظروف السياسية وأشدها خطرًا على البالد، ١٩٥٩ سنة منتصف
وخاصة فيما يتعلق بالقانون  األجنبيةللتحرر من السيطرة  النفط في مجالوتحقيق عدد من االنجازات  إنضاجفي 
مقراطيا لكن بميول عرف بكونه دي، )٣(وٕاعداد الدستور مع البلدان المختلفة وتطوير العالقات التجارية ،٨٠رقم 

من الوزير الذي سبقه  أكثر شخصية مقبولة من وجهة نظر البريطانيينمنه األمر الذي جعل  يسارية معتدلة
  .)٤( إبراهيم كبة

تشرين الثاني  ١٥ - ١٩٦٠آب  ١٩(بين ما  للمدةتولى عبد اللطيف الشواف وزارة المالية وكالة      
من اهتمامه ومنها تنظيم الميزانية العامة للدولة  أولت إعمالتوليه وزارة المالية قام بعدة مدة وخالل ، )٥()١٩٦٠
الزراعي  لإلصالحالهيئة العليا تغطية نفقات فيما يتعلق ببموازنة تكميلية لتغطية نفقاتها وخاصة  إلحاقهاخالل 

لتوزيعها على جميع الفالحين في  طن من الحنطة إلف ٥٠لها لشراء  إضافية التي طالبت بتخصيص مبالغ
 ةفي ميزاني ات ماليةبالنظر لعدم وجود اعتماد، )١٩٦١ - ١٩٦٠( بل بداية الموسم الزراعيالمناطق الديمية ق

 الميزانية إلىيعادل هذه الكلفة  ما بإضافة الشوافعبد اللطيف لهذا قام و ، لمالفاة كلفة هذه البنود، ١٩٦٠ سنة
نظرا لحاجة ، دينار) ٢,٠٠٠,٠٠٠(مبلغ قدره باألموال الالزمة للمصرف العقاري  فضال عن توفيره ،)٦( العامة

المصرف إلى المال الكافي للمساهمة في إقراض الجمهور لغرض بناء دور سكنهم بأوسع نطاق وبغية تمكينه 
                                                            

وهدف الجمعية تحسين إنتاج التمور  ،ومرتبطة بوزارة االقتصاد ا بغدادمركزه، ١٩٥٢لسنة  ٣٧تأسست بموجب القانون رقم ) ١(
، وٕايجاد أسواق عالمية لتصريفها، وتنظيم تجارتها وكبسها وصناعتها وتصديرها والدعاية لها في الخارج، وحمايتها وتثبيت أسعارها

لغرض  ٦٦اقية بموجب القانون رقم مصلحة التمور العر  سمبأحولت جمعية التمور العراقية إلى مصلحة حكومية  ١٩٦٠وفي سنة 
  ١٣٤ص، المصدر السابق، جحيو عبود الجوراني رحمن مخيلف: توسيع نشاطها التجاري داخليا وخارجيا للمزيد من التفصيل ينظر

، )٢٠٠١، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، ٣ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، نوري عبد الحميد العاني وآخرون) ٢(
  ١٥٦ص.١٥٥ص، المصدر السابق، عبد المنعم األعسم، ١٢ص

  ٩٥ص، )٢٠١٢، دمشق(، دار الحصاد، ١ط، تموز وعبد الكريم قاسم في بصائر اآلخرين ١٤ثورة ، عقيل الناصري) ٣(
تخرج الحقوق التي كلية  توجه نحو هكان مياال لدراسة االقتصاد لكنولد في بغداد ونشأ فيها، ): ٢٠٠٤-١٩١٩(إبراهيم كبه ) ٤(

مارس التدريس في ، انخرط في سلك الوظائف الحكومية فعيين مدققا ومخمنا لضريبة الدخل في وزارة المالية ،١٩٤١منها سنة 
، عين وزير ١٩٥٨تموز  ١٤إعدادية التجارة ومدارس أخرى وكلية التجارة واالقتصاد، ومارس المحاماة لمدة من الزمن حتى 

عين وزيرًا لإلصالح  ١٩٥٩رة في العهد الجمهوري، أبرم عدة اتفاقيات اقتصادية مع دول اشتراكية، في سنة لالقتصاد في أول إدا
توفي ببغداد له مؤلفات كثيرة تزيد على الثالثين، فضًال عن دراسات وبحوث في مختلف الصحف الزراعي ووزيرًا للنفط بالوكالة،

، ١ط، ٢٠٠٤ -١٩١٩إبراهيم كبة ودوره السياسي والفكري في العراق ، راوياحمد مريح المنص: للمزيد من التفصيل ينظر ٢٠٠٤
 )٢٠١٤، بيروت(، مكتبة النهضة العربية

   ١٥٨ص، المصدر السابق، حمد الذهبيجاسم م) ٥(
 ٥٨٤ص، القسم األول،  ١٩٦٠ة لسنة مجموعة القوانين واألنظم) ٦(
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واالتفاق على تسديد القرض لمدة ، الحكومة على عاتقها القيام بها أخذتالتي  اإلسكانمن االشتراك في مهمة 
  .)١( خمس سنوات

ميناء  إلدارة ،مليون دينار) ٧,٤٢٠,٩٣٠(قدره  بتهيئة مبلغ عبد اللطيف الشواف الماليةص وزير حر       
والقيام ، قلزيادة تصدير النفط بكميات أكثر مما عليه في الساب، ١٩٦٠حفر سد الفاو لسنة البصرة ومشروع 

لسرعة تصدير المنتجات العراقية وضمانا ، ة وتكميلية وجديدة للميناء ومشروع سد الفاوبمشاريع عمرانية رئيس
ومن هنا يتبين حرص وزير المالية  ،)٢( وسهولة دخول البضائع المستوردة إلى العراق دعما لالقتصاد الوطني

عبد اللطيف الشواف على المال العام، بتقليل النفقات غير الضرورية وتحجيمها وتخصيص هذه المبالغ إلى 
  .المشاريع اإلستراتيجية للبالد

لسنة  ٤١وبمقترح من وزير المالية عبد اللطيف الشواف تم تعديل قانون تنظيم تجارة االسمنت رقم       
لتصدير  يد إعاناتحدت ،)٣( مصلحة المبايعات الحكومية إدارةليتسنى لوزير المالية بناء على اقتراح ، ١٩٦٠

كما حصل وزير المالية عبد اللطيف ، )٤(المستوردة  األسواق بأسعارمرتبطة  اإلعانةالسمنت وتكون هذه 
المعدل لقانون إطفاء حق العقر رقم ، ١٩٦٠لسنة  ٦٢الشواف على موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون رقم 

  .)٥(دون غيرها لى عقاراتها ع الجباية حق من القانون المذكور وٕاعطائها اء دوائر األوقافإلعف، ١٩٦٠لسنة  ٨

مجلس  مقترحا إلى الشواف وزير المالية عبد اللطيف قدموألجل تهيئة الكوادر الالزمة لوزارة المعارف      
لدعم وزارة المعارف من خالل سد النقص في  ،١٩٦٠لسنة  ٢٤الخدمة المدنية رقم  الوزراء لتعديل قانون

ن يجري أسية على سنة درا أمدهاكوادرها التدريسية وخاصة اللغة العربية من خالل فتح دورات لرجال الدين 
 ،١٩٥٨لسنة  ٣٩قانون المعارف رقم  إلىمعلمين على المالك االبتدائي استنادا  بدرجة تعيين الناجحين منهم

، )٦(جي هذه الدورات وتثبيت رواتبهميمعالجة تعيين خر  إلىالمعدل الن قوانين الخدمة المدنية السابقة لم تتطرق 
التعديل الوزاري الخامس الذي أجراه الزعيم عبد الكريم قاسم  لغايةف الشواف وزيرا للمالية وكالة استمر عبد اللطي

                                                            

 ١٩٦٠أيلول  ١٣في ، ٤١٠العدد ، الوقائع العراقية ) ١(
 .٦٠٩ص، القسم األول ،  ١٩٦٠مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٢(
والمالية  اإلداريةبوصفها شخصية معنوية تجارية مستقلة في شؤونها ، ١٩٥٩لسنة  ١٧٣تأسست بموجب القانون رقم ) ٣(

النفع العام وخدمة  مركزها في بغداد ولها فروع في داخل العراق وخارجه، وكان الغرض منها تحقيق، وبرأسمال حكومي خالص
وعملت على مراقبة ارتفاع األسعار وتوفير البضائع الضرورية وحماية المستهلك والمنتج وتصريف ، عملية التنمية االقتصادية

دراسة "غرفة تجارة الموصل ، صالح عريبي عباس: الفائض من اإلنتاج، وتنفيذ االتفاقيات التجارية للمزيد من التفصيل ينظر
    ١٣٠ص، )٢٠١٠، عمان(، دار غيداء للنشر والتوزيع، ١ط، "فية سياسيةاقتصادية ثقا

  ٦٢٠ص.٦١٩ص، القسم األول،  ١٩٦٠مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٤(
  ٦٢٢ص.٦٢١ص، المصدر نفسه) ٥(
  ١٩٦٠تشرين الثاني  ٥في ، ٤٣٦العدد ، الوقائع العراقية ) ٦(
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١٣٠ 
 

الهيئات باماة مجددا والمشاركة المحممارسة مهنة  إلىلينصرف ، )١( ١٩٦٠تشرين الثاني  ١٥على وزارته في 
البنك  منصبا حكوميا ما عدا محافظيةولم يتقلد بعد ذلك ، واللجان الخاصة باالقتصاد والقانون وشؤون النفط

 عبد اللطيف الشوافتميز  ،)١٩٦٢كانون األول  ٣١ -١٩٦٠تشرين الثاني  ١٥( ما بين مدةالمركزي لل
مع الحفاظ على العالقات عبد الكريم قاسم  الحكومة العراقية برئاسةاستطاع الخروج من  إذ، المرنة دبلوماسيتهب

 الشواف غادر، ١٩٦٨لبعث الثاني سنة وبعد انقالب حزب ا، )٢( المختلفةاإلطراف الطيبة معه ومع جميع 
تاركا سمعة ، ١٩٩٦عواصم كثيرة حتى وفاته سنة واخذ يتنقل بين ، مدة من الزمنلوبقي فيها  العراق إلى القاهرة
وٕارثا قانونيًا واقتصاديًا غنيًا بعضه يدخل في باب الرؤى اإلستراتيجية التي كلف في إعدادها من ناصعة البياض 

ولعل مشروعي الدستور الدائم  ،والتاريخية األدبيةالنتاجات  إلى إضافة، قبل هيئات ومنظمات عربية ودولية
قاسم ثم عبد الرحمن عارف كان من في عهدي عبد الكريم  المتميزين مع نخبة من رجال القانون أعدهمااللذين 

برايت وقضية النفط .ن.د(و ) حول قضية النفط في العراق(كتبه المطبوعة  إلى باإلضافةهذا ، انجازاته المعتبرة
  .)٣() آخرونعبد الكريم قاسم وعراقيون (و ) شخصيات نافذة(و ) في العراق

      : مظفر حسين جميل) ٤(

ثم دخل كلية ، يهاف واإلعداديةدراسته االبتدائية  أتم، )٤(١٩١٨بغداد سنة باحث ومحلل تجاري ولد في      
مصر  إلىثم رحل ، سنتينمدة مظفر حسين المحاماة لمارس ، )٥(١٩٤١الحقوق العراقية وتخرج منها سنة 

في  األوللمواصلة دراسته العليا حيث حصل على شهادة الدكتوراه في علم االقتصاد السياسي من جامعة فؤاد 
في في التدريس العراق عمل  إلى عودتهوبعد ، )٦(" سياسة العراق التجارية"عن أطروحته ، ١٩٤٩القاهرة سنة 

، )٨(ثم عين مدرسا في كلية التجارة واالقتصاد، )٧(١٩٥٠سنة كانون الثاني  ٥اعتبارا من  كلية الحقوق العراقية
لبنك التابع ل واألبحاث اإلحصاءا لقسم مدير  أصبححيث  البنك المركزي العراقي إلى بعد ذلك نقلت خدماته

                                                            

  ١٥٨ص، المصدر السابق، محمد جاسم الذهبي) ١(
  ٣٩٩ص، المصدر السابق، حسن لطيف الزبيدي، ٢٣٥ص، شخصيات نافذة، عبد اللطيف الشواف) ٢(
  ١٥٦ص، المصدر السابق، عبد المنعم األعسم) ٣(
  ٠٤٣٥٠٠٣/٣١االضبارة الشخصية للدكتور مظفر حسين جميل المرقمة ، ع.ت .م) ٤(
 .٣٥١ص، المصدر السابق، محمود فهمي دروش وآخرون) ٥(
، حميد المطبعي إعالم العراق في القرن العشرين، ٠٤٣٢٥٠٠٣/٣١اضبارة الدكتور مظفر حسين جميل المرقمة ، ع.ت .م) ٦(
 .٢٤٥ص، ٣ج
للمزيد ،  ١٩٥٠من أيار  ١٣واستمر في وظيفته لغاية ، ١٩٥٠كانون الثاني  ٤في ، ٥٣٢أمر وزارة المعارف المرقم : ينظر) ٧(

  ٠٤٣٢٥٠٠٣/٣١مظفر حسين جميل المرقمة االضبارة الشخصية للدكتور ، ع.ت .م: ينظر
 .٥٨٨ص، المصدر السابق، حسن لطيف الزبيدي) ٨(
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 حزيران ٢ حافظ البنك المركزي فيثم عين نائبا لم، )١٩٥٩حزيران  ١ - ١٩٥٠أيار  ١٤(للفترة ما بين المركزي 
  .)١(١٩٥٩ سنة

عبد  أجراهمظفر حسين جميل وزيرا للمالية اثر التعديل الوزاري الذي عين ، ١٩٦٠تشرين الثاني  ١٥ي وف      
 ٢٤ - تشرين األول ٦(ما بين  والتجارة للمدة النفطتي وزار وكالة ه باإلضافة إلى تولي، )٢(الكريم قاسم على وزارته 

تقسيط الديون منها المالية ضايا القمعالجة العديد من  إلىمظفر حسين سعى  ،)٣( )١٩٦٢تشرين الثاني 
ست سنوات بسبب عوامل مالية  أقصاهامدة  إلى األراضي أصحابالمترتبة على دافعي الضرائب من 

بناء على تأييد مدير الواردات العام بأن أحوال المكلف االقتصادية تستوجب مثل  يعانون منها واقتصادية طارئة
  .)٤(وفق الضوابط المالية وبشكل ال يؤثر على مستواهم المعيشي مما اقتضى معالجة قضاياهم ،هذا التقسيط

لمعالجة مشكلة التجاوز على  مظفر حسين جميلوكان من جملة التدابير التي اتخذها وزير المالية      
، )٥(تلك األراضيعلى ات التجاوز على مختصة في وضع حد  لجنة ماليةاألراضي األميرية الصرفة تشكيل 

 النقدية األوراق بسحبالمتعلق ، ١٩٦١لسنة ١الوزراء بإصدار قانون رقم نالت اقتراحاته موافقة مجلس و 
وخاصة في المناطق  العراقية تحمل شعار الجمهورية التي ال والمسكوكات القديمة والمتنوعة لدى الجمهور

يصح حرمانهم من ملكيتهم  انه ال رأىحيث  ،لذين لم يتيسر لهم التبديل خالل المدة المحددةبالنسبة ل ،النائية
بالرغم من القوانين والمراسيم الجمهورية التي صدرت في بداية العهد الجمهوري ، أخيرةفرصة  إعطائهمقبل 

فقد ظلت العملة العراقية التي صدرت خالل العهد الملكي بموجب قانون العملة ، بخصوص العملة الجديدة
زي العراقي وذلك بمنح صالحية للبنك المرك، هي العملة المتداولة في العراق، ١٩٣١العراقية الصادر في نيسان 

                                                            

واألمر الوزاري لوزارة المالية المرقم ، ١٩٥٠أيار  ٩في  ١٤٦/١٠٤حسب األمر اإلداري لوزارة المالية المرقم : ينظر) ١(
، ع.ت .م: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٥٩ر أيا ٣٠في ، ٣٧٢والمرسوم الجمهوري المرقم ، ١٩٥٩حزيران  ٢في  ٢٢١/١٥٣١٧

، إعالم العراق في القرن العشرين، حميد المطبعي، ٠٤٣٢٥٠٠٣/٣١االضبارة الشخصية للدكتور مظفر حسين جميل المرقمة 
 ٢٤٥ص

 .٣٥١ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون، ٥٨٨ص، المصدر السابق، حسن لطيف الزبيدي) ٢(
تشرين الثاني  ٢٤في ، ٦١٣والمرسوم الجمهوري المرقم ، ١٩٦٢تشرين األول  ٤في  ٥٢١الجمهوري المرقم  بموجب المرسوم) ٣(

  ٠٤٣٢٥٠٠٣/٣١اضبارة الدكتور مظفر حسين جميل المرقمة ، ع.ت .هـ: للمزيد ينظر ١٩٦٢
 ٦٨٦ص.٦٨٥ص، القسم األول،  ١٩٦٠مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٤(
وضع نص جزائي بمعاقبة المتجاوزين على األراضي األميرية الصرفة يعاقب فيه التجاوز بالحبس لمدة  أوصت اللجنة بضرورة) ٥(

:  أو بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على خمسمائة دينار للمزيد من التفصيل ينظر، ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة
 ٧٠٨ص.٧٠٧ص، القسم األول، ١٩٦٠وعة القوانين واألنظمة لسنة مجم
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أو الجهة التي يخولها الستبدال األوراق النقدية والمسكوكات التي تصبح غير قانونية بموجب المرسوم الجمهوري 
  .)١(من الشهر نفسه  ٣١لغاية و  ١٩٦١كانون الثاني  ٦وذلك اعتبارا من يوم ، ١٩٦٠لسنة  ٤١٥رقم 

بتعديل قانون ضريبة مقترحا إلى مجلس الوزراء وزير المالية مظفر حسين جميل م دقفضال عن ذلك       
هذه الضريبة على صغار مالكي  ءلتخفيف عب، ١٩٦١لسنة  ١٦بالقانون رقم ، ١٩٥٩لسنة  ١٦٢العقار رقم 

والمساعدة على  ،ولغرض تشجيع الحركة العمرانية وتنشيط الصناعات والحرف المرتبطة بها العقار ومتوسطيهم
وفرض ضريبة مباشرة  األرضرسوم االستهالك وضريبة  بإلغاءوقام  ،)٢(جاراتتوفير دور السكن وخفض اإلي

ونوع المتصرف بها وهي نسب  األرض إرواءالزراعية وتتراوح نسبة الضريبة حسب طريقة  األراضيواحدة على 
الضريبية على الفالحين وهم  األعباءلتخفيف ، تستوفى فيما مضىكانت تقل كثيرا عن مجموع النسب التي 

  .)٣(ورفع مستوى معيشتهم  إنتاجهمبقصد زيادة قوتهم الشرائية وتمكينهم من تحسين و طبقاته  وأفقرالشعب  أغلبية
لسنة  ١٥٧وبمقترح من وزير المالية مظفر حسين جميل تم تعديل قانون ضريبة التركات والمواريث رقم        
المجاالت المفيدة التي تخدم االقتصاد  لتشجيع رؤوس األموال في، ١٩٦١لسنة  ١٧بالقانون رقم ، ١٩٥٩

الوطني وال سيما في حقلي الصناعة واألعمار وبالنظر لما لمسته السلطة المالية من مصاعب إثناء تطبيق 
مظفر حسين  وزير المالية عرضعالوة على ذلك ، )٤( ١٩٥٩لسنة  ١٥٧قانون ضريبة التركات والمواريث رقم 
المداولة من قبل المجلس  وبعد، ١٩٦٠لسنة  ٢٥تعديل قانون المالك رقم جميل مقترحا على مجلس الوزراء ب

 تقل أهمية عن غيرهم إلنصاف مأموري أمالك األلوية لجعلهم في وظائف ال، ١٩٦١لسنة  ٢٦صدر قانون رقم 
في األلوية كمدير الواردات أو مدير ضريبة العقار وذلك بإبدال عناوينهم الوظيفية من  راء اآلخرينمن المد

وإلحداث وظائف مأموري المال في النواحي لتالفي النواقص في مالك ، مأموري أمالك إلى مديري أمالك
اإلعمال األخرى ومن ، )٥(الواردات بغية جباية الضرائب في مواعيدها خاصة بعد تطبيق ضريبة األرض الزراعية

ردة من قبل الحكومة الحتفاالت الرابع النارية المستو  األلعاب إعفاءوزير المالية مظفر حسين جميل قام التي 
مظفر وزير المالية سعى فضال عن ذلك  ،)٦(١٩٦١لسنة  م الوارد الكمركيو من رس ،١٩٥٨ تموزعشر من 

بالميزانية العامة في حساب خزينة ، )٧(إيداع الموجودات النقدية للدوائر ذات الميزانيات الملحقة إلى  جميل حسين

                                                            

، )٢٠٠٥، بغداد(، بيت الحكمة، ٢ط، ٥ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، نوري عبد الحميد العاني وآخرون) ١(
 ١٩٦١كانون الثاني  ٥في ، ٦٢٠العدد ، جريدة األهالي، ١٣ص.١٢ص

  ١٩٦١آذار  ٢٢في  ٤٩٩العدد ، الوقائع العراقية ) ٢(
  ٧٠ص، )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، القسم األول، ١٩٦١مة لسنة مجموعة القوانين واألنظ) ٣(
  ١٩٦١آذار  ٢٢في  ٤٩٩العدد ، الوقائع العراقية ، ٧٩ص، المصدر نفسه) ٤(
 .١٩٦١نيسان  ١٦في  ٥١٣العدد ، الوقائع العراقية) ٥(
 .١٣٩ص، القسم األول، ١٩٦١مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٦(
هي ميزانيات خاصة منفصلة عن ميزانية الدولة العامة تتضمن إيرادات ونفقات بعض اإلدارات أو : حقةالميزانيات المل) ٧(

 =ويرجع السبب في رصد ميزانيات مستقلة إلى الرغبة في تطبيق القواعد، المؤسسات التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة
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 إيراداتحيث كانت هذه المؤسسات تحتفظ بموجوداتها النقدية وما تحصل عليه من  ،الجمهورية العراقية
الذي  األمر،لة بصورة عامةدون الرجوع إلى الحسابات الختامية للدو  بحسابات مستقلة خاصة بها في المصارف

  .)١(بالشكل المطلوب عدم تنسيق موارد الدولة إلىيؤدي 

قانون المخصصات وذلك  بإحكامبشمول موظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية  رة الماليةكذلك قامت وزا      
لهذه  واألجورنسبة المخصصات وحددت ، ئر الرسمية والدوائر شبه الرسميةالفوارق بين دوا إزالةبقصد 

الحد الذي يراه المجلس مناسبا  إلىمع جواز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء %  ٤٠بنسبة  المؤسسات
أقسام المديريات التابعة للوزارة وباألخص  على إداريةتعديالت عدة يت وأجر  ،)٢(وذلك في الحاالت االستثنائية 

قسم الضرائب الزراعية  ومن هذه األقسام ،هافي إدارية أقساممديرية الواردات العامة من خالل استحداث عدة 
كما اقترح وزير المالية مظفر  ،)٣( الالزمة باألموالالميزانية العامة  رفدفي مسعى منه ل وقسم الضرائب العقارية

من قبل  ألغيتالتي ، ١٩٦٢لسنة ، )٥(واالكتتابات ، )٤(حسين جميل على مجلس الوزراء قانون اليانصيبات
اليانصيب  إجراءجديدة تؤمن تنظيم  إحكام إضافةاالجتماعي وذلك من خالل  لإلصالححكومة الثورة توخيا 
لمؤسسات والشركات التي المالية شمول موظفي ا في وزارة أيضاومن انجازاته ، )٦( أكملواالكتتاب على وجه 

نا إلى البلد وضما األموالعا لجلب رؤوس يتشج المدني التقاعدصندوق بمخصصات قانون  تقدم خدماتها للبلد

                                                                                                                                                                                                     

وكذلك الرغبة في معرفة مدى أربحيتها ، ومية التي تتسم بالتعقيد والجمودالمتعلقة بالنشاط الخاص عليها بدال من القواعد الحك=
وقد فصلت هذه الموازنات عن الموازنة العامة بتأثير الظروف السياسية واالقتصادية التي مرت بها هذه ، بمقارنة نفقاتها بإيراداتها

ن انفصالها عن الميزانية االعتيادية بمدخوالتها وبالرغم م، أو عند انتقال ملكيتها إلى الحكومة، المؤسسات عند تأسيسها
فهي ليست مستقلة عنها تماما بل أنها تعرض على البرلمان لتصديقها كجزء من الميزانية العامة وتصدر بنفس قانون ، ومصروفاتها

دار ، ١ط، يبيالمالية العامة والتشريع المالي والضر ، عادل فليح العلي: الميزانية العامة للمزيد من التفصيل ينظر
  ٥٢٦ص.٥٢٥ص، )٢٠٠٧،عمان(،الحامد

 . ١٩٦١حزيران  ٧في  ٥٣٥العدد ، الوقائع العراقية) ١(
 .٢٧١ص، القسم األول ، ١٩٦١مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٢(
 .٨٣ص، القسم الثاني، سهفالمصدر ن) ٣(
العملية التي يسمح بها للجمهور باالشتراك فيها لغرض الحصول على نقود أو إي مال آخر باالقتراع أو الحظ  :اليانصيب) ٤(

إما االكتتاب هو جمع النقود أو األموال من الجمهور لتحقيق منفعة من المنافع العامة أو لمقصد خيري أو ، وبإشراف وزير المالية
لمباشر أو بإقامة حفالت أو العاب عامة أو مباريات أو أسواق خيرية أو توزيع شارات ديني أو ثقافي أو رياضي بطريقة التبرع ا

، مطبعة الحكومة، ١٩٦٢مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، وزارة العدل، الجمهورية العراقية: وبإشراف وزير الداخلية للمزيد ينظر
  ٤ص،)١٩٦٣، بغداد(
مهور لتحقيق منفعة من المنافع العامة أو لمقصد خيري أو ثقافي أو رياضي بطريق جمع النقود أو األموال من الج: االكتتاب) ٥(

دد عال، الوقائع العراقية: أو أسواق خيرية أو توزيع شارات للمزيد من التفصيل ينظرحفالت أو العاب عامة  التبرع المباشر أو بإقامة
  ١٩٦٢كانون الثاني  ١٦ي ف، ٦٣١

 ٩ص، ١٩٦٢لسنة وعة القوانين واألنظمة مجم) ٦(
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مؤسسات الرسمية موظفي اليضاهي مستوى  الذي يجعلهم في مستوى األمرالموظفين والمستخدمين  ألولئك
نظرا الن ، بما يتماشى والعدالة المرجوة لجميع المواطنينمن ناحية الحقوق التقاعدية  والمؤسسات شبه الرسمية

  .)١(القوانين التقاعدية السابقة كانت تخلو من هذه الحقوق واقتصرت على موظفي الدوائر العامة فقط 

الصالحة  األراضيفرض ضريبة سنوية على وزير المالية  تقام بهاالتي  األخرى اإلعمالوكان من جملة       
بحيث تكون هذه الضريبة حافزا لمالكي ، غير مبنية األراضيمادامت تلك  ،من قيمتها%  ١للبناء بنسبة 

كالهما مطلوب هما  األمرينالتخلص منها بالبيع مما يساعد على تحقيق احد  أوعلى المباشرة ببنائها  األراضي
وقد روعي في هذه الضريبة  ،أخرىمن جهة  لألراضيوتوفير عرض  ،من جهة النشاط العمراني وتوسعه

البعيدة عن مراكز النواحي  واألراضيتزيد مساحتها على ثمانمائة متر  ن عرصة واحدة الالمواطنين الذين يمتلكو 
  .)٢(العائدة للدولة  األراضيواالقضية فضال عن 

 ١٧,٠٠٠,٠٠٠تقديم مبالغ مالية كبيرة بلغت ما يقارب وحرص وزير المالية مظفر حسين جميل على       
ومشروع حفر سد الفاو  البصرة ميناءإلدارة لالضطالع بمشاريع إعمال عمرانية رئيسية جديدة مليون دينار 

وضمانا ، وزيادة تصدير النفط إلى الخارج بكميات أكثر ،خاصة بعد عقد عدد من االتفاقيات مع الدول األخرى
رفد ا، )٣( وٕايصالها للمستوردينالعراق  سهولة دخول البضائع األجنبية إلىلسرعة إصدار المنتوجات الوطنية و 

 الدكتور مظفر حسين جميل المكتبة العراقية والعربية بمجموعة من الكتب كانت رافدا مهما لها منها أطروحته
التي تناول فيها أوضاع العراق التجارية من فترة ما قبل الحرب ، )١٩٤٩سياسة العراق التجارية ( الموسومة

روابط الكتلة اإلسترلينية (و، )١٩٤٩مبادئ علم االقتصاد (و ،حرب العالمية الثانيةالعالمية األولى وحتى نهاية ال
 ،)٤(ونشر عددا من أبحاثه في الدوريات وقدم العديد من التقارير في الشؤون التجارية واالقتصادية ، )١٩٦١
، ١٩٦٣شباط  ٨قاسم في عبد الكريم الزعيم  حتى إحالل وزارة للمالية وزيراالدكتور مظفر حسين جميل  استمر

  .)٥(فالقي القبض عليه وأفرج عنه في وقت الحق 

سنوات تولى أربعة من  ء  تلك المدة البالغة حوالي أربعوالمالحظ من استعراض الوزراء في أثنا      
اقصر تلك الوزارات ، بالوكالةواثنان  أصلييناثنان منهم وزراء  الوزراء أي بمعدل وزير واحد لكل سنة،

تشرين  ١٥ -آب  ١٩(شهرين وسبعة وعشرون يوما  عمرا هي وزارة عبد اللطيف الشواف التي استمرت

                                                            

 ١٧٢ص، ١٩٦٢وعة القوانين واألنظمة لسنة مجم) ١(
 .١٩٦٢أيار  ٣١في ، ٦٧٦العدد ، الوقائع العراقية ) ٢(
 .١٩٦٢تموز  ٥في ، ٧١٣العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
حميد ، ٥٤ص، )١٩٧١، بيروت(، دار الطليعة، ١ط، مصادر الفكر العربي في االقتصاد في العراق، خير الدين حسيب) ٤(

 ٧٦٧ص، موسوعة إعالم وعلماء العراق، المطبعي
  ٥٨٨ص، المصدر السابق، حسن لطيف الزبيدي) ٥(
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١٣٥ 
 

تموز  ١٤(وأطولها عمرا هي وزارة محمد حديد والتي استمرت سنتان وثالثة أشهر ، )١٩٦٠الثاني 
من إما ، ومن ناحية التخندق العرقي والطائفي جميعهم من الطائفة السنية، )١٩٦٠ار أي ٣ - ١٩٥٨

ن ثقافة بعض هؤالء أكما يالحظ ، من الحزب الوطني الديمقراطي ناحية الخلفيات السياسية اغلبهم
 يناثن في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، ويالحظ أن دراستهم كانت الوزراء كانت ثقافة غربية، إذ

 وهذا ما ساعدهم كثيرا في التنفيذ واإلشراف على ،في القانون نينيحملون شهادات في االقتصاد واثمنهم 
 ١٤واالنحدار الطبقي لوزراء المالية في عهد حكومة ثورة  يوضح الوظائف) ١٦(والجدول رقم ، الوزارة عمالإ

  ١٩٦٣ - ١٩٥٨تموز 

  )١()١٩٦٣ -١٩٥٨( في عهد عبد الكريم قاسم المالية وزراء) ١٦(جدول رقم                

وعدد مرات أسم الوزير   ت
  تسلمه منصب وزارة المالية

تاريخ الوالدة   مدة توليه المنصب
  ومكانها

التحصيل   الهوية
  الدراسي

االنحدار   المهنة أو العمل
  الطبقي

  )١( محمد حديد  ١
  

 ٣ إلى ١٩٥٨تموز١٤
  ١٩٦٠ أيار

بكلوريوس   عراقي  الموصل ١٩٠٦
  اقتصاد

ووزير  إعمالرجل 
  للمالية

من أسرة 
  إقطاعية

  )١( جوادهاشم   ٢
  

 ١٩ إلى ١٩٦٠ أيار ٣
دكتوراه   عراقي  بغداد ١٩١١  ١٩٦٠أب 

  اقتصاد
ووزيرا  اً دبلوماسي

  للخارجية والمالية
من أسرة 
  متوسطة

٣  
  عبد اللطيف الشواف

)١(  

 ١٥ إلى ١٩٦٠أب  ١٩
  ١٩٦٠تشرين الثاني 

  بغداد١٩٢٦

  
بكلوريوس   عراقي

  حقوق
قاضيا ووزيرا 
  ةللتجارة والمالي

من أسرة 
  متوسطة

٤  
  مظفر حسين جميل

)١(  

 ١٩٦٠تشرين الثاني  ١٥
  عراقي  بغداد ١٩١٨  ١٩٦٣شباط  ٨إلى 

دكتوراه في 
االقتصاد 
  السياسي

من أسرة   وزيرا للمالية
  متوسطة

  

 

                                                            

، المركز العراقي للمعلومات والدراسات، ٢٠٠٣ -١٩٢٠دليل الوزارات العراقية : الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ١(
حسن لطيف ، ١٥٨ص، المصدر السابق، م محمد الذهبيجاس، ٢١٦ص.٢١٣ص ،)٢٠٠٧، بغداد(، دار نور الشروق، ١ط
  ٧٣٠ص.٧٢٦ص، المصدر السابق، بيديالز 
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  المبحث الثاني

  عهد عبد السالم عارفمرحلة  لمالية فيوزراء ا

إلنهاء سياسة  ،بما يتفق وسياسة الحكام الجددرات الدولة اغلب وزا وٕادارةأجريت تغيرات جوهرية في نظم       
 نأفبعد  ،في مجمل إدارة مؤسسات الدولة وحاول زرعهاعبد الكريم قاسم التفرد باتخاذ القرارات التي سار عليها 

عملوا على إقصاء ، )١( ١٩٦٣ في العراق في الثامن من شباط مقاليد الحكممجمل قوميون على ال سيطر
والقضاء على جميع األفكار التي تتعارض مع ميولهم  بسبب موقفهم المعارض من االنقالب الشيوعيين

لقد أنشئت أربع مؤسسات تشريعية وتنفيذية و ، )٢( سسات الدولةصبحت سائدة في جميع مؤ واتجاهاتهم التي أ
المجلس الوطني لقيادة و ، والحرس القومي، والحاكم العسكري، هي مجلس الوزراءاالنقالب للحكم في العراق بعد 

 ،عارف رئيسا للجمهوريةمحمد الذي يقضي بانتخاب العقيد عبد السالم و  ١٧البيان رقم  أصدر الذي، )٣(الثورة 
                                                            

ن بدأ أقاسم بعد انقالب عسكري قاده حزب البعث العربي االشتراكي على حكومة الزعيم عبد الكريم : ١٩٦٣شباط  ٨انقالب ) ١(
نشط الحزب بشكل كبير حيث استطاعت قيادته تشكيل لجنة أوكل إليها  ١٩٦٢وبعد سنة ، ١٩٥٩بالتخطيط إلسقاطه منذ سنة 

الح السعدي أمينا وعضوية كل من حازم جواد وطالب شبيب واللواء المتقاعد احمد تنسيق النشاط العسكري ضمت كال من علي ص
وكانت الخطة تتضمن السيطرة على معسكر ، ١٩٦٣شباط  ٨إذ رسموا الخطة العسكرية التي نفذت في يوم ، حسن البكر وآخرون

جوية فيه والسيطرة على لواء المشاة الثامن والمرسالت اإلذاعية والسيطرة على معسكر الحبانية واستعمال القوة ال )أبو غريب(
شباط بدأ تنفيذ االنقالب وكانت أولى عملياتها اغتيال الزعيم جالل االوقاتي قائد القوة  ٨وفي صباح يوم ، للتحرك باتجاه بغداد

كة أنها قامت الستمرار وأعلنت الحر ، الجوية على يد ميليشيا الحرس القومي التابعة للحزب التي شكلها للطوارئ والمهمات الخاصة
شباط وكان معه  ٩كما تم اعتقال الزعيم عبد الكريم قاسم يوم ، وانجازات الوحدة الوطنية للشعب، ١٩٥٨تموز  ١٤المسيرة لثورة 

وبعد مواجهة قصيرة مع أعضاء مجلس قيادة ، فاضل المهداوي وطه الشيخ احمد في مبنى وزارة الدفاع الكائنة في باب المعظم
وتم تعيين عبد السالم عارف رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة ، تم الحكم على عبد الكريم قاسم باإلعدام ونفذ فوراالثورة 

دار ، ١ط، من حوار المفاهيم إلى حوار الدم ١٩٦٣شباط  ٨عراق ، علي كريم سعيد: احمد حسن البكر للمزيد من التفصيل ينظر
، دار الحرية، ١ط، في العراق ١٩٦٣شباط  ٨ثورة ، صالح حسين الجبوري، ٦١ص.٤٥ص، )١٩٩٩، بيروت(، الكنوز األدبية

  ١٩ص، )١٩٩٠، بغداد(
  ٣١٥ص.٣١٧ص ،٣ج ،المصدر السابق، طوحنا بطا) ٢(
شباط من السنة ذاتها كانت فيه نسبة  ٨الصادر في ) ١٥(ووفق البيان رقم ، ١٩٦٣لسنة  ٢٥شكل بموجب القانون رقم ) ٣(

، حقة اذ بلغ مجموعهم احد عشر عضوا من مجموع أربعة عشر وهم كل من الفريق الركن صالح مهدي عماشالعسكريين هي السا
والرائد الركن أحمد حسن البكر، والمقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف، والرائد الركن حردان عبد الغفار التكريتي، والعقيد الركن 

در الحديثي، والعقيد ذياب العلكاوي، والعقيد الركن خالد مكي الهاشمي، والمشير عبد الكريم مصطفى نصرت، والرائد أنور عبد القا
الركن عبد السالم عارف، والنقيب منذر الونداوي، والعقيد طاهر يحيى، إما األعضاء المدنيين في المجلس فهم أعضاء القيادة 

لقد تمتع المجلس بصالحيات ، حميد خلخال ،القطرية لحزب البعث وهم كل من علي صالح السعدي وحازم جواد وطالب شبيب
حق ممارسة السلطة التشريعية في البالد وصالحيات القائد العام للقوات المسلحة وحق ) ١٥(واسعة إذ منح بموجب البيان رقم 

دستور والى ويعد هذا القانون بمثابة دستور وان كانت بعض مواده ال تمت بصلة إلى ال، انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة
 =وبعض األمور التنظيمية والوظيفية، المبادئ الدستورية خصوصا تلك التي حددت رواتب ومخصصات أعضاء المجلس الوطني
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صادر ال ١٨رقم بموجب المرسوم الجمهوري  األولى وتسمية أعضاء وزارته، )١(أحمد حسن البكروزارة وتشكيل 
لهم إلعماوفيما يلي عرض  ،وزراء ةخمس مدةلمالية خالل هذه العموما تولى وزارة ا، )٢(١٩٦٣شباط  ٨في 

  - :كاألتيوهم م وانجازاته

  : كبة األميرصالح عبد ) ١(

مــارس ، ١٩٣١العاليــة ســنة  تخــرج مــن دار المعلمــين ،١٩٠٩ ســنة بغــدادكبــة فــي  األميــرولــد صــالح عبــد       
فـــي األول مـــن شـــباط ســـنة  والنجـــف ،١٩٣١فـــي األول مـــن تشـــرين األول  الحلـــةفـــي  لمـــدة ســـنتين التـــدريسمهنـــة 
للدراسـة فـي الجامعـة  قدم اسـتقالته اللتحاقـه بالبعثـة العلميـة، )٣(١٩٣٢في األول من تشرين األول  وبغداد ،١٩٣٢

                                                                                                                                                                                                     

 وبما أن ضباط الجيش كانوا األغلبية في المجلس لذلك كانت كلمتهم هي العليا داخل المجلس وكان، كتب أمانة السر وغيرهكم=
جعفر عباس حميدي تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري : لهم أيضا تأثير كبير في قراراته للمزيد من التفصيل ينظر

، المصدر السابق، الغريري صالح خلف مشاي، ١٦ص.١٥ص، )٢٠٠٥، بغداد(، بيت الحكمة، ٢ط، ٦ج، ١٩٦٨ -١٩٥٨
  ١٩٦٣شباط  ١٢، في ١جريدة الجماهير، العدد ، ١٠٨ص

أكمل دار المعلمين ببغداد وتخرج منها سنة ، ينتمي إلى عشيرة البو ناصر التي تسكن في تكريت  ١٩١٤ولد في تكريت سنة ) ١(
وتنقل خالل عمله ، تخرج برتبة مالزم،  ١٩٣٨ثم عمل في التدريس لبعض الوقت التحق بعدها بالكلية العسكرية سنة ، ١٩٣٢

انتمى  ١٩٦٠تدرج في الرتب حتى أصبح زعيم ركن ، وفي سنة ، ١٩٥٨تموز  ١٤ة ساهم في ثور ، بأنحاء مختلفة من العراق
، وأصبح رئيسا  ١٩٦٣شباط  ٨لحزب البعث وأصبح عضوا في المكتب العسكري للحزب وكان له دور كبير في تنفيذ انقالب 

، تشدد وأصبح نائبا لرئيس الجمهوريةبإزاحة تيار البعث الم، ١٩٦٣تشرين الثاني  ١٨ثم أسهم مع عبد السالم عارف في ، للوزراء
أسهم مع مجموعة من العسكريين بانقالب ، أعتقل مع مجموعة من البعثيين بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم ١٩٦٤وفي سنة 

وأصبح رئيسا للجمهورية حتى استقالته في السابع عشر من ، ١٩٦٨واإلطاحة بحكم عبد الرحمن عارف في السابع عشر من تموز 
دار الحوراء ، ١ط، رجال العراق الجمهوري، عالء جاسم محمد الحربي: للمزيد من التفصيل  ١٩٨٢توفي سنة ، ١٩٧٩تموز 

  ٢٤٤ص، المصدر السابق، حسن لطيف الزبيدي، ٤٨ص، )٢٠٠٥، بغداد(، للطباعة والنشر
المقدم الركن و ، الوزراء ووزيرا للداخليةعلي صالح السعدي نائبا لرئيس ، تألفت الوزارة من أحمد حسن البكر رئيسا للوزراء) ٢(

وعزت ، وعبد الستار عبد اللطيف وزيرا للمواصالت، وطالب حسين الشبيب وزيرا للخارجية، صالح مهدي عماش وزيرا للدفاع
وعبد ، والسيد بابا علي وزيرا للزراعة، ومحمود شيت خطاب وزيرا للبلديات، ومهدي الدولعي وزيرا للعدل، مصطفى وزيرا للصحة

وعبد الستار ، وصالح عبد األمير كبة وزيرا للمالية، واحمد عبد الستار الجواري وزيرا للتربية والتعليم، العزيز الوتاري وزيرا للنفط
وحميد خلخال وزيرا ، وسعدون حمادي وزيرا لإلصالح الزراعي، وشكري صالح زكي وزيرا للتجارة، علي الحسين وزيرا لإلسكان

وفؤاد عارف ، وناجي طالب وزيرا للصناعة، وعبد الكريم العلي وزيرا للتخطيط، ومسارع الراوي وزيرا لإلرشاد، ةللشؤون االجتماعي
جعفر عباس حميدي تاريخ الوزارات العراقية في : وحازم جواد وزيرا للدولة للمزيد من التفصيل ينظر، وزيرا للدولة لشؤون األوقاف

جريدة الجماهير، ، ١٩٦٣شباط  ١٨في ، ٧٧١العدد ، الوقائع العراقية، ٢٣ص.٢٢ص، ٦ج، ١٩٦٨-١٩٥٨العهد الجمهوري 
 ١٩٦٣شباط  ١٢، في ١العدد 

 ١٩٣٢ط شبا ١٤في ، ٥٦٩واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٣١أيلول  ٨في  ٤٣٤٥األمر اإلداري لوزارة المعارف المرقم : ينظر) ٣(
محمود فهمي درويش ، ٣٢٦٦٥٠٠٣/٣١عبد األمير كبة المرقمة  االضبارة الشخصية لصالح، ع.ت. م :للمزيد من التفصيل ينظر

  ٧٦٥ص، المصدر السابق، وآخرون
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 University of(ة كاليفورنيـافتخــرج مــن جامعــ، األمريكيــةالواليـات المتحــدة  إلــىوبعــدها  ،فــي بيــروت األمريكيـة
California(  ويجيـد اللغتـين العربيـة ، علـى شـهادة البكلوريـوس فـي االقتصـاد فيهـا حصـل، ١٩٤٠في بركلي سنة
تشـرين   ٢٩االقتصـاد فـي  فـي وزارة اإلحصـاءلـدائرة  مالحظـا فأصـبحفي الوظائف الحكوميـة تدرج ، )١(واالنكليزية
ا أعيــــد بعــــدها مالحظــــ، ١٩٤١كــــانون األول  ٧يريــــة التمــــوين العامــــة فــــي ومالحظــــا فــــي مد، ١٩٤٠ األول ســــنة

أيـــار  ١فـــي  العامــة ة األمــوال المســـتوردةمميــزا لإلحصـــاء فــي مديريـــثـــم ، ١٩٤٢ األولكــانون  ٢٥لإلحصــاء فـــي 
وعــين مــديرا للتحويــل الخــارجي فــي تأســيس البنــك المركــزي العراقــي صــالح عبــد األميــر كبــة ســاهم كمــا  ،)٢(١٩٤٥

مـديرا عامـا لشـركة النقـل البحـري العراقيـة ثـم  ،)٣(فـي البنـك نفسـهتثمارات قـروض واالسـا للمـدير ه نـيعيوتم تكما ، فيه
وبعــد تقاعــده مــن هــذه الوظيفــة انتقــل للعمــل فــي القطــاع الخــاص فعــين مــديرا عامــا  ،فــوكيال لــوزارة الــنفط المحــدودة

  .)٤(للبنك العراقي المتحد 

فـي  وزارة احمـد حسـن البكـر األولـى فـيلم منه دون عوزيرا للمالية مرتين األولى صالح عبد األمير كبة عين      
كبــة اهتمامــه  عبــد األميــر صــالحوزيــر الماليــة وجــه ، )٦(١٩٦٨تمــوز  ١٧والثانيــة بعــد ثــورة  ،)٥( ١٩٦٣شــباط  ٨

ميزانيــة العامــة ال وأولهــا، توليــه وزارة الماليــةمنــذ د مــن القضــايا الماليــة المتعلقــة بشــؤون الــبالد العديــ نحــو معالجــة
ميزانيــة الســنة المــذكورة نظــرا اللتــزام مختلــف الــوزارات  إلــىمبــالغ  إضــافةضــرورة حيــث وجــد  ،١٩٦٢للدولــة لســنة 

الماليــة واقتصــاد  ١٩٦٢والــدوائر جانــب االقتصــاد التــام فــي صــرف االعتمــادات المخصصــة لهــا فــي ميزانيــة ســنة 
بعــض الــدوائر  إلــىاليـة ها وزارة المتمقــدفضــال عـن المــنح التــي ، دولــةشــؤون ال إلدارةهــو ضـروري  نفقاتهـا علــى مــا

لســنة  ١٧قــانون رقــم مجلــس الــوزراء علــى  موافقــةإذ نجحــت جهــوده ب اإلداريــةبعــض نفقاتهــا  الــنقص فــي لتالفــي
  .)٧( وفصول الموازنة العامة أبوابتوزع حسب  دينار) ٤٨٢٥١٠٠(مبلغ  بإضافة، ١٩٦٣

للنهـــوض بـــالواقع  ١٩٥٩لســـنة  ٩٥تعـــديل قـــانون ضـــريبة الـــدخل رقـــم  إلـــى وزيـــر الماليـــة وســـعى صـــالح كبـــة     
حيـث كـان ، ١٩٦٣لسـنة  ١٨زراء اقـر قـانون رقـم مجلس الـو  تأييدا مننالت اقتراحاته  نأوبعد  ،للبالد االقتصادي

                                                            

 ٣٠ص، المصدر السابق، احمد مريح المنصراوي، ٤٤٧ص.٤٤٦ص، المصدر السابق، ليانعدنان ع) ١(
 ٧في ، ٧٤٦٣المرقم  واألمر اإلداري، ١٩٤٠تشرين األول  ٢٩في ، ٨٢٨٥األمر اإلداري لوزارة االقتصاد المرقم : ينظر) ٢(

أيار  ١في ، ٢٠٦٠٢واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٤٢كانون الثاني  ٢٥في ، ٦٧٤واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٤١كانون األول 
 ٣٢٦٦٥٠٠٣/٣١المرقمة  رة الشخصية لصالح عبد األمير كبةاالضبا، ع.ت. م: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٤٥

  ٣٣٨ص، المصدر السابق، الزبيديحسن لطيف ، الملفة نفسها) ٣(
  .٤٤٧ص، المصدر السابق، عدنان عليان) ٤(
، )٢٠١٣بغداد (، دار ميزوبوتاميا، ١ط، زراء بغدادو ، طارق حرب، ٢٢٠ص، المصدر السابق، دليل الوزارات العراقية) ٥(

 ١٩٦٣شباط  ٨في ، ٧٧١العدد، الوقائع العراقية، ٢٩٨ص
، بغداد(، دار المرتظى، ١ط، ١٩٦٦ -١٩٦٣الواليات المتحدة األمريكية تجاه العراق سياسة ، سنان صادق حسين الزيدي) ٦(

  ٣١٢ص، )٢٠٠٩
  ٦١ص.٥٢ص، )١٩٦٣، بغداد( ،مطبعة الحكومة، ١٩٦٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، وزارة العدل، الجمهورية العراقية) ٧(
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النــاقالت النفطيــة التــي تقــوم بتحميــل الــنفط  أصــحابهــذه الضــريبة المفروضــة علــى  إلغــاءمنــه  األساســيالهــدف 
مـــن  تســـتوفي مــنهم فـــي منطقــة الخلـــيج العربــي وحرصـــاً  الن مثــل هـــذه الضــريبة ال ،العراقــي مـــن المــوانئ العراقيـــة

لرفـد موازنـة الدولـة  أكثـر حقول الجنوبية للحصول علـى إيـراداتوالتصدير من ال اإلنتاجفي زيادة  العراقية الحكومة
فضـال عـن ، اإلنتـاجيـادة ولتكـون حـافزا مناسـبا لشـركات الـنفط لز  ،مـع النهضـة االقتصـادية تماشـياً  باألموال الالزمة

  .)١( الخاضعة لهذه الضريبة النفطية لدى السلطة المالية عن الناقالت الكافية عدم توفر المعلومات

حيث وضعها ، ١٩٦٣ سنة الئحة ميزانية عدادإل ودا كبيرةكبة جه عبد األمير صالحوزير المالية بذل       
منع تجاوز الوزارات و  وجه ممكن أفضلالدولة على  إنفاقاالقتصاد التام في النفقات لتأمين  أساسعلى 

للوزارات والدوائر كافة بصدد مالحظة االقتصاد التام في  تعليماته أصدر وزير الماليةوقد مالية، اعتماداتها ال
عدم بالمالية، وطلب منها تشديد الرقابة بحيث تكفل  ١٩٦٣ساب ميزانياتها الخاصة لسنة صرفياتها على ح

ابهت طوارئ العتمادات المصدقة بكل صورة ممكنة وعدم التقدم بطلب منح اعتمادات إضافية إال إذا جتجاوز ا
 وظيفته إلىكبة  عبد األمير عاد صالح، ١٩٦٣ أيار ٢١وحين استقالت الوزارة في  ،)٢( مفاجئة أو استثنائية

للفترة ما  لشركة النفط الوطنية ومحافظا للبنك المركزي العراقي ثم رئيساً من و  ،في البنك العراقي المتحد السابقة
 موزت ١٧ي ف حتى توليه وزارة المالية للمرة الثانية ،)١٩٦٩كانون الثاني  ٢٠ - ١٩٦٥الثاني تشرين  ٢٩(بين 

على التقاعد في  أحيلحتى  منصب حكومي يأآثر على رفض و  ،لكنه لم يستمر في منصبه طويال ،)٣(١٩٦٨
  .)٤(١٩٦٩سنة  مضطراً  بعدها لعراقا وترك، ١٩٦٩ كانون الثاني ٢٠

  :محمد جواد العبوسي) ٢(
وهو مـن عشـيرة العبوسـيين البصـرية واصـل العشـيرة مـن ، )٥(١٩٢٤سنة داد في بغ محمد جواد العبوسيولد       

، )٦( البصــرة لــبعض المشــاكل العشــائرية إلــىولكنهــا تركتهــا ، نجــد جــاءت للعــراق وســكنت فــي بــاب الشــيخ ببغــداد
تخـــرج منهـــا نهايـــة العـــام الدراســـي و  العراقيـــة دخـــل كليـــة الحقـــوقثـــم  ،فـــي بغـــداددراســـته االبتدائيـــة والثانويـــة  أكمـــل

يــة كلمكتبــة مور منهــا مــأ إداريــة تقلــد بعــدها عــدة وظــائف، حاصــال علــى شــهادة البكلوريــوس، )١٩٤٦ -١٩٤٥(
 ١(مــا بــين  للمــدة نفســها الكليــةي مالحــظ أوراق فــثــم  ،)١٩٤٧أيــار  ٣١ -١٩٤٦ آب ١٨(مــا بــين  للمــدة الحقــوق

                                                            

 .١٩٦٣نيسان  ٨في ، ٧٩١العدد ، الوقائع العراقية) ١(
  ١٩٦٣نيسان  ٢٤في  ٧٩٦العدد ، الوقائع العراقية، ٧٨ص، المالية ١٩٦٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٢(
وشغل منصبه هذا حتى صدور ، ١٩٦٩تشرين األول  ٢٩في ، ١٠٦١/٢٤٠١٤بموجب األمر اإلداري لوزارة المالية المرقم ) ٣(

 ١٩٦٨ب آ ١٠في ، ٨٨١/١٤٤٩٦وأمر وزارة المالية المرقم ، ةبتعيينه وزيرا للمالي ١٩٦٨تموز  ١٧الصادر في  ٢البيان رقم 
، فالح حسن ثويني، ٣٢٦٦٥٠٠٣/٣١المرقمة  رة الشخصية لصالح عبد األمير كبةاالضبا، ع.ت. م: للمزيد من التفصيل ينظر

  ٢٧٥ص، المصدر السابق
 ٢٢٠ص، السابقالمصدر ، دليل الوزارات العراقية، ٤٤٧ص، المصدر السابق، عدنان عليان) ٤(
  ٣١٠٤٦٤٣٠٠٦االضبارة الشخصية للدكتور محمد جواد العبوسي المرقمة  ، ع.ت. م )٥(
  .com.allafblogspot\\http w.w.w          ٢٠١٦أيار  ١بتاريخ ) االنترنيت(الدولية  نقال عن شبكة المعلومات )٦(
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بالبعثــة  لاللتحــاق ،١٩٤٧تشــرين الثــاني ســنة  ١٤فــي مــن الخدمــة قــدم اســتقالته  ثــم، )١()١٩٤٧آب  ١٣ -حزيــران
ى الـدبلوم األول فـي وحصـل علـ، لدراسـة موضـوع الماليـة العامـة بـاريسالدراسات العليا في جامعـة  كمالإل العلمية
دبلـــوم "الـــدبلوم الثــاني للـــدكتوراه وحصـــل علــى  ،فــي االقتصـــاد السياســي فـــي كليـــة الحقــوق ،١٩٤٩أيــار ســـنة  ١٧

  .)٢(١٩٥٢سنة آذار  ٢٨في ذاتها جامعة المن  "م االقتصاديةالعلو 
ثـم ، ١٩٥٢أيـار سـنة  ٨فـي  داد جامعـة بغـفي كليـة التجـارة واالقتصـاد  مدرساً عودته إلى العراق عين غداة       

مسـاعد فـي  أسـتاذثـم ، )٣()١٩٥٣تشـرين األول  ٩ -١٩٥٢ األولتشـرين  ١(ما بين  للمدة حقوقكلية الرئيس في 
 إلـى محمد جواد العبوسـي نقلت خدمات، )١٩٥٦ أيار ٣١ -١٩٥٥حزيران  ٨(ما بين  للمدةوالعلوم  اآلدابكلية 

 ثـم، )١٩٥٨آب  ١٥ -تمـوز ٢٤(ما بـين  للمدة البحوث العلمية والصناعيةقسم ل امدير  هعينتم ت إذوزارة االقتصاد 
 ١٨ -١٩٥٨تشــرين األول  ١٩(قســم البحــوث االقتصــادية ثــم إلــى مــدير ، ١٩٥٨أب  ١٦وكيــل مــدير عــام فــي 

مـدير عـام فـي نقل إلـى منصـب ثم ، )٤( في اللجنة االقتصادية التكنوقراطية عالوة على عضويته ،)١٩٥٩حزيران 
مـدير عـام منصـب  بعـد ذلـك شغل ،)٥(١٩٥٩تشرين األول سنة  ٨في العامة  األهليةفي مديرية تنمية الصناعات 

 اسـتيزاره لغايـة فيـهاسـتمر ، ١٩٦٢أيلـول سـنة  ٢٥فـي  عـين وكـيال لـوزارة الـنفط  بعـدها، )٦(عام في وزارة الصناعة

                                                            

  ٣١٠٤٦٤٣٠٠٦المرقمة  االضبارة الشخصية للدكتور محمد جواد العبوسي ، ع.ت.م) ١(
، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، ٩٧٥ – ١٩٦٤سياسة التخطيط االقتصادي في العراق ، إيمان مصطفى خلف المحمدي) ٢(

 ٧٨ص، ٢٠١٢، جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد
  ٣١٠٤٦٤٣٠٠٦االضبارة الشخصية للدكتور محمد جواد العبوسي المرقمة  ، ع.ت.م) ٣(
لدراسة مذكرة اقتصادية ، ١٩٥٩لجنة شكلها وزير االقتصاد الدكتور إبراهيم كبة في أوائل سنة : قتصادية التكنوقراطيةاللجنة اال) ٤(

وقد وجدت اللجنة بعد دراستها المذكرة ، خطيرة قدمتها السفارة األمريكية في بغداد بشأن االستثمارات المالية لألمريكيين في العراق
وال تقر بمبدأ ، العراق لمخالفتها السياسة االقتصادية للجمهورية العراقية القائمة على االستقالل التامأنها ال تتالءم مع مصلحة 

ن تأميم أنها تمنع الحكومة العراقية م ذلك فضال عن، وتخل بسيادة العراق إذا جاءت مشروطة بشروط سياسية، المساواة بين الدول
في الوقت الذي ، ميول إبراهيم كبة نحو المعسكر الشرقي في استثمار رؤوس األموال األجنبية ذلك علىعالوة ، المصالح األمريكية

فضال عن ، اتفاقية المساعدات االقتصادية بين الواليات المتحدة والعراق، ١٩٥٩أيار  ١٤ألغى فيه الزعيم عبد الكريم قاسم في 
    ٢٠٣ص.٢٠١ص، المصدر السابق، أحمد مريح المنصراوي: نظرخروج العراق نهائيا من مبدأ إيزنهاور للمزيد من التفصيل ي

تموز  ٢٤في  ٦٥٦٣واألمر الوزاري لوزارة االقتصاد المرقم ، ١٩٥٥حزيران  ٨في  ١٨٧٨٩ينظر األمر اإلداري المرقم ) ٥(
واألمر اإلداري ، ١٩٥٨أب  ١٦في ، ٧٤٩٦واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٥٨تموز  ٢٤في ، ٦٥٦٣واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٥٨
للمزيد من  ١٩٥٩تشرين األول  ٨في ، ١١١٨/٢٩٥١واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٥٨تشرين األول  ١٨في ، ١١١٧١المرقم 

  ٣١٠٤٦٤٣٠٠٦االضبارة الشخصية للدكتور محمد جواد العبوسي المرقمة  ، ع.ت.م: التفصيل ينظر
غير (أطروحة دكتوراه ، ١٩٦٨- ١٩٥٨رها في النظام السياسي ودو  النخب األكاديمية العراقية، إسراء طالب توفيق العاني) ٦(

  ٧٥ص، ٢٠١٥، كلية التربية جامعة المستنصرية ، ) منشورة
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١٤١ 
 

حسن البكـر الثانيـة  وزارة احمدب تمثلت األولى ،عراقية وزارات د العبوسي وزيرا للمالية في أربعجوامحمد  عين، )١(
   .)٤(إذ جاءت متعاقبة  والثانية والثالثةاألولى  ،)٣(طاهر يحيى في وزارات الثانيةللمرة   للمالية جاء استيزارهو  ،)٢(

ن ضـريبة قـانو تعديل تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء ب وزير المالية محمد جواد العبوسي إعمال أولىوكانت       
ليتســنى للــدوائر الماليــة تهيئــة البيانــات المطلوبــة بخصــوص المكلفــين بضــريبة  ،١٩٦٢لســنة  ٢٦العرصــات رقــم 
المادة السادسة من القـانون قـد أوجبـت علـى  إن إذ، ضرر مادي بالخزينة من جراء ذلك إي إلحاقالعرصات لعدم 

إي معاملة علـى العرصـة أو علـى جـزء منهـا مـا لـم يتأيـد لهـا إن إن ال تجري جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية 
ووافـق مجلـس الـوزراء علـى مقتـرح وزيـر ، )٥(الضريبة المتحققة عليها أو على ذلك الجزء قد دفعت للـدوائر الماليـة 

                                                            

ر أيا ١١وقد شغل منصبه لغاية ، ١٩٦٢أيلول  ٢٤والمؤرخ في  ١١١٣١/ ذ/ رقم مموزارة النفط الاإلداري لمر األ:ينظر) ٧(
جريدة ، ٣١٠٤٦٤٣٠٠٦االضبارة الشخصية للدكتور محمد جواد العبوسي المرقمة  ، ع.ت. م :للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٦٥
  ١٩٦٤آذار  ١٦في ، ٢١٩العدد ، العرب

علي صالح السعدي نائبا لرئيس الوزراء ، تألفت الوزارة من أحمد حسن البكر رئيسا للوزراءو ، ١٩٦٣أيار  ١٢تشكلت في ) ١(
والمقدم الركن عبد الستار ، وطالب حسين الشبيب وزيرا للخارجية، عماش وزيرا للدفاعوالمقدم الركن صالح مهدي ، ووزيرا لإلرشاد

والسيد بابا علي ، والزعيم الركن محمود شيت خطاب وزيرا للبلديات، ومهدي الدولعي وزيرا للعدل، عبد اللطيف وزيرا للمواصالت
ومحمد جواد ، ور احمد عبد الستار الجواري وزيرا للتربية والتعليموالدكت، والدكتور عبد العزيز الوتاري وزيرا للنفط، وزيرا للزراعة

، ومحمد الراوي وزيرا للتجارة، ورجب عبد الحميد وزيرا لإلشغال واإلسكان، وعزت مصطفى وزيرا للصحة، العبوسي وزيرا للمالية
والدكتور مسارع الراوي ، ون االجتماعيةوعبد الحميد خلخال وزيرا للعمل والشؤ ، والدكتور سعدون حمادي وزيرا لإلصالح الزراعي

والزعيم فؤاد عارف وزيرا ، والزعيم الركن ناجي طالب وزيرا للصناعة، والدكتور عبد الكريم العلي وزيرا للتخطيط، وزيرا لإلرشاد
الوحدة االتحادية للمزيد  ومسارع الراوي وزيرا الدولة لشؤون، وحازم جواد وزيرا الدولة ووزير الداخلية وكالة، للدولة لشؤون األوقاف

 ٢٢٤ص.٢٢٢ص، المصدر السابق، دليل الوزارات العراقية: من التفصيل ينظر
وفي ، مدةمين في بغداد فعمل بالتدريس لثم التحق بدار المعل، أكمل دراسته االبتدائية فيها ١٩١٣ولد في مدينة تكريت سنة ) ٢(

وفي الجيش اتصل برفعت الحاج سري وانضم إلى تنظيم ، مالزم أولدخل الكلية العسكرية وأصبح ضابطا برتبة  ١٩٣٤سنة 
أحيل إلى التقاعد برتبة عقيد ، ١٩٥٦ثم انضم إلى اللجنة العليا لتنظيم الضباط األحرار التي شكلت في سنة ، الضباط األحرار

 ٨أركان الجيش بعد انقالب ثم تولى رئاسة ، للشرطة اً عين مدير  ١٩٥٨تموز  ١٤وبعد ثورة ، ١٩٥٦ألسباب صحية في أيلول 
، شكل أربع وزارات ثالث منها في عهد الرئيس عبد السالم عارف والرابعة في عهد الرئيس عبد الرحمن عارف، ١٩٦٣شباط 

عالء : للمزيد من التفصيل ينظر، ١٩٨٦آذار  ١٩وأطلق سراحه بعد سنوات من التحقيق وتوفي بداره في ، ١٩٦٨اعتقل في تموز 
، مكتبة الدار العربية للعلوم، ١ط، ١ج، موسوعة الشخصيات العراقية، ٦٠ص.٥٤ص، المصدر السابق، ربيجاسم محمد الح

 ٧٨ص، )ت.د، بغداد(
والثانية تشكلت بموجب المرسوم ، ١٩٦٣تشرين الثاني  ٢١في  ١٠٩٤تشكلت الوزارة األولى بموجب المرسوم الجمهوري رقم ) ٣(

تشرين الثاني  ١٤في  ١٠٢٨والثالثة تشكلت بموجب المرسوم الجمهوري رقم  ،١٩٦٤حزيران  ١٧في  ١٦٥٣الجمهوري رقم 
علياء ، ١٧ص.١٦ص، ٧ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، جعفر عباس حميدي: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٦٤

، ١٦٤ص ،٩٩ص،)٢٠١٣، بغداد(،دار ومكتبة عدنان، ١ط، ١٩٦٨ -١٩٦٣العهد العارفي في العراق  ،مد حسين الزبيديمح
   ١٩٦٤تشرين الثاني  ١٥، ٦٤٠، العدد ، جريدة الفجر الجديد

  ١٨١ص.١٨٠ص، المالية ١٩٦٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٤(
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دينــارا لمصــلحة مــوانئ البصــرة ومشــروع حفــر ) ٤,٠٠٠,٠٠٠(تخصــيص مبلــغ قــدره ب محمــد جــواد العبوســيالماليــة 
الفــاو لتهيئــة جميــع اإلمكانيــات لتوســيع نطــاق التبــادل التجــاري بــين العــراق والبلــدان األخــرى ولتســهيل تصــدير ســد 

وتأمين ما يستورد من بضائع ومواد إلى المستوردين بحيث تصل إلـى المسـتهلكين بأسـرع وقـت ، المنتجات النفطية
ــام بمشــاريع عمرانيــة رئيســية ج، ممكــن ديــدة للمينــاء ومشــروع حفــر ســد الفــاو واقتنــاء وهــو األمــر الــذي يســتلزم القي

  .)١(بواخر للداللة والسحب وحوض عائم ورافعات واآلالت ومكائن
وحرصــا الــدوائر الرســمية وشــبه الرســمية  رؤســاء وأعضــاءورغبــة فــي إزالــة التفــاوت الواقــع فــي مخصصــات       

على مجلس الوزراء قانون مخصصـات مجـالس  محمد جواد العبوسياقترح وزير المالية  على إشاعة المساواة فيها
نفيــذا للسياســة الماليــة تو ، ١٩٦٣لســنة  ٥٧قــانون رقــم أقــر  المداولــةإدارة المؤسســات الرســمية وشــبه الرســمية وبعــد 

تمليـــه الضـــرورة والمصـــلحة العامـــة  بقـــدر مـــا إالعـــدم التوســـع فـــي الصـــرف  إلـــىهـــا الحكومـــة الراميـــة تتبعاالتـــي 
لمؤسسات شـبه الرسـمية قـررت لبعضـها مبـالغ ا ن بعض مجالس اإلدارةبالنظر إلى أ، نفقاتواالقتصاد التام في  ال

عـــن  وبســـبب ارتفـــاع أســـعار اإليجـــارات ،)٢( بهـــا ماليـــة كبيـــرة ولـــم تراعـــي فـــي تقـــديرها طبيعـــة الخـــدمات التـــي تقـــوم
بتخفيـف قـام وزيـر الماليـة  ذوي الـدخل المحـدودمـن  أبنـاء الشـعب تخفيف الضغط عـن كاهـلل، و المستوى ألمعاشي

واتخــاذ اإلجــراءات الرادعــة بحــق المــؤجرين للعقــارات الــذين ، للعقــارات المــؤجرة بمقــدار معــين اإليجــارنســب بــدالت 
  .)٣(يلجأون لمختلف الوسائل إلخالء المأجور من شاغليه 

قـانون التقاعـد ل الخـامس تعـديلمحمد جواد العبوسي إجراء ال ومن األعمال اُألخرى التي قام بها وزير المالية      
المـوظفين والمسـتخدمين الـذين اسـتقالوا مـن  أصـابرغبة منه فـي رفـع الحيـف الـذي ، ١٩٤٠لسنة  ٤٣رقم  المدني

، واعتبارهـا مـن الخـدمات التقاعديـة مدة الدراسة فيهـا وٕاقرارالدراسة في الكليات والجامعات  إكمالهمالخدمة لغرض 
 مبــدأواقــر ، ري والراتــب التقاعــدي فــي وقــت واحــدجــواز الجمــع بــين راتــب المنصــب الــوزابعــدم وأشــار القــانون أيضــا 

 ١٥اعتبــارا مــن  جميــع الرواتــب التقاعديــة ومخصصــات غــالء المعيشــة التــي اســتلمها المتقاعــد المســتخدم اســترداد
مـــن راتبـــي  األعلـــىوأقـــر القـــانون مبـــدأ تقاضـــي المتقاعـــد المعـــاد تعيينـــه بوظيفـــة تقاعديـــة الراتـــب ، ١٩٥٨حزيـــران 
حصــل  إذ واضــحة فــي التقليــل مــن أزمــة الســكن وكــان للعبوســي جهــود، )٤(التقاعــد وعــدم الجمــع بينهمــاأو الوظيفــة 

عــن طريــق قــانون تــأمين الســكن للمــواطنين ، ١٩٦٣لســنة  ١٢٥قــانون رقــم  علــى موافقــة مجلــس الــوزراء بإصــدار
الـــذين ال يملكـــون دار  بـــدون مقابـــل للمـــواطنين العـــراقيينو العائـــدة للدولـــة مجانـــا  األراضـــي األميريـــة الصـــرفة توزيـــع
) ٢٠٠-١٥٠(دينــارا وبمســاحة  ٥٠يتجــاوز دخلهــم الشــهري ال  قطعــة ارض تصــلح لهــذا الغــرض والــذين أو للســكن

علـى علـم بمعانـاة هـذه وزيـر الماليـة إذ كـان ، والنـواحي واالقضـية ومراكـز األلويـةمتر مربع للعائلة في كافـة القـرى 

                                                            

 ١٩٦٣حزيران  ٦في  ٨١١العدد ، الوقائع العراقية ) ١(
  ٢٨٧ص.٢٨٦ص، المالية ١٩٦٣ة القوانين واألنظمة لسنة مجموع) ٢(
 .٣٥٧ص. ٣٥٥ص، المصدر نفسه) ٣(
  ١٩٦٣حزيران  ٢٠في  ٨٤٥العدد ، الوقائع العراقية ) ٤(
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عامــة اهتمامــا الميزانيــة ال العبوسـيعــالوة علـى ذلــك أولــى  ،)١( مناسـبة لهــذه المشــكلة وأراد أن يضــع حلــوال ةالشـريح
مــن خــالل إلغــاء الــدرجات الشــاغرة االقتصــاد التـام فــي النفقــات  ن سياســته كانــت قائمــة علــى مبــدأأيالحــظ إذ  كبيـرا

المــوظفين والمســتخدمين عــدا الوظــائف الفنيــة  غيــر الضــرورية والتــي ال تتــأثر إعمــال الــدوائر بإلغائهــا مــن مــالك
  .)٢( والصحية والتعليمية إلى الحد الذي ال يؤثر على سير الدوائر وانجازها لواجباتها بالشكل المطلوب

إلـى الحـد المقـرر فـي قـانون  ومسـتخدميها بإعداد لوائح برواتب موظفي الدولـة فضال عن ذلك قام العبوسي       
 الخدمة المدنية وقانون المـالك وأنظمـة الخدمـة الفرعيـة األخـرى وفقـا لتوجيهـات مجلـس الـوزراء وتأييـد وزارة الماليـة

وذلــك لكثــرة ، ١٩٥٦لســنة  ٣٦رقــم  اإليفــادمخصصــات مجلــس الــوزراء بتعــديل نظــام موافقــة ونالــت مقترحاتــه ، )٣(
تدريسية وتقاضيهم للرواتب والمخصصات المعيشية دون تقـديمهم لخـدمات فعليـة بمـا  أوالموفدين بزماالت دراسية 

ـــىيـــؤمن عـــدم صـــرف الراتـــب ومخصصـــات غـــالء المعيشـــة  الموفـــدين واقتصـــار الصـــرف علـــى نصـــف راتـــبهم  إل
  .)٤(االسمي
ضـــمت العبوســـي لجــان ماليـــة خاصـــة لدراســة الوضـــع المـــالي فــي العـــراق وزيـــر الماليـــة محمــد جـــواد وشــكل       

والـــدكتور جـــان ارنســـت ، االقتصـــاد والخبـــراء المـــاليين ومـــنهم الـــدكتور عبـــد الـــرحمن الحبيـــب أســـاتذةمجموعـــة مـــن 
فــي جامعــة بغــداد وبعــض المــدراء العــاميين فــي وزارة الماليــة حيــث قــدمت  األســاتذة والــدكتور عبــد العــال الصــكبان

لســنة  ٧٧ريفــة الكمركيــة رقــم التعــديالت المطلوبــة لقــانون التع بــإجراءضــوئها قــام بوزيــر الماليــة الــذي  إلــىتقاريرهــا 
المراسـيم الكمركيـة التـي كانـت مفروضـة علـى المـواد الغذائيـة المسـتوردة التـي يسـتهلكها  بإلغاء المتضمنةو  ،١٩٥٥
رســــومها الكمركيــــة ومنهــــا الحنطــــة والبطاطــــا  ءي كانــــت الطبقــــات الفقيــــرة تتحمــــل عــــبوالتــــ ،الشــــعب أبنــــاءعامــــة 

 أســـعارهاالواحـــد ممـــا جعـــل عشـــره دنـــانير للطـــن  إلـــىبـــين دينـــارين  لرســـوم مـــا خضـــعتالتـــي و  ،والطماطـــة وغيرهـــا
وزيــدت علــى الطبقــات ذات الــدخل المرتفــع مــن اجــل معادلــة الــنقص الــذي ســيحدث فــي واردات الكمــارك  ،مرتفعــة

  .)٥(هومها السليمة االجتماعية في مفتطبيقا للعدال
قــانون بيــع  فقــة مجلــس الــوزراء علــى تعــديل الئحــةعلــى موا العبوســيكمــا حصــل وزيــر الماليــة محمــد جــواد       

علـى مـا  يـرة التـي تعلقهـا الحكومـةالكب لألهميـةبـالنظر ، ١٩٥٩لسـنة  ٥١وتصحيح صـنف األراضـي األميريـة رقـم 
وذلـك العاصـمة  حـدود البلـديات فـي األلويـة وداخـل حـدود أمانـةال سيما ما هو واقع داخل  األراضيلديها من هذه 

لتـــأمين مختلـــف الحاجيـــات الضـــرورية خاصـــة مـــا يتعلـــق بمشـــاريع اإلســـكان ومـــا ينبغـــي توزيعـــه علـــى ذوي الـــدخل 
فــي العهــود قــد اســتولوا علــى كثيــر منهــا النفــوذ  صــحابغيــر إن أ، المحــدود مــن هــذه األراضــي اإلغــراض الســكن

الشــعب المحتــاجين بماليــين الــدنانير واثــروا بــذلك علــى حســاب الدولــة  أبنــاءيعــت مــن قــبلهم علــى الســابقة مجانــا وب
                                                            

  ٥٢٠ص.٥١٧ص، المالية ١٩٦٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٥(
  ١٩٦٣تشرين األول  ٨في  ٨٦٨العدد ، الوقائع العراقية ) ١(
  ١٩٦٤كانون الثاني  ٢١في  ٥٠العدد ، الجمهورية ، ٦٥٩ص. ٦٥٨ص، ١٩٦٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٢(
 ١٩٦٤كانون األول  ٣١في ، ١٠٥٧العدد ، الوقائع العراقية ) ٣(
 ١٩٦٤كانون الثاني  ٢٨في  ٩٠٧العدد ، الوقائع العراقية، ١٩٦٤كانون الثاني  ٢٨في ، ٥٦العدد ، الجمهورية ) ٤(
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١٤٤ 
 

علـــى القيمـــة المفروضـــة علـــى منتجـــات المواشـــي % ٥ثـــم قـــام العبوســـي بإلغـــاء رســـم الصـــادر البـــالغ ، )١(والشـــعب 
علـى  ات ممـا يعـودكالصوف والوبر والشعر والجلود والـدهن المصـفى وغيـر المصـفى لتشـجيع تصـدير تلـك المنتجـ

لمنافســة  هــامامفســح المجــال أو  ،القضــاء علــى تهريــب تلــك المنتجــات إلــى الخــارجفضــال عــن ، البلــد بــالنفع الجزيــل
  )٢(أسعار مثيالتها من المنتجات في األسواق العالمية 

تشـرين  ١٤ -١٩٦٤حزيـران  ١٧( مـا بـين لمـدةلالتخطيط بالوكالـة ير وز منصب  العبوسي محمد جواد شغل      
فــي ثــم أســتاذا مســاعدا ، )٤(مؤسســة االقتصــادية رئيســا لل وبعــد اســتقالته مــن وزارة الماليــة عــين، )٣() ١٩٦٤الثــاني 

 ٨للحســابات العــام فــي مراقبــا  العبوســي اختيــركمــا ، ١٩٦٦تشــرين األول  ٢٤فــي  معــة قســم االقتصــادالكليــة الجا
ثــم أســـتاذا ، )١٩٦٨كــانون الثــاني  ١٣ -١٩٦٧تشــرين األول  ٣(للفتــرة مــا بــين  لالقتصــادوزيرا فــ، ١٩٦٧تمــوز 

العبوسـي ارفد محمـد جـواد ، )٥(١٩٧٣آذار  ٢٢لغاية  مساعدا في كلية اإلدارة واالقتصاد في الجامعة المستنصرية
محاضـرات فـي (و) ١٩٥٥البتـرول فـي الـبالد العربيـة(المؤلفات القيمة منهـا كتابـه  العبوسي المكتبة العراقية ببعض

  .)٦( )١٩٧٨مشكالت التقدم االقتصادي في العراق 

  

                                                            

، )١٩٦٥، بغداد (، مطبعة الحكومة، القسم األول، ١٩٦٤مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، وزارة العدل، الجمهورية العراقية) ١(
 .٨٤ص.٨١ص

  ١٠٠٤ص.١٠٠٣ص ،المصدر نفسه) ٢(
  ١٩٦٣كانون األول  ٢في ، ٥٧١العدد ، الفجر الجديد، ١٩٦٤تموز  ٢في  ، ٩٦٩العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
وهي مؤسسة عامة ذات شخصية حكمية واستقالل إداري  ١٩٦٤لسنة  ٩٨صدرت بموجب القانون رقم : المؤسسة االقتصادية )٤(

ومالي ترتبط برئيس الوزراء ومركزها في بغداد وتتكون المؤسسة من عدد من المؤسسات الفرعية عددتها المادة الرابعة من القانون 
ويدير هذه المؤسسات العامة كافة ، والمؤسسة التجارية وأي مؤسسة أخرى تنشأ بقانون وهي المؤسسة الصناعية ومؤسسة التأمين

مجلس إدارة عام هو مجلس إدارة المؤسسة االقتصادية الذي يتألف من تسعة أشخاص هم رئيس مجلس إدارة المؤسسات نفسها 
المركزي ورؤساء إدارة مؤسسات التأمين والصناعة وأربعة وزراء هم وزراء المالية والتخطيط واالقتصاد والصناعة ومحافظ البنك 

ونص القانون على إن وظيفة المؤسسة االقتصادية العامة هو المساهمة في ، والتجارة يضاف إليهم رئيس أي مؤسسة تنشأ بعد ذلك
ة والتجارة والزراعة تنمية االقتصاد القومي عن طريق النشاط االقتصادي في حقل القطاع العام أي تدخل الدولة في إنعاش الصناع

 وتعتبر أموال المؤسسة من أموال الدولة للمزيد من التفصيل، واإلعمال المالية والمصرفية بقصد رفع مستوى الشعب ألمعاشي
  ٢٢٣ص.٢١٨ص، ٧ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، جعفر عباس حميدي: ينظر

واألمر اإلداري لوزارة المالية المرقم ، ١٩٦٧آب  ١١والمؤرخ في  ٦٤٧المرقم بموجب المرسوم الجمهوري  عين العبوسي) ٥(
 ١٦٦لصدور قانون المؤسسات العامة رقم  ١٩٦٥كانون األول  ٢واستمر بمنصبه هذا لغاية  ١٩٦٥تموز  ٨والمؤرخ في ، ١٠٨٩
واألمر الوزاري الصادر ، ١٩٦٦ين األول تشر  ٢٤والمؤرخ في  ٤٤٩٩األمر اإلداري لعمادة الكلية الجامعة المرقم و ، ١٩٦٥لسنة 

للمزيد من  ١٩٦٧تشرين األول  ٣في ، ٩٧٧والمرسوم الجمهوري المرقم ، ١٩٦٧تموز  ٨في ، ١٦٦من رئيس الوزراء المرقم 
 ٣١٠٤٦٤٣٠٠٦المرقمة   بارة الشخصية لمحمد جواد العبوسياالض، ع.ت.م: التفصيل ينظر

  ٦٣ص، بي في االقتصاد في العراقمصادر الفكر العر ، خير الدين حسيب) ٦(
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١٤٥ 
 

  :سوداألسلمان عبد الرزاق ) ٣(
راســته االبتدائيــة والثانويــة د أكمــلمــدني مســتقل  ،)١(١٩١٨بغــداد ســنة فــي ســلمان عبــد الــرزاق األســود ولــد       
يجيـد اللغـات العربيـة ، في بيـروت األمريكيةلجامعة على دبلوم علوم كيمياء وبكلوريوس حقوق من ا وحاصل، فيها

تمــوز  ١فــي فــي مديريــة ضــريبة الــدخل العامــة مــدقق وظــائف إداريــة عــدة منهــا شــغل  ،)٢(واالنكليزيــة والفرنســية 
 ضــريبة مديريــةومخمــن بغـداد فــي  ،١٩٦٣آب  ٣فــي  الــدخل العامـةضــريبة مالحـظ تخمــين فــي مديريـة و  ،١٩٤٣

 ١٠ومعـاون مـدير عـام فـي ، ١٩٥٧حزيـران  ١فـي  اتتخمين الشـركومدير  ،١٩٤٩نيسان  ٢٥في الدخل العامة 
 شـغلو ، ١٩٦٢سـنة فظـا لكـربالء المقدسـة الوظـائف الحكوميـة حتـى تعيينـه محا واخذ يتدرج فـي، )٣( ١٩٥٨ أيلول

مـــرتين  لماليـــةاألســـود وزارة اســـلمان عبـــد الـــرزاق  تـــولى، )٤(١٩٦٣ ســـنة لماليـــةلـــوزارة ا اســـتيزارهلغايـــة هـــذا منصـــبه 
والثانيـة فـي وزارة عــارف  ،)٥(ر محمـد جـواد العبوسـيلـدكتو فـي وزارة احمـد حسـن البكـر الثانيـة بعـد اسـتقالة ا األولـى

ومــدير ، ١٩٦٣تشــرين الثـاني  ٣٠صـرف العقــاري العـام فـي ثـم مــديرا للم، )٧( ١٩٦٥أيلـول  ٦فــي ، )٦(عبـد الـرزاق

                                                            

  ٤٧ص، ١٩٥٩سجل كبار موظفي الدولة لسنة ، مجلس الخدمة العامة) ١(
  ٨٠ص، المصدر السابق، إيمان مصطفى خلف المحمدي) ٢(
واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٤٦آب  ٢وقد شغل منصبه لغاية ، ١٩٤٣تموز  ١في  ١٠٢٢٠األمر اإلداري المرقم : ينظر) ٣(

واستمر في  ١٩٤٩نيسان  ٢٥في ٢٦٣واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٤٩نيسان  ٢٤وقد شغل منصبه لغاية  ١٩٤٦آب  ٣في ، ٤٦٨
، ١٩٥٨أيلول  ٩وقد شغل هذا المنصب لغاية ، ١٩٥٧حزيران  ١في  ٤٣٦األمر اإلداري المرقم ، ١٩٥٣نيسان  ١٤منصبه لغاية 

االضبارة الشخصية لسلمان عبد الرزاق ، ع.ت. م :تفصيل ينظرال للمزيد من ١٩٥٨أيلول  ١٠في  ٧٢٢واألمر اإلداري المرقم 
  ٥٥٥٥/٣١األسود المرقمة 

 ٩٣ص، )٢٠١٥، بابل(، دار الفرات للثقافة واإلعالم، ٢٠١٥ -١٩٢٠كربالء وحكامها ، مرتضى علي األوسي ) ٤(
تاريخ الوزارات العراقية في العهد  ،جعفر عباس حميدي، ٣١٥٥٥٥المرقمة االضبارة الشخصية لسلمان عبد الرزاق األسود ) ٥(

 ٣٨٢ص، ٧ج، الجمهوري
قومي االتجاه متأثرا بالرئيس جمال عبد الناصر من مواليد قرية كبيسة في االنبار سنة ، ضابط ركن وطيار: عارف عبد الرزاق) ٦(

ة ذاتها بالكلية العسكرية وتخرج والتحق خالل السن، ١٩٣٩التحق في دار العلوم ببغداد وأنهى دراسته المتوسطة فيها سنة ، ١٩٢٤
لدراسة الطيران في بريطانيا وتخرج في آذار  ١٩٤٣التحق بعد ذلك بالقوات الجوية وأوفد سنة ، ١٩٤٣منها برتبة مالزم سنة 

عين قائدا للقوة الجوية في قاعدة ، ١٩٥٨تموز  ١٤وبعد ثورة ، ١٩٥٢-١٩٥١ثم درس في كلية األركان العراقية بين ، ١٩٤٥
وبعد ، ثم أحيل على التقاعد بعد حركة عبد الوهاب الشواف في الموصل التي أسهم فيها لإلطاحة بالزعيم عبد الكريم قاسم، انيةالحب

عين ، ١٩٦٣تشرين الثاني  ٨وبعد تسلم عبد السالم عارف الحكم في ، عين قائدا للقوة الجوية العراقية، ١٩٦٣شباط  ٨انقالب 
، أسندت إليه رئاسة الوزراء، ١٩٦٥أيلول  ٦وفي ، أعيد مرة أخرى قائدا للقوة الجوية، يحيى األولى وزيرا للزراعة في وزارة طاهر

  ٣٦٧ص.٣٦٦ص، المصدر السابق، حسن لطيف الزبيدي:المنصب للمزيد لينفذ أول محاولة انقالبية بعد عشرة أيام من تسلمه هذا
وعبد الرحمن البزاز نائب رئيس الوزراء ووزيرا للخارجية ، ع بالوكالةتألفت من عارف عبد الرزاق رئيسا للوزراء ووزير الدفا) ٧(

وحسين محمد السعد وزيرا ، وعبد اللطيف الدراجي وزيرا للداخلية، وسلمان عبد الرزاق األسود وزيرا للمالية، ووزيرا للنفط بالوكالة
، وعبد اللطيف البدري وزيرا للصحة، ؤون االجتماعيةوجمال عمر نظمي وزيرا للعمل والش، وخضر عبد الغفور وزيرا للتربية، للعدل

 =وأكرم الجاف، وٕاسماعيل مصطفى وزيرا للموصالت ووزيرا للشؤون البلدية والقروية بالوكالة، ومحمد نصر وزيرا للثقافة واإلرشاد
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١٤٦ 
 

 أيلــول ٢٠ –أيلــول  ٦(مــا بــين  للماليــة للمــرة الثانيــة للمــدةيــرا ثــم وز ، ١٩٦٤أب  ١٥ التعــاوني العــام فــيللمصــرف 
١()١٩٦٥(.  
 تنظـيم عمـل الـوزارةاسـتهدفت  إجـراءاتعـدة عنـد توليـه الـوزارة  األسـودوزير الماليـة سـلمان عبـد الـرزاق  اتخذ      

طلــب الوبنــاء علــى ، ١٩٦٠لســنة  ٢٤بعــرض اقتراحاتــه علــى مجلــس الــوزراء بتعــديل قــانون الخدمــة المدنيــة رقــم 
 ين الــذين اتخــذت بحقهــم العقوبــات الرادعــةعــدم احتســاب مــدة الفصــل للمــوظفقــرر مجلــس الــوزراء  هالمقــدم مــن قبلــ

، )٢(خاللهــا المهنــة التــي تخولــه شــهادته ممارســتها أم لــم يمارســها  الموظــف لغــرض الترفيــع والعــالوة ســواء مــارس
بالمعلومـات الالزمـة عــن ، )٣(علــى تزويـد شـركة التـأمين الوطنيـة  الـرزاق األسـود وحـرص وزيـر الماليـة سـلمان عبـد

جميع الوظـائف الخاضـعة للضـمان وعناوينهـا لجميـع الـدوائر الرسـمية وشـبه الرسـمية باسـتثناء وزارة الـدفاع بـالنظر 
 الرسوم الكمركية المفروضة علـى حسـاب مشـاريع االتفاقيـة العراقيـة السـوفيتية عفاءقيامه بإفضال عن ، )٤(لسريتها 

وزيـر الماليـة سـلمان عبـد الـرزاق كمـا حصـل ، )٥(تسهيال وتشجيعا للنهوض بواقع االقتصـاد العراقـي  ،١٩٥٩لسنة 
لغـرض  ،١٩٣٦ لسـنة ٣٤على موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون بيع وٕايجار األمالك العائدة للحكومـة رقـم 

الـــواردة  األمـــوال بإعفـــاء وزيـــر الماليـــة قـــامفضـــال عـــن ذلـــك ، )٦( لشـــرائع المجتمـــع المختلفـــةتـــوفير الســـكن المالئـــم 
 أوتقـــديم هـــذه التبرعـــات  إنباعتبـــار  ،مـــن الرســـوم الكمركيـــة اإلهـــداء أوعـــن طريـــق المســـاعدة  العراقيـــة للحكومـــة

                                                                                                                                                                                                     

، وي وزيرا لإلشغال واإلسكانوجعفر عال، وعبد الرحمن القيسي وزيرا لإلصالح الزراعي ووزيرا لألوقاف بالوكالة، وزيرا للزراعة=
وعبد الرزاق محي الدين وزيرا ، ومصطفى عبد اهللا وزيرا للصناعة ووزيرا للتخطيط بالوكالة، وشكري صالح زكي وزيرا لالقتصاد

تاريخ الوزارات العراقية في العهد ، جعفر عباس حميدي: ظروسلمان الصفواني وزيرا للدولة للمزيد من التفصيل ين، للوحدة
   ١٩٦٥أيلول  ١٥في ، ١١٧١العدد ، الوقائع العراقية، ٢٠٩ص، ٨ج، مهوريالج
، ١٩٦٣آب  ١٣وقد شغل منصبه هذا لغاية ، ١٩٦٣تشرين الثاني  ٢٧في ، ٧٢٥األمر اإلداري لوزارة المالية المرقم : ينظر) ١(

، ١٩٦٥أيلول  ٥وقد شغل منصبه هذا لغاية ، ١٩٦٤أب  ١٠في ، ٤٤٩واألمر اإلداري لوزارة العمل والشؤون االجتماعية المرقم 
االضبارة الشخصية لسلمان عبد الرزاق ، ع.ت.م: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٦٥أيلول  ٦في  ٧٤٦والمرسوم الجمهوري المرقم 

  ٥٥٥٥/٣١األسود المرقمة 
  ٥٦١ص.٥٦٠ص، المالية ١٩٦٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٢(
تأمين للقيام بأعمال ال ١٩٥٠لسنة  ٥٦هي مؤسسات عراقية شبه رسمية أسست بموجب القانون رقم : شركات التأمين) ٣(

ولم ، وقد ساهم في رأسمالها كل من وزارة المالية ومصرف الرافدين والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي والعقاري، المختلفة
يقتصر إعمال هذه الشركة بإعمال التأمين للدوائر الرسمية وشبه الرسمية بل مارست إعمال التأمين الفردي على اختالف أنواعه 

وللشركة مجلس إدارة مستقل ، كما أخذت على عاتقها القيام بإعمال لجنة صندوق ضمان الموظفين، حياةباستثناء التأمين على ال
في شؤونه اإلدارية والمالية حيث يعين وزير المالية ثالثة من أعضائه الخمسة ويتناوب مدراء المصارف الحكومية العضويتين 

محمود فهمي درويش : راق ووكاالت في الخارج للمزيد من التفاصيل ينظرولمجلس اإلدارة إن يفتح فروعا للشركة في الع، األخريين
  ٧٤٧ص، المصدر السابق، وآخرون

 .١٩٦٣تشرين الثاني  ٢٧في  ٨٨٥العدد، الوقائع العراقية ) ٤(
   ٦٣٤ص،٦٣٣ص، ١٩٦٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٥(
 ١٩٦٣تشرين الثاني  ٢٧في  ٨٨٥العدد، الوقائع العراقية ) ٦(
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، )١( لـيس مقبـوال لرسـوم الكمركيـةا تحميـل الجهـة التـي تقـدم الهـدايا والمسـاعدات نأ ووجـد، المساعدات ليس تجاريـا
إحالته علـى التقاعـد فـي آب حتى ، ١٩٦٥أيلول  ٢١في  لتخطيطارة اوز حقيبة  شغل سلمان عبد الرزاق األسودثم 

  .)٢(١٩٦٦سنة 
  :  عبد الحسن زلزلة) ٤(

كـان والـده رجـل  ،)٤(١٩٢٦سـنة  جنـوب العـراق مدينـة العمـارةفي  ،)٣(زلزلة عبد الحسن السيد علي محمدولد      
االبتدائيـة فــي مدرسـة الكحــالء  دراسـته عبـد الحسـن زلزلــة أكمــل، فــي مدينـة العمـارة األقمشـةيعمـل فــي تجـارة ديـن و 

يش فيهــا ممــا بغــداد للعــ إلــىانتقلــت عائلتــه  ١٩٤١وفــي ســنة  ،والمتوســطة فــي متوســطة العمــارة للبنــين ،االبتدائيــة
عبـد الحسـن  التحق، )٥( ١٩٤٣سنة بتفوق  المركزية الفرع العلمي اإلعداديةفي  اإلعدادية الدراسة بإكمال سمح له

فـي القـانون  البكـالوريوس شـهادة بحصـوله علـى، ١٩٤٨سـنة  وتخرج منها،جامعة بغداد الحسن زلزلة بكلية القانون
 إمامهـانقـف  نألعبـد الحسـن زلزلـة اهتمامـات شـعرية تسـتحق  تهنـا انـه كانـ اإلشـارةس مـن بـأ وال ،)٦(بدرجة شرف

كما انه مال وبشـكل مبكـر  ،ضد الحكومة ألنهعن هموم الشعب  ثوري وساخر وناقد ومعبر بأنهفقد وصف شعره 
ميال واضحا للتيـار القـومي عبد الحسن واظهر  ،)٧( رات والندوات والمجالس الحسينيةحضور المؤتم إلىمن عمره 

                                                            

 ٦٥٥ص.٦٥٤ص، ١٩٦٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ١(
للمزيد من التفصيل  ١٩٦٦آب  ٨وقد شغل منصبه هذا لغاية ، ١٩٦٥أيلول  ٢١في ، ٧٨٥المرسوم الجمهوري المرقم : ينظر) ٢(

  ٥٥٥٥/٣١االضبارة الشخصية لسلمان عبد الرزاق اسود المرقمة ، ع.ت. م: ينظر
عن طريق جدهم السيد أحمد السيد محمد السيد شرف الدين الذي يرتبط نسبه باإلمام الحسن المجتبى  ارتبط هذا اللقب باألسرة) ٣(

إن السيد احمد كان متعهدا ، وال يعلم مدى صحتها، إذ أشارت إحدى الروايات، )عليه السالم(بن اإلمام علي ابن أبي طالب 
فما كان من السيد احمد إال أن خلع ، لة وسلبوا جميع أمتعتهماإلحدى قوافل الحج وصادفه إثناء الرحلة لصوص اعترضت القاف

فأرعدت السماء وأبرقت وسقطت صاعقة ، عمامته ورفع يديه إلى السماء واستنجد باهللا على هذا العمل وهم في طريقهم األداء الحج
دوها فرحين مستبشرين ومن هنا من اهللا تعالى على هؤالء اللصوص وقضت عليهم ولم تحرق حوائج وأمتعة المسافرين التي استر 

، عبد الحسن زلزلة ودوره االقتصادي والدبلوماسي، لمى محمود رشيد العبيدي: جاء لقب زلزلة الذي ارتبط بهذه العائلة للمزيد ينظر
  ٩ص،٢٠١٦، جامعة بغداد، كلية التربية للعلوم اإلنسانية ابن رشد، )غير منشورة(رسالة ماجستير

  ٣١٢٣٦٨٧الشخصية للدكتور عبد الحسن محمد زلزلة المرقمة األضبارة ، ع.ت. م) ٤(
 ٩٧ص، المصدر السابق ، إسراء طالب توفيق العاني) ٥(
، )٢٠١٣، بغداد(، مؤسسة ثائر العصامي، ٢ط، بريطانيا ولعبة السلطة في العراق، طارق مجيد تقي العقيلي) ٦(

  ٢٦٧ص.٢٦٦ص
ألنها كانت ) عليه السالم(التي نظمها في رثاء وحب أبي الشهداء اإلمام الحسين تلك  قصائدهن أجمل أن نذكر هنا أال يفوتنا ) ٧(

ولعل هذه المعاني تجسدت في  تؤجج لديه نار التمرد والنقمة على الظلم والطغيان والمظالم االجتماعية التي اتسم بها ذلك العهد
  : والتي جاء في مطلعها" الدم يتكلم"العديد من قصائده وأولها قصيدة 

  هذي دماك على فمي تتكلم             ماذا يقول الشعر إن نطق الدم؟           
  والسوط في ظهر الضعيف يحكم؟ هتفت لألصفاد وفي اليد رنة                    
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إنــديانا جامعــة  إلــى زلزلــة ببعثــة دراســية عبــد الحســن أرســل ،)١(الــذي كــان يمثلــه حــزب االســتقاللبــي القــومي العر 
)University of Indiana ( بعـد سـنة فحصـل  ادراسته العليـ إلكمال، ١٩٥٢سنة  األمريكيةفي الواليات المتحدة

عبـد  نظـام الجامعـة قـد عـوضحسـب كانـت دراسـته مـدتها سـنتان و و (السياسـيعلى شهادة الماجستير في االقتصاد 
وكـان ، ١٩٥٧لـدكتوراه فـي سـنة علـى احصـل و  ،)الحسن زلزلة بكورسات دراسية ولـم تتضـمن دراسـته كتابـة رسـالة

  .)٢( اإلسترلينيةالمنطقة ب العراقموضوع دراسته بالدكتوراه هو عالقة 
ــا فــي ، كانــت البــدايات األولــى لعبــد الحســن زلزلــة فــي العمــل الــوظيفي فــي الدولــة العراقيــة       وهــو ال زال طالب
وبعــد إكمــال ، ١٩٤١فقــد عــين أول مــرة بوظيفــة كاتــب فــي دائــرة النفــوس فــي منطقــة الكــرادة الشــرقية ســنة ، الثانويــة

سن زلزلـة طلبـا لنقابـة المحـاميين العراقيـة قدم عبد الح، ١٩٤٨دراسته الجامعية وحصوله على شهادة الحقوق سنة 
مـــارس مهنـــة المحامـــاة للمـــدة مـــن كـــانون األول ســـنة ، ليكـــون عضـــوا فـــي النقابـــة، ١٩٤٨تشـــرين الثـــاني  ١٢فـــي 

بوظيفــة موظــف علــى ، ١٩٤٩نيســان  ٢٧عــين فــي البنــك المركــزي العراقــي فــي ثــم ، ١٩٤٩والــى نيســان  ١٩٤٨
سـنة  فـيعـين ، )٣( ١٩٥٢واسـتمر فـي عملـه الـوظيفي حتـى بعـد التحاقـه بالبعثـة العلميـة فـي أيلـول ، المالك الـدائم

مـا بـين  دةللمـ التـابعتين للبنـك المركـزي العراقـي واألبحـاث واإلحصاءمديرا لدائرتي القروض واالستثمارات ، ١٩٥٧
، جامعــة بغــداد - محاضــرا فــي كليــة التجــارة واالقتصــادأســتاذا و  األكــاديميفضــال عــن عملــه  ،)١٩٦١- ١٩٥٨(

 إذالعامـة  اإلدارةوكـذلك فـي معهـد  ،د توليـه الـوزارةحتى بعـ، )١٩٧٣-١٩٥٨(ما بين والجامعة المستنصرية للمدة 
كمــا عمــل فــي بعــض المــدد الزمنيــة مــديرا للتحويــل ، "البنــوك والنقــود واقتصــاديات العــراق"درس فيهــا موضــوعات 

عمــل نائــب لمحــافظ  ١٩٦٢ ســنة وفــي بدايــة ،الخــارجي فــي البنــك المركــزي العراقــي ومــدير مراقبــة المصــارف فيــه
لكنـه ، ١٩٦٣فـي آب طهـران سـفيرا فـي عبـد الحسـن زلزلـة عـين ثـم  ،)٤( محـافظ إلىالبنك المركزي وبعد سنة رقي 

                                                                                                                                                                                                     

موسوعة اإلعالم ، حميد المطبعي ، ١٧ص.١٦ص، المصدر السابق، لمى محمود رشيد العبيدي: للمزيد من التفصيل ينظر=
  ٤٦٨ص، وعلماء العراق

يعد امتدادا لنادي المثنى الذي نشأ في ثالثينيات القرن ، ١٩٤٦حزب قومي أجيز في نيسان : حزب االستقالل العراقي) ١(
وٕابراهيم ، ومن مؤسسيه الشيخ محمد مهدي كبة، وقد استقطب هذا الحزب العديد من الشباب وفئات الشعب المختلفة، الماضي
تاريخ حزب االستقالل ، عبد األمير هادي العكام: وغيرهم للمزيد من التفصيل ينظر وٕابراهيم الحمداني، يوداود السعدالراوي 
  )  ١٩٨٢، بغداد(، دار الشؤون الثقافية العامة، ٢ط، ١٩٥٨ -١٩٤٦العراقي 

المستويات السياسية  توصل عبد الحسن زلزلة إلى استنتاج يدعو إلى إنهاء هذه العالقة وذلك لضررها بالعراق على جميع )٢(
وتوفير غطاء حقيقي لحماية العملة ، فضال عن وجوب إنهاء ارتباط الدينار العراقي بالباون اإلسترليني، واالقتصادية واالجتماعية

 ١٦ص، المصدر السابق، لمى محمود رشيد العبيدي: الوطنية بقرار وطني مستقل للمزيد من التفصيل ينظر
  ٢٣ص، المصدر نفسه) ٣(
   ٢٣٦٨٧/٣١ ور عبد الحسن محمد زلزلة المرقمةاألضبارة الشخصية للدكت، ع.ت. م) ٤(
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١٤٩ 
 

 ثـم وزيـرا للتخطـيط، ١٩٦٤حزيـران  ١٧لصـناعة فـي انيطت بـه وزارة اثم ، لم يستمر في عمله إال قرابة أشهر قليلة
  .)١( )١٩٦٥ أيلول ٦ -١٩٦٤شرين الثاني ت ١٤(للفترة ما بين

بعــد اســتقالة الــدكتور محمــد جــواد ، ١٩٦٥آب  ١٠يــرا للماليــة وكالــة فــي عــين الــدكتور عبــد الحســن زلزلــة وز       
وعلى الرغم من المدة القصيرة التـي تـولى فيهـا عبـد الحسـن زلزلـة وزارة ، )٢( من وزارة طاهر يحيى الثالثة العبوسي
بعــض المنتجــات الغذائيــة المســتوردة مــن رســم الــوارد الكمركــي للتخفيــف  بإعفــاء بــذل قصــارى جهــده انــه الماليــة إال

لمجلــس الــوزراء بهــذا  مــن خــالل تقديمــه اقتراحــاالمعيشــية الصــعبة التــي تعــاني منهــا الطبقــات الفقيــرة  األعبــاءعــن 
سـنة النمسـا للجمهوريـة العراقيـة فـي ثـم عـين سـفيرا ، )٣( مجلـس الـوزراء تأييـد وموافقـةب الخصوص وحظيت مساعيه

مجلـس اإلدارة فيـه ل اً رئيسـ العراقـي المركـزيمحافظـا للبنـك أعيد إلى عملـه ثم ، )٤(١٩٦٦القاهرة في سنة و ، ١٩٦٥
سـنة  االقتصـادي وعضـو مجلـس التخطـيط، ١٩٦٩ وحاكم العراق في صندوق النقـد الـدولي فـي سـنة، ١٩٦٩سنة 

ونائــب رئــيس  ،)٥(" جمعيــة االقتصــاديين العــراقيين"رئيس لــ اً ونائبــ، وعضــوا فــي مجلــس التجــارة الخارجيــة، ١٩٧٣
فيرا ثــم عــين ســ، صــندوق النقــد الــدولي –ورئــيس المجموعــة العربيــة فــي لجنــة العشــرين ، اتحــاد االقتصــاديين العــرب
شـغل عبـد الحسـن زلزلـة منصـب ، )١٩٨٨ -١٩٧٣(وفي المـدة مـا بـين ، ١٩٧٣سنة  للجمهورية العراقية في كندا

                                                            

، الوقائع العراقية، ١٥٨ص، المصدر السابق ، جاسم محمد الذهبي، ٩٩ص، المصدر السابق، إسراء طالب توفيق العاني) ١(
 ١٩٦٤حزيران  ١٩في ، ١٧٦العدد ، الجمهورية ، ١٩٦٤حزيران  ١٨في ،٢٧٤٢العدد، المنار، ١٩٦٤تموز  ٢في  ٩٦٩العدد 

، وتألفت من طاهر يحيى رئيسا للوزراء، ١٩٦٤تشرين الثاني  ١٤في  ١٠٢٨تشكلت بموجب المرسوم الجمهوري المرقم ) ٢(
وعبد الكريم فرحان وزيرا ، وناجي طالب وزيرا للخارجية، وصبحي عبد الحميد وزيرا للداخلية، ومحسن حسين الحبيب وزيرا للدفاع

وعبد العزيز ، وفؤاد الركابي وزيرا للبلديات، ومحمد جواد العبوسي وزيرا للمالية، وعبد الحميد سعيد وزيرا للمواصالت، لإلرشاد
وشامل السامرائي وزيرا ، وعبد الهادي الراوي وزيرا للزراعة، وعبد الصاحب العلوان وزيرا لإلصالح الزراعي، الحافظ وزيرا لالقتصاد

، وعبد الكريم هاني وزيرا للعمل والشؤون االجتماعية، وعبد العزيز الوتاري وزيرا للنفط، لح زكي وزيرا للتربيةوشكري صا، للصحة
وعبد ، ومصلح النقشبندي وزير الدولة لشؤون األوقاف، وعبد الستار علي الحسين وزيرا للعدل، وعبد الحسن زلزلة وزيرا للتخطيط
 ومسعود محمد وزيرا لشؤون، وأديب الجادر وزيرا للصناعة، الفتاح االلوسي وزيرا لإلسكانوعبد ، الرزاق محي الدين وزيرا للوحدة

 ١٥في ، ٢٥٤العدد ، الجمهورية، ١٩٦٤تشرين الثاني  ٢١في ، ١٠٣٢العدد ، الوقائع العراقية:الشمال للمزيد من التفصيل ينظر
   ١٩٦٤تشرين الثاني 

 ١٩٦٥يلول أ ٥في ،  ١١٦٢العدد ، الوقائع العراقية ) ٣(
كلية اإلدارة ، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، ١٩٩٤ -١٩٢٤سفراء العراق خالل سبعة عقود ، راقية رؤوف الجلبي) ٤(

  ١٢٦ص.١٢٠ص، ١٩٩٦، جامعة بغداد، واالقتصاد
، والمحاسبةوهي تضم خريجي الكليات االقتصادية والتجارية واإلدارية  ١٩٥٦سنة  تأسست :جمعية االقتصاديين العراقيين) ٥(

دكتور االقتصاد ، طالب البغدادي. ومن ابرز أعضاءها د، وقد قامت بنشاطات سياسية ووطنية ومهنية، وهي جمعية وليست نقابة
، ومحمد سلمان حسن، وخزعل البيرماني، وٕابراهيم كبة، واحد ابرز أعضاء الجمعية  وحسن ثامر، من جامعة بورون في فرنسا

 ٦٦ص.٦٥ص، المصدر السابق، من التفصيل لمى محمود رشيد العبيدي للمزيد، وعبد الحسن زلزلة
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١٥٠ 
 

المـرقم  المنحـل مجلـس قيـادة الثـورةبناء علـى موافقـة للشؤون االقتصادية  عام المساعد في الجامعة العربيةاألمين ال
  .)١(  ١٩٧٦حزيران  ١٣في  ٢٦٥٦

تخــابي برنامجنــا االن(: أهمهــاالمكتبــة العراقيــة والعربيــة بعــدد مــن الكتــب  الــدكتور عبــد الحســن علــي زلزلــة رفــدا     
العمــل العربــي  إســتراتيجية(، )العــراقوالسياســات النقديــة فــي (،)اإلســترلينيةالعــراق فــي المنطقــة (،)فــي كليــة الحقــوق

فضــال ، )٢() وكتــاب صــهيل القــوافي(،)١٩٧٠-١٩٦٥وكتــاب الخطــة االقتصــادية القوميــة فــي العــراق (،)المشــترك
كيـف يمكـن إن تسـتثمر األمـوال الفائضـة بـالبترول فـي دعـم "الموسـوم  تحديـدا بحثـه أهمهـا كثير مـن البحـوثالعن 

  .)٣(١٩٧٤سنة  "التكامل االقتصادي العربي

  :شكري صالح زكي) ٥(
دخـــل كليـــة ، هـــاته االبتدائيـــة والثانويـــة فيدراســـوأتـــم ، ١٩١٩ ســـنة تمـــوز ١٥األعظميـــة فـــي  -ولـــد فـــي بغـــداد      

ن أول وظيفة شـغلها شـكري صـالح زكـي أخدمة في االضبارة التقاعدية إلى يشير سجل الو  ،)٤(فيهاتخرج الحقوق و 
بعدها تنقل بين دوائر بعض الـوزارات وعمـل فيهـا بعنـاوين وظيفيـة ، ١٩٣٧تشرين األول  ١٢هي وظيفة معلم في 

المشــاريع ورئــيس شــعبة ، ١٩٤٨شــباط  ١١فــيوالتصــدير العامــة  داالســتيرا متعــددة منهــا وظيفــة مميــز فــي مديريــة
كــانون  ٥ورئــيس شــعبة التســليف فــي المصــرف ذاتــه فــي ، ١٩٥٢آب  ١فــي  فــي المصــرف الصــناعيالصــناعية 

كـــانون  ١٥ -١٩٥٣كـــانون األول  ١٩(فتـــرة مـــا بـــين االســـتيراد والتصـــدير للمديريـــة ر فـــي مـــديثـــم ، ١٩٥٣الثـــاني 
لهـا  ثـم مـدير، ١٩٥٥ن الثـاني كـانو  ١١فـي  العامـة التمـور العراقيـة معاون مـدير عـام مصـلحةم ث، )١٩٥٤األول 
آمـر وزارة االقتصـاد بموجـب سـية مـن وظيفتـه لمـدة ثـالث سـنوات سيا ألسبابفصل  حيث، ١٩٥٩آذار  ٣١ لغاية

اسـتنادا إلـى مـا جـاء بقـرار مجلـس الـوزراء المتخـذ بجلسـته المنعقـدة ، ١٩٥٩نيسـان  ٦والمؤرخ فـي  ٤٠٢٥المرقم  
وبعـد  ، )٥( ١٩٥٨لسـنة  ٢تطهيـر الجهـاز الحكـومي رقـم قـانون مـن  األولىالمادة  ٕاحكامو ، ١٩٥٩آذار  ٢٨اريخ بت
 ٧لغايـة ، ١٩٥٩نيسـان  ١أعيد شكري صالح زكي للخدمة واحتسبت الفترة التي فصل فيها من ، ١٩٦٣شباط  ٨

                                                            

    ٢٣٦٨٧/٣١األضبارة الشخصية للدكتور عبد الحسن محمد زلزلة المرقمة  ، ع.ت. م) ١(
 ٤٦٨ص، موسوعة اإلعالم وعلماء العراق، حميد المطبعي ، ٢٢ص.٢١ص، المصدر السابق، لمى محمود رشيد العبيدي) ٢(
  ١٠٢ص، المصدر السابق، توفيق العانيلب إسراء طا) ٣(
 ٢١٢ص، )٢٠١٤، دمشق(، دار أمل الجديدة، ٢ط، ١٩٦٨ -١٩٢١وزراء المعارف في العراق ، راهي مزهر العامري) ٤(
، ١٩٥٢تموز  ٣١وقد شغل منصبه هذا لغاية  ١٩٤٨شباط  ١١في ، ٢٢٩٩األمر اإلداري لوزارة االقتصاد المرقم : ينظر) ٥(

واألمر ، ١٩٥٣كانون الثاني  ٤وقد شغل منصبه هذا لغاية ، ١٩٥٢آب  ١في ، ٢٢٩١لوزارة المالية المرقم واألمر اإلداري 
واألمر اإلداري لوزارة االقتصاد المرقم ، ١٩٥٣أيلول  ٧وقد شغل منصبه لغاية ، ١٩٥٣كانون الثاني  ٥في ، ٤٩٢٤اإلداري المرقم 

تموز  ٢٦في ، ٦٦٢٤واألمر اإلداري المرقم ، ١٩٥٧آب  ٢٨ذا لغاية وقد شغل منصبه ه، ١٩٥٥كانون الثاني  ١١في ، ٣٣٢
االضبارة الشخصية لشكري صالح زكي ، ع.ت .م: للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٥٩ نيسان ٥وشغل منصبه لغاية ، ١٩٥٨

  ٠٤٦٣٤٠٠٧/٣١المرقمة 
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١٥١ 
 

 ٨واســند إليــه منصــب وزيــر التجــارة فــي الــوزارة التــي شــكلها احمــد حســن البكــر فــي  خدمــة فعليــة لــه، ١٩٦٣شــباط 
  .)٢(في القاهرة للعراق عين شكري صالح زكي سفيرا ، ١٩٦٤كانون الثاني  ٢وفي ، )١(١٩٦٣شباط 
والتعليم في وزارة طاهر يحيى الثالثة التـي شـكلها فـي  ربيةلتمنصب وزير اوغداة عودته إلى بغداد اسند إليه       
ولكــن تــم إعفــاؤه مــن منصــبه هــذا فــي التعــديل الــوزاري الــذي أجــراه رئــيس الــوزراء  ،)٣( ١٩٦٤تشــرين الثــاني  ١٤

وبعـد إعفائـه مـن منصـب وزارة التربيـة والتعلـيم شـغل منصـب ، )٤( ١٩٦٥تمـوز  ١١طاهر يحيـى علـى وزارتـه فـي 
الحكومــة التــي شــكلها ثــم أســندت إليــه وزارة االقتصــاد فــي  ،)٥(للقيــادة السياســية الموحــدة فــي القــاهرة األمــين العــام 

ـــرزاق فـــي  ـــد ال ـــول ٦عـــارف عب ـــولى ، )٦(١٩٦٥ أيل ـــةشـــكري صـــالح زكـــي ت ـــرحمن حكومـــة فـــي  وزارة المالي ـــد ال عب
وزيــر  إعمــال أولوكانــت ، منصــب وزارة الــنفط بالوكالــة إضــافة إلــى، )٨( ١٩٦٥أيلــول  ٢١فــي  األولــى، )٧(البــزاز

                                                            

  ٢١٣ص، المصدر السابق، راهي مزهر العامري) ١(
  ١٥٣ص، السابقالمصدر ، راقية رؤوف الجلبي) ٢(
) ١٩٦٥تموز  ١١ -١٩٦٤تشرين الثاني  ١٤(للمدة  ١٩٦٤تشرين الثاني  ١٤في  ١٠٢٨بموجب المرسوم الجمهوري المرقم ) ٣(

  ١٢٧ص، المصدر السابق، فالح مجيد حسون العارضي: للمزيد من التفصيل ينظر
  ١٩٦ص، ٨ج،تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، جعفر عباس حميدي) ٤(
 ١٩٦٥ تموز ٧والمؤرخ في  ٦٠٣٧وكتاب ديوان مجلس الوزراء المرقم ، ١٩٦٥لسنة  ٤٢٣بموجب المرسوم الجمهوري المرقم ) ٥(

  ٠٤٦٣٤٠٠٧/٣١االضبارة الشخصية لشكري صالح زكي المرقمة ، ع.ت .م: للمزيد من التفصيل ينظر
مدة استيزاره في هذا المنصب أربعة عشر يوما فقط  وكانت، ١٩٦٥أيلول  ٦في  ٧٤٦بموجب المرسوم الجمهوري المرقم ) ٦(

أيلول  ١٥/١٦حيث قام رئيس الوزراء عارف عبد الرزاق بمحاولة انقالب فاشلة على رئيس الجمهورية عبد السالم محمد عارف يوم 
، رافدينر الدا، ٢ط، ٢ج، إحداث عاصرتها، لرزاق الحسنيعبد ا: هرب على أثرها إلى مصر للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٦٥

  )٢٠١٤، بيروت(
أكمل دراسته االبتدائية فيها سنة ، ١٩١٣ولد البزاز في بغداد في جانب الكرخ في محلة التكارتة سنة : عبد الرحمن البزاز) ٧(

تسلم مناصب وظيفية متعددة في الحكومة  ،١٩٣٨ج كلية الحقوق في لندن سنة خري، ١٩٣٢والثانوية المركزية سنة ، ١٩٢٨
وفصل من الخدمة واعتقل في معتقالت الفاو والعمارة ونقرة السلمان مدة ثالث سنوات ونصف ثم  ١٩٤١اشترك في ثورة ، العراقية

عين  ثم، تسنم منصب سفير العراق في الجمهورية العربية المتحدة في القاهرة ١٩٦٣شباط  ٨وبعد انقالب ، أقصي عن الخدمة
شكل وزارتين ، ١٩٦٥أيلول  ٦نائبا لرئيس الوزراء العراقي ووزيرا للخارجية ووزير النفط بالوكالة في وزارة عارف عبد الرزاق في 

والثانية في ، ١٩٥٨حيث كان أول مدني يتولى المنصب منذ تموز  ١٩٦٥األولى في عهد الرئيس عبد السالم عارف في أيلول 
للمزيد  ١٩٧٣حزيران  ٢٨توفي في ، ١٩٦٦استقال من منصبه في آب ، ١٩٦٦نيسان  ١٦رف في عهد الرئيس عبد الرحمن عا

تموز  ١٧عبد الرحمن البزاز ودوره الفكري والسياسي في العراق حتى ثورة ، محمد كريم مهدي المشهداني: من التفصيل ينظر
 )٢٠٠٢، بغداد(، العربية مكتبة اليقظة، ١٩٦٨

وتألفت من عبد الرحمن البزاز رئيسا للوزراء ووزيرا ، ١٩٦٦أيلول  ٢١في  ٧٨٥لجمهوري رقم تشكلت بموجب المرسوم ا) ٨(
، وعبد العزيز العقيلي وزيرا للدفاع ووزيرا للمواصالت بالوكالة، وشكري صالح زكي وزيرا للمالية ووزيرا للنفط بالوكالة، للخارجية

وفارس ، وخضر عبد الغفور وزيرا للتربية ووزيرا لألوقاف بالوكالة، يرا للعدلوكاظم الرواف وز ، وعبد اللطيف الدراجي وزيرا للداخلية
ومحمد ناصر وزيرا ، وعبد اللطيف البدري وزيرا للصحة، ناصر الحسن وزيرا للشؤون االجتماعية ووزيرا لإلصالح الزراعي بالوكالة

 =وعبد، وأكرم الجاف وزيرا للزراعة، را لإلسكان بالوكالةوٕاسماعيل مصطفى وزيرا للشؤون البلدية والقروية ووزي، للثقافة واإلرشاد
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١٥٢ 
 

مـــن اجـــل إلغـــاء المخصصـــات ، ١٩٦٠لســـنة  ٢٤رقـــم الماليـــة شـــكري صـــالح زكـــي تعـــديل قـــانون الخدمـــة المدنيـــة 
ن الـوزير يتقاضـى أعلـى راتـب فـي علـى اعتبـار أ، ت الشـاغرة بالوكالـةالمالية للوزراء الذين يقومـون بإشـغال الـوزارا

   .)١(الدولة وان مسؤوليته في الوزارة تضامنية وهي أسمى من أي اجر
كمـــا حصـــل وزيـــر الماليـــة شـــكري صـــالح زكـــي علـــى موافقـــة مجلـــس الـــوزراء بتعـــديل قـــانون تـــأمين الســـكن        

التـي تزيـد مسـاحتها للمواطنين لزيادة صالحيات وزير المالية بتمليك العرصات ، ١٩٦٣لسنة  ١٢٥للمواطنين رقم 
مــن قبــل  ة لهــذا الغــرضنتيجــة للمشــاكل التــي ظهــرت فــي إفــراز بعــض األراضــي األميريــ، متــر مربــع) ٢٠٠(علــى 

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزيـر الماليـة ، )٢(متر مربع ٣٠٠ال تتجاوز المساحة المملكة على إن  المساحين
، إلجــراء بعــض التغيــرات فــي العنــاوين الوظيفيــة، ١٩٦٠لســنة  ٢٥شــكري صــالح زكــي بتعــديل قــانون المــالك رقــم 

التخطيط االقتصادي بقانون المالك بـالنظر لعـدم وجـود عنـاوين ولشمول موظفي السكك الحديدية وأعضاء مجلس 
  ، )٣(هذه الوظائف بالقانون المذكور

قام وزير الماليـة شـكري صـالح زكـي في العراق ، )٤(وبغية تقديم المساعدة لوحدات جيش التحرير الفلسطيني       
مـن الرسـوم  العائـدة إليهـا المهمـات الحربيـة األخـرىبإعفاء كافة األسلحة واالعتـدة واآلليـات وأجهـزة المخـابرة وكافـة 

 ،دينـارا) ٥٤١٨٧٢( قيمتهـا تقـدر فضال علـى ذلـك قيامـه بشـطب وٕاعفـاء مبـالغ غيـر قابلـة للتحصـيل، )٥( الكمركية
وبمقتـــرح مـــن وزيـــر الماليـــة شـــكري ، )٦(بنـــاء علـــى طلـــب بعـــض الـــوزارات كالـــدفاع والماليـــة والمواصـــالت والصـــحة 

وخاصـة فـي مـا يتعلـق بالمـادة الخامسـة مـن ، ١٩٥٥ لسـنة ٧٧فـة الكمركيـة رقـم يقانون التعر صالح زكي تم تعديل 
                                                                                                                                                                                                     

وعبد الرزاق محي ، وسلمان عبد الرزاق األسود وزيرا للتخطيط، ومصطفى عبد اهللا وزيرا للصحة، الحميد الهاللي وزيرا لالقتصاد=
، المصدر السابق، سين الزبيديعلياء محمد ح: وسلمان الصفواني وزيرا للدولة للمزيد من التفصيل ينظر، الدين وزيرا للوحدة

  ٢٦٦ص.٢٦٤ص
، )١٩٦٦، بغداد(، مطبعة الحكومة، القسم األول، ١٩٦٥مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، وزارة العدل، الجمهورية العراقية) ١(

  ٦٤٥ص.٦٤٤ص
  ٦٤٩ص.٦٤٨ص، المصدر نفسه) ٢(
 ٦٥٣ص.٦٥٠ص، القسم األول، ١٩٦٥واألنظمة لسنة مجموعة القوانين ) ٣(
وألحقتها  ١٠٢وبموجب القانون رقم  ١٩٦٠آذار  ٢٧قوة عسكرية فلسطينية من أهل فلسطين شكلتها وزارة الدفاع العراقية في ) ٤(

بتشكيالتها وترتبط القوة بالقائد العام للقوات المسلحة الذي له صالحية تعيين واستخدام من ينسب إلى هذه القوة من الفلسطينيين أو 
وتصرف نفقات هذه القوة بفصل خاص ومن ميزانية وزارة الدفاع وتتكون القوة من الضباط ونواب الضباط  ،من غير الفلسطينيين

وضباط الصف والجنود من خريجي الكليات العالية والمدارس اإلعدادية ومنح الرتب والرواتب لهم وفتح بدورات خاصة بكلية 
لتغطية نفقات تلك  ١٩٦١إلف دينار في ميزانية  ٣٦٠,٢٤٠مبلغ  وخصص لها، االحتياط العراقية لمدة ال تزيد على ستة شهور

ن هذا يؤكد الدعم العراقي الكبير للقضية الفلسطينية على عروبة الزعيم عبد الكريم قاسم وليس شعوبيته كما ادعى أويبدو ، القوات
الئحة قانون تشكيل "عنوان الملفة ، ٤٢١١٠٠/ ٥٢تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د: البعض عليه للمزيد من التفصيل ينظر

  ١٩٦٠أب  ٢٩في ، ٤٠٣العدد ، راقيةالوقائع الع، ٣ص.٢ص، "جيش تحرير فلسطين
  ١٩٦٥تشرين الثاني  ٩في ، ١١٩١العدد ، الوقائع العراقية) ٥(
  ٦٤٦ص.٦٤١ص، القسم األول، ١٩٦٥مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٦(
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١٥٣ 
 

تســتدعي الظــروف  اجــل إصــدار أنظمــة تخفــض أو تلغــى بموجبهــا رســم الــوارد الكمركــي علــى المــواد الغذائيــة التــي
  .)١( المتوسطةلخدمة أصحاب الدخول  مخفضة بأسعار تأمينهاتصادية والمعاشية االق

يتــوخى توســيع قاعــدة وتحقيقــا للوعــد الــذي قطعتــه الحكومــة علــى نفســها فــي بنــاء اقتصــاد رصــين ومتنــامي       
حصــل وزيــر الماليــة شــكري صــالح زكــي علــى موافقــة ، اإلنتــاج وزيــادة االســتثمار دون اإلخــالل بالنظــام الضــريبي

نســب الضــريبة علــى اإلفــراد  خفــضمــن اجــل ، ١٩٥٩لســنة  ٩٥مجلــس الــوزراء بتعــديل قــانون ضــريبة الــدخل رقــم 
الشــركات علــى و ، %٩٠بــدال مــن % ٧٠ والشــركات فأصــبحت بموجبــه أعلــى نســبة للضــريبة علــى اإلفــرادالمقيمــين 
مـــع % ٥٠بـــدال مـــن % ٤٥ات المســـاهمة واألشـــخاص المعنويـــة األخـــرى والشـــرك%  ٦٠بـــدال مـــن % ٥٠النفطيـــة 

  .)٢(الممنوح للمكلف عن زوجته وأوالدهالتفريق بين اإلفراد المقيمين وغير المقيمين في المعاملة وزيادة السماح 

اقترح وزير المالية شكري صالح زكي على مجلس الوزراء قانون الدرجات الخاصة فـي الـدوائر الرسـمية كما       
مفارقــات وبعــض  إلــى أدىالــدرجات الخاصـة لــم تكــن خاضــعة لضــوابط تنظمهـا ممــا  نأوشـبه الرســمية حيــث وجــد 

هائلـة إذ أصــبحت فضـال عــن تضـاعف عـددها بســرعة ، قبــل الكثيـر مـن المــوظفينالتناقضـات سـببت الشــكوى مـن 
أحيانـــا ممـــا أدى إلـــى إشـــاعة التحاســـد وعـــدم المبـــاالة بـــين المـــوظفين وعرقلـــة  مـــدعاة للتحـــزب والتعيـــين االعتبـــاطي

مـع عـدم ورغبه منـه فـي وضـع حـد لهـذه المشـكلة دون التقيـد الصـارم بإحكـام قـانون الخدمـة المدنيـة ، إعمال الدولة
، ءات من بلوغ المراكز المهمة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص مـن جهـةالحيلولة دون تمكين النابهين من أصحاب الكفا

 أصــبحبحيــث ، وتمكــين الحكومــة مــن تقــدير أصــحاب المواهــب واالنتفــاع مــن قابليــاتهم االســتثنائية مــن جهــة أخــرى
بغيـــة ر مـــن مجلـــس الـــوزراء تعيـــين رواتـــبهم ومخصصـــاتهم بقـــرا أمـــر أنـــيطكـــل الـــذين عينـــوا بـــدرجات خاصـــة قـــد 

في النفقات العامة وٕايجاد التناسق بقدر اإلمكان والحد مـن التباينـات الشـديدة بـين مـا يتقاضـاه الموظفـون االقتصاد 
  .)٣(الذين هم في خدمة الحكومة

لسـنة  ٣٣وبمقترح من زير المالية شـكري صـالح زكـي وافـق مجلـس الـوزراء علـى قـانون التقاعـد المـدني رقـم       
عليــه وعــدد مــن الــذيول إضــافة إلــى القــوانين الخاصــة التــي تضــمنت بعــض لكثــرة التعــديالت التــي طــرأت ، ١٩٦٦

اإلحكام التقاعدية التي اعتبـرت معدلـة اإلحكـام القـانون المـذكور فيمـا أتـت بـه وقـد اسـتثنيت مـن إحكامـه فئـات مـن 
فـي  الموظفين نظمت حقوقهم التقاعدية بقوانين خاصة لهـذا عـدلت بعـض إحكامـه بمـا يتفـق مـع األحـوال المعاشـية

عـالوة علـى ، )٤(منتسـبي مجـاالت الخدمـة العامـة األخـرى نهمإقراوظفين المدنيين بعض الشيء من البلد ويقرب الم

                                                            

  ١٩٦٦شباط  ٦في  ١٢٢٩العدد ، الوقائع العراقية ) ١(
، ١٩٧٩-١٩٥٩والمناشير الخاصة بقانون ضريبة الدخل للسنوات من  مجموعة التعليمات، وزارة المالية، العراقيةالجمهورية ) ٢(

  ١٩٦٦شباط  ٣في ، ١٢٢٨العدد ، الوقائع العراقية، ١٦ص.١٥ص، )ت.د، بغداد(، دار الحرية للطباعة
، )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، القسم األول، ١٩٦٦مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، وزارة العدل، الجمهورية العراقية) ٣(

  ٥٠ص.٤٧ص
  ١٨٣ص.١٥٤ص، المصدر نفسه) ٤(
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١٥٤ 
 

سـاهمت وزارة الماليـة فـي دعـم مـوظفي الدولـة مـن خـالل التعـديالت التـي أجريـت علـى قـانون الخدمـة المدنيـة ذلك 
يــتم  ألربعــة أشـهر علـى إن تعـادل رواتبـه االسـميةة ســلف المسـتخدم وذلـك بمــنح الموظـف أو، ١٩٦٠لسـنة  ٢٤رقـم 

ويـوزع كـل قسـط منهـا علـى أشـهر  االسـتالم  بأربعة إقساط سنوية تبدأ في نهاية السنة الثانية من تاريخ  استردادها
  . )١(السنة المستحق فيها ذلك القسط 

وبعــد إحالتــه ، ٣٦٧ حســب كتــاب اإلحالــة المــرقم، ١٩٦٦أب  ٩أحيــل شــكري صــالح زكــي علــى التقاعــد فــي      
ــ اً مستشــار  عمــلعلــى التقاعــد  بصــفة مــدير شــركة الصــقر ) أبــو ظبــي إمــارة(اإلمــارات العربيــة المتحــدة  بدولــة اً مالي

الميزانيـــة (والبحـــوث أهمهـــا المكتبـــة العراقيـــة بعـــدد مـــن الكتـــب ارفـــد شـــكري صـــالح  ،)٢(واليوســـف التجاريـــة األهليـــة
  .)٣()١٩٦٨ -١٩٦٧الموحدة لسنة 

هم انحدار  على هؤالء ، وغلبالمالية من الوزراء منصب وزيرخمسة والمالحظ في غضون هذه المدة تولي      
منهم تولى الوزارة على مرتين وهم سلمان عبد ، بالوكالةواثنان  منهم وزراء أصليينثالثة  ،المتوسطةالطبقة من 

، وعبد الحسن زلزلة، عبد األمير كبةواثنان على مرة واحدة وهم صالح ، الرزاق األسود وشكري صالح زكي
، الرابعة التي استمرت تسعة أشهر أطول الوزارات عمرا هي وزارة محمد جواد العبوسي، مرات وواحد على أربعة

ن قصر عمر وزارة أ ويلحظ أيضاً ، فقط التي استمرت سبعة وعشرون يوما عبد الحسن زلزلةوزارة اقصرها عمرا و 
دليل واضح على عدم االستقرار السياسي نتيجة ) ١٩٦٦ - ١٩٦٣(م عارف المالية خالل عهد عبد السال

كان وزراء المالية  العرقي والطائفي فقد األصل إما، الصراع بين القوميين والبعثيين على تقلد الحكم في العراق
فيات السياسية فقد كانوا ومن ناحية الخل، من المذهب السني واثنان من الطائفة الشيعيةمنهم ثالثة  في تلك المدة

وهذا ما ، في القانون ينيحملون شهادات في االقتصاد واثنمنهم  ثالثةويالحظ أن ، جميعهم من المستقلين
يوضح الوظائف واالنحدار الطبقي ) ١٧(والجدول رقم ،الوزارة إعمال ساعدهم كثيرا في التنفيذ واإلشراف على

  وزراء لهؤالء ال

  

                                                            

 ١٩٦٦حزيران  ٣٠في ، ١٢٨٤العدد، الوقائع العراقية) ١(
حكمت المحكمة عليه غيابيا بمصادرة أمواله المنقولة  ١٩٧٢شباط  ٢٩ن مجلس الوزراء لم يوافق على ذلك العمل وفي أإال ) ٢(

وعند تشكيل المحكمة برئاسة عبد الكريم ، ١٩٦٩أيلول  ٧في  ٤١١المرقم  المنحل وغير المنقولة وفق قرار مجلس قيادة الثورة
مع كل عبد الرزاق النايف ولطفي العبيدي وصالح عبد وفوزي عبد ، إبراهيم النجار حكمت عليه غيابيا باإلعدام شنقا حتى الموت

االضبارة الشخصية لشكري ، ع.ت.هـ: نظرالواحد وعبد الرحمن الجليلي وطارق شفيق وعبد العزيز بركات للمزيد من التفصيل ي
  ١٢٧ص،المصدر السابق، فالح مجيد حسون العارضي، ٠٤٦٣٤٠٠٧/٣١صالح زكي المرقمة 

 ١٩٦٦آذار  ١٤في ، ٧٨٥العدد ، الجمهورية) ٣(
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١٥٥ 
 

  )١()١٩٦٦ - ١٩٦٣( عارف محمد عبد السالمالمالية في عهد وزراء ) ١٧(جدول رقم            

  ت
أسم الوزير وعدد مرات 
تسلمه منصب وزارة 

  المالية
تاريخ الوالدة   مدة توليه المنصب

التحصيل   الهوية  ومكانها
االنحدار   المهنة أو العمل  الدراسي

  الطبقي

  صالح عبد األمير كبة  ١

)١(  

 أيار ١٣ إلى ١٩٦٣شباط  ٨
١٩٦٣  

  

١٩٠٩ 
  بغداد

 بكلوريوس  عراقي
  اقتصاد

مدير التحويل 
الخارجي ووزيرا 

  للمالية

من أسرة 
  متوسطة

  محمد جواد العبوسي  ٢

)٢(  

تشرين  ٧ إلى ١٩٦٣ أيار ١٣
  ١٩٦٣ األول

 ١٧  إلىتشرين الثاني   ٢١
  ١٩٦٤حزيران 

 ١٤إلى  ١٩٦٤حزيران  ١٧
  ١٩٦٤تشرين الثاني 

إلى  ١٩٦٤تشرين الثاني  ١٤
  ١٩٦٥آب  ١٠

١٩٢٤ 
  بغداد

دكتوراه في   عراقي
االقتصاد 
  السياسي

من أسرة   وزيرا للمالية
  متوسطة

سلمان عبد الرزاق   ٣
  األسود

)٢(  

 ٢١ إلى ١٩٦٣ األولتشرين  ٧
  ١٩٦٣تشرين الثاني 

 أيلول ٢١ إلى ١٩٦٥ أيلول ٦
١٩٦٥  

١٩١٨ 
  بغداد

بكلوريوس   عراقي
  حقوق

مدير ضريبة الدخل 
العامة ومحافظا 
لكربالء ووزيرا 

  للمالية

من أسرة 
  متوسطة

  عبد الحسن زلزلة  ٤

)١(  

أيلول  ٦ إلى ١٩٦٥أب  ١٠
١٩٦٥  

١٩٢٦ 
  العمارة

دكتوراه   عراقي
  اقتصاد

وزيرا للتخطيط   
  ووزيرا للمالية

  من التجار

  شكري صالح زكي  ٥

)٢(  

 ١٨إلى ١٩٦٥ أيلول ٢١
  ١٩٦٦نيسان 

  ١٩٦٦آب  ٩نيسان إلى  ١٨
  

١٩١٩ 
  بغداد

بكلوريوس   عراقي
  حقوق

عمل في التدريس 
  ووزيرا للمالية

 أسرةمن 
  متوسطة

  

  

                                                            

المصدر ، دليل الوزارات العراقية، ١٥٨ص، المصدر السابق، على محمد جاسم الذهبي باالعتمادالجدول من أعداد الباحث ) ١(
  ٢٤١ص. ٢١٩ص، السابق



  )١٩٦٦ – ١٩٦٣(ارف ـــــــــــــــــــي مرحلة عبد السالم عـــــــــــــــــف اليةــــــــالم وزراء: المبحث الثاني
  

 

١٥٦ 
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١٥٦ 
 

  المبحث الثالث

  ١٩٦٨ -١٩٦٦عارف  عبد الرحمنمرحلة  وزراء المالية في
الضـباط القـدماء فـي الجـيش  أحـد منهـا أنـه، )١(أسهمت عوامل عديدة في اختيار الفريق عبـد الـرحمن عـارف      

وكــذلك حصــوله علــى تأييــد األعضــاء العســكريين فــي المجلســين ، )٢(وشــقيقا للــرئيس الراحــل عبــد الســالم عــارف 
كانـت بيـد ن المراكـز الحساسـة أكمـا لـذين كـانوا مـن تعيـين شـقيقه، ا، )٣(" ومجلـس الـدفاع الـوطني، مجلس الـوزراء"

اللــذان  االنضــباط العســكري يــةوال ســيما حاميــة بغــداد وآمر فــي ترشــحه للرئاســة وقفــوا إلــى جانبــه الــذين العســكريين 
، )٤(عـــن تأييـــد أصـــدقائه لـــهفضـــال ، وعلـــى رأســـهم الـــزعيم ســـعيد صـــليبي) الجمـــيالت(ينتميـــان آمريهـــا إلـــى عشـــيرة 

انــه لــو لــم يتنــازل عبــد الــرحمن البــزاز لكــان خالصــة القــول ، )٥(مــن جميــع أصــحاب المــذاهب السياســية يتــه مقبولو 
لـذلك كـان هـذا يعـد مـن دهـاء عبـد  ،عـارفالعسكريون قد سـيطروا علـى السـلطة بـالقوة وعينـوا الفريـق عبـد الـرحمن 

لفريــق عبــد الــرحمن عــارف تجــاه االــرحمن البــزاز ألنــه أراد بــذلك أن يضــمن اســتقرار الــبالد وأن يظهــر حســن النيــة 
الممتـدة مـا مـدة ن وزراء الماليـة خـالل هـذه العـ إمـا ،ارة الجديـدة وهـذا مـا حصـل بالفعـللكي يعهد أليه بتكليـف الـوز 

  .م وفق األتيوه، ١٩٦٨ -١٩٦٦بين 

                                                            

، ١٩٦٦نيسان  ١٣سالم محمد عارف في ثاني رئيس للجمهورية العراقية بعد مصرع شقيقه عبد ال: محمد عارف رحمنعبد ال) ١(
ترقى في ، برتبة مالزم ثان  ١٩٣٧العسكرية ببغداد وتخرج منها سنة التحق بالكلية ، ١٩١٦من مواليد قرية سميكة في الرمادي 

تولى رئاسة الجمهورية خلفا لشقيقه عبد السالم ،  ١٩٦٦المراتب والمناصب العسكرية حتى أصبح رئيسا لألركان بالوكالة حتى سنة 
البعثيون مرة ثانية للحكم في السابع  أقصي من منصبه بانقالب عسكري عاد به، ١٩٦٧أيار ، مايو  ٩عارف ورئيسا للوزراء في 

عاد بعد ذلك إلى العراق ، ونفي رسميا إلى لندن لكنه عاد بعد مرور سنة على نفيه إلى تركيا ليستقر فيها ١٩٦٨عشر من تموز 
، حيث استقر في داره في حي اليرموك ببغداد وعاش منزويا وبعيدا عن األضواء ولم يتدخل في الشؤون السياسية ١٩٨١سنة 

، حسن لطيف الزبيدي: للمزيد ٢٠٠٧واستقر في عمان حيث وافته المنية في الرابع والعشرين من تموز  ٢٠٠٤غادر العراق سنة 
 ٣٧٩ص.٣٧٨ص، المصدر السابق

منشورات ، مالك النبراسي: ترجمة ، "١٩٥٨العراق منذ "من الثورة إلى الديكتاتورية ، ماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت) ٢(
  ١٤٤ص، )٢٠٠٣، م.د(، الجمل دار

تألف مجلس الدفاع الوطني من الفريق عبد الرحمن عارف رئيس أركان الجيش بالوكالة، ومعاونيه : مجلس الدفاع الوطني) ٣(
اللواء سعيد قطان معاون رئيس أركان الجيش، واللواء حمودي مهدي المعاون اإلداري لرئيس أركان الجيش، والعميد سعيد صليبي 

واللواء الركن إبراهيم فيصل األنصاري قائد الفرقة الثانية، واللواء ، وقع بغداد، والعميد الركن زكي حلمي قائد الفرقة األولىقائد م
الركن محمود عريم قائد الفرقة الثالثة ، والعميد الركن يونس عطار باشي قائد الفرقة الرابعة، واللواء الركن نوري خليل قائد الفرقة 

لواء الجو منير حلمي قائد القوة الجوية، باإلضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية وال، الخامسة
المصدر ، محمد كريم مهدي المشهداني: والخارجية والمالية واالقتصاد والمواصالت والتخطيط واإلرشاد للمزيد من التفصيل ينظر

 ١٩٦٥أيلول  ١٢في  ، ٥٨٠جريدة الجمهورية العدد ، ١٨٠ص، السابق
  ٣٧٨ص.٣٧٧ص، ٣جالمصدر السابق،، حنا بطاطو) ٤(
  ٢٠٣ص، المصدر السابق، فالح محمود خضر البياتي، ٣٥٢مجيد خدوري، المصدر السابق، ص) ٥(



  )١٩٦٨ – ١٩٦٦(ي مرحلة عبد الرحمن عارف ــــــــــــف اليةــــــــــــالم وزراء: ثـــحث الثالـــــالمب
  

  
 

١٥٧ 
 

  : عبد اهللا مصطفى النقشبندي ) ١(

درس ، أكمــل دراســته االبتدائيــة والثانويــة فيهــا، ١٩٢٤فــي اربيــل ســنة ، )١(عبــد اهللا مصــطفى النقشــبندي ولــد     
ولذكائــه وأدبــه وعلمــه اختارتــه الحكومــة العراقيــة للدراســة فــي ، يــد والــده العلــوم اإلســالمية وأخــذ عنــه التصــوف علــى

، فـي مصـر الشـريعة بالجـامع األزهـرمـن كليـة فـي القضـاء ونـال شـهادته ، األزهر أواسط أربعينيات القرن الماضـي
، "اإلجمـاع فـي الشـريعة"ثم دخل كلية الحقـوق فـي جامعـة لنـدن ونـال الـدكتوراه فـي القـانون وكـان عنـوان أطروحتـه 

ف الحكوميـة فعـين محاضـرا تـدرج فـي الوظـائ، يجيد اللغات الكردية والعربية والفارسية والتركيـة واالنكليزيـة الالتينيـة
 ،)٣(ثـم تشـريفاتي، ١٩٥٠أب  ١٦ الديوان الملكي فـيثم مالحظا في ، )٢(،)١٩٥٠ -١٩٤٩(ين للفترة ما ب جامعيا

الماليــة  مــديروزارة الماليــة فعــين معاونــا لإلــى بعــد ذلــك نقلــت خدماتــه ، ١٩٥٢شــباط  ٢١فــي الــديوان الملكــي فــي 
 -١٩٦٠(للفتــرة مــا بــين فــي جامعــة بغــداد لمــادة أصــول القــانون المقــارن وأســتاذا، )٤( ١٩٦٠أيــار  ١٥العــام فــي 
 فـي دير الماليـة العـاممـوكيال لفـ، )٥(بموجب قـرار مجلـس الـوزراء  مراقبا عاما للحساباتشغل منصب ثم ، )١٩٦٢

والمـــدير العـــام ، ١٩٦٣شـــباط  ٢٤ثــم مـــديرا عامـــا إلدارة أمـــوال األســـرة المالكـــة الســـابقة وكالـــة فـــي ، ١٩٦٢أب  ١
فــي  العراقــي عضــوا فــي مجلــس إدارة البنــك المركــزيو  ،)٦( ١٩٦٣نيســان  ٢٤ فــي ير اإلدارة الصــناعيةلمركــز تطــو 

                                                            

ان وسوريا نسبة إلى النقشبندية إحدى الطرق الصوفية التي تنتشر في كردستان الكبرى التي تتوزع بين دول العراق وتركيا وٕاير ) ١(
السابق ويوجد لها بعض  ولها إتباع في بعض البلدان مثل الهند وبعض جمهوريات أسيا الوسطى التي كانت تتبع االتحاد السوفيتي

ن مبادئها وأسسها تعود إلى التعاليم التي وضعها سلمان الفارسي ومحمد بهاء أاق ويدعي إتباع هذه الطريقة إلى اإلتباع في العر 
ن طريقتهم اقرب الطرق وأسهلها على المريد للوصول إلى درجات التوحيد للمزيد أبالشاه نقشبند ويرى النقشبنديون الدين المعروف 

  ٦٣٣ص، المصدر السابق، حسن لطيف الزبيدي: ينظر
  ٠٦٠١٧٠٠٤/٣١لشخصية للدكتور عبد اهللا مصطفى النقشبندي المرقمة االضبارة ا، ع .ت. م) ٢(
مصطلح التشريفات كان يطلق على ما يقيمه البالط الملكي العراقي، من مراسيم وحفالت التي تجرى ألعضاء الهيئات ) ٣(

يسمى رئيس التشريفات ويعاونه  الدبلوماســـية والشخصيات األجنبية البارزة، وكانت التشريفات الملكية تجري بأشراف موظف إداري
ومن واجباتها هي إحضار وتوزيع سجل بأسماء وأوصاف وأعضاء الهيئات الدبلوماسية مرتين في ، مساعد أو أكثر بحسب الحاجة

وكتب  السنة، التوسط في المراسالت بين الممثلين األجانب والسلطات العراقية، تقوم أيضا بمراسيم إبرام المعاهدات، وٕاعداد البرقيات
  ٧١ص، المصدر السابق، عالء علي جبارة المالكي: التهاني والتعازي الملكية والحكومية للمزيد من التفصيل ينظر

واألمر الديواني ، ١٩٥٢شباط  ٢٠وقد شغل منصبه هذا لغاية ، ١٩٥٠آب  ١٦في ، ٨٧٣األمر الديواني المرقم : ينظر) ٤(
في ، ٢٠٣/٥٩٠٧واألمر اإلداري لوزارة المالية المرقم ، ١٩٥٥شباط  ٢٩غاية وقد شغل منصبه ل، ١٩٥٢شباط  ٧في ، ٦٩المرقم 
االضبارة الشخصية للدكتور عبد اهللا مصطفى النقشبندي المرقمة ، ع .ت. م: من التفصيل ينظر للمزيد ١٩٦٠أيار  ١٤

٠٦٠١٧٠٠٤/٣١  
أيام إذ انفك  ٦يستمر مراقبا للحسابات العام سوى ولم ، ١٩٦٤كانون الثاني  ٥في ، ١٣٩قرار مجلس الوزراء المرقم : ينظر) ٥(

للمزيد  ١٩٦٤كانون الثاني  ١١والمؤرخ في  ٢٩/٦٤٧بموجب األمر الوزاري المرقم  ١٩٦٤كانون الثاني  ١١من وظيفته بتاريخ 
  .الملفة نفسها : من التفصيل ينظر

ومة الجمهورية العراقية والبرنامج اإلنمائي لألمم ضمن االتفاق الموقع بين حك، ١٩٦٢لسنة  ٥٦تأسس بموجب القانون رقم ) ٦(
 =، وشرع المركز المستحدث بممارسة نشاطاته وفعالياته في بناء المرتكزات األساسية لتجربته الوطنية في التنمية)UNDP(المتحدة 
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مجلـس إدارة و ، )٢( لتـامين العراقيـةشـركة إعـادة امـن  كـلوعضـوا فـي مجلـس إدارة ، )١( اللجنتين اإلدارية والقضـائية
الـدكتور اسـتوزر  ،)٣( مجلس الخدمة العامـةو ، مجلس إدارة مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانو  ،شؤون النفط

حيـــث أســـندت إليـــه وزارة ، )٥( ١٩٦٦آب  ٩فـــي ، )٤(نـــاجي طالـــب حكومـــة فـــي  للمـــرة األولـــى  مصـــطفىعبـــد اهللا
                                                                                                                                                                                                     

 في البالد حال دون مساهمة اإلدارة إال أن عدم استقرار األوضاع الداخلية،اإلدارية وبالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة=
، ١٩٥٨تموز  ١٤الفعالة في المجال الصناعي، والسيما بعد أن ُأسندت اإلدارة الصناعية إلى بعض العسكريين من رجاالت ثورة 

رحمن مخيلف جحيو عبود : ينظر للمزيد من التفصيل ١٩٦٠أيار  ٣لدين عبد الحميد في إذ تم تعيين الزعيم الركن محي ا

  ١٢٢ص.١٢١ص، المصدر السابق، الجوراني

واألمر ، ١٩٦٢تشرين الثاني  ٧وشغل منصبه هذا لغاية ، ١٩٦٢آب  ١في ، ٣٢٨األمر اإلداري لوزارة المالية المرقم : ينظر) ١(
نيسان  ٢٣في ، ٣٢٠اإلداري المرقم واألمر ، ١٩٦٣آذار  ٣وشغل منصبه لغاية ، ١٩٦٣شباط  ٢٤في ، ٦٥اإلداري المرقم 

االضبارة الشخصية للدكتور عبد اهللا مصطفى النقشبندي ، ع .ت. م: للمزيد ينظر ١٩٦٣آب  ٣١وشغل منصبه لغاية  ،١٩٦٣
 ٠٦٠١٧٠٠٤/٣١المرقمة 

ت السلطات برأس مال قدره خمسة ماليين دينار ساهم، ١٩٦٠لسنة  ٢١تأسست بموجب القانون رقم : شركة إعادة التأمين) ٢(
وهي ال تخضع إلحكام قانون الشركات ، إما األسهم الباقية فأنها طرحت لالكتتاب بها من قبل الجمهور، %٦٠الحكومية فيه بنسبة 

التجارية وال إلحكام قانون شركات التأمين وتساهم بها المؤسسات المالية واألهلية وكذلك شركات التأمين العراقية واألجنبية العاملة 
راق والغرض من تأسيس هذه الشركة إيجاد مؤسسة اقتصادية وطنية كبيرة تكون سندا لالقتصاد القومي وعونا على زيادة في الع

وان تساهم في تقدم العمران في مدن العراق أسوة بشركات التأمين في البالد األخرى وان تؤدي بالنتيجة إلى ، االستثمار واالدخار
عنوان ، ٢٩١/٤١١تسلسل الملفة ، مجلس السيادة، و.ك.د: رج العراق للمزيد من التفاصيل ينظرالحيلولة دون تسرب النقود إلى خا

       ٢ص، "جداول اإلصالح الزراعي" الملفة
ن لمست الحكومة آنذاك إن تعدد قوانين الخدمة لمختلف أبعد ، ١٩٥٦لسنة  ٥٥المدنية رقم  إلف بموجب قانون الخدمة) ٣(

استقرار الموظف في وظيفته لرغبته في االنتقال إلى وظيفة أخرى ترفع من درجته الوظيفية ليصل إلى مسالك الموظفين يسبب عدم 
، المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون: وقد أجريت عليه عدة تعديالت بعد تشريعه للمزيد ينظر، منصب أعلى

  ٢٨٩ص.٢٨٨ص
أكمل دراسته االبتدائية والمتوسطة ، مالكة لألراضي في الناصرية من أسرة، ١٩١٨ولد ناجي طالب في مدينة الناصرية سنة ) ٤(

دخل الكلية العسكرية سنة ، ولما أكمل الدراسة الثانوية للفرع العلمي، ١٩٣٥فيها ثم التحق باإلعدادية المركزية في بغداد سنة 
ثم دخل كلية األركان  ،العسكرية في لندنلدراسة العلوم أوفد إلى انكلترا  ١٩٣٨وفي سنة ، وتخرج فيها برتبة مالزم أول ١٩٣٧

 ١٩٥٦انضم إلى تنظيم الضباط األحرار سنة ، ١٩٥٠وأوفد للمرة الثانية إلى انكلترا للدراسة في كلية كامبرلي وتخرج منها سنة 
في أول وزارة عين وزيرا للشؤون االجتماعية ، تموز ١٤وصار عضوا في اللجنة العليا لتنظيم الضباط األحرار التي خططت لثورة 

 ٨وبعد انقالب ، اعتقل بعد حركة الشواف، لكنه قدم استقالته من الوزارة لعدم انسجامه مع عبد الكريم قاسم، في العهد الجمهوري
عين ١٩٦٥وفي سنة ، أصبح عضوا في مجلس الرئاسة المشترك في القاهرة ١٩٦٤وفي سنة ، عين وزيرا للصناعة ١٩٦٣شباط 

ناجي طالب ودوره ، حيدر حنون علي العتابي: عين رئيسا للوزراء للمزيد من التفصيل ينظر ١٩٦٦نة وفي س، وزيرا للخارجية
في ، ١١٩١العدد ، جريدة الثورة، )٢٠١٢، بغداد(، دار الثقافة والنشر الكردية، ١٩٦٨العسكري والسياسي في العراق حتى عام 

  ١٩٦٧أيار  ١١
، وتألفت من ناجي طالب رئيسا للوزراء ووزيرا للنفط بالوكالة، ١٩٦٦آب  ٩في  ٨١١تشكلت بموجب المرسوم الجمهوري رقم ) ٥(

 =وشاكر، وعبد اهللا النقشبندي وزيرا للمالية، جي وزيرا للخارجيةوعدنان الباج، ء ووزيرا للداخليةورجب عبد المجيد نائبا لرئيس الوزرا
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يبــذل جهــده فــي تنشــيط الواقــع المــالي للــبالد فــي ظــل  نأانــه اســتطاع  إال، طــويال ولــم تســتمر مــدة اســتيزارهالماليــة 
إلــى مجلــس الــوزراء قــانون تعــديل قــانون  النقشــبنديقــدم وزيــر الماليــة عبــد اهللا فقــد  ،)١( الظــروف السياســية المتغيــرة

، دينــار عراقــي) ٢٥,٠٠٠,٠٠٠(لزيــادة رأس المــال المقــرر للبنــك ، ١٩٥٦لســنة  ٧٢البنــك المركــزي العراقــي رقــم 
  .)٢(ية في البالدبغية تعضيده في مواكبة التطورات المالية واالقتصادية ولتمكينه من أداء مهامه النقدية والمصرف

ـــانون إنصـــاف         ـــى الئحـــة ق ـــوزراء عل ـــى موافقـــة مجلـــس ال ـــد اهللا النقشـــبندي عل ـــة عب كمـــا حصـــل وزيـــر المالي
بعـض الـذين كـانوا فـي ورفـع الحيـف عـن ، فـي الوفـاء بالخدمـة العامـة لبلـدهمللمـواطنين المفصولين لتهيئة الفرصـة 

والواجبــــات ال عالقــــة لهــــا بالكفــــاءة والنزاهــــة  ألســــبابالخدمــــة العامــــة فــــي الســــنوات المنصــــرمة وعوقبــــوا بعقوبــــات 
مــن خــالل تشــكيل لجنــة دائمــة فــي كــل وزارة بــأمر مــن الــوزير المخــتص قوامهــا رئــيس بدرجــة مــدير عــام ، الوظيفيــة

للجنــة بــالنظر والتحقيــق فــي األســباب الحقيقيــة للفصــل أو وتخــتص ا، وعضــوان ال تقــل درجتهمــا عــن درجــة مــدير
العزل وترفع توصياتها إلى الـوزير المخـتص وعنـد اقتنـاع الـوزير بمبـررات االعتـراض يرفـع االعتـراض إلـى مجلـس 

ووافــق ، )٣( أو تبــديل العــزل بالفصــل أو إلغائــه الــوزراء للبــت فيــه مــن خــالل إلغــاء الفصــل أو تقلــيص مــدة الفصــل
إلخضــاع مــوظفي ، ١٩٦٠لســنة  ٢٤وزيــر الماليــة بتعــديل قــانون الخدمــة المدنيــة رقــم اقتــراح مجلــس الــوزراء علــى 

مراقبــا  أعيــد تعيــين عبــد اهللا النقســبندي، )٤( إلغــراض التعيــين والترفيــع الســلك الدبلوماســي لقــانون الخدمــة المدنيــة
الـذي وضـع مـن خاللـه ، )٥(رئيسـا لمجلـس ديـوان الرقابـة الماليـة ثـم ، ١٩٦٧كـانون األول  ١٦العام في للحسابات 

                                                                                                                                                                                                     

 وفريد فتيان وزيرا للعمل والشؤون، الرحمن القيسي وزيرا للتربية وعبد، ومصلح النقشبندي وزيرا للعدل، محمود شكري وزيرا للدفاع=
واحمد ، وٕاسماعيل مصطفى وزيرا للمواصالت، ودريد الدملوجي وزيرا للثقافة واإلرشاد، وفؤاد حسن غالي وزيرا للصحة، االجتماعية

وكاظم عبد الحميد وزيرا ، دي وزيرا للتخطيطومحمد يعقوب السعي، مهدي الدجيلي وزيرا لإلصالح الزراعي ووزيرا للزراعة بالوكالة
واحمد كمال قادر ، وغربي الحاج احمد وزيرا للوحدة، وداود سرسم وزيرا للبلديات واإلشغال، وخالد الشاوي وزيرا للصناعة، لالقتصاد

، ٩ج، عهد الجمهوريتاريخ الوزارات العراقية في ال، جعفر عباس حميدي: وزير دولة ألعمار الشمال للمزيد من التفصيل ينظر
  ١٩٦٦آب  ١٤في ، ١٢٩٨العدد ، الوقائع العراقية، ١٤٥ص.١٤٤ص، )٢٠٠٥، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط
ذكر الدكتور جعفر عباس فقد ، عبد اهللا النقشبنديالدكتور ن المصادر التاريخية قد اختلفت في تحديد استقالة أيرى الباحث ) ١(

إن استقالة والدكتورة علياء محمد حسين الزبيدي في كتابها العهد العارفي في العراق ، ٩ج، قيةحميدي في كتابه تاريخ الوزارات العرا
تشير األضبارة  في حين، ١٩٦٦آب  ٩عبد اهللا مصطفى النقشبندي كانت في اليوم نفسه الذي تسلم فيه الوزارة وزير المالية 

تشرين األول  ١٦واستقال في يوم ، ١٩٦٦آب  ٩للدكتور عبد اهللا مصطفى النقشبندي على انه تسنم وزارة المالية في  تقاعديةال
ديوان أشارت على اقتراح عبد اهللا النقشبندي على ، ١٩٦٦عالوة على ذلك إن مجموعة القوانين واألنظمة الحكومية لسنة ، ١٩٦٦

االضبارة الشخصية للدكتور عبد اهللا ، ع.ت. م: ل وزارة المالية للمزيد من التفصيل ينظرمجلس الوزراء بعض القوانين المنظمة لعم
  ٠٦٠١٧٠٠٤/٣١مصطفى النقشبندي المرقمة 

 ٥٠٥ص.٥٠٤ص، القسم األول، ١٩٦٦مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٢(
  ٤ص.١ص، "المفصولين قانون إنصاف"عنوان الملفة ، ١٦/٤٢١١٠٠تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د) ٣(
  ٥٤٥ص.٥٤٢ص، القسم األول، ١٩٦٦مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٤(
لينوب عن السلطة التشريعية في الرقابة على إعمال السلطة  ١٩٦٨لسنة  ٤٢تأسس بموجب القانون رقم : ديوان الرقابة المالية) ٥(

 =وم جمهوري بناء على اقتراح رئيس الوزراء وموافقة مجلسوللديوان شخصية معنوية ويتألف من رئيس يعين بمرس، التنفيذية
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تمــوز  ٢٠فــي القتصــاد انيطــت بــه وزارة اثــم ، )١(نظريــة اإلشــراف أو مــا تســمى بنظريــة الرقابــة الماليــة المتكاملــة 
 ،)١٩٧٧حزيــران  ٣٠-١٩٦٨آب  ٧(للفتــرة مــا بــين وان الرقابــة الماليــة عــاد بعــد ذلــك رئيســا لمجلــس ديــلي، ١٩٦٨

النقشـــبندي المكتبـــة مصـــطفى  الـــدكتور عبـــد اهللا أثـــرى، ١٩٧٧حزيـــران  ٢٢فـــي التقاعـــد علـــى أحيـــل رجـــة وزيـــر بد
والعديــد مــن البحــوث ) ١٩٦٤الرقابــة الماليــة العامــة (منهــا ذات االختصــاص المــالي  القيمــة العراقيــة بــبعض الكتــب

  .)٢( العلمية
  :خالد الشاوي ) ٢(

أنهـى دراسـته االبتدائيـة والثانويـة فيهـا ، ١٩٣٠الشاوي فـي ناحيـة الكـرخ ببغـداد سـنة ولد خالد عبد اهللا محمد       
علـى شـهادة دبلـوم حصـل ثـم ، ها علـى شـهادة البكلوريـوسجامعة بغداد وحصل في –والتحق بكلية الحقوق العراقية 

ثــم ، ١٩٥٣آذار  ١٠فــي  ،)٤(ول مــرة بوظيفــة متــدرب علــى مــالك شــركة نفــط خــانقينعــين أل ،)٣(االنكليزيــة باللغــة
ــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة حصــل علــى شــهادة الماجســتير مــن ف ،اســتقال مــن وظيفتــه إلكمــال دراســته العلي

العديـد يجيـد ، فـي العلـوم االقتصـادية فـي القـانون المقـارن ودكتـوراه) University of Michigan(امعـة ميشـغانج
موظفــا علــى المــالك  عودتــه إلــى العــراق عــينغــداة و ، ضــافة إلــى العربيــةاللغــات منهــا االنكليزيــة والفرنســية باإلمــن 

تشــرين  ١٠ريــة التجــارة العامــة فــي رئــيس مالحظــين فــي مدي ثــم، ١٩٥٧تمــوز  ١٦الــدائم لشــركة نفــط خــانقين فــي 

                                                                                                                                                                                                     

الوزراء وله حقوق الوزير وأربعة أعضاء يعينون بمرسوم جمهوري أيضا بناء على ترشيح رئيس المجلس وموافقة رئيس الوزراء =
رقابة المالية العامة وديوان ال، صالح الدين مصطفى أمين: الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للمزيد ينظر ومجلس

 العدد، الوقائع العراقية، ١١٩ص.١١٣ص، )١٩٧٩، بغداد(، مطبعة وزارة المالية، الرقابة المالية في العراق بين ماضيه ومستقبله
  ١٩٦٨نيسان  ٢٧في ، ١٥٦١

وقد وضع أسسها الدكتور عبد اهللا هي احدث ما تطورت إليه األسس العلمية لبناء الرقابة المالية العامة في الدول المتحضرة ) ١(
وتولى هو بنفسه تطبيق هذه النظرية بتوليه رئاسة مجلس الرقابة ) الرقابة المالية العامة(النقشبندي ببحثه العلمي المنشور في كتابه 

لعليا ونائبا عنها في هي إن يكون الديوان تابعا للسلطة التشريعية ا، "األسس الدستورية"وان من أهم مقومات هذه النظرية ، المالية
هي وضع الديوان بيد مجموعة بدال من فردا واحدا من ، "واألسس الفنية"، الرقابة على إعمال السلطة التنفيذية والمؤسسات الحكومية

عام ذوي االختصاص والمعرفة بالجوانب النظرية والتطبيقية في فنون الرقابة التي تجمع بين الرقابة الحسابية بأسلوبها الخاص وال
مطبعة ، ١ط، الرقابة المالية العامة ومشروع مجلس اإلشراف والتنظيم، عبد اهللا النقشبندي: ورقابة الكفاءة واألداء للمزيد ينظر

  ٨٩ص.٦٢ص، )١٩٦٤، بغداد(، العاني
  ٠٦٠١٧٠٠٤/٣١االضبارة الشخصية للدكتور عبد اهللا مصطفى النقشبندي المرقمة ، ع .ت .م) ٢(
  ١٣٦ص، المصدر السابق، العانيق إسراء طالب توفي) ٣(
شركة النفط ) "Darcy(وهي فرع من شركة امتياز دارسي ، ١٩٢٥آب  ٣٠أسست هذه الشركة في : شركة نفط خانقين) ٤(

باألراضي (كانت تستغل أراضي نفط خانة الواقعة بين خانقين ومندلي القريبة من الحدود اإليرانية والمعروفة ، "الفارسية - االنكليزية 
تنحصر  ، والموقع عليها من قبل الدولتين العثمانية والفارسية، ١٩١٣تشرين الثاني  ١٤وفق اتفاقية تعديل الحدود في ، )لمحولةا

مهمتها في استثمار النفط الموجود في منطقة امتيازها وتصفيته في مصفى الوند القريب من خانقين لسد حاجة االستهالك المحلي 
  ١٤٥ص.١٤٤ص، المصدر السابق، حكمت سامي سليمان: ط  للمزيد من التفصيل ينظرفي العراق من منتجات النف
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آب  ١٥(للفتــرة مــا بــين فــي الســفارة العراقيــة فــي لنــدن ثــم ملحقــا تجاريــا ، ومعاونــا لمســجل الشــركات، ١٩٥٧األول 
  .)١() ١٩٦٣آب  ١٩ -١٩٥٩

عـين مـديرا عامـا ، ١٩٦٣ سـنة فـي األول مـن أيلـولو ، )٢(فضال عن إدارته لفرع شركة التمور العراقيـة هنـاك      
عـين بعـد ذلـك عضـوا متفرغـا ونائبـا لـرئيس أول مجلـس فـي إدارة شـركة الـنفط الوطنيـة ، )٣(للبنك التجـاري العراقـي 
وبعـد إعـالن ، وعضوا فـي المؤسسـة االقتصـادية، ١٩٦٤آذار  ٢٢في ، )٤() .l. N. O. C(العراقية بعد تأسيسها 

تمـــوز  ١٤(للفتـــرة مـــا بـــين لمؤسســـة العامـــة للتجـــارة ايس رئـــشـــغل منصـــب  ،١٩٦٤لقـــرارات االشـــتراكية فـــي تمـــوز ا
فــي ، )٥(صــناعةتعيينــه وزيــرا لل لغايــة، ١٩٦٥آب  ٢٢ة االقتصــاد فــي ثــم وكــيال لــوزار ، )١٩٦٥آب  ٢٠ -١٩٦٤
عمـال أومـن ، )٦(قالة الـدكتور عبـد اهللا النقشـبنديبعـد اسـت بالوكالـة لماليـةووزيـرا ل، ١٩٦٦آب  ٩ ناجي طالـبوزارة 

للحصــول علــى ســلف مــن البنــك ، ١٩٦٦لســنة  ٤٩رقــم  تعــديل قــانون الميزانيــة العامــة وزيــر الماليــة خالــد الشــاوي
مــن اإليــرادات المخمنــة فــي قــانون الميزانيــة العامــة عــن % ١٠بحــدود  ذاتهــا المركــزي العراقــي خــالل الســنة الماليــة

                                                            

واألمر ، ١٩٥٣تموز  ٧وشغل منصبه هذا لغاية ، ١٩٥٣آذار  ١٠في ، ١٩٢٠األمر اإلداري لوزارة النفط المرقم : ينظر) ١(
 ١٠في  ١٠٠١٠واألمر الوزاري المرقم ، ١٩٥٧تشرين األول  ٩وشغل منصبه لغاية ، ١٩٥٧تموز  ١٦في ، ٢٨اإلداري المرقم 
وشغل منصبه ، ١٩٥٩آب  ١٥في ، ٩٦٣١واألمر الوزاري المرقم ، ١٩٥٩أب  ١٤وشغل منصبه هذا لغاية ، ١٩٥٧تشرين األول 

    ٢٥٢٦٥/٢١االضبارة الشخصية للدكتور خالد الشاوي المرقمة ، ع.ت .م: للمزيد من التفصيل ينظر، ١٩٦٣آب  ١٩لغاية 
  ١٣٦ص، المصدر السابق، إسراء طالب توفيق العاني ) ٢(
 ١٩٦٤ نيسان ٢١وشغل منصبه لغاية ، ١٩٦٣أيلول  ١في ، ١٨٨٨/٦٣عراقي المرقم األمر اإلداري للبنك التجاري ال: ينظر) ٣(

  ٢٥٢٦٥/٢١االضبارة الشخصية للدكتور خالد الشاوي المرقمة ، ع.ت .م: للمزيد من التفصيل ينظر
نذاك الئحة بهذا حين أعدت حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم آ ١٩٦٢ترجع فكرة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية إلى سنة ) ٤(

 لالئحةاوقد عدلت هذه ، ر الثروة الوطنيةتحقيقا ألهدافه في تحري، ١٩٦١لسنة  ٨٠الشأن بعد التطورات التي أحدثها القانون رقم 
 ١٩٦٤وقدمت بصورتها النهائية في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه عبد السالم عارف رئيس الجمهورية في السادس من شباط 

التي ستأخذ على عاتقها مهمة استخراج واستثمار الموارد ، ١٩٦٤لسنة  ١١أعلن فيه عن تأسيس شركة النفط الوطنية وفقا لقانون 
وحددت الشركة أهدافها وكما جاء في المادة الثانية من القانون بالعمل ، تفع مستوى معيشة المواطنينالنفطية ليزداد دخل البالد وير 

داخل العراق وخارجه بالصناعة النفطية في أي مرحلة من مراحله بما في ذلك التحري والتنقيب عن النفط والموارد الهيدروكربونية  
وللشركة التعاقد ، أسيس شركات بمفردها أو مع غيرها ا وان تساهم في شركات قائمةوللشركة تحقيقا إلغراضها إن تقوم بت، الطبيعية

للشركة في حدود أغراضها إن تنشأ بمفردها و ، مع شركات أو هيئات تقوم بإعمال لها عالقة بإغراضها بمختلف أوجه التعاون
غراض االستهالك تصفية وتوزيع المنتجات النفطية ألوال تمارس الشركة عملية ، شركات برأسمال مملوك كله لها وفقًا لنظام تصديره

، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د: المحلي ما دام هناك مؤسسات حكومية أخرى تحتكر قانونًا هذه العملية للمزيد من التفصيل ينظر
بة ات دار المكتمنشور ، حول قضية النفط في العراق، عبد اللطيف الشواف، ١٩٦٤شباط  ٦قرارات مجلس الوزراء المتخذة في 

  ١٩٦٤شباط  ٩في ، ١٣٣العدد ، جريدة البلد،  ٢١٦ص.٢١٠ص، )ت.د، بيروت(، العصرية
، ٢٠٩ص، المصدر السابق، جاسم محمد الذهبي، ٢٥٢٦٥/٢١رقمة االضبارة الشخصية للدكتور خالد الشاوي الم، ع.ت.م) ٥(

  ١٩٦٦أب  ١٠في ، ٦٤٨العدد ، جريدة العرب
 ٣٦٦ص، المصدر السابق، الزبيديعلياء محمد حسين ) ٦(
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 اً أساســطريــق ضــم إيــرادات الخطــة االقتصــادية عــدا الســلف والقــروض بالميزانيــة العامــة بحيــث يتخــذ هــذا المجمــوع 
   .)١( شكل على استقالل حسابات الخطة االقتصادية بأيوال يؤثر ذلك  إليهاالحتساب نسبة السلف المشار 

الحتســاب ، ١٩٦٦لســنة  ٣٣قــانون التقاعــد المــدني رقــم علــى يــر الماليــة خالــد الشــاوي تعــديال وز كمــا أجــرى       
الن القسـم األكبـر ، )٢( ١٩٤١الخدمات التقاعدية للموظفين الذين اعتقلوا أو سجنوا بسـبب مسـاندتهم حركـة مـايس 

ولــم يســتطيعوا تقــديم طلبــاتهم إلــى  لكبــر ســنهم أو مرضــهم أو عجـزهم وذلــك مـنهم لــم يشــملهم قــانون التقاعــد المـدني
قـانون الـدرجات الخاصـة وبنـاء علـى طلـب وزيـر الماليـة خالـد الشـاوي قـرر مجلـس الـوزراء تعـديل ، )٣(وزير الماليـة

د الوظــائف يــحدتو النفقــات الحكوميــة  صتقلــيمــن اجــل ، ١٩٦٦لســنة  ٨رقــم فــي الــدوائر الرســمية وشــبه الرســمية 
محـافظ البنـك ، رئـيس جامعـة بغـداد، رئـيس ديـوان رئاسـة الجمهوريـة(مـع حـذف وظـائف ، القـانون المشمولة بأحكام
وتــرك تحديــد رواتبهــا  الــدرجات الخاصــةمــن قــانون ، )أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــنفط الوطنيــة، المركــزي العراقــي

  .)٤(ومخصصاتها لمجلس الوزراء 

بعض ما تملكه الخزينـة مـن األراضـي وٕايجار كما اقترح وزير المالية خالد الشاوي على مجلس الوزراء، بيع       
، والعرصـات التـي تقـع داخـل المـدن والقـرى، وكـذلك الهيئـة العليـا لإلصـالح الزراعـي إدارةعدا التي تحت  الزراعية

 األراضــي وٕايجــار الغــرض مــن بيــعوكــان يها،لويــة، التــي هــي ليســت بحاجــة إلالبســاتين والمســقفات فــي مختلــف األ
والعرصــات العائــدة للدولــة هــو تقليــل التضــخم المــالي بســحب قســم مــن العملــة مــن الســوق عــن طريــق هــذا  األميريــة

كمـا تتـوخى . وتثبيتهـا فـي حـدود معقولـة األسـعارتسـاعد هـذه الطريقـة علـى حـل مشـكلة ارتفـاع  نأ أمـلالبيع علـى 
عاليــة  بأثمـانالتـي ال تجنـي الدولــة منهـا أي فائـدة وبيعهـا  األمـالكهـذه  أســعاررتفـاع مـن فرصـة ا اإلفـادةالحكومـة 

ديـوان تشـكيل خالـد الشـاوي بالـدكتور وزيـر الماليـة ونضـجت جهـود ، )٥(على مشاريع عمرانيـة  إيرادهالكي يصرف 

                                                            

 ٦٠٦ص.٦٠٥ص، القسم األول، ١٩٦٦مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ١(
ن خطط لها ونفذها العقداء األربعة صالح الدين الصباغ ومحمود سلمان أبعد ، ١٩٤١مايس  ٢اندلعت في : يسحركة ما) ٢(

ترتب عليها ، ثال محمد يونس السبعاوي ورشيد عالي الكيالنيوكامل شبيب ومحمود فهمي بالتعاون مع بعض الساسة القوميين أم
لم ترق هذه التطورات لبريطانيا التي أعدت العدة للقضاء على الحركة ، هروب الوصي عبد اإلله وتشكيل حكومة الكيالني الرابعة

وانتهت بالقضاء ، )١٩٤١مايس  ٢٩ -مايس ٢(والتي اندلعت بين بريطانيا والعراق للمدة ما بين ، عن طريق المواجهة العسكرية
اإلسرار الخفية لحركة ، عبد الرزاق الحسني: على الحركة وعودة عبد اإلله إلى العراق للمزيد من التفصيل عن ثورة مايس ينظر

، والحروب العراقية االنكليزية ١٩٤١مايس  ٢إسرار ، يونس بحري، )١٩٧٦، بيروت(، دار الكتاب، ٤ط، التحررية ١٩٤١سنة 
 )١٩٦٨، بغداد(، مطبعة الحرية، علي الخاقاني: تقديم

 ٦٢٨ص.٦٢٦ص، القسم األول، ١٩٦٦مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٣(
  ١٩٦٧شباط  ١١في ،  ١٣٧١العدد ، الوقائع العراقية ) ٤(
، )١٩٦٧، بغداد(، الحكومةمطبعة ، القسم األول، ١٩٦٧وعة القوانين واألنظمة لسنة مجم، وزارة العدل، الجمهورية العراقية) ٥(

  ١٠١ص.٩٤ص
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١٦٣ 
 

وحســاب أربــاح وخســائر تلــك  ،م عمــل المؤسســات شــبه الرســمية التــي لــيس لهــا رأســمال محــددينظــتو ، )١(التنــزيالت
  .)٢(من الموجود النقدي لديها في نهاية كل سنة مالية % ٥٠المؤسسات ومنحها حق االحتفاظ 

األزمـــات علـــى االقتصـــاد  فيـــه الميزانيـــة عنايـــة خاصـــة فـــي وقـــت اشـــتدتوزيـــر الماليـــة خالـــد الشـــاوي وأولـــى       
الدولة إلى االقتصاد في نفقاتها حسب الضـرورة لتغطيـة ودعا دوائر ، العراقي وخاصة النفط المورد الرئيسي للدخل

وٕاعــادة النظــر فــي تشــكيالت الدولــة، للتقليــل مــن نفقاتهــا، وتــرك المصــروفات ، العجــز المتوقــع فــي الموازنــة العامــة
التي ال مبرر لها، وحصر النفقات ضمن االحتياجات الحقيقية، وتقديم األهم على المهم، مـن الخـدمات والمشـاريع 

ارفـــد الـــدكتور خالـــد الشـــاوي المكتبـــة العراقيـــة والعربيـــة بالعديـــد مـــن ، )٣( نطـــاق قابليـــة دوائـــر الدولـــة الكبيـــرةضـــمن 
الهيئــة ( ، )ونظريــة الضــريبة والتشــريع الضــريبي(، )المبــادئ الجديــدة فــي قــانون الشــركات الجديــد(المؤلفــات منهــا 

التـاجر واألعمـال (، )القـانون فـي التنميـة االقتصـادية دور( ، )القضائية لمنظمـة األقطـار العربيـة المصـدرة للبتـرول
األوراق التجاريـة فـي التشـريعين الليبـي (، )نظرية الضـريبة والتشـريع الضـريبي الليبـي(، )القانون الليبي التجارية في
ي التــأمين اإلجبــاري مــن حــوادث المركبــات اإلليــة فــ(، )الوضــع المؤسســي للطاقــة فــي األقطــار العربيــة(، )والعراقــي

  )٤() الجمهورية العربية الليبية

  :عبد الرحمن الحبيب) ٣(
أكمــل دراســته االبتدائيــة ، لــواء الرمــاديفــي فــي قضــاء عنــة  ١٩٢٥ عبــد الــرحمن عبــد اهللا الحبيــب ســنة ولــد      

أمضــى ، ١٩٤٤ســنة منهــا بعــد تخرجــه عمــل معلمــا ، التحــق بــدار المعلمــين االبتدائيــة فــي بغــداد، والمتوســطة فيهــا
ثـم قـدم اسـتقالته ليلتحـق بإحـدى البعثـات العلميـة المتجهـة للواليـات المتحـدة األمريكيـة ، التعليميـة في الخدمـة سنتين

كــانون  ٨لوريــوس فــي االقتصــاد فــي للحصــول علــى البك) university of denver(وتحديــدا إلــى جامعــة دنفــر 
الماجسـتير مـن الجامعـة حصـل علـى شـهادة ، ١٩٥١أب  ٢٢مـن سـنتين وتحديـدا فـي  وبعد اقـل، )٥( ١٩٥٠األول
 ١٩٥١العريقــة فــي أيلــول ) university of Harvard(بــل طالبــا فــي جامعــة هــارفرد عقــاب ذلــك قٌ أفــي ، نفســها

 يـبعبـد الـرحمن الحب عـين، )٦(١٩٥٦أيـار  ٧ لية التي حصل عليهـا فـيلدراسة الدكتوراه في االقتصاد والعلوم الما
                                                            

ن ال أالمالية قوامه رئيس وعضوان على  ويضم موظفين من وزارة، إلف من قبل وزير المالية خالد الشاوي: ديوان التنزيالت) ١(
قبل وزارة  المحالة إليه منالمالية وينظر الديوان في القضايا ، تقل درجتهم عن الدرجة الثالثة من درجات قانون الخدمة المدنية

وللديوان إن يعيد النظر في قراراته مرة واحدة ، المالية وتتخذ قراراته باتفاق اآلراء وتصبح قراراته قطعية بعد اقترانها بمصادقة الوزير
مجموعة القوانين : للمزيد من التفصيل ينظر إذا قدمت إليه وثائق أو أدلة تستوجب ذلك خالل سنة واحدة من تاريخ صدورها

    ١٢٠ص، القسم األول، ١٩٦٧مة لسنة واألنظ
 ١٩٦٧آذار  ١٩في ،  ١٣٩٠العدد ، الوقائع العراقية ) ٢(
 ٢٣٠ص.١٨٩ص، القسم األول ١٩٦٧مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٣(
  ١٩٦٦أب  ١٠في ، ٩٢٧العدد ، الجمهورية، ١٨٠ص، المصدر السابق، جاسم محمد الذهبي) ٤(
  ٠٥٥٢٠٠٠٢/٣١للدكتور عبد الرحمن الحبيب التقاعدية المرقمة االضبارة الشخصية ، ع.ت.م) ٥(
  ١٤٣ص، المصدر السابق ، يق العانيإسراء طالب توف) ٦(
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١٦٤ 
 

فرقـي فيهـا إلـى مرتبـة أسـتاذ مسـاعد ، جامعة بغـداد –هيئة التدريس في كلية اآلدابعودته إلى العراق عضو غداة 
كمـا ، إذ نقل إلى كليـة االقتصـاد والعلـوم السياسـية، ١٩٦٣رت خدمته فيها لغاية حزيران استم، ١٩٦٠في حزيران 

اديمي فــي كليــة فضــال عــن عملــه األكــ، مــديرا عامــا للــدائرة االقتصــادية فــي وزارة التخطــيط ١٩٦٣انتــدب فــي آب 
رقـي إلـى منصـب  إذ ،)١(١٩٦٤الـذي اسـتمر فيـه لغايـة شـباط  فـي قسـم االقتصـاد )األهليـة(اآلداب جامعة الشعب 

  . )٢(١٩٦٦ أيار ١٨هذا لغاية وشغل منصبه  ،١٩٦٤كانون الثاني  ٣٠ة في ليوكيل وزير الما
، )٤( ١٩٦٧مـايس  ١٠في وزارة عبـد الـرحمن عـارف فـي  ،)٣( عين الدكتور عبد الرحمن الحبيب وزيرا للمالية     

سـوف تنـتهج سياسـة ارته بأنها ز سياسة و  عبد الرحمن الحبيب أوضحو  ،)٥(وهي أول وزارة يشكلها رئيس الجمهورية 
وتـــوفير العمـــل للعمـــال والفنيـــين ، التوســـع االقتصـــادي فـــي المشـــاريع اإلنتاجيـــة كأســـاس لمعالجـــة الوضـــع المـــالي

والعمـــل انطالقـــا منهـــا علـــى تحقيـــق تـــوازن فـــي الميزانيـــة االعتياديـــة وذلـــك بتبنـــي سياســـة االقتصـــاد فـــي  ،والمثقفـــين
النفقــات ال تــؤثر بشــكل مباشــر علــى حجــم االســتخدام وتــوفير مصــادر إيــرادات جديــدة الســتغالل الثــروات الطبيعيــة 

 –إمكانيـات المصـارف االختصاصـية  فضـال عـن زيـادة، موازنـة العامـةالتمويل التي تعتمـد عليهـا اللتنويع مصادر 
والعمـل علـى توسـيع  ،)٦(لإلسهام في دفع النشاط االقتصـادي، والعقاري، والرهون، والتعاوني، والصناعي، الزراعي

وٕاعــادة النظــر فــي معــدل ، التســهيالت المصــرفية لتحويــل المشــاريع الصــناعية ومشــاريع البنــاء علــى نطــاق واســع
ثمـــان عـــالوة علـــى دعـــم مشـــروع اإلعاشـــة العامـــة لتيســـير الخبـــز بأ، قـــروض اإلنتـــاجالفائـــدة المصـــرفية بغيـــة زيـــادة 

اتخــذ وزيــر و ، )٧(ورســوم الكمــارك بغيــة إيجــاد مــوارد جديــدة للخزينــة العامــة ، بييوٕاصــالح النظــام الضــر ، رخيصــة
                                                            

  ٠٥٥٢٠٠٠٢/٣١المرقمة ، االضبارة الشخصية للدكتور عبد الرحمن الحبيب التقاعدية ، ع.ت .م) ١(
  ١٣٤ص، المصدر السابق ،صالح الدين حسين صالح الهيتي) ٢(
علياء محمد حسن ، ٠٥٥٢٠٠٠٢/٣١المرقمة ، االضبارة الشخصية للدكتور عبد الرحمن الحبيب التقاعدية ، ع.ت .م) ٣(

  ١٣٤ص، المصدر السابق ، الزبيدي
وطاهر يحيى ، وتألفت من عبد الرحمن محمد عارف رئيسا للوزراء، ١٩٦٧سنة  ٤١٧شكلت بموجب المرسوم الجمهوري رقم ) ٤(

وعدنان الباجه جي وزيرا ، وٕاسماعيل مصطفى نائبا لرئيس الوزراء، وعبد الغني الراوي نائبا لرئيس الوزراء، نائبا لرئيس الوزراء
ومصلح ، وعبد الستار عبد اللطيف وزيرا للداخلية، وعبد الرحمن الحبيب وزيرا للمالية، وشاكر محمود شكري وزيرا للدفاع، للخارجية

، وعبد الكريم هاني وزيرا للعمل والشؤون االجتماعية ووكيل وزير الصحة، يسي وزيرا للتربيةوعبد الرحمن الق، النقشبندي وزيرا للعدل
وعبد الكريم ، وعبد المجيد الجميلي وزيرا للزراعة، وفاضل محسن الحكيم وزيرا للمواصالت، وأحمد مطلوب وزيرا للثقافة واإلرشاد

وخالد الشاوي وزيرا ، وكاظم عبد الحميد وزيرا لالقتصاد، ا للتخطيطومحمد يعقوب السعيدي وزير ، فرحان وزيرا لإلصالح الزراعي
، وعبد الرزاق محي الدين وزيرا للوحدة، وٕاحسان شيرزاد وزيرا للبلديات واإلشغال، وعبد الستار علي الحسين وزيرا للنفط، للصناعة

جعفر : وزير الدولة للمزيد من التفصيل ينظروياسين خليل ، وٕاسماعيل خير اهللا وزير الدولة، وغربي الحاج أحمد وزير الدولة
الوقائع ، ٧ص.٥ص، )٢٠٠٤،بغداد (، بيت الحكمة، ١٠ج، ١ط، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، عباس حميدي

  ١٩٦٧أيار  ١٨في ، ١٤١١العدد ، العراقية
   ٤٥٠ص، المصدر السابق، علياء محمد حسين الزبيدي) ٥(
  ٨٩ص، ١٠ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، جعفر عباس حميدي) ٦(
  ٢٠١ص.٢٠٠ص، المصدر السابق، محمد كريم مهدي المشهداني) ٧(
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١٦٥ 
 

ومنــاطق مســاحات لمعالجــة مشــكلة الفيضــانات التــي غمــرت  المهمــة جملــة التــدابيرالماليــة عبــد الــرحمن الحبيــب 
والتي شردت عدد غيـر قليـل مـن أبنـاء الشـعب مـن أراضـيهم ومسـاكنهم وفقـدان مـا ، ١٩٦٧اسعة من العراق سنة و 

روح التعـاون  وٕاظهـاركـون ملهؤالء الذين نكبوا بأثمن مـا يورغبة في تخفيف المأساة على ، واتلديهم من أموال وأد
، ١٩٦٧ة قــانون إغاثــة متضــرري فيضــان ســنة عــرض علــى مجلــس الــوزراء الئحــ، معهــم ومواســاتهم فــي آالمهــم

وعــن طريــق اســتقطاع جــزء مــن الرواتــب ، واألجــوربعــض الرســوم والضــرائب  إلــىوذلــك بفــرض نســبة قليلــة الشــأن 
لكل موظف ومستخدم وأي مكلف بخدمة عامة في الدوائر الرسمية وشـبه الرسـمية والمصـالح والمؤسسـات الشهرية 

 أشــهرخــالل فتــرة ســتة % ١ممــة ومــن كــل متقاعــد مبلــغ شــهري ال يتجــاوز والمنشــآت والمصــارف والشــركات المؤ 
إلضــافة إيــرادات ، ١٩٦٧لسـنة  ٣٩األمـر الــذي اســتوجب تعـديل قــانون الميزانيـة العامــة رقــم ، )١(بانتهائهــا وينتهـي 

وٕاضافة ما يعـادل حصـيلتها المقـدرة إلـى جـدول النفقـات لتـأمين الصـرف علـى ، هذه المصادر إلى جدول اإليرادات
  .)٢(إغاثة هؤالء المتضررين 

العراق بطرق غير مشروعة أقترح وزير المالية عبد  إلىالنقدية العراقية  األوراق إلدخالوبغية وضع حد       
 ألي لوضع نص قانوني ال يسمح، ١٩٦١لسنة  ١٩الرحمن الحبيب تعديل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 

ات الحدود المسموح بها بموجب تعليميتجاوز مجموع قيمتها  نقدية أوراقاالعراق  إلىيرسل  أويدخل  إنشخص 
عبد الرحمن وزير المالية  وتخفيفا لمعاناتهم قدمومن اجل تامين السكن لجميع المواطنين ، )٣(التحويل الخارجي 

صدر قانون داولة وبعد الم، ١٩٦٣لسنة  ١٢٥قم لمجلس الوزراء بتعديل قانون تامين السكن ر  اقتراحاالحبيب 
   .)٤(المملوكة للدولة وفتح المجال للمواطنين الستخدامها إلغراض السكن  األراضيبتوزيع  بهذا الشأن

منعا ،١٩٦٦لسنة  ٣٣المدني رقم  قانون التقاعدوبمقترح من وزير المالية عبد الرحمن الحبيب تم تعديل      
النفط في العراق في مجال استثمار التي تعمل الشركات األجنبية  لتقاضي بعض المتقاعدين رواتب عالية من

لرواتبهم التقاعدية  إضافةالتي تساهم فيها الحكومة  األجنبية والمؤسسات الشركات أو والثروات الطبيعية األخرى
ضمان وكذلك ألجل ، اق الحكومةمما يسد الطريق إمام اآلخرين الذين ال يتناولون راتبا تقاعديا للعمل خارج نط

، بدال من التشبث بتركه للعمل لدى الشركات المذكورة والكفاية للعمل في جهاز الدولةذوي الخبرة استمرار 
واستثني من ذلك المتقاعد الذي ال يزيد ما يتقاضاه من راتب تقاعدي على خمسين دينارا شهريا وعلى إن ال 

المؤسسات على مائة دينار شهريا وبخالفه يسقط حقه في  أويتجاوز مجموع ما يتقاضاه عن عمله في الشركات 
كما حصل وزير المالية عبد ، )٥( المؤسسات أوتقاضي استحقاقه التقاعدي مدة اشتغاله في تلك الشركات 

                                                            

  ٣٢٥ص.٣٢١ص، القسم األول ١٩٦٧مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ١(
  ١٩٦٧حزيران  ١٧في ، ١٤٢٦العدد ، الوقائع العراقية) ٢(
  ٣٥٨ص.٣٥٦ص، القسم األول ١٩٦٧مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٣(
  ٤١٨ص.٤١٧ص، المصدر نفسه) ٤(
  .٥٠٥ص. ٥٠٣ص، القسم األول ١٩٦٧واألنظمة لسنة  مجموعة القوانين) ٥(
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من اجل ، ١٩٦٧لسنة  ٧١الرحمن الحبيب على موافقة مجلس الوزراء بتعديل قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 
والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية  مالية المفروضة فيه على كاهل الموظفينال األعباءتخفيف 

والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات والمصارف المؤممة وفي الشركات المساهمة والشركات ذات 
الجامعات  وفي، المسؤولية المحدودة وفروعها عراقية كانت أم أجنبية مسجلة في العراق أو تزاول عمال فيه

من الحكومة  بإجازةالتي تزاول مهنة التعليم في العراق  األجنبية أوالعراقية  األهليةوالمدارس والمعاهد التربوية 
تزاول عملها في  أجنبية أومنظمة ذات شخصية معنوية عراقية  أونقابة  أوجمعية  أووفي كل مؤسسة  ،العراقية
يتناولون رواتب تقاعدية شهرية سواء أكانت رواتبهم تصرف من خزينة ومن المتقاعدين العراقيين الذين ، العراق

الدولة أو من صندوق المديرية العامة لصندوق التقاعد أو من صندوق الضمان االجتماعي أو من إي صندوق 
وبقية المواطنين  ،تقاعد أو ضمان اجتماعي أو ما يماثلهما مؤسس بقانون أو نظام وتساهم الحكومة في موارده

  .)١( توزيعا عادال بين جميع المواطنين األعباءن ذوي الدخل المحدود وتوزيع هذه م

 ٥في  الصهيونية تطلبات الحرب العربيةالوزارة واجهت صعوبات جمة كان في مقدمتها توفير من إال أ      
وما نتج عنها من إضرار وتناقص موارد العراق النفطية وشحة السلع في األسواق وتصاعد حدة  ١٩٦٧حزيران 
حزيران بقطع النفط عن دول العدوان  ٦في وقت اتخذت فيه حكومة عبد الرحمن عارف قرارا في ، )٢(البطالة 

على ، ١٩٦٧حزيران  ٥بالعدوان في لكيان الصهيوني ااثر قيام ، "نيا وٕاسرائيلالواليات المتحدة األمريكية وبريطا"
وٕانما دعا إلى اتخاذ موقف عربي موحد فيما يتعلق ، ولم يكتف العراق بذلك فقط، كل من مصر واألردن وسوريا

باعتباره المورد  عبد الرحمن الحبيب باهتمام استثنائي من قبلحظي موضوع النفط ، )٣(بالسياسة النفطية 
كان هناك انطباع لدى العراقيين بأن شركات النفط كانت تسرق ثروات عالوة على ذلك ، ة العامةالرئيسي للميزاني

عبد الرحمن الحبيب أول وزير مالية ادخل األجهزة  يعدو ، )٤(مصالح الشعب العراقيوعليه فإنها أضرت ب، الشعب

                                                            

  ٨٣٨ص.٨٢٩ص، القسم األول ١٩٦٧واألنظمة لسنة  مجموعة القوانين) ١(
 ١٢٨ص، ١ج، إعالم عانيون، نوري عبد الحميد العاني) ٢(
ن الواليات المتحدة أ، ١٩٦٧حزيران  ٤ل عبد الناصر في بعد إعالن الرئيس المصري جما العربي لقد تم الحظر النفطي) ٣(

وقد تزامن بدء العدوان مع انعقاد مؤتمر البترول العربي في ، األمريكية وبريطانيا يساعدان إسرائيل في الهجوم على مصر واألردن
منع ضخ النفط العربي إلى أية دولة تعتدي أو تشارك "ه وتوصياته وكانت أهم مقررات، بغداد على مستوى وزراء النفط العرب

، المصدر السابق، إسراء طالب توفيق العاني: ل ينظربالعدوان على أية دولة عربية أو تساعد إسرائيل عسكريا للمزيد من التفصي
  ٢١٣ص.٢١٢ص

والمستر سنكلير ، مدير شركة نفط العراق) MrYcKley(وخالل لقاء جمع الدكتور عبد الرحمن الحبيب مع المستر ياكلي ) ٤(
)MrSncKler (وال سيما حقه في عائدات النفط على حق العراق في المطالبة بحقوقه المشروعة ، مدير االمتيازات في الشركة

وهو لن يفرط أبدا في ثروته البترولية إمام جشع ، إن للعراق حقوقا مسلوبة"فقد أوضح عبد الرحمن الحبيب ، وعدم التنازل عنها
 طالب إسراء: للمزيد من التفصيل" وسيعمل جاهدا على استعادتها وفق الشروط واألسس المناسبة له، الشركات االحتكارية المستغلة

  ١٩٦٧أيار  ١٧في ، ٨٨٥العدد ، الثورة العربية، ٢١٣ص، قالمصدر الساب، توفيق العاني
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على األنظمة رة ألرشفة سجالت الوزاوذلك أثمانها للنهوض بواقعها اإلداري رغم ارتفاع  وزارةالالحديثة في عمل 
للتدريب على األساليب واألجهزة الحديثة بغية  د من كوادرهــا ومنتسبيهاإيفاد العدي موت، المتطورة االلكترونية

  .)١(تطوير دوائرها ومؤسساتها بما يؤمن تحقيق أهداف الوزارة وتسهيل أداء أعمالها

 وزارة المالية إال انه لم يستطع تقديم الكثير للنهوض بواقع العراققصر المدة التي تولى فيها رغم و          
ة وشركات النفط االقتصادياألزمات ير من في وقت كان االقتصاد العراقي يعاني الكث، المالي واالقتصادي
تموز  ١٠في وزارة طاهر يحيى الرابعة في استمر عبد الرحمن الحبيب وزيرا للمالية ، )٢( العراقية محاصرة

إلى عمله األكاديمي أستاذا لمادة التحليل بعد ذلك  أعيد، ١٩٦٨تموز  ١٧حتى سقوطها يوم ، )٣( ١٩٦٧
شارك بالعديد من المؤتمرات ، )٤(االقتصادي واالقتصاد الدولي بكلية اإلدارة واالقتصاد في الجامعة المستنصرية 

ونتيجة  ،)٥(ونشر العديد من الكتب والبحوث في مجال اختصاصه ، االقتصادية والمالية داخل العراق وخارجه
لجهوده األكاديمية اختير عضوا في اللجنة العليا التي شكلت من قبل الحكومة المركزية واإلطراف الكردية إلنهاء 

خبيرا ثم عمل ، )٦(١٩٦٦حزيران  ٢٩النزعات االستقاللية في الشمال وتنفيذ اتفاق التهدئة بين الطرفين في 

                                                            

   ٢٠١٦أيار  ٢٤بتاريخ ، ١٩٥٨تموز  ١٤مقابلة شخصية مع األستاذ هادي جواد الطائي مؤرشف ومؤرخ ثورة ) ١(
 ١٢٨ص، ١ج، إعالم عانيون، نوري عبد الحميد العاني) ٢(
، وتألفت من طاهر يحيى رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية، ١٩٦٧تموز  ١٠في  ٦٥٧شكلت بموجب المرسوم الجمهوري رقم ) ٣(

وعبد الرحمن القيسي وزيرا ، ومصلح النقشبندي وزيرا للعدل، وعبد الرحمن الحبيب وزيرا للمالية، وشاكر محمود شكري وزيرا للدفاع
، ومالك دوهان الحسن وزيرا للثقافة واإلرشاد، وأحمد الشماع وزيرا للصحة، ل والشؤون االجتماعيةوأحمد الحبوبي وزيرا للعم، للتربية

ومحمد يعقوب ، وعبد الكريم فرحان وزيرا لإلصالح الزراعي ووزيرا للزراعة بالوكالة، وعبد المجيد الجميلي وزيرا للمواصالت
، وعبد الستار علي الحسين وزيرا للنفط، وخليل إبراهيم وزيرا للصناعة، وأديب الجادر وزيرا لالقتصاد، السعيدي وزيرا للتخطيط

الفتاح الشالي وزيرا لشؤون الشمال ووزيرا للبلديات وعبد ، وعبد الهادي الراوي وزيرا لرعاية الشباب، وشامل السامرائي وزيرا للوحدة
ير وعبد الرزاق محي الدين وز ، ورية ووزيرا للخارجية بالوكالةوٕاسماعيل خير اهللا وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الجمه، واإلشغال بالوكالة

، "١٩٦٨ -١٩٦٦الخلفية السياسية والثقافية للنخبة الوزارية العراقية "، لمى عبد العزيز مصطفى: دولة للمزيد من التفصيل ينظر
  ٢٩ص.٢٨ص، )٢٠١١، بغداد(، ٦٠العدد ، السنة األولى، )مجلة(آداب الرافدين ، مقالة منشورة

 ١٤٤ص.١٤٣ص، المصدر السابق، إسراء طالب توفيق العاني، ١٣٣ص.١٣٢ص، المصدر السابق، جاسم محمد الذهبي) ٤(
العديد  بيت الحكمة في بغداد وفي مجلته الدراسات االقتصادية حيث نشر فيهافي في قسم الدراسات االقتصادية  ااستشاريكان ) ٥(

أوضاع العراق  ةمعالجمن اجل تاريخ العراق المعاصر أكاديميين مختصين بأساتذة  وباشتراك معمن المقاالت والمذكرات 
مجلة تصدرها بيت ، مجلة الحكمة، ١٢٨ص، ١ج، إعالم عانيون، نوري عبد الحميد العاني: للمزيد من التفصيل ينظر االقتصادية

      ٢٠٠٢يسان ن، ٢٥ العدد، الحكمة العراقية في بغداد 
الدكتور محمد جواد العبوسي ، وخليل إبراهيم حسين وزير الصناعة، د الفتاح الشالي وزير شؤون الشمالالتي تكونت من عب) ٦(

عبد الكريم فرحان وزير إلصالح الزراعي والزراعة وكالة فضال عن عدد ، عبد الهادي الراوي وزير رعاية الشباب، وزير االقتصاد
  ٣٣٣ص، المصدر السابق، اء طالب توفيق العانيإسر : من القادة العسكريين للمزيد من التفصيل ينظر



  )١٩٦٨ – ١٩٦٦(ي مرحلة عبد الرحمن عارف ــــــــــــف اليةــــــــــــالم وزراء: ثـــحث الثالـــــالمب
  

  
 

١٦٨ 
 

منسقا للبحوث القتصادية بصفته  خطيط في الكويتاقتصاديا لدى األمم المتحدة في المعهد العربي للت
   .)١( فيه واالجتماعية

أثرى الدكتور عبد الرحمن الحبيب المكتبة العراقية بكم غير قليل من الكتب والبحوث والدراسات في حقل         
محاضرات كتاب (، )١٩٦٣سنة  مبادئ االقتصاد(والسيما في الجانب االقتصادي من أهمها كتاب ، اختصاصه

تعاون البالد العربية في مجاالت تطوير (، )١٩٦٧سنة " ١٩٦٥- ١٩٤٠"ارة العراق الخارجية في تطور تج
كتاب نظام النقد الدولي والتجارة الخارجية (، )١٩٧٢العالقات االقتصادية مع دول وٕامارات الخليج العربي سنة 

فضال عن بحوثه ، )١٩٧٤سنة  االقتصاديةالتكتالت ظرية التجارة الدولية و كتاب ن(و) ١٩٨٥سنة  للبالد العربية
  .)٢( )لمحة في التجارة الدولية(أهمها 

ويالحظ في غضون هذه المدة تولي ثالثة وزراء، اثنان منهم من خريجي كلية الحقوق، وواحد في       
ة بالمدشهادة الدكتوراه من الجامعات األمريكية وٕاذا ما قورنوا  ونيحمل راءوز  االقتصاد، وألول مرة تولى الوزارة

أطول و ، اثنان منهم وزراء أصليين وواحد بالوكالة فهم أفضل تعليما، وأكثر دراية بأعمالهم الوزارية،السابقة 
زارة عبد اهللا واقصرها عمرا و ، الوزارات عمرا هي وزارة عبد الرحمن الحبيب الثانية التي استمرت سنة وثمانية أيام

يدل على عدم  لوزارتهالتباين في قصر وطول تولي الوزير ن أ ويلحظ أيضا، النقشبندي من شهرين فقط
ما األصل العرقي والطائفي جميعهم من الطائفة السنية وان أ، االستقرار السياسي خالل حكم عبد الرحمن عارف

العراقية في  ق الطائفي الذي كانت عليه الحكوماتتخندوهذا يدل على ال ،كان الدكتور عبد اهللا النقشبندي كرديا
يوضح الوظائف ) ١٨(والجدول رقم ، ومن ناحية الخلفيات السياسية للوزراء فجميعهم ذو اتجاه مستقل ،تلك الفترة

  . واالنحدار الطبقي لهؤالء الوزراء

  )٣()١٩٦٨ - ١٩٦٦( عارف محمد عبد الرحمنالمالية في عهد مرحلة وزراء ) ١٨(جدول رقم 

  ت
أسم الوزير وعدد مرات 
تسلمه منصب وزارة 

  المالية
  مدة توليه المنصب

تاريخ 
الوالدة 
  ومكانها

االنحدار   المهنة أو العمل  التحصيل الدراسي  الهوية
  الطبقي

١  
عبد اهللا مصطفى 

  )١( النقشبندي
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١٩٢٤ 
  دكتوراه قانون  عراقي  أربيل

مدير وكيل 
المالية العامة 
  ووزيرا للمالية
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  ٠٥٥٢٠٠٠٢/٣١االضبارة الشخصية للدكتور عبد الرحمن الحبيب التقاعدية المرقمة ، ع.ت.م) ١(
 ١٤٤ص.١٤٣ص، المصدر السابق، إسراء طالب توفيق العاني) ٢(
المصدر ، دليل الوزارات العراقية، ١٥٨ص، المصدر السابق، محمد جاسم الذهبي: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على )٣(

 ٢٤٦ص.٢٤٣ص، السابق
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  المبحث األول

  .يزانية العامة وطرق إعدادها وتنظيمهامفهوم الم

فهي صورة للفلسفة والفكرة ، بالغة في حياة الدولة ومن جوانبها المختلفة أهميةالعامة  يزانيةتحتل الم      
وهي صورة تعكس الدرجة التي تحتلها الدولة في سلم التطور بين سائر الدول فمن خالل  ،القانونية السائدة فيها

من جوانب الحياة ودرجة تدخلها في التي توليها السلطة لجانب  األهميةفيها يمكن التعرف على  اإلنفاقبنود 
خل في الجوانب االقتصادية فكلما توسعت بنود اإلنفاق وزاد مقدارها كانت الدولة عميقة التد، النشاط االقتصادي

الذي تعمل من خالله على تمويل ، تعكس البرنامج السياسي للحكومةوهي ، وغيرها من الجوانب األخرى
وهي أداة رئيسية لالستدالل على كافة أجهزة الدولة من خالل ، داخلية والخارجية بكافة القطاعاتسياساتها ال

  )١(ق التنمية االقتصادية نة في تحقيالنظر إلى مدخالت ومخرجات المواز 

حيث يشير القرآن الكريم في قصة ، عقود قديمة إلىتعود  وٕانما ،العامة ليست فكرة حديثة يزانيةالم فكرة إن     
الشؤون االقتصادية  إلدارةقد وضع موازنة عامة ، )سالم اهللا عليه(النبي يوسف  أن إلى) عليه السالم(يوسف 

َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت  "حكاها القرآن الكريم بقوله تعالىوالتي  ،واالجتماعية لمصر في ذلك الوقت
ميزانية واعدت هذه ال )٤٣:سورة يوسف اآلية("ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُبَالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساتٍ 

ويعود األصل التاريخي لكلمة الموازنة باللغة  ،)٢(والرخاء من اجل أنتاج واستهالك القمح في سنوات القحط
والتي تعني الحقيبة التي يضع فيها صاحب ) Baguette(المشتقة من الكلمة الفرنسية ) Budget(االنكليزية 

 ١٦٨٨إلى ثورة  ألول مرة العامة يزانيةنشوء الم ريخأت ويرجع، )٣(المال ماله لينفق منه الحقا عند الحاجة 
أول ميزانية  نشوء وفي العراق يرجع تاريخ، ١٧٨٩وتأكدت أكثر في الثورة الفرنسية سنة  ،)٤(في انكلترا  الجليلة

                                                            

 ١٧ص، )٢٠١٣، بغداد(،دار نيبور للطباعة والنشر، ١ط، إعداد وتنفيذ الموازنة العامةدور اإلدارة في ، زينب كريم الداودي) ١(
 ٣١٩ص، )٢٠٠٢، جامعة الكوفة(، كلية اإلدارة واالقتصاد، المالية العامة، ضا صاحب أبو حمد آل علير ) ٢(
 ٧ص، )٢٠٠٥، بيروت(، بي الحقوقيةمنشورات الحل، ١ط، الموازنة العامة للدولة، عبد اللطيف قطيش) ٣(
وفي الحقيقة أن هذه الفكرة لم تظهر بشكل مفاجئ ، كانت انكلترا أول دولة ظهرت فيها الميزانية باسمها التي نعرفها اليوم) ٤(

بعد أن استطاعوا أقرار مبدأ وجوب اخذ الحكومة ، إذ نجد أن ممثلي الشعب ونوابه، بل أخذت بالظهور التدريجي، ودفعة واحدة
وهو حقهم في ، وجد النواب أن حق اعتماد الضريبة يتضمن حقا أخر، لشعب في فرض الضرائب وجبايتهالألذن من ممثلي ا

ن يعرفوا األسباب الحقيقية التي أبل على نواب الشعب ، يلة الضريبةالحكومة لحص نفاقإليتعرفوا على كيفية ، لى الحكومةالرقابة ع
وهكذا سار األمر بالتدريج حتى ، وتم اإلقرار لهم به، ا بهذا الحق الجديدفتمسكو ، دفعت الحكومة إلى فرض هذه الضريبة أو تلك

وبعد نجاحهم في تقرير هذا ، وبدون استثناء، وصل نواب الشعب إلى تأكيد حقهم في مناقشة ومراقبة كافة نفقات الدولة وٕايراداتها
بل مرت بعدة مراحل لتكون المرحلة ، ر للوجود دفعة واحدةوهكذا نجد أن الموازنة العامة لم تظه، حاولوا أن يجعلوه دوريا، الحق لهم
وهي مرحلة االعتراف لممثلي الشعب ونوابه العتماد النفقات العامة واإليرادات العامة للدولة وبشكل دوري للمزيد من ، األخيرة

 مطبعة، ١ط، يع المالي العراقيدراسة في التشر ، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، عبد العال الصكبان: التفصيل ينظر
  ١٤ص.١٢ص،)١٩٦٧، بغداد(، العاني
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، ١٩١١والتي نظمت باالستناد إلى قانون أصول المحاسبات العثماني الصادر سنة ، ١٩٢١إلى سنة 
يزانية وأطلق على الم، )١(والتعليمات المالية التي أصدرتها سلطة االحتالل البريطاني والحكومة العراقية المؤقتة 

في التسميات  يزانيةفكل صفة للم، الرقابية وازنةوالم، يريةالتقد وازنةوالم، التخطيطية وازنةمسميات عدة منها الم
فالموازنات تغطي ما يتوقع حدوثه في المستقبل وكأنها ، السابقة تشير إلى إحدى السمات الرئيسية للموازنات

تقديرية ألنها تحتوي على  موازنةوأطلق عليها اسم ، تخطيطية موازنةلية لذلك أطلق عليها اسم بخطة عمل مستق
رقابية ألنها تستخدم كأداة للرقابة إذ تمثل األساس الذي  يزانيةوأطلق عليها اسم م، ست فعليةرية وليبيانات تقدي

 .)٢(يقارن بموجبه بين الكلفة الفعلية لكشف االنحراف أو االختالف بينهما 

ي الدساتير أو ف، بتعاريف كثيرة ومختلفة سواء في كتب العلوم المالية واالقتصاديةيزانية لقد عرفت الم      
 إذ ومن هذه التعاريف، )٣(ومهما تعددت هذه التعريفات تبقى متشابهة من حيث الجوهر، والقوانين للدول المختلفة

، ونفقاتها السنوية، القانون المبين مخمنات وواردات الدولة(بأنها  عرفها قانون أصول المحاسبات العثماني
 وٕايراداتبيان مالي شامل لجميع نفقات ( وعرفت بأنها ، )واإلجراءوالمتضمن اإلذن بوضعها موضع التطبيق 

 ، )٤() وبشرط موافقة السلطة التشريعية ، أهداف الدولة خالل فترة زمنية معينةوكيفية توجيهها نحو تحقيق ، الدولة
عن فترة زمنية مستقبلية غالبا ما تكون  وٕايراداتهاتقدير معتمد من السلطة التشريعية لنفقات الدولة ( وعرفت بأنها 

بأنها البرنامج الذي تخمن فيه نفقات الدولة (وهناك من عرفها ، )٥() لماليةاالقتصادية وا أهدافهاسنة يعبر عن 
بأنها الصك الذي تخمن فيه نفقات الدولة ( وعرفت، )٦() ووارداتها ضمن مدة محددة غالبا ما تكون سنة 

بأنها نظرة توقعية لنفقات وٕايرادات الدولة ( ما التعريف اآلخر للموازنةأ ،)٧() لمدة محدودةووارداتها ويؤذن بها 
بأنها سجل يقره ممثلو األمة تنظم فيه ( وعرفت ، )٨() عن مدة مقبلة تخضع إلجازة من السلطة المختصة

المحاسبات  أصولحسب قانون يزانية وجاء تعريف الم، )٩() تخمينات إيرادات الدولة ونفقاتها لمدة معينة مقبلة
هي يزانية والم، يزانيةلتي تعكس الصفة التخصصية للمالمعدل والملغي وا في المادة الثانية ١٩٤٠لسنة  ٢٨م رق

                                                            

مجيد عبد جعفر ، ١٤ص، )١٩٤٧، القاهرة(، تاب العربيدار الك، ميزانية الدولة العراقية تحضيرها وتحليلها، أحمد عبد الباقي) ١(
  ١٩ص، )١٩٩٩، بغداد(، الجامعة المستنصرية، الموازنة العامة للدولة، الكرخي

  ٦٢ص، المصدر السابق، حسام حسن هاشم، ٦ص، )١٩٧٤، بيروت(، المدخل للمالية العامة، محمد حلمي مراد) ٢(
، كلية اإلدارة واالقتصاد، )غير منشورة(رسالة ماجستير، ١٩٧٨ – ١٩٥٠السياسة المالية في العراق ، هناء عبد العال صكبان) ٣(
 ٢٩٤ص، )١٩٨١، جامعة بغداد(
 ٢٩٥ص.٢٩٤ص، المصدر نفسه) ٤(
 ٤٢٩ص، )١٩٨٣، اإلسكندرية(، مؤسسة شباب الجامعة، دراسة في االقتصاد المالي، عبد الكريم صادق بركات) ٥(
 ٥٠٦ص.٥٠٥ص، المصدر السابق، عادل فليح العلي) ٦(
 ١٩ص، المصدر السابق، سعدي بسيسو) ٧(
   ٢٧٥ص، )٢٠٠٠، اإلسكندرية( ،دار الجامعة الجديدة للنشر، الوجيز في المالية العامة، سوزي عدلي ناشد) ٨(
 ٦ص، ميزانية الدولة العراقية، احمد عبد الباقي) ٩(
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ومن خالل ، )١()) جداول متضمنة تخمين إيرادات ومصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة((
وثيقة ن الميزانية العامة يمكن تعريفها بأنها الباحث أيجد المشتركات فيما بينها  إلىالتعاريف السابقة واستنادا 

تتضمن تقديرات السلطة التنفيذية متمثلة بمجموعة من األهداف والبرامج السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
 ة السلطة التشريعيةهي في األغلب سنة بعد مصادق، خالل مدة زمنية ا من قبل مؤسسات الدولةوالمقرر تنفيذه

  . عليها

وذلك ، أيضااالقتصادية والسياسية واالجتماعية  بل، برى من الناحية المالية فحسبك أهميةليس للميزانية       
وٕانما يمتد إلى ، مالية الدولة وتحقيق التوافق والتوازن بين مصروفاتها ومدخوالتهاال ينحصر في ضبط  أثرهان أل

وأوضاع الحياة االجتماعية ، العالقات السياسية بين الحكام والرعية تنظيم واالستهالك والىأمور اإلنتاج 
فتوازن الموازنة ، في كونها تفصح بجالء عن حقيقة الوضع المالي للدولة تبرز المالية األهميةف ،)٢(وظواهرها 

الفائض إلى الرخاء االقتصادي على كما قد يشير ، يشير إلى سالمة ذلك الوضع إذا كان ذلك التوازن حقيقيا
الدولة تستطيع بواسطة  أنف االقتصادية األهميةما أ، )٣(العكس من حالة العجز إذا لم يكن ذلك العجز مقصودا

تنشيط الصناعات الناشئة ومدها بالعون  أو، وٕادارتهاتتعهد بتنفيذ المشاريع االقتصادية الحيوية  نأالميزانية 
فبواسطتها تتمكن الدولة من انجاز  تؤثر في الواقع االجتماعي االجتماعية األهميةو ، )٤(الالزمين لها  واإلسعاف

 األهمية ماأ، وضمان تقدم المجتمع وازدهاره أجيالهمواجباتها في تثقيف المواطنين والعناية بصحتهم ومستقبل 
في السنة للمرافق العامة  إدارتهاتعبر عن منهاج الحكومة الشامل لسياستها في كيفية  أنهامن السياسية تظهر 

من مراجعة حوادث كثيرة من االنقالبات السياسية فقد نشأ  يزانيةلنا األهمية السياسية للمكذلك تتضح ، القادمة
تحديد نفقات الدولة وتعيين  معظمها نتيجة النزاع بين الشعب والحكومة حول رغبة كل منهما في االستقالل بحق

والواقع إن أهمية من الناحية السياسية تكمن في أنها وسيلة مهمة بيد الشعب يراقب بها ، مواردها ومراقبة أموالها
عن طريق ممثليه إعمال الحكومة ويجبرها على الرجوع إليه الستئذان بصرف النفقات وتحصيل اإليرادات 

  .)٥( الالزمة إلشباع الحاجات العامة

  
                                                            

المعدل مع  ١٩٤٠لسنة  ٢٨قانون أصول المحاسبات العامة رقم ، مديرية المحاسبات العامة، وزارة المالية، الجمهورية العراقية) ١(
 ١٨٢ص، ١٩٤٠ين واألنظمة لسنة مجموعة القوان، ١ص، )١٩٤٨، بغداد(، مطبعة الحكومة، التعليمات الحسابية المختصة به

  ٢٦ص، المصدر السابق، سعدي بسيسو) ٢(
 ٤٦ص، المصدر السابق، زينب كريم الداودي) ٣(
 ٤٣ص، المصدر نفسه) ٤(
، بغداد(، بيت الحكمة، موازنتها، مواردها، نفقات الدولة، الكتاب األول، موجز في المالية والتشريع المالي، أعاد علي حمود) ٥(

  ١٠٣ص، )١٩٨٧
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١٧٤ 
 

  : هذا الخصوص بين ثالثة اتجاهات هييمكن التمييز في  :السلطة المختصة بتحضير الميزانية

ألنها ، يقضي هذا االتجاه بضرورة انفراد السلطة التشريعية بتحضير الميزانية: انفراد السلطة التشريعية -أوال
ولقد برز ، وخالف ذلك أضعاف لسلطتها وأهميتها في مواجهة السلطة التنفيذية، السلطة المسؤولة عن تصديقها

لمبدأ الفصل بين تطبيقا  ١٩٢١وأخذت به الواليات المتحدة حتى سنة ، هذا االتجاه بعد قيام الثورة الفرنسية
  .)١(السلطات 

، بموجب هذا النظام تضع الحكومة مشروعا للميزانية :ة التشريعية مع السلطة التنفيذيةاشتراك السلط -ثانيا
يستقر بشكله ن أإجراء التعديالت في هذا المشروع قبل  ،)٢(ويترك للسلطة التشريعية بواسطة لجنتها المالية 

  .)٣(النهائي 

حيث تنفرد السلطة التنفيذية ، هذا النظام هو المطبق في اغلب دول العالم :السلطة التنفيذيةانفراد  –ثالثا 
وهناك عدة حجج ، موعهارفضها بمج أوكما جاءت من الحكومة  قرارهاإبتحضير الميزانية ويترك للبرلمان مهمة 

وما يمكن ، الحكومة اقدر من السلطة التشريعية على معرفة احتياجات البالد نإ :أوالهي ، )٤(تبرر هذا النظام 
الدولة يزودونها بالمعلومات الفنية  إنحاءينتشرون في مختلف  جباية من عمالنظرا لما لها ، إيرادتحصله من  أن

التي تقوم على تنفيذ الميزانية  الحكومة هي إن :وثانيا، والبيانات الكاشفة عن مقدرة الممولين وحاجات المواطنين
تحضير الميزانية من قبل الحكومة إن  :ثالثاو ، )٥(والبشرية المتوافرة لديها  المادية اإلمكانياتوتحضرها في ضوء 

ما  اوهذ، تحقيق غرض واحد إلىمعا  واإليراداتالميزانية وتوجيه النفقات  أجزاءيضمن لها تحقيق التناسق بين 
واحتمال ، لضخامة عدد النواب واختالف الرأي بينهم، ال يمكن تحقيقه بسهولة لو قام البرلمان بتحضير الميزانية

كومة وهي تقوم بتحضير الح نإ :ورابعا، بتحضير الميزانية إليهقلة الخبرات الفنية الواجب توافرها بمن يعهد 
تقسيم النفقات العامة بموجب موازنة  إلىوأميل ، ا عن تأثير المالابتعاد وأكثرأقل تأثرا برغبات الناخبين  الميزانية

والعراق سار على قاعدة انفراد السلطة ، )٦(ة تقيم اعتبارا للتوزيع الجغرافي والطبقي وتحقيق المنافع االقتصادي

                                                            

   ٢٠ص، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، عبد العال الصكبان) ١(
وترفع خالصة ، تختص كل منها بمناقشة األمور المتعلقة باختصاصها، في المجالس المنتخبة تجري العادة أن تتشكل لجان) ٢(

وتعتبر اللجنة المالية من أول اللجان التي تتشكل في ، و رفضهمناقشاتها للموضوع الذي تنظر فيه مع توصية للمجلس بقبوله أ
ومهمتها دراسة مشروع الميزانية بصورة مفصلة ورفع تقرير عنه للمجلس يوصي بقبول المشروع أو رفضه أو ، المجالس البرلمانية

  ٢٢ص، المصدر نفسه: تعديله مع بيان األسباب الداعية إلى ذلك للمزيد ينظر
 ٢٣ص، المصدر نفسه) ٣(
جامعة ، معهد الدراسات العربية، قواعدها وأعدادها وتطبيقاتها في بعض الدول العربية، الميزانية العامة، محمد حلمي مراد) ٤(

 ٣٣٧ص ،المصدر السابق ،هاشم الجعفري، ١٠ص، ١٩٦٠، الدول العربية
    ٧٧ص، المصدر السابق، زينب كريم الداودي) ٥(
 ٢٤ص، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، عبد العال الصكبان) ٦(
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١٧٥ 
 

أو أبداء  ال يجوز عرض الئحة قانونية "الملغى على انه ، ١٩٢٥فقد نص دستور ، التنفيذية بتحضير الميزانية
  .)١( "لعامة إال من قبل احد الوزراء اقتراح على أحد المجلسين بما يوجب صرف شيء من الواردات ا

ألغي الدستور وحل البرلمان ولم يبق من نص ينظم ، في العراق ١٩٥٨تموز  ١٤وحين قامت ثورة        
ذلك الن ، وتعديالته ١٩٤٠لسنة  ٢٨رقم  المحاسبات العامة أصولالمسائل المتعلقة بالميزانية غير قانون 

ورة مباشرة وال المتعلقة بالميزانية ال بص األمور إلىلم يتطرق ، ١٩٥٨تموز  ٢٧الدستور المؤقت الصادر في 
المؤقت فلقد تعرض في المادة التاسعة والستين منه إلى حق  ١٩٦٤نيسان  ٢٩أما دستور ، بصورة غير مباشرة

ولم يضف إلى ذلك أية تفاصيل ، د الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بهاالسلطة التنفيذية في أعدا
وعليه فأن ، )٢(الميزانية وتحضيرها بصورة صريحة  وهذا ما يوضح اختصاص السلطة التنفيذية بأعداد ،أخرى

لسنة ) ٢٨(مية رقم األصل القانوني الذي يحكم المسائل المتعلقة بالميزانية هو قانون أصول المحاسبات الحكو 
مهمة الحكومة في تحضير الميزانية بالعبارة المذكور قانون اللخصت المادة الثالثة من قد و ، )٣(وتعديالته  ١٩٤٠

وزارة المالية قبل نهاية  إلىالمتعلقة بها وتودعها  واإليراداتتحضر تخمينات المصروفات  أنعلى الوزارات ((
وعلى وزير المالية أن يدقق في تخمينات المصروفات والواردات المختصة بالوزارات ، من كل سنة األولتشرين 

بعد أن يجري التعديالت التي يراها ضرورية بالنظر إلى الوضع المالي للخزينة ، والدوائر وان يوافق عليها
ا على السلطة كما عليه تحضير ميزانية الدولة العامة وتقديمها إلى مجلس الوزراء لدرسها وعرضه، العامة

  .)٤()) التشريعية

  :القواعد األساسية في تحضير الميزانية 

السلطة التنفيذية تحت رقابة خضعت الميزانية بمفهومها التقليدي لعدد من القواعد بغية تحقيق وضع نشاط       
 ذإ، صيل اإليرادات وفقا لما أجازتهأو في مراقبة اإلنفاق وتح، سواء عند أجازتها لإليرادات والنفقات، البرلمانات

                                                            

 ٢٦ص.١٦ص، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، عبد العال الصكبان) ١(
، )٢٠٠٤، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، التطورات الدستورية في العراق، رعد ناجي الجدة، ٢٦ص.١٦ص، المصدر نفسه) ٢(

 ٩٧ص.٧٦ص
بديال عن قانون أصول ، ١٩٤٠نيسان  ٢٨في  والنواب األعيانوبموافقة مجلسي قانون وضعته وزارة المالية العراقية ) ٣(

احتوى القانون على ، ١٩٢٤لسنة  ٧١٥ونظام السلطة في األمور المالية رقم  ١٣٢٦المحاسبات العام العثماني الصادر في سنة 
ويجوز تنفيذه بقرار من مجلس ، بات الوزارات والدوائر الداخلة في الميزانيات العامةعلى حسا إحكامه وقد طبقت ،مادة قانونية ٥٥

ين واألنظمة لسنة مجموعة القوان: للمزيد من التفصيل ينظر أخرىشبه حكومية  أومؤسسة حكومية  أيةالوزراء على حسابات 
  ١٩٤٠نيسان  ٢٩في ، ١٧٩٣العدد ، الوقائع العراقية، ١٩٨ص.١٨٢ص، ١٩٤٠

بناية ، مجلة شهرية تصدرها نقابة المحاسبين والمدققين في العراق، المحاسب، ٣٣٤ص، المصدر السابق، هاشم الجعفري) ٤(
 ٥ص، ١٩٧٢حزيران ، العدد األول، جمعية االقتصاديين العراقيين في المنصور
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١٧٦ 
 

حتى يمكن ، يتمثل اختصاص البرلمانات في مناقشة كافة اإليرادات والنفقات التي يتعين عرضها في وثيقة واحدة
  :    وهذه القواعد هي، )١(الخطأ وتمنعها اإلسراف والتبذيرتوجيه السلطة التنفيذية وجهة سليمة تجنبها 

في ميزانية  وٕايراداتهاتقتضي قاعدة وحدة الميزانية ببيان جميع مصروفات الدولة  :الميزانيةوحدة قاعدة  -أوال
كانت الميزانية متوازنة  ذاإما  وأدراك، والنفقات كافة اإليراداتمعرفة مبلغ  إليهابحيث يمكن بمجرد النظر ، واحدة

فمن يطلع ، وتمتاز طريقة وحدة الميزانية بالسهولة والوضوح، )٢( ال دون الحاجة لمراجعة ميزانيات متعددة أم
تساعد فكرة تعدد الميزانيات على و ، )٣(على ميزانية الدولة يستطيع أن يتعرف على الحالة المالية دون عناء 

 إلىللجوء من ا، تتمكن الحكومة في حالة عدم االلتزام بوحدة الموازنة العامة إذ، الموارد غير العادية إلىااللتجاء 
بل يمكنها التسديد من ، من الموازنة المستقلة التي تعدها ابتسديد جزء منه أو اض ثم تقوم بتسديدهو القر 

، )٤(حيث أن بعض هذه الموازنات ال تحتاج إلى أجازة من السلطة التشريعية ، الموازنات الملحقة بالموازنة العامة
هذه  إلى أضعاف تعدد الميزانيات يؤديبينما ، يؤدي مبدأ وحدة الميزانية إلى أحكام رقابة البرلمان على الميزانيةو 

، التوسع في الخروج عليها إلىالعكس من ذلك  إلىبل ذهب ، ولم يتمسك العراق بمبدأ وحدة الميزانية، )٥(الرقابة 
غير العادية والميزانيات أخذ المشرع العراقي بالميزانيات  حيث، في العراقاالستثناءات أنواع اغلب  أنويلحظ 

  .)٦(١٩٢٧منذ سنة  الملحقة والحسابات الخاصة

تظهر جميع تقديرات النفقات  أن "المراد من هذه القاعدة هو: شمولها أوعمومية الموازنة  قاعدة -ثانيا
وان المقصود بها شمول الموازنة العامة لكل ، "مقاصة بين االثنين أجراءدون  ،العامة في وثيقة واحدة واإليرادات

، معين لنفقة معينة يرادإوعدم تخصيص أي ، أجماليةبصورة  واإليراداتالنشاطات المالية وعلى جميع النفقات 
ن يدخل في جدول الواردات كل األموال التي تجبى وتقبض لحساب الخزينة مهما كانت طفيفة ومهما كان أأي 

ولهذه القاعدة أهمية ، )٧(وان يدخل في جدول النفقات كل مال يصرف من حساب الخزينة ، حجمها ونوعها
العامة  لي النفقات واإليراداتحيث أنها تسهل عملية مراقبة أجما، تظهر في جوانب متعددة منها سهولة المراقبة

                                                            

 ٢٨١ص، الوجيز في المالية العامة، سوزي عدلي ناشد) ١(
  ٢٨٠ص، )١٩٩٢، بيروت(، دار النهضة للطباعة والنشر، المالية العامةأساسيات ، عادل أحمد حشيش) ٢(
 ٥٠ص، المصدر السابق، جالل عبد الرزاق المهدي، ١٧ص، الميزانية العامة، محمد حلمي مراد) ٣(
  ١٢٦ص، الكتاب األول، موجز في المالية والتشريع المالي، أعاد علي حمود) ٤(
ن تعدد الموازنة العامة أمرا مطلوبا ويحسن األخذ به خصوصا عندما تظهر بعض أن هناك بعض الظروف قد تجعل م الإ) ٥(

بل قد تفوت فرصة ، عند وضعها في الموازنة العامة دارتهاإحيث قد يصعب ، اعية تدعو إلى ذلكالمصالح االقتصادية وحتى اجتم
الميزانية والضرائب ، عبد العال الصكبانواحدة  أدرجتها في موازنة عامة ذاإمن بعض الجوانب االقتصادية فيما استفادة الدولة 

  ٣٥ص.٢٨ص، المباشرة في العراق
  ٤٧٥ص.٤٧٤ص، لمصدر السابقا، عبد الكريم صادق بركات) ٦(
، )٢٠٠٣، بيروت(، منشورات الحلبي الحقوقية، المالية العامة النظم الضريبية وموازنة الدولة، فوزي عطوي) ٧(

  ٢٩٧ص، الوجيز في المالية العامة، سوزي عدلي ناشد، ٣٣١ص.٣٢٩ص
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١٧٧ 
 

المحاسبات  أصولقانون شمول الميزانية وفق  بقاعدة والعراق أخذ، )١(اإلنفاقوترشيد ، على السلطة التشريعية
  .)٢(المعدل  ١٩٤٠لسنة  ٢٨العامة رقم 

حتى  ،)٣(سنة واحدة  واإليراداتتغطي التقديرات للنفقات  أنيقصد بهذه القاعدة : قاعدة سنوية الموازنة -ثالثا
السلطة  أعمالولكي تتمكن السلطة التشريعية من القيام بالرقابة المستمرة على ، وٕايراداتهاتستقل كل سنة بنفقاتها 

ولكن التجارب كشفت عن تأخر تقديم الميزانيات في ، اآلنويعد هذا المبدأ من المبادئ المستقرة حتى ، التنفيذية
ن موعدها المحدد الن الدوائر الحكومية ووزارة المالية تتأخر في تهيئة تخمينات العراق في كثير من السنين ع

  .)٤(الميزانية ومن ثم يتأخر تصديقها 

 اإليراداتعلى ضرورة تساوي جملة بالمعنى التقليدي تنص قاعدة توازن الميزانية : موازنة الميزانية قاعدة -رابعا
ولو  ،)٦( وان ال تكون هناك زيادة وال نقصان فيهاسنويات العامة العادية للدولة مع جملة النفقا ،)٥(العامة العادية 

  .)٧( التوازن بمعناه الحرفي لم تعرف أنهانجد  ميزانيات الدولة العراقية إلىولو نظرنا 

  
                                                            

معهد ، محاضرات ألقيت على طلبة قسم الدراسات االقتصادية واالجتماعية، مالية الهيئات العامة المحلية، محمد حلمي مراد) ١(
 ١٦٩ص ،١٩٦٢، جامعة الدول العربية، الدراسات العربية العالية

كذلك تقيد ، واردات بما فيها التبرعات والهبات إيرادا في الحساباتيتحتم قيد جميع ال"من القانون  ٢٢إذ أشارت المادة ) ٢(
وال يجوز في حال من األحوال تنزيل قسم ، مصاريف التحصيل واإلدارة وجميع ما يتفرع من ذلك من النفقات مصرفا في الحسابات

الميزانية والضرائب المباشرة في ، الصكبانعبد العال : للمزيد ينظر" من المصروفات أو كلها من أصل الواردات وقيد الصافي إيرادا
 ١٦ص، ميزانية الدولة العراقية، أحمد عبد الباقي، ٥٠ص.٤٩ص، العراق

فاالعتبارات المالية لصعوبة تقدير النفقات واإليرادات ألكثر من سنة بسبب الظروف ، يعود العتبارات مالية وٕادارية وسياسية) ٣(
وٕادارية ألنه سيؤدي إلى إشغال ، أو على اقتصاد البالد بوجه عام، التي تطرأ على األسعار والتغيرات غير المتوقعة كالتغيرات

ألن رقابة ، وسياسية، بصورة مستمرة في عمليات أعداد الموازنة العامة وال يعطيها الوقت الكافي لتنفيذ المشاريع، السلطة التنفيذية
وضعت الموازنة لمدة أطول من سنة فأن الرقابة تكون ضعيفة وغير  ذاإ إما، على السلطة التنفيذية السلطة التشريعية ستكون فعالة

تعطيل انجاز وتؤدي إلى لموازنة العامة لمدة اقل من سنة فان الرقابة ستصبح شديدة ومرهقة أذا وضعت افي حين ، مجدية
، ٢٠٠٨، عمان، شر والتوزيعدار المسيرة للن، ١ط، أصول الموازنة العامة، محمد شاكر عصفور: األعمال للمزيد ينظر

 ١١٢ص، )٢٠٠٧، القاهرة(، العاتك لصناعة الكتاب، ١ط، علم المالية العامة والتشريع المالي، طاهر الجنابي، ٥٣ص.٥٢ص
عبد ، ١١٣ص، )٢٠١٥، عمان(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٩ط، المالية العامة والتشريع الضريبي، أعاد حمود القيسي) ٤(

  ٣١ص، ميزانية الدولة، محمد حلمي مراد، ٥٣ص، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، العال الصكبان
، المصدر السابق، حسن ضاري سبع: ودخل أمالك الدولة للمزيد ينظر، والرسوم، اإليرادات العامة العادية تشمل الضرائب) ٥(

 ١٢٥ص
وتشمل الرواتب واألجور ونفقات التشغيل ويستثنى منها نفقات ، المتكررةهي نفقات الجهاز الحكومي : النفقات العامة العادية) ٦(

 ٦٨ص، المصدر السابق، محمد شاكر عصفور: ب والمشاريع الكبيرة للمزيد ينظرالحرو 
 ٦٦ص، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، عبد العال الصكبان) ٧(
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١٧٨ 
 

    :إجراءات تحضير الميزانية 

تقدير المصروفات واإليرادات ويجب أن يستند أي ، يرتبط إعداد وتحضير الموازنة بالمركز المالي للدولة      
الن خير ما يساعد على دقة تحضير ، هذا التقدير على حقائق ووقائع منها االسترشاد بأحدث الوقائع السابقة

النفقات واإليرادات في الميزانية الجديدة هو أرقام النفقات واإليرادات في ميزانيات السنوات السابقة وحساباتها 
المبالغة في تقدير  إلىقد يؤدي  ألنهيسرف القائمون بتحضير الميزانية في التفاؤل  أالويجب ، )١(الختامية 
ويجب أن يكون تحضير الميزانية اقرب ما يكون إلى ، يكون توازن الميزانية وهميا أنمما يترتب عليه ، اإليرادات

  .)٢(كلما كان التقدير اقرب إلى الدقة ، ألنه كلما قصر الزمن بين التحضير والتنفيذ، بداية السنة المالية

المهمة التي تمر بها الموازنة العامة وذلك لما تتضمنه من وتحضير الموازنة من المراحل  أعدادمرحلة  دتع      
 أعدادعملية  أنو ، ظائفها وبالمجتمع بكافة قطاعاتهومن مصالح تتعلق بالدولة وو ، )نفقات وٕايرادات(يات محتو 

فهي اعرف واعلم من ، ثلة بوزارة المالية التي تحضر مشروع الموازنةالسلطة التنفيذية مم أعمال أهمالموازنة من 
إضافة إلى أنها ستكون  ،ةبالواقع المالي للدول وٕالماموهي أكثر خبرة ودراية ، غيرها بحاجات الدولة ومرافقها

مسؤولة مستقبال عن تنفيذ الموازنة وهذا يجعلها اقدر من غيرها في معرفة االحتياجات بما يتماشى مع القدرة 
وزارة  إلىالمحاسبات العامة في المادة الثالثة منه بهذه المهمة في العراق  أصولويعهد قانون ، )٣(،المالية للدولة

الوزارات  إلىفي كل سنة يوجهه وزير المالية  ،)٤(منشور دوري بإصداروتبدأ وزارة المالية مهمتها ، المالية
توافيه بتقرير مصروفاتها  أنويطلب منها ، المختلفة قبل ابتداء السنة المالية المراد تحضير مشروع ميزانيتها

ل ابتداء السنة المالية يمشروع الميزانية وعرضه على البرلمان قبليتسنى تحضير ، للسنة المالية المقبلة وٕايراداتها
عادة إلى وجوب االقتصاد في النفقات وعدم إضافة نفقة جديدة ال ضرورة لها وحذف ما وينبه الوزير ، الجديدة

  .)٥(يمكن حذفه من النفقات السابقة 

قياسا لزمالئه من الوزراء ، المدرجة في مشروع الموازنة األرقاموزير المالية دورا أساسيا في تحديد  ويؤدي      
التي تسهل طريقة التنسيق  واإلداريةيملك من خالل الكادر الوظيفي في وزارة المالية القدرة التقنية  ألنه اآلخرين

، ر اإلمكانالقتراب من الواقع قدكما أن لديه من الطرق الفنية التي يتبع فيها الدقة والحذر وا، مع بقية الوزارات
اإليرادات على اعتبار ، وره في تحديد النفقات العامةأن دوره يبقى اضعف في تحديد اإليرادات العامة من د الإ

بعض  جراءإقات العامة يستطيع وزير المالية بينما في حالة النف، تناقش بشكل جماعي من قبل أعضاء الحكومة
                                                            

 ١٣٧ص.١٣٦ص، )١٩٦٨، اإلسكندرية(،ر الجامعات المصريةدا، مذكرات في اإلدارة المالية، جميل احمد توفيق) ١(
 ٣٣٧ص.٣٣٦ص، المصدر السابق، هاشم الجعفري) ٢(
 ٩٧ص، المصدر السابق، أعاد حمود القيسي) ٣(
محمد : ينظرمسمى المنشور الدوري للميزانية العامة ، يطلق على تعميم الميزانية العامة في بعض الدول العربية ومنها العراق) ٤(

 ٨٨ص، المصدر السابق، عصفور شاكر
  ٧٧ص، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، عبد العال الصكبان) ٥(
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١٧٩ 
 

مع ظروف  لية في رفض بعض النفقات وتحديدها بشكل يتالئمالتعديالت انطالقا من صالحياته القانونية والما
  .)١( البلد

وذلك بأن يكتب كل وزير إلى ، وبمجرد وصول هذا المنشور إلى الوزارات تبدأ كل منها في تهيئة جداولها       
لسد نفقات دوائرهم في  أموالتحرير قوائم بمقدار ما يحتاجونه من  إليهمموظفي دائرته في المحافظات طالبا 

ويحثهم ، إلغاءات أوجديدة  إضافاتوما يقترحونه من  إيراداتومقدار ما يتوقعونه من ، السنة المالية القادمة
وهؤالء الموظفون ، من أسباب اإلنفاقعلى االقتصاد والدقة في التقدير واالستغناء عما يمكن االستغناء عنه 

ثم يجمع كل موظف تقارير من دونه وينقحها ويوحدها مع تقريره المتعلق ، يبلغون األمر إلى من دونهم بالتسلسل
ضمن حدود المواعيد المحددة لذلك في ، إلى وزير الماليةبإدارته المركزية ويرفعها إلى رئيسه إلى أن تنتهي 

ي الوزارات تحضير الميزانية ف أنيتضح لنا ، )٢(تعميم الميزانية المبلغة سابقا للوزارات والمصالح الحكومية 
نفقاتها للسنة المالية  في تقدير من غيرها أدرى أداريةأن كل وحدة  يبين المبدأ األول :يخضع لمبدأين رئيسيين

المبدأ الثاني ضرورة  أما، لكي يكون التقدير قريبا من الواقعل اشتراك عدد كبير من الموظفينمن خال المقبلة
  .مشروع ميزانية موحدة لكل وزارة إلىليتم التوصل  المختلفة الوزاراتنيات سيق بين مشاريع ميزاالتن

وينقح هذه ، ثم يقوم وزير المالية مع لجنة من المختصين في وزارته بدراسة تقديرات الدوائر المختلفة      
تقوم كل وزارة  وبعد أن يكمل ذلك، التقديرات ويجمعها إلى بعضها ليكون منها تقريرا موحدا لميزانية وزاراته

بإرسال تقديراتها إلى وزارة المالية مدرجة على االستمارات التي أرسلتها إلى وزارة المالية مع منشورها بخصوص 
 ،١٩٤٠لسنة  ٢٨رقم  المحاسبات العامة أصولولقد حددت المادة الثالثة من قانون ، )٣(تعليمات أعداد الميزانية 

بتقدير فان وزارة المالية تقوم  الوإ ، للوزارات للتقدم بهذه التقديرات أقصىمن كل سنة موعدا  األولنهاية تشرين 
أن هذا النص لم يطبق بصورة صحيحة بسبب  الإ، )٤( عن إعداد ميزانيتها الخاصة بها ميزانية الوزارة المتخلفة

دراسات  إلجراءلحاجة بسبب ا، هتأخر وزارة المالية في إصدار منشورها بشأن الميزانية عن التاريخ المحدد ل
ينجز وزير المالية دراسة ميزانيات الوزارات  أنوبعد ، )٥(أو الن الوضع المالي ليس في وضع اعتيادي  ،دقيقة

ثم يضم إليها ، فيؤلف بذلك ميزانية الدولة االعتياديةويقوم بوضعها بصورتها النهائية ، والدوائر كال على حدة
الميزانيات الملحقة ويقدمها إلى مجلس الوزراء الذي بعد إن يوافق عليها يضع الئحة قانونها ويطلب من وزير 

  .)٦(المالية أن يضع مذكرة إيضاحية حولها لتقديمها لتشريعها 

                                                            

  ٢٢ص، ميزانية الدولة العراقية، احمد عبد الباقي، ٩٩ص.٩٨ص، المصدر السابق، أعاد حمود القيسي) ١(
  ٥٤٦ص.٥٤٤ص، المصدر السابق، عادل فليح العلي، ٣٥ص، المصدر السابق، سعدي بسيسو) ٢(
 ٨٢ص، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، عبد العال الصكبان) ٣(
 ٢ص، قانون أصول المحاسبات العامة ، مديرية المحاسبات العامة، وزارة المالية) ٤(
 ٨٢ص، ضرائب المباشرة في العراقالميزانية وال، عبد العال الصكبان) ٥(
 ٢٤ص.٢٣ص، ميزانية الدولة العراقية، احمد عبد الباقي) ٦(



  مهاـــــــــــدادها وتنظيــــــــــــــــــــــــرق إعــــــــــــامة وطـــــــــزانية العــــــــهوم الميـــــــــــــمف: األولبحث ــــــالم
     

١٨٠ 
 

  : محتويات الميزانية

، ية من دولة إلى أخرى تبعا لنطاق شمول الميزانية لكل نفقات الدولة وٕايراداتهاتختلف محتويات الميزان      
على أن هذا االختالف في مضمون المحتويات ال ينفي ، واإليرادات العامةوتبعا لطبيعة تقسيم كل من النفقات 

تتعلق بتقدير النفقات واإليرادات بالنسبة للميزانية ، )١(أن أية ميزانية يجب أن تحتوي على نصوص قانونية 
الميزانية  جانب هذه النصوص القانونية تشمل والى، انيات الملحقة وكيفية التصرف بهاوالميز ، في العراقالعامة 
يم ويختلف تقسيم جداول النفقات عن تقس ،جداول أجمالية وتفصيلية للنفقات واإليرادات العامة المدرجة فيها أيضا

بين ووسيلة تحول وتتمثل أهمية هذه الجداول في أنها دليل الحكومة في تنفيذ الميزانية  ،اإليراداتجداول 
وتعد ، كما تفيد هذه الجداول في تيسير مهمة مراقبة الميزانية، )٢(الحكومة ونقل نفقات مشروع إلى مشروع أخر 

أيضا وسيلة للباحثين في التعرف على التطور التفصيلي لمختلف النفقات واإليرادات العامة وفي تحديد اتجاهات 
  .)٣(السياسة المالية 

وأسباب ، عينة للميزانيةمذكرة توضيحية تبين أسباب وضع توجيهات وسياسات م ويلحق بالميزانية عادة      
ويكتمل مضمون هذه المذكرة اإليضاحية ، االختالف بين الميزانية وبين ما سبقها من ميزانيات السنين السابقة

، لكنها يجب أن تكون معدة قبل مناقشة السلطة التشريعية للميزانية، بعد االنتهاء من المشروع النهائي للميزانية
لة السلطة التشريعية للتعرف على التغير الحاصل في الميزانية المقدمة عن ألن المذكرة التوضيحية هي وسي

المجموعة  :مجموعات رئيسية ثالث أداريا إلىتقسم النفقات العامة في العراق تقسيما و ، )٤(الميزانيات السابقة 
وفيها تقسم ، الجارية في الدولة بصورة رئيسية نفقات الخدمات وتضم، االعتياديةنفقات الميزانية األولى تمثلت ب

بنفقات بعض الدوائر المهمة كوزارة  أوبحيث يختص كل باب بنفقات وزارة من الوزارات  أبوابعدة  إلىالنفقات 
كنفقات المرتبات ، خاصة أهميةبنفقات ذات  أحياناكما يختص الباب ، المالية وديوان مراقب الحسابات العام

ويالحظ أن عدد األبواب يزداد وينخفض تبعا للتغير ، التقاعدية ونفقات االلتزامات الدولية ونفقات بعض المشاريع
ح ستة وأصب، ١٩٥٨فلقد كان عدد مجموع األبواب ثمانية عشر بابا في سنة ، في عدد الوزارات والدوائر

                                                            

، تشير النصوص القانونية إلى تحديد بعض العالقات بين الدوائر التي تقدم اإلعانات والدوائر التي تتلقى اإلعانات أن وجدت) ١(
: ينظر من التفصيل للمزيد، نفاذ اعتماد النفقات العامة عليهايتوقف إذ ، وللنصوص القانونية التي تتضمنها الميزانية أهمية كبيرة

 ٨٥ص، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، عبد العال الصكبان
كفصل النفقات ، فتميل الحكومة إلى أن تنقل من فصل آخر، يحدث أن تصرف المبالغ المخصصة لفصل الرواتب مثال) ٢(

لعامة لكن حرية الحكومة مقيدة باستقالل الفصول عن بعضها وبطبيعة تقسيم النفقات ا، اإلدارية بعض المبالغ التي تغطي حاجتها
 ٨٨ص.٨٦ص، المصدر نفسه: في الجداول التفصيلية للمزيد ينظر 

، )١٩٧٢، بغداد(، مطبعة العاني، ١ج، ١ط، مقدمة في علم المالية العامة والمالية العامة في العراق، عبد العال الصكبان) ٣(
 ١١٤ص

، )١٩٨٥، بغداد(، ة المعارفمطبع، محاضرات في المحاسبة الحكومية وحسابات الموازنة، ماهر موسى العبيدي) ٤(
 ٩٨ص، المصدر السابق، محمد شاكر عصفور، ٣٤ص.٣٣ص
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١٨١ 
 

صبح سبعا وعشرين بابا في سنة ل، ١٩٦٥وعشرين بابا في سنة  انأصبح ثمثم ، ١٩٦١وعشرون بابا في سنة 
  .يبين ذلك بالتفصيل ) ١٩(والجدول رقم ، )١( ١٩٦٦

  )٢(١٩٦٨- ١٩٥٨أبواب الميزانية العامة في العراق ) ١٩(جدول رقم                    

  دوائر الحكوميةالالوزارات و   الباب  الدوائر الحكوميةالوزارات و   الباب
  وزارة العدل  الخامس عشر  الرواتب والمكافآت التقاعدية  األول
  وزارة التربية  السادس عشر  رئاسة الجمهورية  الثاني
  وزارة االقتصاد  السابع عشر  )٣(مجلس األمة  - مجلس السيادة   الثالث
  وزارة الزراعة  الثامن عشر  ديوان مراقب الحسابات العام  الرابع
  وزارة المواصالت  التاسع عشر  ديوان مجلس الوزراء  الخامس
  واإلشغالوزارة البلديات   العشرون  مجلس الخدمة العامة  السادس
  الزراعي اإلصالحوزارة   الحادي والعشرون  وزارة الخارجية  السابع
  وزارة النفط  الثاني والعشرون  وزارة المالية  الثامن
  وزارة التخطيط  الثالث والعشرون  وزارة الداخلية  التاسع
  وزارة الصناعة  الرابع والعشرون  واإلرشادوزارة الثقافة   العاشر

  المحلية والبلديات اإلدارة  الخامس والعشرون  دائرة الشرطة  الحادي عشر
  المشاريع األخرى  السادس والعشرون  وزارة الشؤون االجتماعية  الثاني عشر
  الدوليةنفقات االلتزامات   السابع والعشرون  وزارة الصحة  الثالث عشر
      وزارة الدفاع  الرابع عشر

ويتكون كل باب من هذه األبواب من عدة أقسام حيث يمثل كل قسم فرعا من فروع الوزارة أو الهيئة        
العامة التي يخصها الباب ومن ثم فأن عدد األقسام يختلف من باب إلى باب تبعا لطبيعة تشكيالت الوزارات 

، المخصصاتهي فصل الرواتب و  أساسيةالميزانية العامة من أربعة فصول ويتكون كل قسم في ، المختلفة
المجموعة الثانية  أما، )٤(وفصل النفقات األخرى، وفصل مخصصات غالء المعيشة، وفصل النفقات اإلدارية

وتمثل هذه ، التي تعبر عن نشاط الدولة في حقل التنمية االقتصاديةفهي نفقات المنهاج االستثماري السنوي 
وتقسم النفقات العامة في المنهاج ، النفقات الجزء السنوي من برنامج خطط التنمية الموضوعة لمدة خمس سنوات

                                                            

  ٨٨ص، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، عبد العال الصكبان) ١(
ن تقرير عن الموازنة الموحدة للدولة مرفوع إلى اللجنة العليا للشؤو ، وزارة المالية: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٢(

، مقدمة في علم المالية العامة والمالية العامة في العراق، عبد العال الصكبان، ٨ص.٧ص، )١٩٧١، بغداد(، المالية واالقتصادية
  ٤١ص.٤٠ص، ميزانية الدولة العراقية، احمد عبد الباقي، ١١٥ص.١١٤ص

 ١٤الميزانية العامة في العراق بعد قيام ثورة  المالية بعد أن اختزل من أبواب ١٩٦٦ظهر هذا الباب ألول مرة في ميزانية سنة ) ٣(
، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، عبد العال الصكبان: وحل محله مجلس السيادة للمزيد من التفصيل ينظر، ١٩٥٨تموز 
 ٨٩ص

فيجوز فتح مواد فيه حسب الن عددها يختلف باختالف طبيعة نفقات الوزارات والدوائر ، المواد فيه غير محددة بعدد معين) ٤(
ونفقات شراء السيارات وغيرها من النفقات التي ال تدخل ، ونفقات الضيافة، والنفقات السرية، الحاجة وهو يتمثل بنفقات الدعاية

 ٩٢ص، المصدر نفسه: تحت مفهوم النفقات اإلدارية للمزيد من التفصيل ينظر
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١٨٢ 
 

ويتكون كل باب من مجموعة من  أخرى إلىتتغير من خطة  األبوابمجموعة من  إلىاالستثماري السنوي 
وفي ما يتعلق بالمجموعة الثالثة فهي نفقات ميزانية المصالح والمؤسسات  ،ل تبعا لطبيعة المشروعات فيهالفصو 

  . )١(وتنضوي هذه النفقات تحت ثالثة أقسام من اإلنفاق هي النفقات التشغيلية ونفقات اإلدارة والنفقات الرأسمالية 

ويمثل الباب احد مصادر ، العامة عدد من األبواب ومن ناحية اإليرادات العامة في العراق تقسم إلى       
ضريبة  إيرادات األبوابومن هذه ، وأخرىوينخفض بين فترة يرتفع  اإليرادات أبوابعدد  أنويالحظ ، اإليراد

وٕايرادات ضريبة اإلنتاج الزراعي واألرض  ،)٣( والمكوس وٕايرادات رسوم الكمارك، )٢(الدخل على شركات النفط 
سائر ورسوم وٕايرادات ، )٥( وٕايرادات البريد والبرق، )٤(ورسوم الطوابع ، وٕايرادات الضرائب العقارية، الزراعية

   .)٦(مصالح الدولة 

                                                            

 ١١٨ص.١١٧ص، العامة في العراق امة والماليةمقدمة في علم المالية الع، عبد العال الصكبان) ١(
 ١١٠ص.١٠١ص، المصدر السابق، ارسحكمت الح )٢(
بهدف الجمع بين غرضين %) ١٠٠(و %) ٨(فارضا رسوم قيمية تتراوح بين  ١٩٣٣شرع أول قانون للتعريفة الكمركية سنة ) ٣(

وتعد ثاني أهم ، المالي بتوفير مورد جيد للخزينة العامة والثاني تحقيق الغرض، األول حماية الصناعة والزراعة المحلية، رئيسين
، وتشمل رسوم الكمارك رسوم الوارد المتمثلة برسوم الكمارك البحرية والكمارك البرية، ةعشر  ىمصدر للدخل العام للسنوات األحد

النثرية المتنوعة التي تشمل أجور األرصفة واإليرادات ، وعوائد الترانسيت، ورسوم الصادر متمثلة برسوم الكمارك البحرية والبرية
وحاصل مبيعات ، وٕايرادات العقوبات، واألرضية وأجور اإلعمال اإلضافية وحاصل مبيعات البضاعة غير المطالب بها والمصادرة

أياد ، ٢١٥ص ،القسم األول، ١٩٥٨مة لسنة مجموعة القوانين واألنظ: والمدخوالت المتنوعة للمزيد ينظر، االستمارات والمطبوعات
 ١٨٠ص.١٧٩ص، )١٩٨٥، بغداد(، مؤسسة المعاهد الفنية، التشريعات المالية والتجارية، عبد الجبار ملوكي وآخرون

ضريبة األمالك نفسها وضريبة العرصات التي تفرض على رأس المال العقاري غير المستغل "تشمل ضريبة األمالك على  )٤(
وتشمل % ٤و% ٢ع ليست ذات أهمية كبيرة من الوجهة المالية فأن وارداتها ال تتجاوز بين وبالنسبة لرسوم الطواب، وغير المستثمر

حاصل مبيع الطوابع ورسوم الطوابع المستحصلة نقدا وبدالت جواز السفر المستحصلة نقدا والغرامات المستوفاة وفق إحكام قانون 
   ٥٣٨ص، المصدر السابق، عيد حمادةس:الطوابع للمزيد ينظر

، مل إيرادات البريد والبرق على مبيعات الطوابع وبدالت األجور البريدية المستحصلة نقدا وأجور البرقيات المستحصلة نقداتش) ٥(
، وٕايرادات حمولة على الحواالت البريدية، وحصة الحكومة من أجور الرزم الخارجية ومدخوالت من الخدمات البريدية والبرقية

ت التلفونات وحاصل بيع اللوازم وٕايرادات إرباح استثمار صندوق توفير البريد وٕايرادات متنوعة وٕايجار الخطوط واآلالت واشتراكا
 ١٩٥٨قانون ميزانية الدولة العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.للمزيد من التفصيل ينظر د

 ١٣٧ص، )١٩٥٨، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية
أجور المحاكم والغرامات وتتمثل بإيرادات  ن مصادر اإليراد ومن بينهاتشمل إيرادات سائر مصالح الدولة على العديد م) ٦(

المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية ومحاكم االستئناف ومحاكم التمييز وكتاب العدل ودوائر اإلجراء والغرامات القضائية ودوائر 
التسجيل وأجور المسح وأجور  جوربأراضي وتتمثل أجور الطابو وتسجيل األو ، وعة وأجور إعمال إضافيةاأليتام ومدخوالت متن

ٕايرادات الجيش وتتمثل بإيرادات بدل الخدمة العسكرية و ، راضي ومدخوالت متنوعةالخرائط وأجور تسجيل معامالت تسوية حقوق األ
إيرادات المطبعة والقرطاسية واستمارات رسمية بات مطبعة الحكومة وتشمل ٕايرادو  ،حيوانات ومدخوالت متنوعةومبيعات اللوازم وال

 =ٕايرادات الشرطة وتشملو ، الدولة ومدخوالت متنوعة وأجور بريد وأجور شحن وٕايرادات بيع مطبعات، واآلالت كاتبة وتصليحها
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١٨٣ 
 

  -:تصديق الميزانية وتنفيذها 

حيث أن الميزانية ال ، واعتمادها دراستهاالبرلمان ل إلىتقدم الميزانية العامة  أنتشترط غالبية الدساتير       
بل ال بد من قيام السلطة ، من قبل السلطة التنفيذية تصبح عمال قابال للتنفيذ بمجرد االنتهاء من تحضيرها

فال يجوز للحكومة تنفيذ مشروع الميزانية ، )١(قانون قابل للتنفيذ  التشريعية من تصديقها وتحويلها من مشروع إلى
بعد أن تودع الحكومة ، لب البرلمان اختصاصه ويشل رقابتهوالعمل بغير ذلك يس، البرلمان عليهقبل تصديق 

ومن ثم تحيله إلى ، لجنة مالية في هذا المجلس بدراستهتقوم ، مشروع الميزانية في مكتب السلطة التشريعية
في الواقع دراسة سطحية تحول  المجلس بأكمله للميزانية تكونوذلك أن دراسة ، لتصديق عليهالمجلس إلقراره وا

ويبدأ عادة عرض الميزانية بخطاب يلقيه ، )٢(وهذه اللجنة من أهم لجان المجلس ، فيها كثرة العدد دون دقة العمل
ثم ، وزير المالية عن الحالة المالية واالقتصادية للدولة وعن السياسة المالية للحكومة في الميزانية المقترحة

دراسة  إلىوبعدها ينتقلون ، في السياسة المالية للحكومة ويدلي كل وزير مختص برأيه تحصل المناقشة العامة
وبعد االنتهاء من التصويت ، بصورة مستقلة كال على حدة وأبوابهاعلى فصولها ويتم التصويت جداول الميزانية 

                                                                                                                                                                                                     

 السواق ورسوم مبيع الحيوانات ومبيعورسوم تسجيل وسائط النقل ورسوم إجازات ، مبالغ مستحصلة لقاء خدمات دائرة الشرطة=
التقرير السنوي لمديرية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: للمزيد ينظر ٕايرادات السجونو  ،اللوازم ومدخوالت متنوعة

 ١٩٥ص.١٩١ص، )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٨المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 
من  ٩٨وقد نصت المادة ، قانونا من الناحية الشكلية ألنها تتخذ جميع اإلجراءات المشترطة في القانون دالميزانية تع نإ) ١(

يجب أن تصدق مخصصات كل سنة بقانون سنوي يعرف بقانون الميزانية وهذا يجب أن يحتوي " القانون األساسي العراقي الملغى
بان الميزانية هي جداول "ونصت المادة الثانية من قانون أصول المحاسبات العامة " ،لك السنةعلى مخمن اإليرادات والمصاريف لت

فالمشرع العراقي بحسب النصوص المذكورة فرق بين قانون ، "تتضمن الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون
مواد عامة قطعية منها مادة تحتوي على مجموع المصاريف فالقانون يحتوي على ، الميزانية من جهة والميزانية من جهة أخرى

فالخالفات بين كتاب المالية عن ماهية ، ومادة تحتوي على مجموع الواردات المخمنة ومواد أخرى تتعلق بالميزانية، المخمنة
مديرية ، وزارة المالية: ظري بالشكل الذي بيناه للمزيد ينالميزانية من حيث كونها قانونا أم عمال أداريا حلها المشرع العراق

 ٣٦٣ص.٣٦٢ص، المصدر السابق، هاشم الجعفري، ٢ص.١ص، قانون أصول المحاسبات العامة، المحاسبات العامة
وتختص بدراسة المشروعات التي تتضمن مسائل ، تنتخب اللجنة المالية في العراق لمدة أربع سنوات أي للدورة البرلمانية كلها) ٢(

ويحق لها في كل وقت استدعاء الوزراء ورؤساء الدوائر لمباحثتهم في األمور المعروضة ، وفات من الخزينةمالية أو تستدعي مصر 
كما لها أن تطلع على سائر البيانات والوثائق التي ترى ضرورة لالطالع عليها ولها أن تستحصل على المعلومات التي ، عليها

وعندما ، ة النظرية مجرد الفحص وٕابداء المالحظات على محتويات الميزانيةومهمة اللجنة من الوجه، تدعو الحاجة للحصول عليها
تنتهي اللجنة المالية من دراساتها تضع تقريرا مسهبا يتضمن آراءها واقتراحاتها ومالحظاتها واإلصالحات والتعديالت التي توصي 

 ٨٦ص، السابقالمصدر ، سعدي بسيسو: ة األخذ بها أو ردها للمزيد ينظروللمجلس صالحي، بها
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١٨٤ 
 

أو  أن يرفض الميزانية ومن حق البرلمان، )١(أكمله على مشروع الميزانية في  أخيرا األصواتالتفصيلي تؤخذ 
  .)٢(بالغرض وال تتفق ومصالح األمة  ةغير وافي أنها رأى إذا يجري عليها بعض التعديالت

  :تنفيذ الميزانية 

ذلك الن كل شخص من سكان الدولة يساهم ، وتشعبا أهمية وأكثرهاالميزانية  مراحل أدقوهذه المرحلة من       
فالحكومة تقوم ، يدفع من ضرائب أو رسوم أو بما يتقاضى من رواتب وأجور بماحد بعيد في تنفيذ الميزانية  إلى

، دات الالزمة لمقابلة تلك النفقاتتتولى تدبير اإليرا ات والمرافق العامة وفي الوقت نفسهباألنفاق على الخدم
االرتباط بالصرف ويختص بهذا األجراء الوزراء أو  :أوالهي مراحل  أربعذ النفقات العامة في العراق بويمر تنفي

في الوقت نفسه ال يسمح لهم بالدخول بتعهدات وعقود مالية كبيرة إال ، إلداريون المخولون بذلكالموظفون ا
تحديد الدين المترتب على  :اوثاني، باستثناء وزارة الدفاع لتعليمات التي يضعها وزير المالية في كل سنةبموجب ا

 أمرويصدر ، من رؤساء الدوائر الوزير ومن يخوله بذلك اإلجراءويقوم بهذا  األمر بالصرف :وثالثا، اتالوزار 
ليمكن قبض المبلغ المستحق من خزينة  ،معين بصورة قطعية من قبل وزير المالية الصرف بمقتضى سند

، بموجب مذكرة أذن الدفع بدفع المبلغ الذي أمرت بدفعه الصرف من قبل الجهة الحسابية :ورابعا ،الدولة
  .)٣( ومديريات الخزائن في األلوية، وتختص بهذه العملية مديرية الخزائن المركزية في بغداد

عدا دائرة  اإليراداتيقوم وزير المالية بتحصيل  العامة في العراق وطرق تحصيلها باإليراداتوفي ما يتعلق       
كذلك فان ، خزائن وزارة المالية إلىتذهب في النهاية  إيراداتهالكن ، البريد والبرق فهي ملحقة بوزارة المواصالت

 أما، فيما يتعلق بوزارته الخاصة إاللكنه ال يقرر الصرف ويحدده ، وزير المالية يقوم بعمليات الدفع للوزارات كافة
يتوفر في جباية الواردات شرطان  أنويجب ، فمن شأن وزرائها وحدهم رىاألخاالرتباط بمصروفات الوزارات 

تيسيرا للمكلفين وبأكثر الطرق  األوقات أكثرفي  الإال تجبى الضرائب  أنأي ، هما المالئمة واالقتصاد أساسيان
واهم هذه ، )٤(مورد للدولة وهي تجبى بواسطة الدوائر التابعة لوزارة  المالية  أهموتعتبر الضرائب ، مالئمة لهم

كية ومكوس سوم الكمر مديرية الكمارك والمكوس بالنسبة للر  هيلاليرادات العامة الدوائر التي تقوم بعملية الجباية 
، بة لضريبتي الدخل والتركاتومديرية ضريبة الدخل العامة بالنس، المشروبات الروحية والملح والتبغ والمنظفات

                                                            

 ٣٧١ص، المصدر السابق، هاشم الجعفري) ١(
 ٩٣ص، المصدر السابق، سعدي بسيسو) ٢(
عمليات تنفيذ الموازنة ، حبيب أبو صقر، ١٢٦ص.١٢٣ص، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، عبد العال الصكبان) ٣(

، المصدر السابق، هاشم الجعفري، ١١٦ص.١٠٣ص، )١٩٨١، عمان(، منشورات المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، ورقابتها
  ٣٨٥ص

 ٩٩ص.٩٥ص، المصدر السابق، سعدي بسيسو) ٤(
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ومديرية المحاسبات العامة ، ومديرية الواردات العامة بالنسبة لضرائب العقار والعرصات واألرض الزراعية
  .)١(ووزارتي المالية والنفط ومديرية ضريبة الدخل العامة بالنسبة إليرادات النفط ، بالنسبة لرسوم الطابع

فرقابة وزارة  ،)٢(ودائرة تدقيق الحسابات العامة العراق إلى وزارة الماليةويعهد برقابة تنفيذ الميزانية في        
وتعديالته  ١٩٤٠لسنة  ٢٨ن أصول المحاسبات العامة رقم المالية مستمدة من جملة نصوص احتواها قانو 

فالمادة العاشرة تضع حدودا لإلنفاق ال يجوز تجاوزها إال بعد موافقة وزارة ، واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
واردات الدولة من قبل موظفين وجوب قبض  ن القانون المذكور سلفاً شارت المادة الحادية والعشرون موأ، المالية

ويكون جميع مميزي الحسابات والمحاسبين في ، )٣(يحددها وزير المالية وبموجب مستندات قبض، مختصين
 أمامهامرتبطين بمديرية المحاسبات العامة ويكونون مسئولين  األلويةالوزارات والدوائر ومديري الواردات في 

والمحاسبين ومأموري الخزائن أن يمتنعوا عن وعلى مميزي الحسابات ، المتعلقة بالصرف إعمالهممباشرة عن 
صرف المبالغ متى كانت شروط الصرف المعينة في القوانين واألنظمة والتعليمات غير مستكملة مع توضيح 

                                                            

تعد حصة الحكومة من إيرادات النفط بمثابة ضريبة مفروضة على دخل شركات النفط األجنبية العاملة في العراق بموجب ) ١(
 بإفساحن الحكومة العراقية رغبت في معاونة الشركات أوسبب ذلك ، الخاص بضريبة الدخل، ١٩٥٩لسنة  ٩٥إحكام قانون رقم 

حتى ال تحسب ضمان وعاء الضريبة على الدخل في  إرباحهاعه للحكومة العراقية من المجال لها لمطالبة حكوماتها بخصم ما تدف
الميزانية ، عبد العال الصكبان: مقرا لعملها للمزيد من التفصيل ينظر أرضهاتتخذ من  أوجنسيتها  إلىالدول التي تنتسب الشركات 
  ١٢٩ص.١٢٨ص، والضرائب المباشرة في العراق

الملغي ويرأس  ١٩٢٥من دستور ) ١٠٤(وتعديله تطبيقا لنص المادة  ١٩٢٧لسنة  ١٧بموجب القانون رقم أنشأت هذه الدائرة ) ٢(
ويطلق على هذه الدائرة اسم   ،يقوم بالتدقيق والمراقبة نيابة عن السلطة التشريعية، هذه الدائرة موظف يدعى مراقب الحسابات العام

قيق حساب المصروفات من االعتمادات المخصصة لها بالفصول المصدقة في ومن اختصاصاته تد، ديوان مراقب الحسابات العام
وتدقيق حساب مدخوالت دوائر الحكومة على اختالف أنواعها سواء كانت من الضرائب أو ، قانون الميزانية أو أي قانون أخر
أو التي ، رية التي تديرها الحكومةوتدقيق حساب المهمات واللوازم والمؤسسات الصناعية والتجا، الرسوم أو األجور أو القروض

والترفيعات وغيرها مما يتعلق بخدمات موظفي ومستخدمي الدولة وتدقيق التعيينات ، يكون للحكومة حق المراقبة واإلشراف عليها
ان ورفعه إلى ووضع تقرير بنتائج التدقيقات التي يجريها الديو ، ومراقبة اإلجراءات التي تقوم بها دوائر الدولة، وله مساس بالصرف

كما يبين مراقب ، ولفت النظر إلى المخالفات التي وقعت فيها الدوائر أن وجدت، السلطة التشريعية مرة على األقل في كل سنة
وتتكون هذه الدائرة من عدد من األقسام منها ، الحسابات العام في تقريره موقف السلطة التنفيذية من األخطاء التي وقعت فيها

ودائرة الرقابة ، تيشودائرة التف، ودائرة الخدمات اإلدارية والفنية، ودائرة الخزائن والواردات، والدائرة الصناعية والزراعية، يةالدائرة المال
، ١٥٤ص.١٥٢ص، صدر نفسهالم، عبد العال الصكبان، ١٦٠ص.١٤٩ص، المصدر السابق، النقشبندي عبد اهللا: للمزيد ينظر

 ١٤٠ص ،ميزانية الدولة، محمد حلمي مراد
وهو المسؤول عن الحسابات ، يراقب وزير المالية معامالت الدولة المالية مراقبة عامة" بأن ذاته القانون  من ٣٣أشارت المادة ) ٣(

المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري من قبل جميع الوزارات والدوائر الحكومية سواء كانت عائدة إلى الميزانية العامة 
المالية والحسابية وٕايفاد المفتشين والمدققين ألجراء التفتيش والتدقيق لهذا وله الحق في تفتيش وتدقيق المعامالت ، أو إلى غيرها

أعاد حمود ، ٣ص، قانون أصول المحاسبات العامة، مديرية المحاسبات العامة، وزارة المالية: للمزيد من التفصيل ينظر" الغرض
 ٥٧٢ص.٥٦٨ص، المصدر السابق، عادل فليح العلي، ١٠٥ص.١٠٢ص، المصدر السابق، القيسي
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١٨٦ 
 

 أسباب االمتناع عن الصرف باستثناء حالة مساس الصرف بالمنافع العامة وسالمة الدولة وفي األحوال
  .)١(المستعجلة 

وهو يقوم ، مشروع الميزانيةبإعداد لك أن وزير المالية في العراق هو الذي يختص يتضح من ذ       
وأجراء التعديالت الضرورية  ومقترحاتها بشأن الموازنة بهذا العمل بعد تدقيق تقديرات الوزارات المختلفة

إذ بإمكان ، يمارسها مجلس الوزراء إداريةولكن هذا الحق مرهون برقابة  ،في ضوء الوضع المالي للدولة
الوزير الذي ال يوافق على تعديالت وزير المالية أن يعرض األمر على مجلس الوزراء الذي يملك 

  .ذلك الن مشروع قانون الميزانية ال يصبح نهائيا أال بعد أقرار مجلس الوزراء له، إصدار القرار النهائي
  

                                                            

   ١٤٧ص.١٤٤ص، المصدر السابق،أعاد علي حمود، ٤٠٤ص، المصدر السابق، هاشم الجعفري) ١(
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  المبحث الثاني

  ١٩٦٨ – ١٩٥٨وزارة المالية  موازنة

المالية بعد قيام  وزارةسهيالت المالية المقدمة للمواطنين من قبل الخدمات والتبرزت بوادر التوسع في تقديم      
والتي عملت على نقل المجتمع العراقي من ، الثورةفلسفة وأهداف طرأت لالتي  اتالتغير و ، ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة 

وحرصا ، حالة التخلف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجاالت ومنها الخدمات التي تقدمها وزارة المالية
إذ تطلب من وزارة ، عمال الوزارة مؤمنة بسياسة الدولة وسيرها وفق رغبات قادتهاأن تكون اغلب مخرجات أعلى 

بمتطلبات دوائرها وموظفيها بما في ذلك  لإليفاءتضع موازنة مالية  نأوشعبها  وأقسامهاالمالية بجميع مديرياتها 
  .والمساعدات  اإلعاناتنفقات 

تضمن الباب السابع ، حسب الوزارات والدوائر الحكومية قسمت الموازنة على عدة أبوابوتأسيسا على ذلك      
زارة وفي السنوات الالحقة استمر ترتيب و ، ١٩٥٨اعتمادات وزارة المالية حسب األبواب المخصصة لميزانية سنة 

مفردات تقسيم  أما، إذ تضمن الباب الثامن اعتمادات وزارة المالية، ١٩٦٦لغاية سنة ، المالية على ما هو عليه
  .)١(وازنة الخاصة بوزارة المالية فتقسم إلى الم

النفقات الخاصة    - ٤النفقات اإلدارية    - ٣مخصصات غالء المعيشة    - ٢الرواتب والمخصصات   -١
  المصروفات األخرى  -٥

  . والجدول أدناه يبين التقسيمات الفرعية لكل قسم من األقسام أعاله

  )٢(أبواب الصرف الخاصة بوزارة المالية ) ٢٠(جدول رقم                         

  الرواتب والمخصصات  ت
  

  المصروفات األخرى  النفقات الخاصة  النفقات اإلدارية  مخصصات غالء المعيشة
مخصصات غالء المعيشة   راتب الوزير  ١

  للموظفين
مخصصات ومصروفات 

  السفر
منح إلى األوقاف لقاء 

  الخيرات المدورة
أجور المحامين وسائر 
  المصروفات القضائية

مخصصات غالء المعيشة   رواتب الموظفين على المالك الدائم  ٢
  للمستخدمين الدائمين

مخصصات ومصروفات 
  النقل

منحة لتعمير العتبات 
  المقدسة وٕادارتها

نفقات مداواة الموظفين 
  المرضى خارج العراق

  إعمال مسح وتجديدحصة العراق في البنك   األثاث    رواتب المستخدمين الدائمين  ٣

                                                            

مطبعة ، المالية ١٩٥٨تعليمات تحضير تخمينات موازنة سنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الجمهورية العراقية) ١(
 ٩ص.٢ص، )١٩٥٨، بغداد(، الحكومة

قانون ميزانية الجمهورية ، قسم الميزانية، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و،ك.د: الجدول من أعداد الباحث باالعتماد على ) ٢(
التقرير ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٤٧ص.٣٥ص، )١٩٥٩، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٩العراقية لسنة 

، )١٩٦٣، بغداد(، لحكومةمطبعة ا، المالية ١٩٥٩السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 
 ٧١ص.٧٠ص، ١٩٧٧، ٢و١العدد ، المالية، ٤١ص.٣٩ص
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  الدولي لإلنماء واألعمار
منح إلعانة منكوبي   نفقات الطبع    رواتب المستخدمين الموقتين  ٤

  الجزائر
نفقات تصحيح أصناف 

  األراضي
  أجور التقدير والجباية  المصروفات الطارئة  قرطاسيه واستمارات    المخصصات واألجور للموظفين  ٥
شطب مبالغ غير قابلة   بريد وبرق وهواتف    المخصصات واألجور للمستخدمين  ٦

  للتحصيل
إكراميات للمخبرين عن 
تهريب الحاصالت من 

  رسوم االستهالك
العمال الموقتون وأجور   رديات ضريبة الحبوب  ماء وكهرباء وتنوير      ٧

  أعمال أضافية
  نفقات المعهد الكمركي    المالبس والكساوى      ٨
  المسحنفقات هيئة     تعميرات طفيفة      ٩
مخصصات لجنة     كتب      ١٠

  المبايعات والمناقصات
نفقات وفوائد القروض     مصروفات متنوعة      ١١

  العراقية
  نفقات نقل النقود    تشغيل السيارات وأدامتها      ١٢
مهام ووفود وضيافات       ١٣

  رسمية
نفقات ضرر المبادلة   

  والعملة
  نفقات طبع للطوابع المالية    إيجارات      ١٤
  نفقات البيع واإليجار          ١٥
  نفقات الدورات التدريبية          ١٦

خمنت فقد ، ١٩٥٨في نيسان  ،١٩٥٨ تموز ١٤قد حددت قبيل قيام ثورة  الموازنة العامة إنوبما      
ونظرا للوضع ، دينارا) ٤٠٩٣٥٤٠(قدره  بمبلغ، ١٩٥٨لسنة  ٤٤بموجب قانون رقم اعتمادات وزارة المالية 

نفقات  دينارا لتغطية) ٣٩٦٣٣٧٠(فقد قلص هذا المبلغ إلى ، اغلب الوزارات بمهامهاالسياسي الجديد وعدم قيام 
) ٢١(والجدول رقم ، )١(دينارا ) ٣٥١٨٢١٥( منها بلغت المصروفات الحقيقيةفي حين ، وزارة الدفاع المتزايدة

  .وطريقة صرف تلك الموازنة على أقسام الوزارة المالية  ١٩٥٨سنة ما خصص لوزارة المالية من اعتمادات يبين 

 )٢( المالية ١٩٥٨موازنة وزارة المالية لسنة ) ٢١(جدول رقم                          

  اسم الدائرة  ت
الرواتب 

والمخصصات 
  واألجور

مخصصات غالء 
  المعيشة

النفقات 
  اإلدارية

  المجموع  المصروفات األخرى

  ١١٧١٢٠  ٢٢٠٠٠  ١٠٩٠٠  ٢٢٦٥٠  ٦١٥٧٠  مديرية المالية العامة  ١
  ٧٨٧٥٠٠  ٧٨٧٥٠٠  ــــــــ  ــــــــ  ـــــــ  المنح والرديات  ٢
  ١٣١٦٥٠  ١٢٠٠٠٠  ٧٠٠  ٣٤٥٠  ٧٥٠٠  مديرية الميزانية العامة  ٣

                                                            

 ١٩٧ص.١٩٣ص )١٩٥٩،بغداد(،مطبعة الحكومة ،القسم األول، ١٩٥٨مجموعة القوانين واألنظمة للسنة  ،وزارة العدل )١(
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٢(

 ٣٦ص.٣٤ص، المالية ١٩٥٨عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 
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  ٤٦٩٧٨٠  ٣٩٧٠٠٠  ٣٤٨٠  ٢٤٠٠  ٤٥٣٠٠  مطبعة الحكومة  ٤
  ٥٢٥٥٠  ــــــــــ  ٧٣١٠  ١٤٧٩٠  ٣٠٤٥٠  مديرية التقاعد العامة   ٥
  ٣٩٠٩٠  ١٩٢٥٠  ١٥٤٠  ٥٩٥٠  ١٢٣٥٠  مديرية األمالك واألراضي األميرية العامة  ٦
  ٢٩٧٨٠  ـــــــــــ  ٣٣٣٠  ٩٥٠٠  ١٦٩٥٠  هيئة موظفي األمالك في األلوية   ٧
  ٤٧٧٦٥٠  ٣٥٦٠٠٠  ٨٢٥٠  ٣٧٠٠  ٧٦٤٠٠  مديرية المحاسبات العامة   ٨
  ١٠٠٧٨٠  ــــــــــــ  ٨٨٨٠  ٣٢٠٠٠  ٥٩٩٠٠  هيئة موظفي الخزائن في األلوية   ٩
  ١٤٤٢٥٠  ٣٨٠٧٠  ٦٨٠٠  ٣٥٩٥٠  ٦٣٤٣٠  مديرية الواردات العامة   ١٠
  ٤٢١٨٥٠  ــــــــــ  ٤٤٦٥٠  ١٤١٢٠٠  ٢٣٦٠٠٠٠  هيئة موظفي الواردات في األلوية   ١١
  ١٤٠٠٠٠  ٢٢٥٠  ١١٠٠٠  ٤٠٣٥٠  ٨٦٤٠٠  مديرية ضريبة الدخل العامة   ١٢
  ١٠٥١٣٧٠  ٤١٨٠٢٠  ٧٧٢٠٠  ١٨٢١٠٠  ٣٧٤٠٥٠  مديرية الكمارك والمكوس العامة   ١٣
  ٣,١٧٥,٨٧٠  ٢,١٦٠,٠٩٠  ١٨٤,٠٤٠  ٤٩٤,٠٤٠  ٣,١٩٤,٣٠٠  المجموع الكلي  ١٤

والتي ، المالية التي كانت أول ميزانية نظمت في العهد الجمهوري ١٩٥٩سنة وعندما وضعت ميزانية       
قانون  الزراعي ولتنفيذ لإلصالحاعتماد مصروفات جديدة  إلىنتيجة الحاجة الماسة  قياسيا تقديراتها رقمابلغت 

تنظيم جهاز السلطة التنفيذية واحدث سبع وزارات جديدة  أعادالذي ، ١٩٥٩لسنة  ٧٤السلطة التنفيذية رقم 
فقد  ،عن السنة الماضية في ميزانية وزارة المالية اً ن هناك فارقأوهنا نجد عند المقارنة ، )١(أخرى وٕالغاء وزارات 
عن سنة  دينارا) ٢٧١١٧٦٠(أي بزيادة قدرها ، دينارا) ٦٦٧٥١٣٠(مبلغا قدره وزارة المالية  بلغت اعتمادات

من خالل تقديم العون  التي كانت اغلبها رواتب للموظفين ونفقات إدارية وٕاغاثة منكوبي الجزائر، المالية ١٩٥٨
  .)٢(قالل من سيطرة االستعمار الفرنسيللحكومة والشعب الجزائري في صراعه من اجل االستالمالية  والمساعدة

شكلت الزيادة في مصروفات وزارة المالية تطورا ملحوظا في الموازنة العامة من اجل النهوض بالواقع       
 ضافةواإل، )٣(وفقا لمتطلبات المرحلة  للبلد رسم السياسة المالية واالقتصاديةومن اجل تمكينها في اإلداري للوزارة 

وٕادخال الطرق الحديثة لتمويل مصاريف الدولة  وتنشيط حركة االستثمار، ليعنصر المرونة في النظام الما
الث لنظام وزارة المالية إلغاء مديرية الميزانية العامة بموجب نظام التعديل الثهنا إلى والبد من اإلشارة  )٤(اآلنية 

الصرف الخاصة  أبوابيبين ) ٢٢(رقم والجدول  ،)٥(وحلت محلها مديرية المالية العامة ، ١٩٥٦لسنة  ٤٢رقم 
  .المالية  ١٩٥٩بوزارة المالية لسنة 

  
                                                            

 ٣٧٧ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون) ١(
 ٣٥ص ، "قرارات مجلس الوزراء"عنوان الملفة ، ٤١١/ ٤٤٥تسلسل الملفة ، مجلس السيادة، و.ك.د) ٢(
 ١٩٥٩التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، ائقيةالوحدة الوث، و.ك.د) ٣(

 ٤١ص.٣٩ص، المالية
  ٣٧٨ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون) ٤(
  ١٩٥٨كانون األول  ٩ي ف، ٩١العدد ، الوقائع العراقية،١٢٢ص، القسم الثاني، ١٩٥٨مجموعة القوانين واألنظمة  لسنة ) ٥(
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١٩٠ 
 

  )١( المالية ١٩٥٩موازنة وزارة المالية لسنة ) ٢٢(جدول رقم 

  اسم الدائرة  ت
الرواتب 

والمخصصات 
  واألجور

مخصصات غالء 
  المعيشة

النفقات 
  المجموع  المصروفات األخرى  اإلدارية

  ٧٩٣٧٦٠  ٦٧٥٠٠٠  ١٢٣٠٠  ٢٩٢٠٠  ٧٧٢٦٠  ديوان وزارة المالية   ١
  ٢٧٢٩٧٢٠  ٢٧٢٩٧٢٠  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــ  المنح والرديات  ٢
  ٤٩٩٧٣٠  ٤٠١٠٠٠  ٣٤٨٠  ٢٨٧٥٠  ٦٦٥٠٠  مطبعة الحكومة  ٣
  ٦٥٩٥٠  ـــــــــــ  ١٠٦٠٠  ١٨٧٠٠  ٣٦٦٥٠  مديرية التقاعد العامة   ٤
  ٨٤٤٢٠  ٦٢٩٥٠  ١٥٤٠  ٥٩٥٠  ١٣٩٨٠  مديرية األمالك واألراضي األميرية العامة   ٥
  ٣٣٣٣٠  ـــــــــــ  ٣٣٣٠  ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  هيئة موظفي األمالك في األلوية   ٦
  ٥٤٠٠٥٠  ٣٨٠٠٠٠  ١٦٤٠٠  ٤٣٦٥٠  ١٠٠٠٠٠  مديرية المحاسبات العامة    ٧
  ١٢١٠٥٠  ــــــــــــ  ١١٢٠٠  ٣٧٨٥٠  ٧٢٠٠٠  هيئة موظفي الخزائن في األلوية    ٨
  ١٤٥١٠٠  ٣١٥٠٠  ١٠٠٠٠  ٣٦٨٠٠  ٦٦٨٠٠  مديرية الواردات العامة    ٩
  ٤٣٠٠٠٠  ــــــــــــ  ٤٧٠٠٠  ١٤٣٠٠٠  ٢٤٠٠٠٠  هيئة موظفي الواردات في األلوية    ١٠
  ١٤٦٦٠٠  ٢٢٥٠  ١٠٧٠٠  ٤٣٠٠٠  ٩٠٦٥٠  مديرية ضريبة الدخل العامة    ١١
  ١٠٨٥٤٢٠  ٤٥٨٠٢٠  ٧٨٠٠٠  ١٧٧٧٠٠  ٣٧١٧٠٠  مديرية الكمارك والمكوس العامة    ١٢
  ٦,٦٧٥,١٣٠  ٤,٧٤٠,٤٤٠  ٢٠٤,٥٥٠  ٥٧٤,٦٠٠  ١,١٥٥,٥٤٠  المجموع الكلي    ١٣

 ١٩٥٨قد سارت على النهج المتبع في موازنة سنة ، ١٩٥٩ن ترتيب موازنة سنة أيبدو من الجدول أعاله       
على التي طرأت الزيادات الكبيرة رغم ، على الرغم من إلغاء مديرية الميزانية العامة واستحداث مديرية المالية
  . الميزانية العامة للدولة وذلك للنفقات التي أنفقت على الوزارات لتطويرها 

جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة  رواتبتم تحديد درجات و  ،١٩٦٠لسنة  ٢٤قانون لوفقا و      
الجدول رقم و ، )٢( وعالواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة عدا وزارة الدفاع

  .بالتفصيل يبين ذلك ) ٢٣(
 )٣(١٩٦٨سنة ق لغاية التدرج الوظيفي في العرا ينيب) ٢٣(جدول رقم                     
 مدد الترفيعات بالسنين مقدار العالوة بالدنانير الراتب الدرجة

  أ/ األولى 
 ب/ األولى 

٥ ٥ ١٨٠ – ١٦٠ 
٥ ٥ ١٥٠ – ١٣٠ 

                                                            

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ١(
 ٤١ص.٣٩ص، المالية ١٩٥٩عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 

، )١٩٨٤، بغداد(، دار الحرية للطباعة، المعدل ١٩٦٠لسنة  ٢٤رقم شرح قانون الخدمة المدنية ، علي محمد إبراهيم الكرباسي) ٢(
 ١٣ص

االقتراحات "عنوان الملفة  ، ٤٢١١٠٠/ ١٥٦تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٣(
قوانين وأنظمة الخدمة والمالك ، العامةمديرية المالية ، وزارة المالية، ٨ص.٧ص.٥ص.٤ص، "حول تعديل قانون الخدمة المدنية

 ٦ص، )١٩٧٦، بغداد(، رية للطباعةدار الح، واالنضباط
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١٩١ 
 

 ٥ ٣ ١٢٠ – ١٠٠ الثانية
 ٥ ٣ ٩٥ – ٧٠ الثالثة
 ٤ ٢ ٦٥ – ٥٠ الرابعة

 ٥ ١ ٤٥ – ٣٦ الخامسة
 ٣ ١ ٣٤ – ٢٨ السادسة 
 ٤ ١ ٢٥ – ١٨ السابعة 
 ٣ ١ ١٧ – ١٥ الثامنة 
 ٢ ١ ١٤ – ١٢ )مؤقتة(التاسعة 

تم تحديد الحد األعلى واألدنى لرواتب الموظفين بمختلف  ١٩٦٠لسنة ) ٢٥(رقم  المالك بموجب قانونو         
ء الوزارة يحدده مجلس الوزرا كما نصت المادة التاسعة من القانون المذكور بأن راتب وكيل، عناوينهم الوظيفية

يكون وزير المالية مسؤوال عن تحديد عدد ودرجات جميع  أنالقانون على  وأشار ،بناء على اقتراح وزير المالية
، تغيير في مالكها أجراءاقترحت أي وزارة  وٕاذا، للمستخدمين أوالوظائف في كافة الوزارات سواء كانت للموظفين 

يحقق في  أنولوزير المالية ، التغير ألجراءالمبررة  األسبابالمالية بيانا وافيا يتضمن  وزارة إلىتقدم  أنفعليها 
  . المالية وزارةوالجدول أدناه يوضح الرواتب لموظفي  ،)١( التغيير المطلوب واتخاذ القرار المناسب إلىالحاجة 

  )٢(مقدار الرواتب لموظفي وزارة المالية ) ٢٤(جدول رقم                       

الحد األدنى   عنوان الوظيفة   ت
  للراتب

الحد األعلى 
  للراتب

الحد األدنى   عنوان الوظيفة  ت
  للراتب

الحد األعلى 
  للراتب

  ٦٥  ٢٨  معاون محاسب  ٢٦  خاصة              وكيل الوزير  ١
  ٦٥  ٢٨  معاون مفتش مالي  ٢٧  ١٥٠  ١٠٠  مدير عام  ٢
  ٦٥  ٢٨  مخمن كمرك  ٢٨  ١٥٠  ١٠٠  مفتش عام   ٣
  ٦٥  ٢٨  مدقق  ٢٩  ١٢٠  ٧٠  معاون مدير عام   ٤
  ٦٥  ٢٨  مساح أول  ٣٠  ١٢٠  ٧٠  مدير  ٥
  ٦٥  ٢٨  مخمن ضريبة العقار  ٣١  ١٢٠  ٧٠  سكرتير  ٦
  ٦٥  ١٨  مأمور كمرك   ٣٢  ١٢٠  ٧٠  مشاور حقوقي  ٧
  ٤٥  ٢٨  معاون مالحظ  ٣٣  ١٢٠  ٧٠  مدير كمرك ومكوس  ٨
  ٤٥  ١٨  أمين صندوق  ٣٤  ١٢٠  ٧٠  ومكوس مفتش كمرك  ٩
  ٤٥  ١٨  مأمور مخزن  ٣٥  ١٢٠  ٥٠  مترجم أول   ١٠
  ٤٥  ١٨  معاون مدقق  ٣٦  ١٢٠  ٥٠  مفتش مالي  ١١
  ٤٥  ١٨  مدير مال   ٣٧  ١٢٠  ٥٠  مدير الخزينة المركزية  ١٢
  ٤٥  ١٨  مأمور تحقق  ٣٨  ١٢٠  ٥٠  مخمن ضريبة الدخل  ١٣

                                                            

، )١٩٦١، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٠التقرير السنوي الرابع عن سنة ، مجلس الخدمة العامة، الجمهورية العراقية) ١(
، ية والمالك والرواتب واالنضباط وسائر تشريعات الوظيفة العامةقوانين الخدمة المدن، نبيل عبد الرحمن حياوي، ١٣١ص.١٣٠ص

 ٣١٧ص.٣١٣ص، )ت.د، بيروت(، العاتك لصناعة الكتاب
، قوانين وأنظمة الخدمة والمالك واالنضباط، مديرية المالية العامة، وزارة المالية: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٢(

 ١٣٦ص.١٣٢ص، ١٩٦٠لتقرير السنوي الرابع عن سنة ا، مجلس الخدمة العامة، ٧١ص.٦٢ص
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١٩٢ 
 

  ٤٥  ١٨  استهالكمأمور   ٣٩  ٩٠  ٥٠  رئيس مالحظين   ١٤
  ٤٥  ١٥  كاتب طابعة بلغتين  ٤٠  ٩٠  ٥٠  محاسب   ١٥
  ٤٥  ١٢  عداد  ٤١  ٩٠  ٥٠  معاون مدير كمرك ومكوس  ١٦
  ٣٤  ١٥  كاتب  ٤٢  ٩٠  ٣٦  مدير ضريبة العقار  ١٧
  ٣٤  ١٢  مأمور حجز  ٤٣  ٩٠  ٣٦  مدير واردات  ١٨
  ٣٤  ١٢  مراقب كمرك  ٤٤  ٩٠  ٣٦  رئيس مراقبين  ١٩
  ٣٤  ١٢  مساح  ٤٥  ٩٠  ٣٦  مدير خزينة لواء  ٢٠
  ٣٤  ١٢  كاتب طابعة بلغة واحدة  ٤٦  ٩٠  ٣٦  مفتش مساحة   ٢١
  ٣٤  ١٢  جابي  ٤٧  ٩٠  ٢٨  مأمور أمالك   ٢٢
  ٢٥  ١٢  معاون مأمور استهالك  ٤٨  ٦٥  ٣٦  مالحظ  ٢٣
          ٦٥  ٢٨  مترجم  ٢٤
          ٦٥  ٢٨  مالحظ فني  ٢٥

التي شكلت رقما قياسيا جديدا في تقديراتها لتنفيذ أهداف الثورة  المالية ١٩٦٠بخصوص ميزانية سنة إما       
) ٨,٤١٩,٠١٠( ا قدرهبلغالمالية م لوزارةصد فقد رٌ  ،)١(والسير على ما بدئ به منذ األيام األولى للعهد الجمهوري 

مبلغ مليوني دينار لدعم  رصد منهاوقد ، دينارا عن السنة الماضية) ١,٧٤٣,٨٨٠(أي بزيادة قدرها ، دينارا
، في دعم حركات التحرر الوطني في األقطار العربية، ١٩٥٨تموز  ١٤تنفيذا ألحد أهداف ثورة ، الجزائر

لتغطية نفقات مديرية مطبعة الحكومة والتي كان سببها تشغيل العمال ليال ونهارا نظرا  أيضا والزيادة كانت
والجدول أدناه يبين ، )٢(البداالت األوتوماتيكية وتغطية نفقاتها للتوسعات الطارئة على إعمال المطبعة ونصب 

  .المالية  ١٩٦٠أبواب الصرف الخاصة بوزارة المالية لسنة 

  )٣( المالية ١٩٦٠ موازنة وزارة المالية لسنة) ٢٥(جدول رقم                          

  اسم الدائرة  ت
الرواتب 

والمخصصات 
  واألجور

مخصصات غالء 
  المعيشة

النفقات 
  اإلدارية

  المجموع  المصروفات األخرى

  ٣٠١٥٧٠  ١٧٠٠٠٠  ١٢٢٥٠  ٣١١٥٠  ٨٨١٧٠  ديوان وزارة المالية   ١
  ٣٦٠٨١٠٠  ٣٦٠٨١٠٠  ــــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  المنح والرديات  ٢

                                                            

 ٣٧٨ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش وآخرون) ١(
وال سيما حركة التحرر الجزائرية والتي رصدت لها وزارة ، تموز حركات التحرر العالمية والعربية منها ١٤لقد دعمت ثورة ) ٢(

قل ، وعندما عقد االتفاق بين فرنسا والجزائر حول االستقالل، )١٩٦٠ -١٩٥٩(مليون دينار عراقي في موازنتي  ٢المالية لدعمها 
كانت تتأثر بدعم ، ١٩٦٣ -١٩٥٨ن موازنة وزارة المالية خالل العهد الجمهوري األول أ مما يدل على، دعم الحكومة العراقية

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات ، المالية وزارة، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: حركات التحرر العالمية للمزيد من التفصيل ينظر
، مذكراتي، محمد حديد، ٣٠ص، )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٠العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 

 ٣٤٣ص.٣٤٢ص
نوي لمديرية المحاسبات العامة التقرير الس، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٣(

 ٣٥ص.٣٣ص، المالية ١٩٦٠عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 



  )١٩٦٨ - ١٩٥٨(ة ـــــــــــــــــــــراقيــــــــــــــــــــالية العـــــــــــــوازنة وزارة المــــــــــــــم: يــــــــــــــحث الثانــــــــالمب
  

  
 

١٩٣ 
 

  ٦١٠٩٨٠  ٤٩٦٠٠٠  ٣٦٨٠  ٣٢٩٨٠  ٧٨٣٢٠  مطبعة الحكومة  ٣
  ٧٩٩٩٠  ـــــــــ  ١٢٨٥٠  ٢٢١٨٠  ٤٤٩٦٠  مديرية التقاعد العامة   ٤
  ٧١٢٢٠  ٥٠٣٥٠  ١٤٧٠  ٥٧٥٠  ١٣٦٥٠  مديرية األمالك واألراضي األميرية العامة   ٥
  ٣١٧١٠  ــــــــــ  ٢٩٠٠  ١٠٣٣٠  ١٨٤٨٠  هيئة موظفي األمالك في األلوية   ٦
  ٧٤٣٢١٠  ٥٦٣٠٠٠  ١٣٩٥٠  ٥٠٩١٠  ١١٥٣٥٠  مديرية المحاسبات العامة    ٧
  ١٣١٧٠٠  ـــــــــــ  ١١١٠٠  ٤١٨٢٠  ٧٨٧٨٠  هيئة موظفي الخزائن في األلوية    ٨
  ١٧٣٤٨٠  ٤٢٠٠٠  ١٤٠٠٠  ٣٨٧٠٠  ٧٨٧٨٠  مديرية الواردات العامة    ٩
  ٥٩٨٠٠٠  ـــــــــــــ  ٦٧٠٠٠  ١٨١٠٠٠  ٣٥٠٠٠٠  هيئة موظفي الواردات في األلوية    ١٠
  ٩١٨٣٠٠  ٧٥٣٥٠٠  ١٢١٠٠  ٤٨١٠٠  ١٠٤٦٠٠  مديرية ضريبة الدخل العامة    ١١
  ١١٥٠٧٥٠  ٥٠٤٢٥٠  ٧٧٢٠٠  ١٧٨٢٠٠  ٣٩١١٠٠  مديرية الكمارك والمكوس العامة    ١٢
  ٨,٤١٩,٠١٠  ٦,١٨٧,٢٠٠  ٢٢٨,٥٠٠  ٦٤١,١٢٠  ١,٣٦٢,١٩٠  المجموع الكلي    ١٣

 في اختلفت العامة قد تميزت برواتب ومخصصات مديرية الكمارك والمكوس نأ أعالهمن الجدول يلحظ       
  .    لها قياسا مع المديريات األخرىوذلك لكثرة موظفيها والدوائر التابعة ، اعتماداتها عن باقي المديريات

من مجموع ميزانية الدولة ، دينارا) ٦,٧٣٧,٨٢٠(بمبلغ قدره المالية  ١٩٦١سنة خمنت موازنة وزارة المالية ل     
دينارا لتصبح االعتمادات النهائية المخصصة للوزارة ) ١٠٣٨٠٠٠(قدره  مبلغ إليها يفأضُ ثم ، العراقية العامة

أي أنها قلصت بمبلغ قدره ، المالية ١٩٦٠ازنة الوزارة لسنة مو  أرقاموهذا الرقم يقل عن ، دينارا) ٧٧٧٥٨٢٠(
  . ١٩٦١لسنة  المالية وزارةبين تخصيصات ي )٢٦(والجدول رقم  )١(دينارا ) ٦٤٣,١٩٠(

  )٢( المالية ١٩٦١موازنة وزارة المالية لسنة ) ٢٦(رقم جدول 

الرواتب والمخصصات   اسم الدائرة  ت
  واألجور

مخصصات غالء 
  المعيشة

النفقات 
  المجموع  المصروفات األخرى  اإلدارية

  ٢٩٨٥٢٠  ١٧٠٠٠٠  ١٠٥٠٠  ٣٠٥٠٠  ٨٧٥٢٠  ديوان وزارة المالية   ١
  ٢٨٦١٧٠٠  ٢٨٦١٧٠٠  ـــــــــ  ــــــــ  ـــــــــ  المنح والرديات  ٢
  ٦٦٣٣٥٠  ٥٤٥٠٠٠  ٣٦٠٠  ٣٣٥٠٠  ٨١٢٥٠  مطبعة الحكومة  ٣
  ٩١٩٥٠  ـــــــــــ  ١٤٠٠٠  ٢٦٦٥٠  ٥١٣٠٠  مديرية التقاعد العامة   ٤
  ٦١١٣٠  ٣٩٨٠٠  ١٢٠٠  ٥٨٣٠  ١٤٣٠٠  مديرية األمالك واألراضي األميرية العامة   ٥
  ٣٢٨٠٠  ــــــــــ  ٣٠٠٠  ٩٩٠٠  ١٩٩٠٠  هيئة موظفي األمالك في األلوية   ٦
  ١٢٧٤٥٥٠  ١٠٩٠٠٠٠  ١٣٩٥٠  ٥٠٨٥٠  ١١٩٧٥٠  مديرية المحاسبات العامة    ٧
  ١٣٧٥٥٠  ـــ  ١٣٦٠٠  ٤١٤٩٠  ٨٢٤٦٠  هيئة موظفي الخزائن في األلوية    ٨
  ١٨٧١٠٠  ٤٩٠٠٠  ١٧٠٠٠  ٤٠٣٠٠  ٨٠٨٠٠  مديرية الواردات العامة    ٩
  ٦٣٢٥٢٠  ــــــــــ  ٨٣٥٠٠  ١٩٧٧٠٠  ٣٥١٣٢٠  هيئة موظفي الواردات في األلوية    ١٠
  ٣١٤٧٥٠  ١٥٢٤٧٠  ١٠١٠٠  ٤٦٧٨٠  ١٠٥٤٠٠  مديرية ضريبة الدخل العامة    ١١

                                                            

  ١٥٢ص ، القسم األول، ١٩٦١مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ١(
ات العامة التقرير السنوي لمديرية المحاسب، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٢(

 ٣٦ص.٣٤ص، )١٩٦٤، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦١عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 



  )١٩٦٨ - ١٩٥٨(ة ـــــــــــــــــــــراقيــــــــــــــــــــالية العـــــــــــــوازنة وزارة المــــــــــــــم: يــــــــــــــحث الثانــــــــالمب
  

  
 

١٩٤ 
 

  ١٢١٩٩٠٠  ٥٣٢٠٠٠  ٩٠٠٠٠  ١٨٤٤٠٠  ٤١٣٥٠٠  مديرية الكمارك والمكوس العامة    ١٢
  ٧,٧٧٥,٨٢٠  ٥,٤٣٩,٩٧٠  ٢٦٠,٤٥٠  ٥٦٧,٩٠٠  ١,٤٠٧,٥٠٠  المجموع الكلي    ١٣

موازنة الوزارة وطريقة صرفها بحسب مؤسسات الوزارة بما يتفق مع عمل كل مؤسسة  أعاله الجدول يبين      
  .ومستوى صرفها بما ال يؤثر على حقل من حقول توزيعها واستحقاق كل منها 

لزيادة  نظربالبل أخذت بالنقصان ، ١٩٦٢صات موازنة وزارة المالية لسنة يخصلم تحدث أي زيادة في ت      
من  نفقات المؤسسة العسكريةخدمية وال سيما في مجالي الصحة والتعليم واإلصالح الزراعي و نفقات الوزارات ال
األمر الذي ، ها واستيراد األسلحة الحديثة المناسبة لبناء جيش قوي وذات نظام وتسليح حديثاجل تطويرها وبنائ

نت اغلب تخصيصاتها المالية لسد أدى إلى قلة النفقات لبقية الوزارات األخرى ال سيما وزارة المالية التي كا
بلغ مجموع ، التي تهبها وان كانت بموافقة مجلس الوزراءرواتب الموظفين فيها وبعض النفقات اإلدارية والمنح 

دينارا ) ٢,١٢٩,٨٣٠(أي بنقص قدره ، دينارا) ٥,٦٤٥,٩٩٠( المالية ١٩٦٢ سنةخالل وزارة الماليةما ارصد ل
دينارا بموجب قانون رقم ) ٦٧٧٨١٥(مبلغ قدره  إليها أضيفثم ، عما خمن للوزارة في ميزانية السنة الماضية

وهو اقل ما  ،دينارا) ٦,٣٢٣,٨٠٥( ١٩٦٢لتصبح مجموع ما خصص لوزارة المالية لسنة ، ١٩٦٣لسنة ) ١٧(
  .)١(دينارا ) ١,٤٥٢,٠١٥( قدره بمبلغ المالية ١٩٦١سنة  خصص للوزارة من

 اتفي تخفيض اعتماد األولىتنحصر بالدرجة التخفيضات التي طرأت على اعتمادات وزارة المالية  نَ إ     
المالية لدفع مبالغ  ١٩٦١ميزانية  إلىهذا المبلغ  أضيفحيث كان قد ، دينارا) ٢٥٠,٠٠٠(بمقدار  األخرىالمنح 

وهو المبلغ نفسه ، لهاالعربية التي تسعى للحصول على استقال لألقطارالمساعدة التي قدمتها الجمهورية العراقية 
وبالنظر لالتفاق الذي تم بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والحكومة ، المالية ١٩٦٢الذي رصد في ميزانية 

 قدره فقد اكتفي برصد مبلغلهذا ،الحرب وضمان استقالل الجزائر وحق تقرير مصيرها إيقافالفرنسية حول 
يبين موازنة ) ٢٧(م والجدول رق )٢(والتخفيض في مساهمات العراق في المؤسسات الدولية ، دينارا) ٢٥٠,٠٠٠(

  .المالية  ١٩٦٢ لسنةوزارة المالية 
  )٣( المالية ١٩٦٢موازنة وزارة المالية لسنة ) ٢٧(دول رقم ج                

مخصصات   واالجورالرواتب والمخصصات   اسم الدائرة  ت
  غالء المعيشة

النفقات 
  اإلدارية

المصروفات 
  المجموع  األخرى

  ٣١٠٢٣٠  ١٧٣٠٠٠  ١٠٢٥٠  ٣٢٦٠٠  ٩٤٣٨٠  ديوان وزارة المالية  ١
  ٦٨٧١١٥  ٦٨٧١١٥  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  المنح والرديات  ٢

                                                            

 ٩٣ص، ١٩٦٢مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ١(
 ١٩٦٢مذكرة إيضاحية حول ميزانية الجمهورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الجمهورية العراقية) ٢(

 ٢١ص، )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٣(

 ٣٧ص.٣٥ص، )١٩٦٥، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٢عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 



  )١٩٦٨ - ١٩٥٨(ة ـــــــــــــــــــــراقيــــــــــــــــــــالية العـــــــــــــوازنة وزارة المــــــــــــــم: يــــــــــــــحث الثانــــــــالمب
  

  
 

١٩٥ 
 

  ٧٢٨٩٨٠  ٦٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠  ٣٦١٨٠  ٨٨٨٠٠  مطبعة الحكومة  ٣
  ١١٢٠٠٠  ــــــــــ  ١٥٠٠٠  ٣٢٥٠٠  ٦٤٥٠٠  مديرية التقاعد العامة  ٤
  ٦٢٨٥٠  ٤٠٣٠٠  ١٣٠٠  ٦٠٠٠  ١٥٢٥٠  ةاألمالك واألراضي األميريمديرية   ٥
  ٣٥٤٥٠  ـــــــــــ  ٣٨٠٠  ١٠٧٠٠  ٢٠٩٥٠  هيئة موظفي األمالك في األلوية  ٦
  ١٦٨١٥٠٠  ١٤٩٥٠٠٠  ١٢٥٠٠  ٥٢٧٥٠  ١٢١٢٥٠  مديرية المحاسبات العامة  ٧
  ١٣٩٥٣٠  ــــــــــ  ١٣٩٠٠  ٤٣٠٠٠  ٨٢٦٣٠  هيئة موظفي الخزائن في األلوية  ٨
  ٢٣٤٢٥٠  ٧٢٢٠٠  ٢١٩٠٠  ٤٧٥٠٠  ٩٢٦٥٠  مديرية الواردات العامة  ٩
  ٦٦٩٠٠٠  ـــــــــــ  ٧٥٠٠٠  ٢٢٠٠٠٠  ٣٧٤٠٠٠  هيئة موظفي الواردات في األلوية  ١٠
  ٣٧١٤٠٠  ٢٠٢٩٠٠  ٩٠٠٠  ٤٦٥٠٠  ١١٣٠٠٠  مديرية ضريبة الدخل العامة  ١١
  ١٢٩١٥٠٠  ٥٧٨٠٠٠  ٩٥٠٠٠  ١٨٩٦٠٠  ٤٢٨٩٠٠  مديرية الكمارك والمكوس العامة  ١٢
  ٦,٣٢٣,٨٠٥  ٣,٨٤٨,٥١٥  ٢٦١,٦٥٠  ٧١٧,٣٣٠  ١,٤٩٦,٣١٠  المجموع الكلي  ١٣

بصورة دقيقة  اعمال مديرياتهأبة مع كل عمل من مناس يلحظ من الجدول أعاله توزيع موازنة الوزارة بصورة      
  .مع مراعاة اإلنفاق المتوازن وحاجة كل مديرية 

أي بزيادة ، دينارا) ٦,٠٣١,٣٩٠(المالية ١٩٦٣في موازنة بلغ مجموع االعتمادات المرصدة لوزارة المالية      
النهائية  لتصبح اعتمادات الوزارةلمبلغ ثم خفض هذا ا، دينارا عن تخمينات السنة الماضية) ٣٨٥,٤٠٠(قدرها 
حصلت تخفيضات في اغلب مديريات وزارة المالية لهذه  )١(دينارا )٥,٩٤٣,٣٨٠( بمبلغ قدره المالية ١٩٦٣لسنة 

دينارا من ) ٢٥٠,٠٠٠(خفضت المصروفات األخرى لمديرية المحاسبات العامة بمبلغ قدره  حيثٌ السنة المالية 
دينار في تخمينات مديرية الواردات العامة وشمل هذا ) ١٤٠٣٠(كما جرى تخفيض بمقدار ، اعتماد الفوائد

ادات مديرية دينارا في اعتم) ٤٥١٥٠(وطرأ تخفيض بمبلغ ، التخفيض النفقات اإلدارية والمصروفات األخرى
بينما ، العامة األميرية واألراضي األمالكوجرى تخفيض ضئيل في اعتمادات مديرية ، ضريبة الدخل العامة

اعتمادات مديرية الكمارك والمكوس  حصلت زيادة في إذ، األخرى األقسامحصلت زيادات في اعتمادات بعض 
رواتب ومخصصات شرطة الكمارك والمكوس  األولىوشملت بالدرجة ، دينارا) ١٦٢٠٠( قدره العامة بمبلغ

فصل في اعتمادات ، دينار) ٢٠٠٠٠(زيادة قدرها كما حصلت ، كلفة الترفيعات والعالوات السنوية تأمينل
وجرت زيادات في اعتمادات كل من ديوان الوزارة ومديرية التقاعد ، الرواتب لهيئة موظفي الواردات في األلوية

في األلوية لمالفاة كلفة ترفيع الموظفين والمستخدمين ومنح العالوات السنوية لهم  العامة وهيئة موظفي الخزائن
  .المالية ١٩٦٣لسنة  المالية وزارةيبين موازنة ) ٢٨(رقم والجدول  )٢(

                                                            

  ٨١ص، المالية ١٩٦٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ١(
 ١٩٦٣مذكرة إيضاحية حول ميزانية الجمهورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الجمهورية العراقية) ٢(

  ١٠ص.٩ص، )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية
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١٩٦ 
 

  )١(المالية  ١٩٦٣موازنة وزارة المالية لسنة ) ٢٨(دول رقم ج                         

الرواتب   اسم الدائرة  ت
  والمخصصات

مخصصات غالء 
  المعيشة

النفقات 
  اإلدارية

  المجموع  المصروفات األخرى

  ٢٨٢٥١٠  ١٤٤٥٠٠  ٨٧١٠  ٣٣١٤٠  ٩٦١٦٠  ديوان وزارة المالية   ١
  ٦٢٩٩٠٠  ٦٢٩٩٠٠  ــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  المنح والرديات  ٢
  ٦١٧٢٨٠  ٤٨٣٧٠٠  ٤٠٠٠  ٣٦٦٨٠  ٩٢٩٠٠  مطبعة الحكومة  ٣
  ١١٨٤٧٠  ـــــــــ  ١٥٣٧٠  ٣٣٧٠٠  ٦٩٤٠٠  مديرية التقاعد العامة   ٤
  ٢٠٩٨٥٠  ١٨٦٨٠٠  ١٣٠٠  ٥٩٥٠  ١٥٨٠٠  مديرية األمالك واألراضي األميرية العامة   ٥
  ٣٧٤٧٠  ــــــــــ  ٣٥٧٠  ١١٣٠٠  ٢٢٦٠٠  هيئة موظفي األمالك في األلوية   ٦
  ١٤٨٢٥٠٠  ١٢٨٩٥٠٠  ١٣٥٠٠  ٥٢٧٥٠  ١٢٦٧٥٠  مديرية المحاسبات العامة    ٧
  ١٤٦١٥٠  ــــــــــ  ١٦١٥٠  ٤٣٠٠٠  ٨٧٠٠٠  هيئة موظفي الخزائن في األلوية    ٨
  ٢١٥٦٤٠  ٥٦٣٠٠  ١٢٨٢٠  ٤٩٣٩٠  ٩٧١٣٠  مديرية الواردات العامة    ٩
  ٦٥٩٦٦٠  ـــــــــــ  ٥٧٤٠٠  ٢١٥٥٣٠  ٣٨٦٧٣٠  هيئة موظفي الواردات في األلوية    ١٠
  ٢٩٦٢٥٠  ١٢٢٩٠٠  ٨٨٥٠  ٤٨٥٠٠  ١١٦٠٠٠  مديرية ضريبة الدخل العامة    ١١
  ١٢٤٧٧٠٠  ٥٢٤٠٠٠  ٩٠٠٠٠  ١٨٦٠٠٠  ٤٤٧٧٠٠  مديرية الكمارك والمكوس العامة    ١٢
  ٥,٩٤٣,٣٨٠  ٣,٤٣٧,٦٠٠  ٢٣١,٦٧٠  ٧١٥,٩٤٠  ١,٥٥٨,١٧٠  المجموع الكلي    ١٣

يعكس هذا الجدول بصورة دقيقة موازنة وزارة المالية وطرق صرفها بين مديريات الوزارة من رواتب ونفقات       
  . إدارية ومصروفات أخرى مع مراعاة عمل كل مديرية واحتياجاتها

 بمبلغ قدره  دة لوزارة الماليةالمرص المالية بلغ مجموع التخصيصات ١٩٦٤ما يتعلق بموازنة سنة إما في      
ثم  )٢(دينارا عن االعتماد المرصد لها في الميزانية السابقة) ٨٠٧,٢٩٠(أي بزيادة قدرها ، دينارا) ٦,٧٥٠,٦٧٠(

 ١٩٦٤لسنة  خصص للوزارة ليصبح مجموع ما، دينار) ٣٤٠,٤٠٠(أضيف إليها بموجب قوانين اإلضافة مبلغ 
لقد شملت الزيادة الحاصلة في مصروفات الوزارة اغلب األقسام ، )٣(دينارا) ٧,٠٩١,٠٧٠( مبلغ قدره المالية

وكان القسم األكبر منها من نصيب مديرية المحاسبات العامة حيث زيدت اعتماداتها عن السنة ، التابعة لها
، والواقع أن هذه الزيادة لم تحصل في المصروفات اإلدارية لهذه المديرية، دينارا) ٧٥٤,٩١٠(السابقة بمقدار 

ٕانما الزيادة حصلت بوجه خاص في فصل نفقات وفوائد القروض العراقية حيث زيدت اعتمادات هذا الفصل و 
كانون  ٣١المستحقة األداء في  ١٩٤٤لتالفي تسديد سندات القرض العراقي لسنة ، دينارا) ١,٠٠٠,٠٠٠(بمبلغ 
زيادة ومة وذلك بسبب دينارا في مصروفات مطبعة الحك) ١٨٨,٧٨٠(وحصلت زيادة قدرها ، ١٩٦٤األول 

                                                            

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: علىالجدول من إعداد الباحث باالعتماد ) ١(
 ٤٥ص.٤٣ص، )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٣عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 

 ١٩٦٤آذار  ٣٠في ، ٩٣٠العدد ، الوقائع العراقية) ٢(
 ١٩٦٤التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، لماليةوزارة ا، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٣(

 ٤٠ص، )١٩٦٩، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية
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١٩٧ 
 

نفقات مواد الطبع والقرطاسية ونفقات شراء أآلت الطابعة التي تقوم مديرية المطبعة بتجهيز كافة الدوائر الرسمية 
كذلك حصلت زيادة في مديرية الكمارك والمكوس العامة حيث كان نصيبها من الزيادة ، وشبه الرسمية بها

وقد شملت هذه الزيادة بصورة خاصة مصروفات شرطة الكمارك ، دينار) ١٠٦,٠١٠( مبلغ قدره المذكورة
وترجع أسباب الزيادات الطفيفة الحاصلة ، اإلمكانيات الالزمة لها لمكافحة التهريبمكوس بغية تقويتها وتوفير وال

 في مصروفات الدوائر األخرى التابعة لهذه الوزارة إلى وضع الدرجات الالزمة لترفيع الموظفين والمستخدمين
  .وكيفية صرفها موازنة الوزارة يبين  )٢٩(والجدول رقم  ،)١(وتخصيص العالوات السنوية لهم 

  )٢( المالية ١٩٦٤نة وزارة المالية لسنة مواز ) ٢٩(جدول رقم                          

  اسم الدائرة  ت
الرواتب 

والمخصصات 
  واألجور

مخصصات غالء 
  المعيشة

النفقات 
  اإلدارية

  المجموع  األخرىالمصروفات 

  ٣٠٩٠٨٠  ١٤٤٥٠٠  ٢٢١٢٠  ٣٥٢٢٠  ١٠٧٢٤٠  ديوان وزارة المالية   ١
  ٥٠٦٥٠٠  ٥٠٦٥٠٠  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  المنح والرديات  ٢
  ٨١٣٢٦٠  ٦٦٤٢٠٠  ٤٦٦٠  ٣٧٥٠٠  ١٠٦٩٠٠  مطبعة الحكومة  ٣
  ١٥٥٣٥٠  ـــــــــ  ٣٩٩٤٠  ٣٩٩٧٠  ٧٥٤٤٠  مديرية التقاعد العامة   ٤
  ٧٢١٥٠  ٤٨٣٠٠  ١٣٠٠  ٦١٩٠  ١٦٣٦٠  مديرية األمالك واألراضي األميرية العامة   ٥
  ٣٩٢٣٠  ـــــــــ  ٣٥٧٠  ١٢٣٥٠  ٢٣٣١٠  هيئة موظفي األمالك في األلوية   ٦
  ٢٢٣٧٤١٠  ٢٠٤٢٠٠٠  ١٣٠٢٠  ٥٣١٠٠  ١٢٩٢٩٠  مديرية المحاسبات العامة    ٧
  ١٤٥٦٨٠  ــــــــــ  ١٤١٩٠  ٤٣٢٠٠  ٨٨٢٩٠  هيئة موظفي الخزائن في األلوية    ٨
  ٢٢٢٦٥٠  ٥٣٨٠٠  ١٦٥٠٠  ٥٠٢٧٠  ١٠٢٠٨٠  مديرية الواردات العامة    ٩
  ٦٤٢٧٠٠  ـــــــــ  ٥٩٣٠٠  ٢٢١٦٠٠  ٣٦١٨٠٠  هيئة موظفي الواردات في األلوية    ١٠
  ٣٠٢٨٥٠  ١٢٢٨٥٠  ١١٦٠٠  ٤٧٨٢٠  ١٢٠٥٨٠  مديرية ضريبة الدخل العامة    ١١
  ١٦٤٤٢١٠  ٨٨٠٧٠٠  ٩٣٥٠٠  ١٨٩١٢٠  ٤٨٠٨٩٠  مديرية الكمارك والمكوس العامة    ١٢
  ٧,٠٩١,٠٧٠  ٤,١٦١,٣٥٠  ٢٧٩,٧٠٠  ٧٣٦,٣٤٠  ١,٦١٢,١٨٠  المجموع الكلي    ١٣

ويرجع ذلك إلى ، يبدو من الجدول أعاله الزيادة في تخصيصات وزارة المالية ومديرياتها لهذه السنة المالية      
  .التغيرات التي طرأت على الساحة السياسية 

أي بزيادة قدرها ، دينارا) ١٠,٩١٦,٤٥٠( صد لوزارة المالية مبلغا قدرهفقد رُ  المالية ١٩٦٥ ميزانية سنةإما       
ثم أضيف إليها بموجب قوانين اإلضافة مبلغ  )٣(دينارا عن االعتمادات المنقحة للسنة السابقة ) ٣,٨٢٥,٣٨٠(

                                                            

 ١٩٦٤مذكرة إيضاحية حول ميزانية الجمهورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الجمهورية العراقية) ١(
 ١٢ص، )١٩٦٤، بغداد(، مطبعة الحكومة، ةالمالي

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: ل من إعداد الباحث باالعتماد علىالجدو ) ٢(
 ٤٣ص.٤٢ص، المالية ١٩٦٤عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 

 ١٤٤ص، القسم األول،المالية ١٩٦٥مجموعة القوانين واألنظمة للسنة ) ٣(
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١٩٨ 
 

 )١(دينار) ١٣,٣٣٠,٢٠٠( لهذه السنة الماليةليصبح مجموع االعتمادات النهائية لوزارة ، دينارا) ٢,٤١٣,٧٥٠(
وبالرغم من ذلك فقد اتخذت سياسة االقتصاد في النفقات من خالل إتباع سياسة الضغط على النفقات اإلدارية 

العربية من  األقطاروتخفيض اعتماد المنحة المخصصة لمساعدة ، والمنح والمصروفات غير المنتظرة
عدم رصد مبلغ  إلى باإلضافة، دينارا في هذه السنة) ٥٠,٠٠٠( إلىللسنوات السابقة ا دينار ) ٢٥٠,٠٠٠(
 .)٢(إطفائه النتهاء  ١٩٤٤القرض العراقي لسنة  إقساطدينارا لسد ) ١,٠٠٠,٠٠٠(

للمديريات التابعة لهذه زادت اعتمادات فصول الرواتب ومخصصات غالء المعيشة  األخرىومن الناحية        
كما زادت اعتمادات مصروفات ، نتيجة طبيعية لتأمين ترفيع المستحقين من الموظفين والمستخدمينالوزارة 

وكذلك ، األخرى نتيجة لتوسع واجبات هذه المطبعةمطبعة الحكومة فيما يتعلق بشراء المواد والمكائن واللوازم 
ها من القيام بواجب الجباية بصورة شملت الزيادة مديرية ضريبة الدخل العامة لسد حاجتها من الموظفين لتمكين

 )٣(والجدير بالذكر إن تخصيصات حسابات مديرية اإلعاشة العامة في ميزانية وزارة المالية لهذه السنة ، منتظمة
  .يبين المبالغ المخصصة ألقسام الوزارة وكيفية صرفها  )٣٠(والجدول رقم 

  )٤( المالية ١٩٦٥ لسنة الماليةموازنة وزارة ) ٣٠(جدول رقم                         

  اسم الدائرة  ت
الرواتب 

والمخصصات 
  واألجور

مخصصات غالء 
  المعيشة

النفقات 
  المجموع  المصروفات األخرى  اإلدارية

  ٣٣٦٤٧٠  ١٦٧٥٠٠  ١٨٦٣٠  ٣٦٦٦٠  ١١٣٦٨٠  ديوان وزارة المالية   ١
  ٣٢٢١٠٠  ٣٢٢١٠٠  ــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــ  المنح والرديات  ٢
  ٨٩٣١٩٠  ٧٣٣٤٠٠  ٦٨٦٠  ٣٩١٣٠  ١١٣٨٠٠  مطبعة الحكومة  ٣
  ١٤٨٦٢٠  ــــــــــ  ١٩٣٣٠  ٤١٤٧٠  ٨٧٨٢٠  مديرية التقاعد العامة   ٤
  ٦٣٠٥٠  ٣٧٨٠٠  ١٦٥٠  ٦٠٦٠  ١٧٥٤٠  مديرية األمالك واألراضي األميرية العامة   ٥
  ٤٠٠١٠  ــــــــــ  ٢٨٧٠  ١٢٤٥٠  ٢٤٦٩٠  هيئة موظفي األمالك في األلوية   ٦
  ٢٢٧٢٤٢٠  ٢٠٥٣٥٠٠  ١١٧٢٠  ٦١٠٠٠  ١٤٦٢٠٠  مديرية المحاسبات العامة    ٧
  ١٥٥٦٧٠  ــــــــــ  ١٣٢٢٠  ٤٤٢٠٠  ٩٨٢٥٠  هيئة موظفي الخزائن في األلوية    ٨
  ٢٣٢٥٣٠  ٤٩٨٠٠  ١٥٧٣٠  ٥٢٠٠٠  ١١٥٠٠٠  مديرية الواردات العامة    ٩

                                                            

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ١(
 ٤١ص، )١٩٧٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية١٩٦٥

 ١٩٦٥ذكرة إيضاحية حول ميزانية الجمهورية العراقية للسنة م، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الجمهورية العراقية) ٢(
 ١٢ص، )١٩٦٥، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية

 ١٩٦٥مذكرة إيضاحية حول ميزانية الجمهورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الجمهورية العراقية) ٣(
  ١٣ص.١٢ص، المالية

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: باالعتماد علىلباحث الجدول من إعداد ا) ٤(
 ٤٦ص.٤٤ص، ١٩٧٢، المالية١٩٦٥عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 
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  ٦٢٨٢٣٠  ــــــــــ  ٤٩٩٨٠  ٢٠١٠٠٠  ٣٧٧٢٥٠  هيئة موظفي الواردات في األلوية    ١٠
  ٣٢٣٤٣٠  ١٢٢٨٣٠  ١٢٠٠٠  ٥٢٧١٠  ١٣٥٨٩٠  مديرية ضريبة الدخل العامة    ١١
  ١٥٥٢١٩٠  ٦٥٠٥٠٠  ١٦٨٥٠٠  ٢٠٣٦٣٠  ٥٢٩٥٦٠  مديرية الكمارك والمكوس العامة    ١٢
  ٦٣٦٢٢٩٠  ٥٩٤٧٧٥٠  ٦٥٢٨٠  ٨١٠٢٠  ٢٦٨٢٤٠  مديرية اإلعاشة العامة   ١٣
  ١٣,٣٣٠,٢٠٠  ١٠,٠٨٥,١٨٠  ٣٨٥,٧٧٠  ٨٣١,٣٣٠  ٢,٠٢٧,٩٢٠  المجموع الكلي  ١٤

تفاوت في الرواتب والمخصصات ال، ١٩٦٥المالية لسنة  موازنة وزارةفي يالحظ من الجدول أعاله        
  .والنفقات اإلدارية مقارنة مع السنوات التي سبقتها 

 يحتوي على أربعة فصول هي الرواتب، ١٩٦٥في الموازنات السابقة لسنة  لقد كان كل قسم        
لكن تعليمات تحضير موازنة  ،ومخصصات غالء المعيشة، األخرىالنفقات و ، اإلداريةالنفقات و ، والمخصصات

على اعتبار ، شة بفصل الرواتب والمخصصاتدمج فصل مخصصات غالء المعي إلىتجهت ا ،المالية ١٩٦٦
فضال عن ، فيصبح من الميسور معرفة مقدار تلك التكاليفالخدمات الوظيفية الدمج يحصر تكاليف  هذا نأ

في الوقت ، ذلك أن مخصصات غالء المعيشة تغلب عليها صفة االستمرار وال تختلف في طبيعتها عن الرواتب
إذ سيكون النقل بين اعتمادات الرواتب ومخصصات غالء ، نفسه سوف يعطي هذا الضم الميزانية مرونة اكبر

ن أوفي رأي الباحث ، )١(وال حاجة اإلصدار تشريع مستقل  للقيام به موافقة وزارة المالية كفيالمعيشة ميسورا وي
ن يخطو خطوة أخرى فيدمج النفقات اإلدارية مع فصل أان باإلمكان على المشرع العراقي هذا الدمج منطقي وك

لخدمات التي تيسر المصروفات األخرى ألنها أيضا من طبيعة واحدة حيث ينصبان على إثمان السلع وا
ويزيد هذا الدمج في مرونة الميزانية ويقلل من فصولها ويسهل مهمة تحديد مقدار النفقات ، للموظفين إعمالهم

  . اإلدارية في الميزانية

) ٩٠٨,٥٩٩(قدرها أي بزيادة  دينار) ١١,٨٢٥,٠٤٩(فقد بلغ ، ١٩٦٦ة إما رصيد الوزارة في موازنة سن      
بموجب قوانين  ،دينارا) ١,٥٥٦,٢٨٥(مبلغ قدره  بعد ذلك ثم أضيف إليها، السنة الماضيةدينار عن تخمينات 

وهو ما  ،دينارا) ١٣,٣٨١,٣٣٤( لهذه السنة مبلغا قدره اإلضافة ليصبح مجموع االعتمادات النهائية لوزارة المالية
وان ، لقد حصل تجاوز في اغلب الفصول التابعة لوزارة المالية، )٢(من الموازنة العامة % ٦,٦٩يشكل حوالي 

معظم التجاوز حصل في فصل النفقات األخرى وخاصة في مادة المهام والوفود والضيافات الرسمية لزيادة عدد 
والتجاوز أيضا في مادة الرديات المختلفة بسبب التجاوز على ، الوفود التي زارت العراق خالل السنة المذكورة

كذلك عملت مديرية التقاعد العامة على استحداث درجات وظيفية إلى مالكها ، العتمادات المصدقة لهاا
                                                            

 الإة من فصل إلى فصل إجراء المناقل ،١٩٤٠لسنة  ٢٨ال يجوز طبقا للمادة السابعة من قانون أصول المحاسبات العامة رقم ) ١(
مديرية ، وزارة المالية: انه لوزير المالية أن يجري المناقلة بين اعتمادات المواد داخل الفصل الواحد للمزيد ينظر إال، بقانون خاص

، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، عبد العال الصكبان، ٣ص، قانون أصول المحاسبات العامة، المحاسبات العامة
   ٩١ص.٩٠ص

 ٣٥٢ص، القسم األول، ١٩٦٦مجموعة القوانين واألنظمة للسنة ) ٢(
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دون وضع  المالية وبموافقة الوزارة ولكن ١٩٦٦ومستخدميها لسد الشواغر في تشكيالتها اإلدارية خالل سنة 
في فصل الرواتب والمخصصات  والتجاوز حصل في مديرية الواردات العامة وخاصة، االعتمادات الالزمة لها

كذلك شكل عدم احتساب كلفة الترفيعات ، واألجور ألحداث تغيرات في هيكلها اإلداري خالل السنة المذكورة
والعالوات من قبل مديرية الميزانية العامة تجاوزا أخر في فصل الرواتب والمخصصات واألجور لمديرية ضريبة 

  .يبين المبالغ المخصصة ألقسام الوزارة وكيفية صرفها  )٣١(والجدول رقم ، )١(الدخل العامة 

  )٢( المالية ١٩٦٦ لسنة موازنة وزارة المالية) ٣١(جدول رقم                        

  اسم الدائرة  ت
الرواتب 

  والمخصصات
النفقات 
  المجموع  المصروفات األخرى  اإلدارية

  ٣٦١٧١١  ١٧٨٠٠٠  ١٣٨٧٠  ١٦٩٨٤١  ديوان وزارة المالية   ١
  ٩١٢٢٧٤  ٧٥٤٠٠٠  ٦١٣٠  ١٥٢١٤٤  مطبعة الحكومة  ٢
  ١٦٢٨١٢  ـــــــــ  ٢٢٠٦٠  ١٤٠٧٥٢  مديرية التقاعد العامة   ٣
  ٥٨٥٣٥  ٣٢١٢٥  ٢١٨٠  ٢٤٢٣٠  مديرية األمالك واألراضي األميرية العامة   ٤
  ٤٠٨٣٦  ــــــــــ  ٢٨٧٠  ٣٧٩٦٦  هيئة موظفي األمالك في األلوية   ٥
  ٤٠٥١٨٥٩  ٣٨٠١٥٠٠  ٢٢٤٥٠  ٢٢٧٩٠٩  مديرية المحاسبات العامة    ٦
  ١٧١٥٠٠  ـــــــــــ  ١٦٢٥٠  ١٥٥٢٥٠  هيئة موظفي الخزائن في األلوية    ٧
  ٢٣٨٧٣٥  ٥٣٦٠٠  ١٦٥٣٥  ١٦٨٦٠٠  مديرية الواردات العامة    ٨
  ٦٠٩٢٤٠  ـــــــــــ  ٤٢٢٤٠  ٥٦٧٠٠٠  هيئة موظفي الواردات في األلوية    ٩
  ٣٥٧٧٩٥  ١٥٢٨٠٠  ١٠٦٩٥  ١٩٤٣٠٠  مديرية ضريبة الدخل العامة    ١٠
  ١٥٦١٧١٥  ٦٥٤١٥٠  ١٥٩١٥٠  ٧٤٨٤١٥  مديرية الكمارك والمكوس العامة    ١١
  ٤٨٥٤٣٢٢  ٤٤٦٦٧٠٠  ٤٩٣١٠  ٣٣٨٣١٢  مديرية اإلعاشة العامة   ١٢
  ١٣,٣٨١,٣٣٤  ١٠,٠٩٢,٨٧٥  ٣٦٣,٧٤٠  ٢,٩٢٤,٧١٩  المجموع الكلي  ١٣

ثم أضيف إليها بموجب ، )٣(دينارا ) ١٣٢٩٢٦٥٣(بلغ المالية  ١٩٦٧ موازنةفي إما رصيد وزارة المالية       
) ١٨,١٠٦,٨١٦(ة لهذه السنة ليصبح مجموع ما خصص للوزار ، دينارا) ٥٥٦٨٥٥٦( قدره اإلضافة مبلغقوانين 
 أوضحتفقد ، هذا وقد سجلت بعض المديريات التابعة للوزارة تجاوزا كبيرا في االعتمادات المخصصة ،دينارا

ن من أسباب ازدياد نفقاتها تعود إلى عدم تقديم خزائن المحافظات ومديرية رواتب أمديرية التقاعد العامة 
طويلة واإلحالة عدد كبير من  مدةبعد مرور  المتقاعدين حساباتها عن مصروفات الرواتب التقاعدية إال

وكذلك ، ية التي ستصرف بصورة دقيقةالموظفين والمستخدمين على التقاعد لذلك يصعب تخمين الرواتب التقاعد

                                                            

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ١(
  ٢٠ص.١٩ص، )١٩٧٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية١٩٦٦

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الباحث باالعتماد علىالجدول من إعداد ) ٢(
 ٤٥ص.٤٤ص، المالية١٩٦٦عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 

 ١٩٧ص، القسم األول، ١٩٦٧مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٣(
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ن أسباب التجاوز تعود إلى الزيادة في مصروفات أية المحاسبات العامة التي أشارت الحال ينطبق على مدير 
 مادة الفوائد نتيجة إصدار كمبياالت والسحب على المكشوف من البنك المركزي العراقي لمواجهة الهبوط في

فضال عن ذلك أحدثت مديرية ، عما كان متوقعا عند إعداد الموازنة ،١٩٦٧ سنةالسيولة النقدية للخزينة خالل 
مديريات أخرى فائضا في في حين سجلت ، )١(لتوسيع دائرة إعمالها الواردات العامة تشكيالت جديدة في إدارتها

القتصاد التام في مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية وفرة في نفقاتها اللتزامها لجانب افقد سجلت ، اعتماداتها
ولنتيجة تأخر شحنها من ، السنة التالية المصروفات اإلدارية وبقاء بعض مناقصات الورق والقرطاسية مدورة إلى

وفرة في نفقاتها األخرى بسبب عدم تمكن الدوائر وسجلت مديرية األمالك واألراضي األميرية العامة ، جهة أخرى
والجدول رقم ، )٢(المطلوبة عن نفقات التبليط والمجاري للسنة المذكورة المختصة من تزويد المديرية بالمعلومات 

  .المالية  ١٩٦٧بين مخصصات وزارة المالية لسنة ي) ٣٢(

  )٣( المالية ١٩٦٧ لسنة موازنة وزارة المالية) ٣٢(دول رقم ج                         

  المجموع  نفقات األخرىال  النفقات اإلدارية  الرواتب والمخصصات واألجور  اسم الدائرة  ت
  ٤١٧٩٨٠  ٢٣٢٠٠٠  ١٣٨٧٠  ١٧٢١١٠  ديوان وزارة المالية   ١
  ٩٥٨١٧٣  ٧٩٢٠٠٠  ١٠٤١٠  ١٥٥٧٦٣  مطبعة الحكومة  ٢
  ١٩٤٨٣٠  ـــ  ٢٣٣٣٠  ١٧١٥٠٠  مديرية التقاعد العامة   ٣
  ٧٨٣٣٦  ٤٨١٧٠  ٢٥٨٠  ٢٧٥٨٦  مديرية األمالك واألراضي األميرية العامة   ٤
  ٤٤٧٦٠  ـــ  ٣٧١٠  ٤١٠٥٠  هيئة موظفي األمالك في األلوية   ٥
  ٨٠٩٥١٠٠  ٧٨٢٦٠٠٠  ٢٤٠٠٠  ٢٤٥١٠٠  مديرية المحاسبات العامة    ٦
  ١٨٧٢٠٠  ـــ  ١٦٢٠٠  ١٧٠٩٠٠  هيئة موظفي الخزائن في األلوية    ٧
  ٢٤٦٩٨٥  ٥٢٣٥٠  ١٧٦٣٥  ١٧٧٠٠٠  مديرية الواردات العامة    ٨
  ٦٣٣٢٤٠  ـــ  ٤٣٢٤٠  ٥٩٠٠٠٠  هيئة موظفي الواردات في األلوية    ٩
  ٣٤٢٨٠٥  ١٢٢٨٠٠  ١٢٠٨٥  ٢٠٧٩٢٠  مديرية ضريبة الدخل العامة    ١٠
  ١٥٩٦٥٥٠  ٦٦٩١٥٠  ١٥٢١٥٠  ٧٧٥٢٥٠  مديرية الكمارك والمكوس العامة    ١١
  ٦٠٦٥٢٥٠  ٥٦٨٦٣٥٠  ٤١٤٨٠  ٣٣٧٤٢٠  مديرية اإلعاشة العامة    ١٢
  ١٨,٨٦١,٢٠٩  ١٥,٤٢٨,٨٢٠  ٣٦٠,٦٩٠  ٣,٠٧١,٥٩٩  المجموع الكلي  ١٤

ه المالية قد زادت على موازنة السنة الماضية بمبلغ قدر  ١٩٦٧ سنة ن موازنةأيلحظ من الجدول أعاله        
بحملة تعيينات واسعة لتغطية الكادر الوظيفي لمختلف المديريات  المالية وزارةإذ قامت ، دينارا) ٥,٤٧٩,٨٧٥(

  .التابعة لها العامة

                                                            

 ١٩٦٧التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، ةوزارة المالي، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ١(
 ١٧ص.١٦ص، )١٩٧٤، بغداد(، دار الحرية للطباعة، المالية

 ١٩٦٧التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٢(
 ٢٠ص.١٩ص، المالية

 ٤٦ص.٤٥المصدر نفسه ص: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٣(
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ي  بذلك وه موظفا) ٨٧١٣(المالية  ١٩٦٧خالل سنة في وزارة المالية  والمستخدمين بلغ عدد الموظفينوقد 
من %) ٢,٧٣(أي بنسبة ، بالنسبة إلى الوزارات والدوائر األخرى في عدد الموظفينتأتي في المرتبة التاسعة 

من ) ٢,٩٢( دينارا أي بنسبة ) ٣٥٤١٩٨٠(أجورا مقدارها إذ دفعت لهم ، المجموع الكلي للعاملين في الدولة
يبين عدد العاملين في وزارة المالية ) ٣٣(والجدول رقم ، )١(اتب والمخصصات المدفوعة و المجموع الكلي للر 

  . ١٩٦٧حسب أجناسهم وأصنافهم الوظيفية لغاية سنة 

 ) ٢(ة حسب أصنافهم  وأجناسهم عدد العاملين في وزارة المالي) ٣٣(جدول رقم                   

  عنوان الوظيفة
  
  

  عدد العاملين
  ذكور                    إناث

  مقدار الرواتب  المجموع
  ذكور                  إناث

  المجموع

  ٢٥٥٠٩٥٩  ١٨٨٨٤٩  ٢٣٦٢١١٠  ٤٢٥٢  ٣٢٣  ٣٩٢٩  الموظفون 
  ٤١٩٠  المستخدمون الدائمون

  

٩١٤٨١٦  ٥٢٠٦  ٩٠٩٦١٠  ٤٢١٢  ٢٢  

  ٦٨٤٧٦  ٣٤٦٦  ٦٥٠١٠  ٢٤٥  ١٩  ٢٢٦  المستخدمون المؤقتون والعمال
  ٤  األجانب

  

  ٧٧٢٩  ــــــــــ  ٧٧٢٩  ٤  ـــــــــ
  ٣٥٤١٩٨٠  ١٩٧٥٢١  ٣٣٤٤٤٥٩  ٨٧١٣      المجموع الكلي

، )٣(دينارا) ١٥,٥٤٥,٦٧٨(قدره  امبلغالمالية فيها  د لوزارةرصفقد ، المالية ١٩٦٨وفيما يخص موازنة سنة       
 ثم أضيف إليه مبلغ، دينارا) ٢,٢٥٣,٠٢٥(وهذا الرقم يزيد على تخمينات السنة الماضية بمبلغ قدره 

) ١٧,٣٣٠,٨١٨(المالية  ١٩٦٨سنة  خالل هذه للوزارةموع ما خصص ليصبح مج ،دينارا) ١٧٨٥١٤٠(قدره
دينارا ) ١,٥٣٠,٣٩١(لغ قدره بمب ،١٩٦٧بالنسبة لسنة  وهذه النسبة تقل عن االعتمادات النهائية للوزارة، دينارا

التزمت معظم مديريات وزارة المالية جانب االقتصاد التام في أي تغيرات أساسية فقد  ١٩٦٨لم تشهد سنة و ، )٤(
أوضحت مديرية التقاعد العامة إن أسباب التوفير تعود إلى عدم فتح فروع جديدة وعدم  حيث، ١٩٦٨ة موازن

مما سبب عدم صرف المبالغ المرصدة في الميزانية لفصل ، على مالكها الوظيفيتعيين أمناء صناديق جدد 
يبين المبالغ  )٣٤(والجدول رقم ، )٥(األمر الذي ينطبق على بقية مديريات الوزارة وهو ، النفقات اإلدارية

  .المخصصة ألقسام الوزارة وكيفية صرفها 

                                                            

إحصاء موظفي ومنتسبي الدوائر الرسمية والشبه الرسمية لسنة ، الجهاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط، الجمهورية العراقية) ١(
  ٥ص ،)١٩٦٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، في الجمهورية العراقية ١٩٦٧

إحصاء موظفي ، الجهاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط، الجمهورية العراقية: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٢(
 ٤٩ص.١١ص، في الجمهورية العراقية ١٩٦٧ومنتسبي الدوائر الرسمية والشبه الرسمية لسنة 

 ١٩٦٨آبار  ٨في ، ١٥٦٦العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
 ١٩٦٨التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية ،و.ك.د) ٤(

 ٤٢ص، )١٩٧٥، بغداد(، دار الحرية للطباعة، مطبعة الحكومة، المالية
 ٢١ص.٢٠ص، المصدر نفسه) ٥(
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  )١( المالية ١٩٦٨ وزارة الماليةموازنة ) ٣٤(جدول رقم                            

الرواتب   اسم الدائرة  ت
  والمخصصات

النفقات 
  اإلدارية

  المجموع  المصروفات األخرى

  ٤٩٠٥٦٠  ٢٨٢١٥٠  ١٥٦٩٠  ١٩٢٧٢٠  ديوان وزارة المالية   ١
  ١٣٥٨٩٤٠  ١١٨٧٢٥٠  ١٠٨٩٠  ١٦٠٨٠٠  مطبعة الحكومة  ٢
  ٢١٦٣٧٠  ــــــــــ  ٢٥٢٧٠  ١٩١١٠٠  مديرية التقاعد العامة   ٣
  ٨٥٠٢٠  ٥٣٨٣٠  ٢٧٧٠  ٢٨٤٢٠  مديرية األمالك واألراضي األميرية العامة   ٤
  ٤٨٦٧٠  ــــــــــ  ٤٠٤٠  ٤٤٦٣٠  هيئة موظفي األمالك في األلوية   ٥
  ٥٧٣٨٤٠٣  ٥٤٣٧٠٠٠  ٢٤١٣٠  ٢٧٧٢٧٣  مديرية المحاسبات العامة    ٦
  ٢٠٩٨٦٥  ـــــــــــ  ١٧٨٦٥  ١٩٢٠٠٠  هيئة موظفي الخزائن في األلوية    ٧
  ٢٥٩٠٦٥  ٤٦٣٥٠  ١٧٤٣٥  ١٩٥٢٨٠  مديرية الواردات العامة    ٨
  ٦٤٢٧٩٠  ـــــــــ  ٤٢٧٩٠  ٦٠٠٠٠٠  هيئة موظفي الواردات في األلوية    ٩
  ٤٩٠٧٤٥  ٢٠٢٨٠٠  ٤٤٢٧٥  ٢٤٣٦٧٠  مديرية ضريبة الدخل العامة    ١٠
  ١٧٢٠٧٧٠  ٧٠١٢٥٠  ١٥٥٩٥٠  ٨٦٣٥٧٠  مديرية الكمارك والمكوس العامة    ١١
  ٦٠٦٩٦٢٠  ٥٦٧٨١٥٠  ٤٦٤٩٠  ٣٤٤٩٨٠  مديرية اإلعاشة العامة   ١٢
  ١٧,٣٣٠,٨١٨  ١٣,٥٨٨,٧٨٠  ٤٠٧,٥٩٥  ٣,٣٣٤,٤٤٣  المجموع الكلي  ١٣

 – ١٩٥٨ية خالل الفترة ولتوضيح ما خصص لوزارة المالية ونسبتها من الموازنة العامة للدولة العراق      
  ليبين ذلك بالتفصي) ٣٥(لجدول رقم فا، ١٩٦٨

  )٢(١٩٦٨ – ١٩٥٨موازنة وزارة المالية ) ٣٥(جدول رقم                        
  النسبة المئوية  موازنة المالية  الموازنة العامة  السنة المالية
٤,٦٢  ٣٩٦٣٣٧٠  ٨٥٨٦٠٦٠٢  ١٩٥٨%  
٥,٩٦  ٦٦٧٥١٣٠  ١١١٩٩٧٥٦٧  ١٩٥٩%  

                                                            

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات ، وزارة المالية، الوثائقية الوحدة، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ١(
  ٤٦ص.٤٥ص، المالية ١٩٦٨الجمهورية العراقية لسنة 

، المالية ١٩٥٨التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٢(
 ١٩٥٩التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٣٠ص

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٣٦ص، المالية
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٣٠ص، المالية ١٩٦٠
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٣١ص، المالية ١٩٦١لسنة 

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٣٢ص، المالية ١٩٦٢لسنة العراقية 
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٤٠ص، المالية ١٩٦٣الجمهورية العراقية لسنة 

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٣٩ص، المالية ١٩٦٤العراقية لسنة  حسابات الجمهورية
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٤١ص، المالية١٩٦٥عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٤١ص، المالية١٩٦٦الجمهورية العراقية لسنة عن حسابات 
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٤٢ص، المالية ١٩٦٧عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 

  ٤٢ص، المالية ١٩٦٨ن حسابات الجمهورية العراقية لسنة العامة ع
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٧,٢٤  ٨٤١٩٠١٠  ١١٦٢٦٧٩١١  ١٩٦٠%  
٦,٤١  ٧٧٧٥٨٢٠  ١٢١٣٨٨٢٠٧  ١٩٦١%  
٤,٨٧  ٦٣٢٣٨٠٥  ١٢٩٩٥٥١٢٩  ١٩٦٢%  
٣,٨٠  ٥٩٤٣٣٨٠  ١٥٦٥١٦٦١٥  ١٩٦٣%  
٣,٩١  ٧٠٩١٠٧٠  ١٨١٢٥٣٠٠٠  ١٩٦٤%  
٦,٨٦  ١٣٣٣٠٢٠٠  ١٩٤٢٣٦٧٣٠  ١٩٦٥%  
٧,٢٦  ١٣٣٨١٣٣٤  ١٨٤٢٠٠٧٧٧  ١٩٦٦%  
٨,٦٤  ١٨٨٦١٢٠٩  ٢١٨٢٨٨٦٦٦  ١٩٦٧%  
٧,٠٠  ١٧٣٣٠٨١٨  ٢٤٧٥٧٥١٤٣  ١٩٦٨%  

 

   

  

  

  
                   

  ١٩٦٨ -  ١٩٥٨موازنة وزارة المالية من الموازنة العامة يبين ) ٦(شكل رقم                    
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  المبحث الثالث

  )١٩٦٨ -١٩٥٨(وزارة المالية وموازنات الوزارات والهيئات الحكومية 

نحو توجيه الموارد االقتصادية  ،١٩٥٨تموز  ١٤بعد ثورة اتجهت األهداف المالية للحكومات العراقية       
التفاوت في توزيع ومدروس لتحقيق النهضة االقتصادية والعمل على تقليل ايجابي  المتاحة وتوزيعها بشكل

  .)١( الدخل

تمثل اتجاها لهذا كانت ، وأهدافها فلسفة الثورة، ١٩٥٨تموز  ١٤ات العامة بعد ثورة عكست الميزانيفقد      
بتحقيق االستقالل المالي عن شركات إذ اتسمت ، ت الثورية األخرى لحكومة الثورةثوريا يضاف إلى االتجاها

توجيهه من الموارد المالية نحو المشاريع اإلنتاجية لرفع مستوى اإلنتاج الوطني وتوجيه أقصى ما يمكن ، النفط
لقد تركت الثورة بصماتها العميقة على الوضع المالي  ،)٢(عا عادال بين الطبقات االجتماعية الناجم عنه توزي

ايا والدفاع وقض التي تلتها ومن بينها الخدمات الصحية والتعليمية مدةوالسياسي واالجتماعي طيلة ال واالقتصادي
والواقع ، )٣(نفسها والميزانيات التي تلتها  ١٩٥٨على ميزانية مبالغ كبيرة  إضافةالتي استدعت  ،العربي التحرر

ذلك يبدو جليا وزارة المالية استطاعت إن تطور السياسة المالية بحيث تستخدمها أداة لتحقيق أهداف الثورة و  أن
اتسمت بانخفاض على خالف الميزانيات السابقة التي ، )٤(سواء في سياسة الصرف أم في سياسة الجباية 

واعتمادها على عوائد ، مجموع قيمة اإليرادات والمصروفات بالمقارنة بالمبالغ المطلوبة إلشباع حاجات الشعب
ووقوع العبء األعظم من إيراداتها الالنفطية على ، االعتياديةالنفط التي كانت تمول حوالي ثلث المصروفات 

كبار البرجوازيين و  من اإلقطاعيين وانتفاع األقلية، كاهل عموم الشعب وال سيما الطبقات الفقيرة والوسطى
المتعاونين مع االستعمار وكبار الموظفين بمعظم مصروفات الميزانيات السابقة على حساب األكثرية الساحقة 

لة مبالغها نسبيًا قد ساعدت ضآلى باإلضافة إ، من العمال والفالحين والطبقة الوسطى والصغيرة أبناء الشعب من
  .)٥(على زيادة خضوع االقتصاد الوطني لشركات النفط األجنبية 

إذ ، دينارا) ٧٧,٣٥٨,٤٣٣(يقها مبلغ المالية عند تصد ١٩٥٨سنة قات الدولة في ميزانية رصد لسد نف      
، ا من األول من نيسان من السنة المذكورةوجرى الصرف اعتبار  ،١٩٥٨لسنة  ٢٣ت بموجب القانون رقم صدر 

تموز اتخذت  ١٤قامت ثورة  وعندما، )٦(دينارا ) ٧٣,٦١٠,٦٠٠(في حين خمنت اإليرادات العامة للدولة بمبلغ 
وزيادة الخدمات التعليمية العراقي  لجيشل القدرات العسكرية ستهدفت الترفيه عن الشعب وتعزيزإجراءات فعالة ا

                                                            

 ٧٩ص.٧٨ص، ١٩٧٦، السنة الثالثة، ٣العدد ، )مجلة(المالية ) ١(
 ١٠٧ص، )١٩٦٠، بغداد(، ١٩٦٠التقرير السنوي لمديرية اإلحصاء واألبحاث لسنة ، البنك المركزي العراقي) ٢(
 ٧٩ص، ١٩٧٦، السنة الثالثة، ٣العدد ، المالية) ٣(
 ٣ص، الجمهورية العراقية في سطور ميزانية، وزارة المالية) ٤(
 ٣٢٦ص.٣٢٥ص، )١٩٦٦، بيروت(، منشورات دار الطليعة، ١ط، دراسات في االقتصاد العراقي، محمد سلمان حسن) ٥(
 ٤ص.٣ص، ١٩٥٨الميزانية العامة لسنة الئحة "عنوان الملفة ، ١١١/٤١١تسلسل الملفة ، مجلس السيادة، و.ك.د) ٦(
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قوانين بإضافة مبلغ  بعد ذلك أصدرت، والقضاء على النظام اإلقطاعي بتنفيذ قانون اإلصالح الزراعي
، )١(دينارا ) ٨٥,٨٦٠,٦٠٢(لهذه السنة فأصبح مجموع االعتمادات المصدق عليها ، دينارا) ٨,٥٠٢,١٦٩(
دينارا من ) ٦,٦٥٣,٨٢٥(وبذلك حصل وفر قدره  ،دينارا) ٧٩,٢٠٦,٧٧٧(بلغت المصروفات الحقيقية منهو 

بسبب عدم إمالء الشواغر  حصل في الميزانية العامة التوفيرهذا  ،)٢(االعتمادات المصدقة لهذه السنة المالية 
 إنعالوة على ذلك ، وعدم دفع حصة العراق في المؤسسات الدولية، نفسها وعدم إجراء ترفيعات خالل السنة

يبين المبالغ وطريقة توزيعها  )٣٦(رقم والجدول ، )٣( جانب االقتصاد التام في النفقاتاغلب الوزارات التزمت 
   . ١٩٥٨على مختلف الوزارات لسنة 

  )٤( المالية ١٩٥٨سنة ل الميزانية االعتيادية يبين اعتمادات) ٣٦(جدول رقم 
  النسبة المئوية االعتمادات النهائية التنزيلاإلضافة  أو  تخمينات الميزانية العنوان األبواب
  ٤,٤١ ٣٧٨٨٥٠٠ ٧٥٠٠٠٠ ٣٠٣٨٥٠٠ رواتب التقاعد والمنح  ١
  ٠,٠٨ ٦٨٨٩٠ - ٦٣٤٠٠ ١٣٧٢٩٠ ديوان مجلس السيادة  ٢
  ٠,١٤ ١١٦٣٧٠  -  ١٥٧٨٠٠ ٢٧٤١٧٠ مجلس األمة  ٣
  ٠,٠٥ ٤٤٠٩٦ ٠٠ ٤٤٠٩٦ ديوان مراقب الحسابات العام  ٤
  ٠,٠٩ ٧٧٨٨٠  - ٣٠٠٠٠ ١٠٧٨٨٠ ديوان مجلس الوزراء  ٥

  ٠,٠٦ ٤٨٣١٠  - ١١٢٩٠ ٥٩٦٠٠ مجلس الخدمة  –أ 
  ١,٣٧ ١١٨٠٣٠٢ ٢٧٨٧٠ ١١٥٢٤٣٢ وزارة الخارجية  ٦
  ٤,٦٢ ٣٩٦٣٣٧٠ -  ١٣٠١٧٠ ٤٠٩٣٥٤٠ وزارة المالية                 ٧
  ١,٤٧ ١٢٥٨٤٠٠  - ١٦١٣٠ ١٢٧٤٥٣٠ وزارة الداخلية  ٨

  ٠,٤٧ ٤٠٦٢٨٠ ٥٥٩٠٠ ٣٥٠٣٨٠ وزارة اإلرشاد ) أ(
  ٧,١٩ ٦١٧٦٩٥٠ ١٨٥٢٥٠ ٥٩٩١٧٠٠ دائرة الشرطة ) ب(

  ١,٦٥ ١٤١٨٥٥٠ - ٨٥٠٩٠ ١٥٠٣٦٤٠ وزارة الشؤون االجتماعية  ٩
  ٦,٢٨ ٥٣٩٣١٧٠ ٥٠٠٠٠ ٥٣٤٣١٧٠ وزارة الصحة  ١٠
  ٣٢,٨٤ ٢٨٢٠٠٠٠٠ ٢٧٥٠٠٠٠ ٢٥٤٥٠٠٠٠ وزارة الدفاع  ١١
  ١,٩١ ١٦٤٢٧١٠ ٨٦١٠ ١٦٣٤١٠٠ وزارة العدلية  ١٢
  ٨,٢٨ ٧١١٢٥٥٤ ٧٠١٠٦٤ ٦٤١١٤٩٠ وزارة المعارف  ١٣
  ٠,٦٧ ٥٧٥٧٤٥ - ١٨٤٠٠ ٥٩٤١٤٥ وزارة االقتصاد  ١٤
  ٣,٩٠ ٣٣٤٦٨٦٠ ٨٩٤١٢٠ ٢٤٥٢٧٤٠ وزارة الزراعة  ١٥
  ٤,٠٥ ٣٤٧٤٦٤٠ ٣١٤٥٠ ٣٤٤٣١٩٠ وزارة المواصالت واإلشغال  ١٦

                                                            

 ١٠١ص، المصدر السابق، هشام متولي) ١(
 ٥٣ص.٥٢ص، ٢ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، نوري عبد الحميد العاني وآخرون) ٢(
 ٩ص.٨ص، ماليةال ١٩٥٨التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٣(
قانون ميزانية الدولة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٤(

 ١٩٥٨نة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة لس، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ١ص، المالية ١٩٥٨العراقية للسنة 
اإلحصاءات العامة في الجمهورية العراقية للسنوات "كتاب الجيب السنوي، وزارة التخطيط، الجمهورية العراقية، ٣٠ص، المالية
، النفقات العامة في الميزانية العراقية، احمد عبد الباقي، ٢٤٦ص، )١٩٦٨، بغداد(، الجهاز المركزي لإلحصاء، ١٩٦٧ – ١٩٥٧

 ٨٣ص، )١٩٦٤، بغداد(، مطبعة اإلرشاد
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  ١٦,٤٩ ١٤١٥٧٥٠٠ ١٦٠٠٠٠٠ ١٢٥٥٧٥٠٠ إدارة األلوية المحلية والبلديات  ١٧
  ٣,٩٧ ٣٤٠٩٥٢٥ ١٩٦٠١٨٥ ١٤٤٩٣٤٠ مشاريع أخرى  ١٨

  ١٠٠ ٨٥٨٦٠٦٠٢ ٨٥٠٢١٦٩ ٧٧٣٥٨٤٣٣ المجموع  

بمبلغ قدره  زادت عن اعتمادات السنة الماضية المالية ١٩٥٨اعتمادات سنة  أنحظ من الجدول أعاله يل       
وتعزيز الجيش والشرطة وتوسيع  ينتقاعدمكان القسم األكبر منها صرفيات لرواتب ال، دينارا) ٧,١٨٨,٥٢١(

في حين شكلت بقية األبواب نسب متفاوتة في ، التعليم ونفقات إدارة األلوية المحلية والبلديات والمشاريع األخرى
  . اعتماداتها 

دينارا  )١,٩٦١,٣٩١(أي بزيادة قدرها ، دينارا) ٧٥,٥٧١,٩٩١(قية لهذه السنة الحقياإليرادات وقد بلغت       
عن التخمين وذلك الزدياد ضريبة الدخل من شركات النفط بعد إصالح أنابيب النفط عن طريق سوريا وٕاعادة 

 نإلى أهنا ال بد من اإلشارة  ،)١(ولتحسن الجباية واستقرار حالة األسواق، التصدير إلى ما كان عليه سابقا
إيرادات  تشمل أيضا النفطية وٕايرادات الكماركإضافة إلى إيرادات الدخل على الشركات العامة تشمل  اإليرادات
إيرادات ب ممثلةواإليرادات األخرى ال، )٤( والمدخوالت المتنوعة ،)٣( المشاريع الحكومية داتار يوإ  ،)٢(المكوس

كان وقد ، )٥( والمنح والسلف التي تحصل عليها الدولة من إيرادات الخطة االقتصاديةالتوقيفات التقاعدية 
بلغ قد إما العجز الحقيقي ف، دينارا) ٣,٧٤٧,٨٣٣(قدره  المتوقع عند تصديق الميزانية حصول عجز

                                                            

 )١(ملحق رقم : ينظر ١٩٥٨عن إيرادات سنة  للمزيد من التفصيل) ١(
حيث بلغت عائداتها في ، هي من الضرائب التي أخذت تتبوأ مكانا بارزا بين الضرائب العراقية وتزداد أهميتها سنة بعد أخرى) ٢(

ومنذ ذلك التاريخ اطردت ، من مجموع اإليراد العامدينارا ) ٢٤٩٥٢٣(بحوالي  ١٩٢١ميزانية أول سنة مالية للعراق الحديث 
من مجموع إيرادات %) ٢٧,٢(المالية  ١٩٦١ضرائب اإلنتاج في الزيادة المطلقة سنة بعد أخرى حتى بلغت مساهمتها في سنة 

مجموع اإليرادات كانت  وبرغم التذبذب في أهميتها النسبية الذي يعود إلى تزايد إيرادات الضرائب األخرى إال إن نسبتها من، الدولة
تنباك ورسوم والرسوم التبغ و  لى رسوم المشروبات الروحيةوهي تشمل ع، على التوالي في الغالب% ٢٠و% ١٠تتجاوز ما بين 
 ٢٥٣ص.٢٣٥ص، المصدر السابق، حكمت الحارس: للمزيد ينظر رسوم مكس المنتجات النفطيةو  ،مكس السكاير

وحصة الخزينة من إرباح البنك ، رباح شركة التأمينأوحصة الخزينة من ، مصلحة التبوغ ارةرباح إدأتتمثل بحصة الخزينة من ) ٣(
وٕايرادات المصارف األخرى متمثلة بمصرف الرافدين والمصرف الزراعي والمصرف العقاري واسترداد رأس مال ، المركزي العراقي

ن والمستخدمين وٕايجارات دور العمال وأجور الماء والكهرباء وٕايرادات اإليجارات متمثلة بإيجارات دور الموظفي، المصرف الصناعي
وٕايجار أمالك الحكومة األخرى عدا األراضي الزراعية ورسوم العبور على ، لدور الموظفين وأجور الماء والكهرباء لدور العمال

، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: زيد ينظروٕايرادات رديات وفوائد القروض متمثلة بإيرادات رديات قروض البلديات والفوائد للم، الجسور
 ١٩٦ص، المالية ١٩٥٨التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية

والمدخوالت المتفرقة وتشمل على ، تتمثل المدخوالت المتنوعة على التوقيفات التقاعدية من الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد) ٤(
ورديات أجور المحاكم وٕارباح التحويل الخارجي وٕايرادات الفائدة على الحسابات وحصة الحكومة من إرباح ، الغرامات اإلدارية

وٕايرادات مبيع ، وٕايرادات حاصل بيع األراضي، المقدمة من قبل الدوائر الحكومية للدوائر شبه الرسميةوأجور الخدمات ، السباقات
، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: وأجور اإلعمال اإلضافية للمزيد ينظر، دور العمال ومدخوالت تعويض مبالغ إضرار محكوم بها للخزينة

  ١٤٣ص، المالية ١٩٥٨ن ميزانية الدولة العراقية للسنة قانو ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية
 ٢٥٣ص.٢٥٢ص، االقتصاد العراقي الحديث، سعيد عبود السامرائي) ٥(
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ادة دينارا كان مقاربا له بسبب زيادة الصرف عن اعتمادات الميزانية األصلية من جهة وزي) ٣,٦٣٤,٧٨٥(
  .)١(اإليرادات الحقيقية عن تخميناتها من جهة أخرى

فقد نظمت ميزانية ، المالية ١٩٥٨وعمال بنفس السياسة التي أوحت بتوسيع اعتمادات مصروفات سنة       
سجلت بها رقما قياسيا ، ميزانية نظمت في العهد الجمهوري وهي أول وأضخم، المالية بزيادات كبيرة ١٩٥٩سنة 

للخطة التي سارت عليها حكومة الثورة  اً بحد ذاتها وامتدادة فإنها تعتبر ثور ، والمصروفات من حيث االعتمادات
وهي تعكس اهتمامها بالمواطنين والعمل على إزالة ما يشتكون منه من عوامل التأخر وبذل أقصى الجهود إلزالة 

  .)٢(الجهل واالهتمام بالفالحين والعمل على تقوية المؤسسة العسكرية 

 ١٩٥٩الئحة قانون الميزانية العامة لسنة  ١٩٥٩نيسان  ٦في  ٧١٤ة المالية في كتابها المرقم قدمت وزار       
أقرت ، المجلسمن قبل وبعد مناقشتها وٕاجراء التعديالت المطلوبة عليها ، المالية إلى ديوان مجلس الوزراء

مبلغ قدره المالية  ١٩٥٩لسد نفقات الدولة خالل سنة  فيها رصد، )٣( ١٩٥٩لسنة  ٧٢بموجب القانون رقم 
، دينارا) ٢٦,٦٥٢,٤٤٧(وهذا الرقم يزيد على تخمينات السنة الماضية بمبلغ قدره ، دينارا) ١٠٤,٠١٠,٨٨٠(

مبلغ بعد ذلك  إليها أضيف، )٤(حتى السنة المذكورة  وهي اكبر زيادة سنوية حصلت في تاريخ الميزانية العراقية
ذه السنة بموجب قوانين اإلضافة فأصبح مجموع االعتمادات المصدق عليها له، دينارا) ٧,٩٨٦,٦٨٧(قدره 

وبذلك حصل فائضا قدره ، دينارا) ١٠٠,١٦٦,٨٧٥(بلغت المصروفات الحقيقية منه ، دينارا) ١١١,٩٩٧,٥٦٧(
دينار من االعتمادات المصدق عليها بسبب إجراءات الوزارات اإلدارية بعدم إجراء ترفيعات ) ١١,٨٣٠,٦٩١(

، )٥(وفي عدم صرف حصة العراق في بعض المؤسسات الدولية من جهة أخرى ، خالل هذه السنة من جهة
  .حسب الوزارات المالية  ١٩٥٩ اعتمادات الميزانية االعتيادية لسنةيبين ) ٣٧(رقم  لجدولوا

  

  

                                                            

تقع ميزانية الدولة تحت عجز من جراء تقصير اإليرادات عن تغطية النفقات وال تستقيم إال متى تساوى المجموع العام ) ١(
التقرير السنوي لمديرية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.فقات المرصودة في بنودها دلإليرادات مع القيمة اإلجمالية للن

 ٢ص، المالية ١٩٥٨المحاسبات العامة لسنة 
  ١٩٥٩آذار  ٢٤في ، ٦٥٠٢العدد ، الزمان، ٣٥٩ص، المصدر السابق، محمود فهمي درويش) ٢(
 ٣٠في ، ١٦٣العدد ، الوقائع العراقية، ١٩٥٩نيسان  ٢٧المتخذة في  قرارات مجلس الوزراء، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د) ٣(

  ١٩٥٩نيسان 
محمد ، ١ص، المالية ١٩٥٩قانون ميزانية الدولة العراقية لسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٤(

 ٥٣٦ص، المصدر السابق، حديد
    ٢ص، المالية١٩٥٩التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٥(
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  )١( المالية ١٩٥٩سنة اعتمادات الميزانية االعتيادية ليبين ) ٣٧(جدول رقم 

  النسبة المئوية االعتمادات النهائية اإلضافة والتنزيل تخمينات الميزانية العنوان األبواب
  ٥,٨٧ ٦٥٧٨٥٠٠ ١٥٠٠٠٠٠ ٥٠٧٨٥٠٠ التقاعدرواتب  ١
  ٠,٠٦ ٦٣٦٠٠ ٠٠ ٦٣٦٠٠ ديوان مجلس السيادة ٢
  ٠,٠٤ ٤٦٠٠٠ ٠٠ ٤٦٠٠٠ ديوان مراقب الحسابات العام  ٣
  ٠,٠٨ ٩٤١٦٠ ١١٥١٠ ٨٢٦٥٠ ديوان مجلس الوزراء  ٤
  ٠,٠٥ ٥٠٧٠٠ ٠٠ ٥٠٧٠٠ مجلس الخدمة  ٥
  ١,٢١ ١٣٥٢٦٠٠ ٢١١٠٠ ١٣٣١٥٠٠ وزارة الخارجية  ٦
  ٥,٩٦ ٦٦٧٥١٣٠ ٨٠٥٤٢٠ ٥٨٦٩٧١٠ وزارة المالية  ٧
  ١,٢٣ ١٣٧٤٤١٠ -  ١١٩٤٧٠ ١٤٩٣٨٨٠ وزارة الداخلية  ٨
  ٠,٧١ ٨٠٠٠٠٠ ٠٠ ٨٠٠٠٠٠ وزارة اإلرشاد ٩
  ٧,٠٥ ٧٨٩٠٧٢٠ ٦٣٠٦٦٠ ٧٢٦٠٠٦٠ دائرة الشرطة  ١٠
  ١,٥٨ ١٧٧٠٧٠٢ ٥٠٤٧٢ ١٧٢٠٢٣٠ وزارة الشؤون االجتماعية ١١
  ٥,٥٢ ٦١٧٧٣٩٦ ٨٥٦ ٦١٧٦٥٤٠ وزارة الصحة  ١٢
  ٣٠,٤٣ ٣٤٠٨١٠٠٠ ٠٠ ٣٤٠٨١٠٠٠ وزارة الدفاع  ١٣
  ١,٦٧ ١٨٧٤٢٣٠ ٥٣٣٣٠ ١٨٢٠٩٠٠ وزارة العدل  ١٤
  ١٥,٠٢ ١٦٨٢٠٠٧١ ٨٨٢١ ١٦٨١١٢٥٠ وزارة المعارف ١٥
  ٠,١٥ ١٧١٧٣٠ ١٧١٧٣٠ ٠٠ وزارة التجارة  ١٦

  ٠,٠٠  ٠٠  ــــــــ ٣٥٨٢٧٠  ٣٥٨٢٧٠  )الملغاة(وزارة االقتصاد 
  ٢,٣٢ ٢٦٠٢٦٦٠ ـــــــ ٧٢٦٦٠ ٢٦٧٥٣٢٠ وزارة الزراعة  ١٧
  ٣,٥٥ ٣٩٨٠٢٤٠ ـــــــ ٢٢١٦٠٠ ٤٢٠١٨٤٠ وزارة المواصالت  ١٨
  ٧,٩٩ ٨٩٤٤٢٧٠ ٩٤١٧٧٠ ٨٠٠٢٥٠٠ اإلدارة المحلية والبلديات ١٩
  ٧,٩١ ٨٨٥٥٠٧٠ ٢٧٦٨٦٤٠ ٦٠٨٦٤٣٠ مشاريع أخرى  ٢٠

  ٠,١٦ ١٧٦٧٤٠ ١٧٦٧٤٠ ٠٠ وزارة البلديات 
  ٠,٥٩ ٦٥٩٣٠٠ ٦٥٩٣٠٠ ٠٠ وزارة اإلشغال واإلسكان  ٢١
  ٠,٣٤ ٣٨٤٥٨٨ ٣٨٤٥٨٨ ٠٠ وزارة اإلصالح الزراعي  ٢٢
  ٠,٠٤ ٤٥٨٦٠ ٤٥٨٦٠ ٠٠ وزارة النفط  ٢٣
  ٠,٢١ ٢٣٣٤٤٠ ٢٣٣٤٤٠ ٠٠ وزارة التخطيط  ٢٤
  ٠,٢٦ ٢٩٤٤٥٠ ٢٩٤٤٥٠ ٠٠ وزارة الصناعة  ٢٥
  ١٠٠ ١١١٩٩٧٥٦٧ ٧٩٨٦٦٨٧ ١٠٤٠١٠٨٨٠ المجموع  

مبلغ ية بالسنة الماض على اعتماداتالمالية زادت  ١٩٥٩سنة اعتمادات ن أالحظ من الجدول أعاله ي       
كانت استجابة لتنفيذ أهداف الثورة ، إذ حصلت زيادةفي اعتمادات اغلب األبواب، دينارا) ٢٦,١٣٦,٩٦٥(قدره 

وتأمين الخدمات التعليمية والمعاهد  الداخلي وحفظ األمن عن الوطنن العمل على تعزيز الجيش للدفاع م

                                                            

قانون ميزانية ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ١(
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، لوثائقيةالوحدة ا، و.ك.د، ١ص، المالية ١٩٥٩الجمهورية العراقية لسنة 

وزارة ، الجمهورية العراقية، ٣٤٣ص.٣٤١ص، القسم األول، ١٩٥٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، ٣٦ص، المالية ١٩٥٩لسنة 
 ٢٤٦ص، كتاب الجيب السنوي، التخطيط
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الذي  ١٩٥٩لسنة  ٧٤رقم  وتنفيذ قانون السلطة التنفيذية، الصحية واإلصالح الزراعي والخدمات االجتماعية
  .وزارات جديدة ه بموجباستحدثت 

في حين ، )١(دينارا ) ٩٥,٣٤٣,٥٠٠( قدره انية بمبلغالمالية عند تصديق الميز  ١٩٥٩خمنت إيرادات سنة و       
كان  دينارا عن التخمين) ٥,٦١٩,٩٢٦(أي بنقص قدره  ،دينارا) ٨٩,٧٢٣,٥٧٣(بلغت الواردات الحقيقية منه 

 ،)٢(فضال عن انخفاض أسعاره، عما كان متوقعا ١٩٥٩سببه انخفاض الكميات المصدرة من النفط خالل سنة 
، وذلك الزدياد المصروفات من جهة، )٣( دينارا) ١٠,٤٤٣,٣٠٢(للموازنة العامة العجز الحقيقي بلغفي حين 

وقلة اإليرادات الحقيقية من جهة أخرى من جراء النقص الظاهر في إيرادات ضريبة الدخل وضريبة رسوم 
  .)٤(الكمارك والمكوس

عن تفكير دقيق بمعالجة اإلدارات المالية لحسابات ، ١٩٥٨تموز  ١٤أبانت الخطط العامة لثورة وقد       
وهي  اديةتيعاميزانية بحيث تكون هناك فطلبت من وزارة المالية تنظيم موازنتين مستقلتين ، المشاريع االستثمارية

تنمي قطاعات ، )ميزانية الخطة االقتصادية(وميزانية استثمارية  ،التي تضم النفقات واإليرادات الحكومية الجارية
تستهدف تحسين  بحيثوالبنى التحتية  الزراعي والصناعي الدولة وهي حاجة لمتطلبات الثورة لدعم اإلصالح

 ستثماريةالميزانية األ تنفيذكون وزارة التخطيط المكلفة بعلى إن ت، الوضع المعاشي لطبقات الشعب المختلفة
ن ال أعلى مجلس التخطيط االقتصادي وٕاقرارها من قبل  ،سنويا تنظيمها من قبل وزارة المالية بعدالطويلة األمد 

ن وزارة المالية بصفتها تملك ألو ، االعتياديةدات المتبعة في الميزانية التقي في صرف الميزانية االستثماريةتتبع 
تنفيذ مشاريع الخطة االقتصادية للتأكد  ستمارس رقابة على الصرف الذي يتطلبه، والية عامة على أموال الدولة

                                                            

 ٢١٨ص، المصدر السابق، هالل ناجي) ١(
 )٢(ملحق رقم : ينظر ١٩٥٩ن التفصيل عن إيرادات سنة للمزيد م)  ٢(
إذ إن هذه السياسة كانت ، إن الظاهرة التي اتصفت بها ميزانيات العهد الجمهوري هي انتهاج سياسة العجز المالي المخطط) ٣(

والعراق كان يمتلك مثل ، عنهاتعمل بها غالبية الدول التي تمتلك إمكانيات مالية كافية تستطيع من خاللها تغطية العجز الناشئ 
وكانت درجة النجاح من عدمه مرهونة بعدم اللجوء لهذه السياسة إال في أضيق ، هذه اإلمكانيات بفعل ما وفرته له عوائده النفطية

التزايد وان اللجوء للتمويل بالعجز لم يكن سببه الركود االقتصادي فحسب وٕانما التوسع في نطلق الخدمات المقدمة بفعل ، الحدود
بخالف ميزانيات العهد الملكي التي اتبعت سياسة مالية محافظة تقوم على التكافؤ التقريبي ، السكاني آنذاك والمطالبة الشعبية بذلك

وقد قامت حكومة الثورة بتمويل هذا العجز المالي بواسطة إصدار حواالت خزينة منظمة ساعدت على ، بين اإليرادات والمصروفات
وليس من ضرر في ، تيعاب جزء من النقد الفائض في المصارف الحكومية واألهلية والمؤسسات شبه الرسميةامتصاص أو اس

بل إن ، بل انه قد يساعد على استخدام الموارد المالية الفائضة استخداما اقتصاديا، سياسة العجز المالي المخطط من ناحية المبدأ
فإنها تكلف الخزينة دفع الفوائد ، ك والمؤسسات األخرى على المواد االستهالكيةالضرر ينجم عن صرف األموال المقترضة من البنو 

: المترتبة على إصدار حواالت الخزينة من دون إن تساهم مساهمة كبيرة في زيادة االستثمار واإلنتاج للمزيد من التفصيل ينظر
  ٣٣٠ص. ٣٢٩ص، دراسات في االقتصاد العراقي، محمد سلمان حسن

، وزارة التخطيط، ٢ص، المالية ١٩٥٩ة لسنة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العام، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٤(
  ٣٢١ص، ١٩٦٠المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة 
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كما أنها ستقوم بتدقيق ، من إن أموال الدولة قد أنفقت على الوجه الصحيح ولإلغراض التي خصصت من اجلها
وان المبالغ التي يتم رصدها للخطة ، )١(كشوف اإلعمال التكميلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والوزارات األخرى 

، والقروض األجنبية والداخلية، ةالنفط المصدر إيرادات من مجموع % ٥٠االقتصادية تتمثل بحصتها بنسبة 
 االقتصادية لخطةلمشاريع افقد بلغ مجموع ما خصص ، واإلرباح الصافية للمصالح والمؤسسات الحكومية

يبين تخصيصات ) ٣٨(والجدول رقم ، )٢( دينارا )٨٤,٧٧٤,٤٥١( قدرهالمالية مبلغ  ١٩٥٩سنة خالل  المؤقتة
  .المالية  ١٩٥٩لسنة  المؤقتة لخطة االقتصاديةا

 )٣(المالية ١٩٥٩لسنة  المؤقتة يبين تخصيصات الخطة االقتصادية )٣٨(رقم جدول               

  األبواب
النسبة 
المئوية 
  للصرف

  ١٩٥٩المصروفات الحقيقية لسنة   دينار ١٩٥٩االعتماد المقرر لسنة 
  دينار - فلس 

  التوفير أو التجاوز
  دينار - فلس 

  ٢٠٤/١١٧٧٧٩٩٣  ٧٩٦/٢٦٣٥١٧٧  ١٤٤١٣١٧١  ٢٨,٤  الدائرة الزراعية -الباب األول
  ٦٤٩/٨٧٩٠٢٢٢  ٣٥١/٩٧١٢٧٧  ٩٧٦١٥٠٠  ١٠,٥  الدائرة الصناعية -الباب الثاني

  ٢٥٠/٢١٢٥٤٦٠٣  ٧٥٠/١٢٠١٩٢٦  ٢٢٤٥٦٥٣٠  ١٢,٩  دائرة النقل والمواصالت -الباب الثالث
  ٥١٦/٧٨٥٧٢٨٣  ٤٨٤/١٥٩٧٠١٦  ٩٤٥٤٣٠٠  ١٧,٢  دائرة اإلسكان والمصايف - الباب الرابع

  ٤٩١/١٠٦٥٠٥١٩  ٥٠٩/٢٠٥٥٣٣٠  ١٢٧٠٥٨٥٠  ٢٢,١  دائرة المباني العامة - الباب الخامس
  ٧٤٠/٣٢٠٦٣٢٢  ٢٦٠/٢٦١٦٧٧  ٣٤٦٨٠٠٠  ٢,٨  دائرة الصحة العامة - الباب السادس
  ٨٤٤/٥١٠٨٩٦٨  ١٥٦/٤٠٦١٣١  ٥٥١٥١٠٠  ٤,٤  دائرة الثقافة العامة -الباب السابع

  ١٣٤/٣٨٣٨٧٥٦  ٨٦٦/١٦١٢٤٣  ٤٠٠٠٠٠٠  ١,٧  االحتياط -الباب الثامن
  ٠٠/٣٠٠٠٠٠٠  ٠٠/٠٠  ٣٠٠٠٠٠٠  ٠٠  مشاريع االتفاقية العراقية السوفيتية

  ٨٢٨/٧٥,٤٨٤,٦٦٩  ١٧٢/٩,٢٨٩,٧٨١  ٨٤,٧٧٤,٤٥١  ١٠٠  المجموع

وهو ثاني قانون  ،المالية ١٩٦٠ لسنة ٥٨رقم  قانون الميزانية العامة صدر، ١٩٦٠نيسان  ٣٠في و        
انية في تاريخ ميز  أضخمهي  السنة الماضيةميزانية كانت  إذ، )٤(للميزانية العراقية يصدر في العهد الجمهوري

البالغة  المالية اجديدا في اعتماداتهسجلت رقما قياسيا الميزانية الحالية قد فاقتها و  إما ،العراق المالي
ويسجل هذا ، )٥(دينارا عن اعتمادات السنة الماضية ) ٤,١٦٥,٢٤٠(بزيادة قدرها  ،دينارا) ١١٦,١٥١,٩١٨(

ومواصلة  التي بدأتها حكومة الثورة الرقم القياسي الجديد العزم على السير بخطوات أوسع في تحقيق اإلصالحات
                                                            

  ٦ص، "قرارات مجلس الوزراء" عنوان الملفة، ٢٠٩/٤١١تسلسل الملفة ، مجلس السيادة، و.ك.د) ١(
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٢(

 ٢ص، )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٩
 ٢ص، المصدر نفسه: الجدول نقال عن) ٣(
 ١٢٨ص، ٤ج، ة في العهد الجمهوريتاريخ الوزارات العراقي، نوري عبد الحميد العاني وآخرون)  ٤(
مطبعة ، المالية ١٩٦٠قانون ميزانية الجمهورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٥(

، الدراساتالمركز العراقي للمعلومات و ، القسم الثاني، ١٩٦٨ -١٩٥٨العراق وقائع وٕاحداث ، ١ص، ١٩٦٠، بغداد، الحكومة
 ٩٩ص، )ت.د، بغداد(
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أضيف إليه بعد ذلك مبلغ قدره ، )١( النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية االنجازات التي شملت كافة
المالية  ١٩٦٠فأصبح مجموع االعتمادات المصدقة لسنة ، دينارا بموجب قوانين اإلضافة) ١١٥,٩٩٣(
وبذلك حصل وفر قدره ، دينارا )١١٤,٢٨٥,٨٧٨(صروفات الحقيقية منه بلغت الم، دينارا) ١١٦,٢٦٧,٩١١(
اج سياسة وزارة المالية دعت جميع الدوائر ذات الصلة بمعاونتها عن طريق انته ألن ،)٢( دينارا )١,٩٨٢,٠٣٣(

، )٣(الموازنة صدقت بعجز يستلزم تغطيته بموجب قوانين الضرائب والرسوم ن على اعتبار أاالقتصاد في النفقات 
  .المالية  ١٩٦٠سنة الميزانية االعتيادية ليبين اعتمادات ) ٣٩(رقم والجدول 

  )٤( المالية ١٩٦٠سنة الميزانية االعتيادية لاعتمادات  يبين) ٣٩(جدول رقم 

  النسبة المئوية  االعتمادات النهائية  اإلضافة أو التنزيل  التخمينات  العنوان  ت
  ٥,٣٨  ٦٢٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  ٥٧٥٠٠٠٠  رواتب التقاعد والمكافآت التقاعدية  ١
  ٠,٠٥  ٦٢٠٢٠  ٠٠  ٦٢٠٢٠  ديوان مجلس السيادة  ٢
  ٠,٠٤  ٤٤٤٣٢  - ٣٢٠٠  ٤٧٦٣٢  ديوان مراقبة الحسابات العامة  ٣
  ٠,٠٨  ٩٦٤٦٠  ٤٥٣٠  ٩١٩٣٠  ديوان مجلس الوزراء  ٤
  ٠,٠٤  ٤٧٤٥٠  ٠٠  ٤٧٤٥٠  مجلس الخدمة  ٥
  ١,٢٠  ١٤٠٢٦٠٠  ٥٠٠٠  ١٣٩٧٦٠٠  وزارة الخارجية  ٦
  ٧,٢٤  ٨٤١٩٠١٠  ١٧٥٤٣٦٠  ٦٦٦٤٦٥٠  وزارة المالية  ٧
  ١,١١  ١٢٩١٢١٠  -  ١١٨٧٥٥  ١٤٠٩٩٦٥  وزارة الداخلية  ٨
  ٠,٧٠  ٨١٤٠٠٠  -  ١٨٦٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠  وزارة اإلرشاد  ٩
  ٧,٧٠  ٨٩٥٣٣٠٠  - ٥٠٠٠٠  ٩٠٠٣٣٠٠  دائرة الشرطة  ١٠
  ١,٥٤  ١٧٨٦٠٠٨  -  ٤٨٣٤٨٢  ٢٢٦٩٤٩٠  وزارة الشؤون االجتماعية  ١١
  ٥,١٢  ٥٩٥٥١٢٩  -  ٥٦٢٠٠٠  ٦٥١٧١٢٩  وزارة الصحة  ١٢
  ٢٩,٧٠  ٣٤٥٣٤٨٠٠  ــــــــ ٢٠٠٠٠٠٠  ٣٦٥٣٤٨٠٠  وزارة الدفاع  ١٣
  ١,٧٢  ١٩٩٩٠٠٠  - ٢١٧٠٠  ٢٠٢٠٧٠٠  وزارة العدل  ١٤

                                                            

 ٥٣٧ص.٥٣٦ص، مذكراتي، محمد حديد) ١(
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٢(

 ٢ص، المالية ١٩٦٠
   ١٩٦٠أيار  ٤في ، ٦٨٢٨العدد ، الزمان) ٣(
قانون ميزانية ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: د الباحث باالعتماد علىالجدول من إعدا) ٤(

التقرير ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ١ص، )١٩٦٠، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٠الجمهورية العراقية لسنة 
ميزانية ، وزارة المالية، و.ك.د، ٣٠ص، المالية ١٩٦٠ن حسابات الجمهورية العراقية للسنة السنوي لمديرية المحاسبات العامة ع

، ١٩٦٢المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة  ،وزارة التخطيط، ٢٣ص.٢٢ص، عراقية في سطورالجمهورية ال
، وآخرونبد الحميد العاني نوري ع، ٢٩٥.٢٣٥ص، القسم األول، ١٩٦٠مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، ٢١٠ص.٢٠٩ص

  ١٢٩ص.١٢٨ص، ٤ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري
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  ١٥,٦٤  ١٨١٨٠١٨٠  -  ٨١٩٨٢٠  ١٩٠٠٠٠٠٠  وزارة المعارف  ١٥
  ٠,١٦  ١٩٠٥٤٥  - ٢٠٩٠٠  ٢١١٤٤٥  وزارة التجارة  ١٦
  ٢,٤٢  ٢٨١٠٠٩١  ــــــــ ٥٣٦٥٠٠  ٣٣٤٦٥٩١  وزارة الزراعة  ١٧
  ٣,٤٥  ٤٠١٢٤٦٠  -  ١٧٠٨٧٠  ٤١٨٣٣٣٠  وزارة المواصالت  ١٨
  ٠,١٦  ١٨١٠١٠  - ٧٨٤٠٠  ٢٥٩٤١٠  وزارة البلديات  ١٩
  ٠,٧٠  ٨٠٨١٩٠  - ٧٥٦٠٠  ٨٨٣٧٩٠  وزارة اإلشغال واإلسكان  ٢٠
  ٠,٠١  ٨٠٢٠  - ٩٢٦٠  ١٧٢٨٠  وزارة اإلصالح الزراعي  ٢١
  ٠,٠٥  ٥٧٢٨٠  ٠٠  ٥٧٢٨٠  وزارة النفط  ٢٢
  ٠,٢٢  ٢٥٦٣٨٠  -  ٢٠٠٠٠٠  ٤٥٦٣٨٠  وزارة التخطيط  ٢٣
  ٠,٢٨  ٣٢٣١١٠  -  ١٣٢٨٢٠  ٤٥٥٩٣٠  وزارة الصناعة  ٢٤
  ٦,٣٠  ٧٣٣٠٠٠٠  ٠٠  ٧٣٣٠٠٠٠  اإلدارة المحلية والبلديات  ٢٥
  ٨,٩٩  ١٠٤٥٥٢٢٦  ٣٣٢١٤١٠  ٧١٣٣٨١٦  األخرى  المشاريع  ٢٦
  ١٠٠  ١١٦,٢٦٧,٩١١  ١١٥,٩٩٣  ١١٦,١٥١,٩١٨  المجموع   

 بمبلغ قدره زادت عن اعتمادات السنة الماضيةالمالية  ١٩٦٠ن اعتمادات سنة أيلحظ من الجدول أعاله        
شكلت نفقات الدفاع الوطني واإلدارة واألمن األولوية في مجال اإلنفاق وهي األخرى تزيد ، دينارا) ٤,٢٧٠,٣٤٤(

في  قوية الجيش في إطار سياسة حياديةإيمانا من حكومة الثورة بضرورة ت، على نسبة إنفاق السنة الماضية
وزيدت أيضا اعتمادات التربية  ،كال المعسكرين الشرقي أو الغربي وعدم الدخول في أحالف العالقات الدولية

في ي بعض األبواب حصلت زيادة فوقد ، والتعليم لتحقيق جزء من برنامجها الطويل األمد لبناء مئات المدارس
  . قلصت أبواب أخرىحين 

السنة لى تخمينات وهي تزيد ع ،دينارا) ١٠٢,١٣٠,٠٠٠(الية بمبلغ الم ١٩٦٠خمنت إيرادات سنة وقد        
كان منشؤها الزيادة في تخمين إيرادات النفط وذلك بالنسبة لما ، )١(، دينارا) ٦,٧٨٦,٥٠٠(بمبلغ قدره الماضية 

والزيادة المتوقعة في إيرادات ضريبتي الدخل واإلرث نتيجة تنفيذ قانون ، يتوقع تصديره من النفط هذه السنة
يما والزيادة في إيرادات الكمارك والمكوس بالنظر لوضع منهج أوسع لالستيراد وتخفيف قيوده ف، ضريبة التركات

دينارا نتيجة الضغط ) ١٠,٦٧٢,٣٧٤(في حين بلغ العجز الحقيقي ، )٢( بالكثير من البضائع االستهالكيةيتعلق 
ما الخطة أ، )٣(وازدياد واردات الدولة من جهة أخرى ، على بعض المصروفات ال سيما اإلدارية منها من جهة

                                                            

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ١(
  ٤ص، المالية ١٩٦٠

 ) ٣(ملحق رقم : ينظر ١٩٦٠عن إيرادات سنة  للمزيد من التفصيل) ٢(
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٣(

 ٢ص، المالية ١٩٦٠
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والجدول رقم  ،)١( دينارا) ٢٣٤,٧٥٧,٦٢١( المالية خالل هذه السنةفقد بلغ مجموع ما خصص لها االقتصادية 
  .المالية  ١٩٦٠لسنة  المؤقتة  الخطة االقتصاديةيبين تخصيصات ) ٤٠(

  )٢(المالية  ١٩٦٠لسنة  المؤقتة يبين تخصيصات الخطة االقتصادية )٤٠(رقم جدول           

  األبواب
النسبة 
المئوية 
  للصرف

االعتماد المقرر 
  دينار ١٩٦٠لسنة 

  اإلضافات
  دينار

االعتمادات 
  المنقحة دينار

  

المصروفات الحقيقية 
  ١٩٦٠لسنة 
  دينار - فلس 

  التوفير أو التجاوز
  دينار - فلس 

الدائرة  -الباب األول
  ٦٧٧/١٨٨١٦٤٩٨  ٣٢٣/١٠٨١٨٩٦٨  ٢٩٦٣٥٤٦٧  ١١٥٠٠٩١٩  ١٨١٣٤٥٤٨  ٢٢,٨  الزراعية

الدائرة  -الباب الثاني
  ٥٠٢/١٥٦٠٨٨٤١  ٤٩٨/٥٦٨٠٩٦٤  ٢١٢٨٩٨٠٦  ٨٧٢١٨٠٦  ١٢٥٦٨٠٠٠  ١١,٩  الصناعية

دائرة النقل  -الباب الثالث
  ٠٤١/٤٩٢١٦٠١٠  ٩٥٩/٧٩٢١٧٢٩  ٥٧١٣٧٧٤٠  ٢٠٩٤٧٧٤٠  ٣٦١٩٠٠٠٠  ١٦,٧  والمواصالت

دائرة  - الباب الرابع
  اإلسكان والمصايف

١٩٨/٣٥٧١٧٠٠٧  ٨٠٢/٩٩٠٧٨٦٩  ٤٥٦٢٤٨٧٧  ٧٥٢٢١٧٧  ٣٨١٠٢٧٠٠  ٢٠,٨  

دائرة  - الباب الخامس
  ٠٩٨/٢٢٢٥٢٣٠٦  ٩٠٢/٨٢٤٢١٢٤  ٣٠٤٩٤٤٣١  ١٦٤٧٩٢٣١  ١٤٠١٥٢٠٠  ١٧,٣  العامةالمباني 

دائرة  - الباب السادس
  ٠٧٤/١١٤٩٦٠٤٢  ٩٢٦/٩٨٠٢٨٠  ١٢٤٧٦٣٢٣  ٣٢٠٦٣٢٣  ٩٢٧٠٠٠٠  ٢,١  الصحة العامة

دائرة الثقافة  -الباب السابع
  ٥٧٦/١١٢٠٧٩٠٤  ٤٢٤/٢٠٥٢٣١٦  ١٣٢٦٠٢٢١  ٤٦٠٤٢٢١  ٨٦٥٦٠٠٠  ٤,٣  العامة

  ٥٤١/١٢٨٧٧٦٤٤  ٤٥٩/١٩٦١١١١  ١٤٨٣٨٧٥٦  ١٤٨٣٨٧٥٦  ٠٠  ٤,١  االحتياط -الباب الثامن
مشاريع االتفاقية العراقية 

  ٠٠/١٠٠٠٠٠٠٠  ٠٠/٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠٠٠  ٠٠  السوفيتية

  ٧٠٧/١٨٧,١٩٢,٢٥٤  ٢٩٣/٤٧,٥٦٥,٣٦٦  ٢٣٤,٧٥٧,٦٢١  ٩٠,٨٢١,١٧٣  ١٤٣,٩٣٦,٤٤٨  ١٠٠  المجموع

وتبنت اتجاهات جديدة تميزها عن الميزانيتين  ،سس المتقدمةوفق األالمالية  ١٩٦١نظمت ميزانية سنة       
الدوائر المختلفة  كما أعادت النظر في مالكات ،ى ما يمكن توفيره من المبالغ لهاوذلك بتوفير أقص، السابقتين

رة الشاغة ظيفيالو  الدرجات مستخدمين فحذفت عددا منعلى اقل عدد ممكن من الموظفين وال بقصد االقتصار
عند ، ١٩٦١شكل الميزانية العامة لسنة  لم يطرأ تعديل جوهري علىو ، )٣( التي اعتبرت زائدة عن الحاجة

                                                            

عامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات ال، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ١(
 ٢ص، )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٠

 ٢ص، المصدر نفسه:  الجدول نقال عن) ٢(
، مطبعة الحكومة، ميزانية الجمهورية العراقية في عامها الثالث، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الجمهورية العراقية) ٣(
  ٢ص.١ص، )١٩٦١، بغداد(
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تحت الباب الثالث  ثالث قوات جيش تحرير فلسطينتنظيمها فيما يتعلق بأبواب الصرف سوى إحداث القسم ال
   .)١(عشر وزارة الدفاع

) ١٢٠,٧٣٥,٠٠٠(يقها مبلغ المالية عند تصد ١٩٦١في ميزانية سنة ارصد لسد نفقات الدولة هذا وقد       
، نيسان من السنة نفسها ٢٩والصادر في  المالية ١٩٦١لسنة  ٣٢وقد صدرت بموجب القانون رقم ، )٢(دينارا 

 ١٩٦٠من اعتمادات سنة  ١٢,١بنسبة  نيسان حتى صدور القانون المذكور أولوجرى الصرف قبيل ذلك من 
  ،)٣(١٩٦١آذار  ٣٠ي والمؤرخ ف ٤١٤٢نشور وزارة المالية المرقم وفقا لم ياشهر  المالية

بعد  إليه أضيف، )٤(١٩٤٠لسنة  ٢٨أصول المحاسبات العامة رقم  المادة الرابعة من قانون واستنادا إلى      
الموضوعة للسنة فأصبح مجموع االعتماد المصدق ، اإلضافةبموجب قوانين  دينارا) ٦٥٣,٢٠٧(ذلك مبلغ 

وبذلك حصل وفر ، دينارا) ١١٩,١٨٨,٠٨١(بلغت المصروفات الحقيقية منه ، دينارا) ١٢١,٣٨٨,٢٠٧(البحث 
اعتمادات الميزانية االعتيادية  يبين )٤١(رقم  والجدول، )٥(دينارا من االعتمادات المصدقة ) ٢,٢٠٠,١٢٦(قدره 
  .المالية  ١٩٦١لسنة 

  )٦( المالية ١٩٦١اعتمادات الميزانية االعتيادية لسنة  يبين )٤١(جدول رقم                    

 النسبة المئوية االعتمادات النهائية اإلضافة أو التنزيل تخمينات الميزانية العنوان األبواب
 ٥,٧٧ ٧٠٠٨٥٠٠ ٧٥٠٠٠٠ ٦٢٥٨٥٠٠ رواتب التقاعد والمكافآت التقاعدية ١
 ٠,٠٤ ٥٣٦٠٠ ٠٠ ٥٣٦٠٠ ديوان مجلس السيادة ٢
 ٠,٠٤ ٥١٦٠٠ ٠٠ ٥١٦٠٠ ديوان مراقب الحسابات العامة ٣
 ٠,٠٩ ١٠٧٠٥٠ ١٣٠٠٠ ٩٤٠٥٠ ديوان مجلس الوزراء ٤

                                                            

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ١(
 ١ص، )١٩٦١، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦١

 ٢١٨ص، )١٩٦١، القاهرة(، أضواء على حكم عبد الكريم قاسم، هالل ناجي) ٢(
بعة مط، المالية ١٩٦١قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٣(

  ١٩٦١نيسان  ٢٩في ، ٧١٢٢العدد ، الزمان، ١ص، )١٩٦١، بغداد(، الحكومة
إذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية العامة  " ١٩٤٠نة لس ٢٨أشارت المادة الرابعة من قانون أصول المحاسبات العامة رقم ) ٤(

منها شهريا  ١٢,١مة بنسبة قد صودقت بعد فيكون لوزير المالية صالحية إعطاء األمر بالعمل باعتمادات ميزانية السنة المنصر 
 ٢٨انون أصول المحاسبات العامة رقم ق، مديرية المحاسبات العامة، وزارة المالية، الجمهورية العراقية: ينظرمن التفصيل  للمزيد
  ٢ص، المعدل ١٩٤٠لسنة 

  .٣٧١ص، دراسات في االقتصاد العراقي، محمد سلمان حسن) ٥(
قانون ميزانية الجمهورية ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: لجدول من إعداد الباحث باالعتمادا) ٦(

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ١ص، لماليةا ١٩٦١العراقية لسنة 
ميزانية الجمهورية ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الجمهورية العراقية،٣١ص، ماليةال ١٩٦١الجمهورية العراقية للسنة 

 ٨ص.٣ص، لعراقية في عامها الثالثا
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 ٠,٠٤ ٤٤٦٠٠ ـــ ٤٠٠٠ ٤٨٦٠٠ مجلس الخدمة ٥
 ١,٣٨ ١٦٧٣٦٩٠ ــــــــ ١٨٠٠٠ ١٦٩١٦٩٠ وزارة الخارجية ٦
 ٦,٤٢ ٧٧٧٥٨٢٠ ١٠٣٨٠٠٠ ٦٧٣٧٨٢٠ وزارة المالية ٧
 ١.٠٥ ١٢٧٦٤٥٠ ــــــــ ٧٧٧٥٠ ١٣٥٤٢٠٠ وزارة الداخلية ٨
 ٠,٨٥ ١٠٣١٤٣٠ ـــــــــ ٥٥٩٠٠ ١٠٨٧٣٣٠ وزارة اإلرشاد ٩
 ٧,٤٨ ٩٠٨٥٥٠٠ ٧٥٠٠٠ ٩٠١٠٥٠٠ دائرة الشرطة ١٠
 ١,٥١ ١٨٣١٩٣٦ ـــــــــ ٢٦٠٢٤ ١٨٥٧٩٦٠ وزارة الشؤون االجتماعية ١١
 ٥,٥٥ ٦٧٣٨٧٣٠ ـــــــــ ٩٩٦٠٠ ٦٨٣٨٣٣٠ وزارة الصحة ١٢
 ٣٠,٧٣ ٣٧٣٠٠٦٤٠ ـــــــ ٢٠٠٠٠٠٠ ٣٩٣٠٠٦٤٠ وزارة الدفاع ١٣
 ١,٧٠ ٢٠٦١٢٢٠ ٠٠ ٢٠٦١٢٢٠ وزارة العدل ١٤
 ١٧,٩٠ ٢١٧٢٦٥٣١ ١٥١١٥٣١ ٢٠٢١٥٠٠٠ وزارة المعارف ١٥
 ٠,١٦ ١٩٤٨٠٠ ـــــــــ ١٥٠٠٠ ٢٠٩٨٠٠ وزارة التجارة ١٦

 ٢,٣١ ٢٨٠٨٤٤٠ ـــــــــ ٦٦٥٥٠ ٢٨٧٤٩٩٠ وزارة الزراعة ١٧  
 ٣,٤٥ ٤١٨٥٨٢٠ ــــــــــ ٣٦٤١٠ ٤٢٢٢٢٣٠ وزارة المواصالت ١٨  

 ٠,١٣ ١٥٩١٠٠ ـــــــــ ٣١٧٣٠ ١٩٠٨٣٠ وزارة البلديات ١٩   
 ٠,٦٦ ٧٩٧٢٦٠ ٠٠ ٧٩٧٢٦٠ وزارة اإلشغال واإلسكان ٢٠   
ــــــ ٣٧٩٠ ١٤١١٠ وزارة اإلصالح الزراعي ٢١     ٠,٠١ ١٠٣٢٠ ــــ
 ٠,٢٦ ٣١٧٣٩٠ ــــــــــ ٣٩٢٥٠ ٣٥٦٦٤٠ وزارة النفط ٢٢   
 ٠,٢٣ ٢٧٤٥٢٠ ــــــــ ٤٦٩٥٠ ٣٢١٤٧٠ وزارة التخطيط ٢٣  
 ٠,٣٢ ٣٨٠٩٣٠ ــــــــ ٣٠٧٠٠ ٤١١٦٣٠ وزارة الصناعة ٢٤  

 ٦,٣٨ ٧٧٥٠٠٠٠ ٠٠ ٧٧٥٠٠٠٠ اإلدارة المحلية والبلديات ٢٥   
 ٥,٥٥ ٦٧٤٢٣٣٠ ــــــــ ١٨٢٦٧٠ ٦٩٢٥٠٠٠ المشاريع األخرى ٢٦   

 ١٠٠ ١٢١٣٨٨٢٠٧ ٦٥٣٢٠٧ ١٢٠٧٣٥٠٠٠ المجموع 

بمبلغ  المالية زادت على تخصيصات السنة الماضية ١٩٦١ن تخصيصات سنة أيلحظ من الجدول أعاله       
إذ ال زال اإلنفاق العسكري يحتل مركز الصدارة لكن هذا ال يعني أنها موازنة ، دينارا) ٥,١٢٠,٢٩٦( قدره

وقلصت أبواب أخرى مما يعكس التخبط في تقدير ، فقد حصلت زيادات في بعض األبواب، تسليحية بامتياز
، ومخصصاتهم اتب المتقاعدينية لتأمين دفع رو التقاعد وزيدت التخصيصات، زنة العامة للدولةاعتمادات الموا

  .في فتح المدارس على اختالف أنواعها  هادات وزارة المعارف نتيجة توسعوالزيادة الملحوظة في اعتما

مبلغ  إليها أضيف ،)١( دينارا) ١١٢,٠٠٠,٠٠٠(لغ بمبفقد خمنت المالية  ١٩٦١سنة  إيراداتما أ      
مجموع  فأصبح ،١٩٦١ أيار ١٧والمؤرخ في  ٦٩٠٢المرقم كتاب وزارة المالية بموجب  ،دينارا) ١٦٠,٠٠٠(

دينارا أي ) ١٢٠,٦٩٩,٩٧٩(بينما بلغت الواردات الحقيقية منه ، دينارا) ١١٢,١٦٠,٠٠٠(المخمنة  اإليرادات
بمناسبة استالم القسم األكبر من القسط المستحق على دينارا عن التخمينات المصدقة ) ٨,٥٣٩,٩٧٩(بزيادة 

 ١٩٦١وقيده في حساب السنة ، ١٩٦٢آذار  ٢٩سنة المالية في يوم الربع األخير من ال شركات النفط عن
الذي زيدت بموجبه رسوم الكمارك والمكوس على المشروبات ، ١٩٦١لسنة  ١٨وصدور القانون رقم  ،المالية

                                                            

 ١٤٩ص، القسم األول، ١٩٦١مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ١(
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٢١٧ 
 

ن زيادة أغير دينارا ) ٨,٧٣٥,٠٠٠( مالي قدره لعجز فقد توقع حصول عجزما اأ، )١(الروحية والسكاير والبنزين 
قد أدت إلى تغطية العجز  ،والضغط على المصروفات اإلدارية من جهة أخرى ،اإليرادات الحقيقية من جهة

إما ، )٢( المالية السنةهذه خالل  دينارا )١,٥١١,٨٩٨(وحصول زيادة في اإليرادات عن المصروفات بمبلغ 
  .يبين ذلك بالتفصيل ) ٤٢(فالجدول رقم ، المالية ١٩٦١سنة ل المؤقتة لخطة االقتصاديةاتخصيصات 

  )٣(المالية  ١٩٦١لسنة  المؤقتة يصات الخطة االقتصاديةيبين تخص )٤٢(رقم جدول 

النسبة المئوية   األبواب
  للصرف

 ١٩٦١االعتماد المقرر لسنة 
  دينار

  ١٩٦١المصروفات الحقيقية لسنة 
  دينار - فلس 

  التوفير أو التجاوز
  دينار - فلس 

  ٠٨٤/٢٤٩٠٢٦٧٩  ٩١٦/٧٣٣٧٩٦٧  ٣٢٢٤٠٦٤٧  ١٤,٢٤  الدائرة الزراعية
  ٧٣٤/٢٣٥١٧٩٢٦  ٢٦٦/٥١٣٠٢٦٨  ٢٨٦٤٨١٩٥  ٩,٩٦  الدائرة الصناعية

  ٠٠٣/٦٧٧٣٣٥٨٤  ٩٩٧/١٢٠٠٨٤٩١  ٧٩٧٤٢٠٧٦  ٢٣,٣١  دائرة النقل والمواصالت
  ٠٣٢/٥٠٢١٥٨٩٨  ٩٦٨/٨٤٤٥٦١٦  ٥٨٦٦١٥١٥  ١٦,٣٩  دائرة اإلسكان والمصايف

  ٦٤٣/٢٤٨٧٨٠٤٧  ٣٥٧/٩٨٥٨٨٩٩  ٣٤٧٣٦٩٤٧  ١٩,١٤  المباني العامة دائرة
  ٧٨٣/١٨٩٨٤٣١٦  ٢١٧/٦٠٠١٧٣  ١٩٥٨٤٤٩٠  ١,١٦  دائرة الصحة العامة
  ٢٠٩/١٦٩٨٢٧٥١  ٧٩١/٢٤٥٢٥١٦  ١٩٤٣٥٢٦٨  ٤,٧٦  الدائرة الثقافية
  ٠٠٠  ٣٦٤/٥٦٦٨٥٦٣  ٣٦٤/٥٦٦٨٥٦٣  ١١,٠٠  االحتياط

  ٠٠٠/٢٣٦٣٠٩٠  ٠٠  ٢٣٦٣٠٩٠  ٠٠  مشاريع االتفاقية العراقية السوفيتية
  ٠٠٠  ٥٢٤/١٩٧١٩  ٥٢٤/١٩٧١٩  ٠٠  فوائد القروض المسددة

  ٤٨٨/٢٢٩,٥٧٨,٢٩٣  ٤٠٠/٥١,٥٢٢,٢١٧  ٨٨٨/٢٨١,١٠٠,٥١٠  ١٠٠  المجموع

المالية بنفس األسس العامة السابقة مع  ١٩٦٢التزمت وزارة المالية عند إعداد الئحة قانون ميزانية       
 ةالتضخم وصيانة أرصدة البلدان األجنبية وتطوير وسائل تحقيق األهداف المقصودمضاعفة االهتمام بمكافحة 

وأوضحت المذكرة اإليضاحية إلى اتخاذ التدابير الواجب ، المقبلة المالية المتوقعة خالل السنة بما يالءم الظروف
جديدا  إجراءاوقد اتخذت وزارة المالية ، )٤( الشاغرةو  الدوائر وٕالغاء الوظائف الزائدةمالكات إتباعها إلعادة تنسيق 

على أفضل العامة وتنسيق استعمالها  األموالالضرورة ولحشد  أحوالالعام وقصره على  اإلنفاقللحد من مدى 
لسنة  ٨٣ولتنمية موارد الدولة خارج القطاع النفطي فلهذه اإلغراض مجتمعة استصدر قانون رقم ، وجه ممكن

                                                            

 ) ٤(ملحق رقم : ينظر ١٩٦١عن إيرادات سنة للمزيد من التفصيل )  ١(
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٢(

، الجهاز المركزي لإلحصاء، ١٩٧٠-١٩٦٠كتاب الجيب اإلحصائي ، وزارة التخطيط، الجمهورية العراقية، ١ص، المالية ١٩٦١
  ٢٠٩ص، )١٩٧٢، بغداد(
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٣(

 ٨٢ص.٢٢ص، ١٩٦٤، بغداد، مطبعة الحكومة ،المالية ١٩٦١ادية المؤقتة لسنة عن حسابات الخطة االقتص
  ١٤ص، المالية ١٩٦٢مذكرة إيضاحية حول ميزانية الجمهورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية) ٤(
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٢١٨ 
 

الئحة قانون ميزانية ، ١٩٦٢ آذار ٢٥والمؤرخ في  ٢٥٠ارة المالية كتابها المرقم قدمت وز وقد ، )١(١٩٦١
من قبل مجلس  عليهاالتعديالت المطلوبة  وٕاجراءوبعد مناقشتها ، الجمهورية العراقية والميزانيات الملحقة بها

ميزانية في تاريخ  أضخمة وتعد ميزانية هذه السن، )٢(المالية  ١٩٦٢لسنة  ١٥بموجب القانون رقم أقرت  ،الوزراء
بنفقات تخمينية قدرها  قياسيا لم يسبق له مثيل فقد نظمتالعراق فقد وصلت اعتماداتها المخمنة حدا 

من % ٢,٣دينارا أو بنسبة ) ٢,٩٥١,١٨٤(قدره أضيف إليه بعد ذلك مبلغ ، )٣(دينارا) ١٢٧,٠٠٣,٩٤٥(
) ١٢٩,٩٥٥,١٢٩(ع االعتمادات المقررة لهذه السنة مجمو  فأصبح، اإلضافةاالعتماد المصدق بموجب قوانين 

وبهذا حصلت وفرة مالية قدرها  ،دينارا) ١٢٨,٤٠٠,٩٤٨(بلغت المصروفات الحقيقية منه ، دينارا
  . المالية ١٩٦٢لسنة  االعتياديةالميزانية  اعتمادات يبين) ٤٣(والجدول رقم  ،)٤( دينارا) ١,٥٥٤,١٨١(

  )٥( المالية ١٩٦٢لسنة  االعتياديةالميزانية  اعتمادات يبين) ٤٣(جدول رقم                 

  النسبة المئوية االعتمادات النهائية اإلضافة أو التنزيل تخمينات الميزانية العنوان األبواب
  ٦,١٦ ٨٠٠٣٥٠٠ ١٥٠٠٠٠٠ ٦٥٠٣٥٠٠ رواتب التقاعد والمكافآت التقاعدية  ١
ـــــ ٢٥٠٠ ٥٤٥٥٠ ديوان القصر الجمهوري ٢   ٠,٠٤ ٥٢٠٥٠ ــــ
  ٠,٠٤ ٤٩٥٩٥ ٠٠ ٤٩٥٩٥ ديوان مراقبة الحسابات العامة  ٣
  ٠,٠٧ ٨٧٨٣٠ ـــــــ ٨٤٠٠ ٩٦٢٣٠ ديوان مجلس الوزراء  ٤
  ٠,٠٤ ٤٦٥٥٠ ٠٠ ٤٦٥٥٠ مجلس الخدمة  العامة  ٥
  ١,١٦ ١٥٠٧٣٣٠ ـــــــــ ٣٣٢٠٠٠ ١٨٣٩٣٣٠ وزارة الخارجية  ٦
  ٤,٨٧ ٦٣٢٣٨٠٥ ٦٧٧٨١٥ ٥٦٤٥٩٩٠ وزارة المالية  ٧
  ٠,٩٩ ١٢٩٠٨٢٠ ــــــــ ٧٤٦٨٠ ١٣٦٥٥٠٠ وزارة الداخلية  ٨
  ١,٠١ ١٣٠٨٨٨٠ ٠٠ ١٣٠٨٨٨٠ وزارة اإلرشاد  ٩
  ٧,٨٤ ١٠١٩١٤٠٠ ـــــــ ٤٠٠٠ ١٠١٩٥٤٠٠ دائرة الشرطة  ١٠

                                                            

ت المستقلة بعرض ميزانياتها على وزارة المالية ألزمت بموجب هذا القانون جميع المصالح والدوائر شبه الرسمية ذات الميزانيا) ١(
ووضعت قاعدة واضحة لرد الفائض عن رؤوس أموالها ، وأخضعت إرباحها لضريبة الدخل، واستحصال مصادقتها عليها

 رويتيس، واحتياطياتها إلى خزينة الدولة بدال من المصارف بحيث يحد مما لتلك الموجودات من اثأر توسعية في حركة االئتمان
مذكرة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية: للدولة استعمال الموجودات الفائضة في مواجهة الحاجات اآلنية للخزينة للمزيد ينظر

  ١٥ص، المالية ١٩٦٢إيضاحية حول ميزانية الجمهورية العراقية للسنة 
 ١٩٦٢آذار  ٢٦لوزراء المتخذة في قرارات مجلس ا، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د) ٢(
مطبعة ، المالية ١٩٦٢قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٣(

 ١ص، )١٩٦٢، بغداد(، الحكومة
 ١ص، ١٩٦٢لسنة ية التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراق، وزارة المالية، و.ك.د) ٤(
قانون ميزانية ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: ل من إعداد الباحث باالعتماد علىالجدو ) ٥(

امة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات الع، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ١ص، المالية ١٩٦٢الجمهورية العراقية لسنة 
 ٣٢ص، المالية ١٩٦٢عراقية للسنة عن حسابات الجمهورية ال
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  ١,٤٠ ١٨١٦٦٨٩ ـــــــ ٣٨٩٦١ ١٨٥٥٦٥٠ وزارة الشؤون االجتماعية  ١١
  ٥,٨٠ ٧٥٣٨٣٣٠ ٠٠ ٧٥٣٨٣٣٠ وزارة الصحة  ١٢
  ٣٠,٠١ ٣٩٠٠٠٠٠٠ ٠٠ ٣٩٠٠٠٠٠٠ وزارة الدفاع  ١٣
  ١,٦٦ ٢١٥٩٢٠٠ ٠٠ ٢١٥٩٢٠٠ وزارة العدل  ١٤
  ١٩,٢٤ ٢٥٠٠٣٣٠٠ ١٢٥٣٣٠٠ ٢٣٧٥٠٠٠٠ وزارة المعارف  ١٥
  ٠,١٦ ٢١٠٤١٠ ٠٠ ٢١٠٤١٠ وزارة التجارة  ١٦
  ٢,١٨ ٢٨٣٧٢٢٠ ــــــــ ٤٩٨٤٠ ٢٨٨٧٠٦٠ وزارة الزراعة  ١٧
  ٣,٤٣ ٤٤٥٨٢٦٠ ــــــــ ٢٢٩٣٠٠ ٤٦٨٧٥٦٠ وزارة المواصالت  ١٨
  ٠,١١ ١٤٤٥٥٠ ٥٤٠٠ ١٣٩١٥٠ وزارة البلديات  ١٩
  ٠,٦٣ ٨٢٠٢٥٠ ـــــــ ١٠٩٤٨٠ ٩٢٩٧٣٠ وزارة اإلشغال واإلسكان  ٢٠
  ٠,٠١ ١٠٣٣٠ ــــــــ ٢٧٥٠ ١٣٠٨٠ وزارة اإلصالح الزراعي ٢١
  ٠,٢٦ ٣٣٦٠٨٠ ـــــــ ٢٨٠٥٠ ٣٦٤١٣٠ وزارة النفط  ٢٢
  ٠,٢٤ ٣١٦٩٣٠ ـــــــ ٩٦٤٥٠ ٤١٣٣٨٠ وزارة التخطيط  ٢٣
  ٠,٢٩ ٣٧٠٩٩٠ ــــــــ ٢٩٧٥٠ ٤٠٠٧٤٠ وزارة الصناعة  ٢٤
  ٧,٠٢ ٩١٢٥٨٣٠ ٨٢٥٨٣٠ ٨٣٠٠٠٠٠ اإلدارة المحلية والبلديات  ٢٥
  ٥,٣٤ ٦٩٤٥٠٠٠ ـــــــ ٣٠٥٠٠٠ ٧٢٥٠٠٠٠ المشاريع األخرى  ٢٦

  ١٠٠ ١٢٩٩٥٥١٢٩ ٢٩٥١١٨٤ ١٢٧٠٠٣٩٤٥ المجموع 

  

   

  

  
              

  ١٩٦٢ – ١٩٥٨النهائية للموازنة العامة واإليرادات  االعتماداتيبين ) ٧(شكل رقم              

المالية زادت على اعتمادات السنة الماضية بمبلغ  ١٩٦٢ن اعتمادات سنة أ من الجدول أعاله حظيل       
بمتطلبات بناء جيش وطني على  لإليفاءحصلت زيادة في تخصيصات وزارة الدفاع ، دينارا) ٨,٥٦٦,٩٢٢(

زيادة في تخصيصات وال ،وتسليحه من مختلف المناشئ العالمية وٕاعداده وفق عقيدة وطنية ال فئويةحديثة  أسس
وزارة المعارف نتيجة للتوسعة التي جرت في اإلدارة والمدارس على اختالف مراحلها وأنواعها وفقا للخطة 

وهناك زيادات أخرى في ، نتيجة التوسع في إعمالهاكما حصلت زيادة في نفقات اإلدارات المحلية ، المرسومة
في مجاالت الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية وسائر بعض أبواب الميزانية اقتضتها التوسعات الطبيعية 

  .ة األخرى في حين قلصت أبواب أخرىمرافق الدول
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٢٢٠ 
 

وهي تزيد على تخمينات  ،دينارا) ١١٨,٤٥٦,٢٨٤( قدره بمبلغفقد خمنت المالية  ١٩٦٢إيرادات سنة ما أ      
وبذلك  ،دينارا) ١١٤,٧٠٨,٥٩٣(الحقيقية منها  بلغت اإليرادات، دينارا) ٦,٢٩٦,٢٨٤(السنة الماضية بمبلغ 

في إيرادات ضريبة الدخل من شركات كان سببه النقص الملحوظ ، )١(دينارا ) ٣,٧٤٧,٦٩١(ظهر نقص قدره 
الزيادة في النفط وٕايرادات الكمارك والمكوس فضال عن النقص في إيرادات الضرائب األخرى الناجم عن 

جهة أخرى أدت بالنتيجة إلى حصول عجز هة وقلة اإليرادات الحقيقية من ازدياد الصرف من جإن ، التخمين
يبين ذلك ) ٤٤(فالجدول رقم  المؤقتة  االقتصاديةا تخصيصات الخطة إم، )٢(دينارا ) ١٣,٦٩٣,٣٥٥( قدره

  .لبالتفصي
  )٣(لمالية ا ١٩٦٢لسنة  المؤقتة صات الخطة االقتصاديةيخصتيبين  )٤٤(رقم جدول            

  األبواب
النسبة 
المئوية 
  للصرف

االعتماد المقرر 
  دينار ١٩٦٢لسنة 

  اإلضافات
  دينار

االعتمادات 
  المنقحة دينار

  

المصروفات الحقيقية 
  ١٩٦٢لسنة 
  دينار - فلس 

  التوفير أو التجاوز
  دينار - فلس 

  ٤٥٧/٢٩٣٧٣٣١٢  ٥٤٣/٦٣٠٢٢٧٨  ٣٥٦٧٥٥٩١  ١٥٤٩٦٥٩١  ٢٠١٧٩٠٠٠  ١٠,٦٣  الدائرة الزراعية -الباب األول
  ٠٨٥/٢٦٠٨٩٧٥١  ٩١٥/١٠٣٢٦٥٢٩  ٣٦٤١٦٢٨١  ١١٧٤١٢٨١  ٢٤٦٧٥٠٠٠  ١٧,٤٢  الدائرة الصناعية -الباب الثاني

دائرة النقل  -الباب الثالث
  ١٠٣/٣٧٢٥٩٢٤٢  ٨٩٧/١٥٧٩٢٤٧٧  ٥٣٠٥١٧٢٠  ٢٠٦٤١٧٢٠  ٣٢٤١٠٠٠٠  ٢٦,٦٣  والمواصالت

دائرة المباني  - الباب الرابع
  ٨٦٢/٢٨٦٣٥٠٦٨  ١٣٨/٢٦٣٨٣٤٣٨  ٥٥٠١٨٥٠٧  ٢٤٢٢٦٥٠٧  ٣٠٧٩٢٠٠٠  ٤٤,٤٩  اإلسكان

تسديد إقساط  - الباب الخامس
  ٦٠٥/٠٠  ٣٩٥/٤٩٢١٩٠  ٤٩٢١٩١  ٠٠  ٤٩٢١٩١  ٠,٨٣  وفوائد القروض

  ١١٢/١٢١,٣٥٧,٣٧٥  ٨٨٨/٥٩,٢٩٦,٩١٤  ١٨٠,٦٥٤,٢٩٠  ٧٢,١٠٦,٠٩٩  ١٠٨,٥٤٨,١٩١  ١٠٠  المجموع

خطوة كبيرة إلى اإلمام فيما يتعلق ، ١٩٥٨تموز  ١٤ن الميزانيات العامة التي تلت ثورة أقول يمكن ال       
ن نالحظ أانه من المهم جدا  أال، بازدياد مجموع قيمها واقترابها من المبالغ المطلوبة إلشباع الحاجات الملحة

على عوائد النفط فقد ازدادت  )١٩٦٣ -١٩٥٨(األول استمرار اعتماد الميزانيات العامة في العهد الجمهوري 
وان االتجاه االستهالكي ال ، يةعوائد النفطإيرادات المن مجموع % ٥٠إلى %  ٣٠إيرادات الميزانية العامة من 

ويتضح ذلك من مجموع الرواتب ومخصصات غالء  ،يزال يمثل الصفة الرئيسية لمصروفات الميزانية االعتيادية
فضال عن انتهاج ميزانيات العهد ، غت أكثر من حصة الميزانية من عوائد النفطالمعيشة والرواتب التقاعدية قد بل

  .   الجمهوري سياسة العجز المالي المخطط 

  

  
                                                            

  ٤٨ص.٤٧ص، المصدر السابق، عبد الرحمن الحبيب، ٩٤ص.٩٠ص، ١٩٦٢مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ١(
 ) ٥(ملحق رقم : ينظر ١٩٦٢عن إيرادات سنة  للمزيد من التفصيل) ٢(
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول نقال عن) ٣(

 ٢ص، )١٩٦٤، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية١٩٦٢االقتصادية المؤقتة لسنة 
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٢٢١ 
 

  المبحث الرابع
 )١٩٦٨ - ١٩٦٣(وزارة المالية وموازنات الوزارات والهيئات الحكومية 

أثرت تأثيرا مباشرا في حياة البالد االقتصادية  مهمةورية العراقية تطورات سياسية شهدت الجمه       
 ففي مطلع هذه السنة شهدت البالد أوضاع سياسية مؤثرة على مجمل النشاط االقتصادي للبالد، واالجتماعية

 ١٨ومن ثم إحداث حركة ، واإلطاحة بحكومة الزعيم عبد الكريم قاسم، ١٩٦٣شباط  ٨تمثلت بوقوع انقالب 
فضال عن حوادث الشمال مما أدى إلى حصول نوع من عدم االستقرار كان له تأثيره ، )١(١٩٦٣تشرين الثاني 

وعلى اثر تلك اإلحداث انحسر رأس ، السيئ في اإلنتاج وتوقعات المنتجين والنشاط االقتصادي بصورة عامة
  .)٢(المال الخاص عن بعض مجاالت العمل 

ن أرقام هذه الميزانية وضعت أ ،المالية ١٩٦٣انية سنة وبالرغم من ذلك أوضحت المذكرة اإليضاحية لميز       
وتميزت الميزانية ، لتعكس سياسة اإلصالح والتطوير التي رسم خطوطها وحدد عناصرها المنهاج الحكومي

الجديدة بمميزات خاصة بالنسبة إلى الميزانيات السابقة إذ حشدت جميع اإلمكانيات المالية للدولة النجاز 
يتطلع إليها أبناء الشعب وركزت الميزانية الجديدة على الخدمات األساسية ال سيما التعليم اإلصالحات التي 

والصحة والخدمات االجتماعية إذ أرصدت لها اعتمادات إضافية لتحقيق انطالقة واسعة في هذه المجاالت 
فاق أموال الدولة في وضغطت إلى أقصى حد على النفقات االستهالكية غير الضرورية وذلك لتأمين إن، الحيوية

 - ١٩٥٨( خالل المدةمادات الميزانية العامة فقد ارتفعت اعت، )٣(أفضل الوجوه والحصول على أعظم نفع منها 
حيث أصبح من ، %٨٣وزاد عدد موظفي الدولة ومستخدميها خالل المدة ذاتها بنحو % ٨٠بنسبة  )١٩٦٢

                                                            

فقد اتسعت ، ١٩٦٣شباط  ٨نتيجة للتطورات التي مر بها العراق منذ انقالب ، ١٩٦٣تشرين الثاني سنة  ١٨في  حركة وقعت) ١(
وبين المدنيين ، هوة الخالف بين أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث المنحل وخاصة بين علي صالح السعدي وحازم جواد

وغياب القيادة الجماعية ، ى وال سيما الشيوعيون وحركة القوميين العربوالعسكريين وبين الحزب والقوى الوطنية والقومية األخر 
إضافة إلى ممارسات الحرس القومي القمعية التي أدت إلى نفور الشارع ، داخل الحزب والتكتالت التي كانت واضحة في القيادة

ة يعبر عن نفسه بفتح الباب لكل قارع العراقي من جراء تلك الممارسات وتحوله إلى قوة مقابلة للجيش ومنظمة عسكرية معادي
زيادة على الدور الذي أداه عبد السالم عارف رئيس الجمهورية في إذكاء هذه الخالفات ، ورفضهم لالنتقادات التي وجهت لهم

ارف وبناء على الخطة المرسومة قام عبد السالم ع، بهدف تعزيز سيطرته على الدولة بمساندة جمال عبد الناصر لضرب البعثيين
باالستيالء على مرسالت اإلذاعة  ١٩٦٣تشرين الثاني لسنة  ١٨مع أعوانه في الساعة السادسة صباحا من يوم االثنين الموافق 

وفرض منع ، ووضع الجيش في حالة إنذار قصوى، وحل وٕالغاء الحرس القومي فورا قيادة ومقرات وٕافرادا، والتلفزيون في بغداد
ثورة نصيف جاسم ، ١٤ص.٥ص، ٧ج، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، اس حميديالتجوال للمزيد ينظر جعفر عب

، بغداد(، مؤسسة ثائر العصامي، ١ط، ١٩٦٨- ١٩٥٨التطورات السياسية في العراق في العهد الجمهوري األول ، الربيعي
  ٣٨ص.٣٥ص، )٢٠١٥

، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٣ر تخمينات الميزانية العامة لسنة تعليمات تحضي، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية) ٢(
 ١ص، )١٩٦٣، بغداد(
  ١ص، المالية ١٩٦٣مذكرة إيضاحية حول ميزانية الجمهورية العراقية لسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية) ٣(
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٢٢٢ 
 

المالية ضرورة استبعاد المصروفات غير  ١٩٦٣نية سنة المحتم إن يؤخذ بنظر االعتبار في تنظيم تخمينات ميزا
  .)١(المهمة 

الئحة قانون ميزانية  ،المالية ١٩٦٣آذار  ٢٠والمؤرخ في  ٤٢٢رقم المفي قدمت وزارة المالية كتابها        
وبعد المداولة أقرت من قبل ، الجمهورية العراقية والميزانيات الملحقة بها للسنة المذكورة إلى ديوان مجلس الوزراء

وجرى الصرف قبل ذلك من بداية الشهر حتى ، المالية ١٩٦٣لسنة  ٢٢بموجب القانون رقم ، )٢(مجلس الوزراء 
المالية وفقا لمنشور وزارة المالية المرقم  ١٩٦٢من اعتمادات السنة  ١/١٢يوم صدور القانون المذكور بنسبة 

حكام المادة الرابعة المعدلة من قانون أصول أالصادر استنادا إلى ، ١٩٦٣آذار  ٣٠والمؤرخ في  ٤٦٣٥
ا دينار ) ١٣٤,٩٠٦,٨٦٠(ورصد للميزانية عند تصديقها مبلغ قدره ، )٣( ١٩٤٠لسنة  ٢٨المحاسبات العامة رقم 

أي ما ، دينارا) ٢١,٦٠٩,٧٥٥(أضيف إليه بعد ذلك مبلغ قدره ، )٤(المالية  ١٩٦٣لسد نفقات الدولة خالل السنة 
لسنة  ٣٠وقانون رقم  ،١٩٦٣لسنة  ١٥٧من االعتمادات المصدقة بموجب قوانين اإلضافة رقم % ١٦يعادل 
بلغت المصروفات ، رادينا) ١٥٦,٥١٦,٦١٥(فأصبح مجموع االعتمادات المقررة لهذه السنة ، المالية  ١٩٦٤

) ٧,٤٩١,١٣٧(وعليه فان االعتمادات المخصصة قد سجلت زيادة قدرها ، دينارا) ١٤٩,٠٢٥,٤٧٨(الحقيقية منه
دينارا بالنسبة إلى النفقات الحقيقية بسبب عدم إمالء الشواغر وٕاتباع اغلب الوزارات جانب االقتصاد في النفقات 

  .المالية  ١٩٦٣ين اعتمادات الميزانية االعتيادية لسنة يب) ٤٥(والجدول رقم ، )٥(

  )٦(المالية  ١٩٦٣يبين اعتمادات الميزانية االعتيادية لسنة ) ٤٥(جدول رقم               

 النسبة المئوية االعتمادات النهائية اإلضافة أو التنزيل تخمينات الميزانية العنوان األبواب
 ٦,٢١ ٩٧٢١٥٠٠ ١٧٢٠٠٠٠ ٨٠٠١٥٠٠ التقاعديةرواتب التقاعد والمكافآت  ١
 ٠,١٧ ٢٥٨٤٧٠ ٠٠ ٢٥٨٤٧٠ ديوان القصر الجمهوري ٢
 ٠,٠٣ ٤٣٨٥٠ ــــ ٦٧٥٠ ٥٠٦٠٠ ديوان مراقب الحسابات العام ٣

                                                            

  ٢ص.١ص، المالية ١٩٦٣خمينات الميزانية العامة لسنة تعليمات تحضير ت، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، و.ك.د) ١(
، ١٩٦٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، ١٩٦٣نيسان  ٣قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د) ٢(

 ٧٨ص
 ١٩٦٣ات الجمهورية العراقية لسنة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حساب، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٣(

 ٥ص، المالية
مطبعة ، المالية ١٩٦٣قانون ميزانية الجمهورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٤(

 ١ص، )١٩٦٣، بغداد(، الحكومة
 ٢٢٣ص، ١٩٦٤ المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة، وزارة التخطيط) ٥(
قانون ميزانية ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٦(

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ١ص، المالية ١٩٦٣الجمهورية العراقية للسنة 
مذكرة إيضاحية حول ميزانية ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، ٣٩ص، المالية ١٩٦٣عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 

 ١٩ص، المالية ١٩٦٣الجمهورية العراقية لسنة 



  )١٩٦٨ - ١٩٦٣(كومية ــــــــــيئات الحـــــــــــوزارات والهـــــــــــــالية وموازنات الـــــــــــــــوزارة الم: رابعـــــالمبحث ال
  

  
 

٢٢٣ 
 

 ٠,٠٦ ٩٨٢٠٠ ٤٧٠ ٩٧٧٣٠ ديوان مجلس الوزراء ٤
 ٠,٠٣ ٤٨٣٥٠ ٠٠ ٤٨٣٥٠ مجلس الخدمة ٥
 ١,٠٦ ١٦٥٨٤٣٠ ــــ ١٩٢٥٧٠ ١٨٥١٠٠٠ وزارة الخارجية ٦
 ٣,٨٠ ٥٩٤٣٣٨٠ ــــ ٨٨٠١٠ ٦٠٣١٣٩٠ وزارة المالية ٧
 ٠,٩٣ ١٤٦١١٢٠ ٩٠٥٠ ١٤٥٢٠٧٠ وزارة الداخلية ٨
 ٠,٨٦ ١٣٥٠٣٠٠ ٠٠ ١٣٥٠٣٠٠ وزارة اإلرشاد ٩
 ٧,٦٦ ١١٩٩١٨٥٠ ١٥٢١٠٥٠ ١٠٤٧٠٨٠٠ دائرة الشرطة ١٠
 ١,٢٣ ١٩٢٥١٥٥ ــــ ٣٧٢٧٥ ١٩٦٢٤٣٠ وزارة العمل والشؤون االجتماعية ١١
 ٤,٨٤ ٧٥٧٨٤٠٠ ــــ ٧٥٣٠٠٠ ٨٣٣١٤٠٠ وزارة الصحة ١٢
 ٣٣,٩١ ٥٣٠٨١٠٠٠ ١٤٠٨١٠٠٠ ٣٩٠٠٠٠٠٠ وزارة الدفاع ١٣
 ١,٤٠ ٢١٨٧٤٥٠ ــــ ١٩٧٨٠ ٢٢٠٧٢٣٠ وزارة العدل ١٤
 ١٦,٦١ ٢٦٠٠٠٨٧٥ ـــ ٩٩٩١٢٥ ٢٧٠٠٠٠٠٠ وزارة التربية والتعليم ١٥
 ٠,١٢ ١٩١٩٥٠ ــــ ١٥١٣٠ ٢٠٧٠٨٠ وزارة االقتصاد ١٦
 ١,٥٧ ٢٤٥٨٢٣٠ ــــ ٤٠٨٧٧٠ ٢٨٦٧٠٠٠ وزارة الزراعة ١٧
 ٢,٩٥ ٤٦١٢٦٣٠ ـــ١٦٢٢٤٠ ٤٧٧٤٨٧٠ وزارة المواصالت ١٨
 ٠,٠٩ ١٤٠٣٧٠ ــــ ١٤٨٤٠ ١٥٥٢١٠ وزارة الشؤون البلدية والقروية ١٩
 ٠,٥٣ ٨٣٢٢٤٠ ــــ ١٢٤٦٩٠ ٩٥٦٩٣٠ وزارة اإلشغال واإلسكان ٢٠
 ٠,٠١ ١٢١٧٠ ٠٠ ١٢١٧٠ اإلصالح الزراعيوزارة  ٢١
 ٠,١٩ ٣٠٠٠٣٥ ــــ ٥٣٢٩٥ ٣٥٣٣٣٠ وزارة النفط ٢٢
 ٠,٢٠ ٣٠٦٨٥٠ ــــ ٥٣٨٠٠ ٣٦٠٦٥٠ وزارة التخطيط ٢٣
 ٠,٢٢ ٣٤٨٣١٠ ـــــ ٤٨٠٤٠ ٣٩٦٣٥٠ وزارة الصناعة ٢٤
 ٦,٢٠ ٩٧٠٠٠٠٠ ٩٥٠٠٠٠ ٨٧٥٠٠٠٠ اإلدارة المحلية والبلديات ٢٥
 ٩,١١ ١٤٢٦٥٥٠٠ ٦٣٠٥٥٠٠ ٧٩٦٠٠٠٠ المشاريع األخرى ٢٦

 ١٠٠ ١٥٦٥١٦٦١٥ ٢١٦٠٩٧٥٥ ١٣٤٩٠٦٨٦٠ المجموع

المالية زادت على اعتمادات السنة الماضية  ١٩٦٣ن اعتمادات سنة أيالحظ من الجدول أعاله         
عليه حصلت زيادات ملحوظة في تخصيصات معظم أبواب الميزانية بالنسبة لما كانت ، دينارا) ٢٦,٥٦١,٤٨٦(

خالل السنة الماضية كان معظمها في نفقات وزارة الدفاع وذلك وفقا للخطة المرسومة لتعزيز القدرات العسكرية 
كذلك حصلت زيادة في نفقات قوات الشرطة وألمن ورواتب ، للجيش العراقي وبناءه وٕاعداده وفق األسس الحديثة

ون االجتماعية والخدمات الصحية وهناك زيادات في بعض المتقاعدين والمكافآت التقاعدية والتعليم والعمل والشؤ 
  .أبواب الميزانية اقتضتها الظروف في سائر مرافق الدولة 

ثم ، دينارا عند تنظيم الميزانية) ١٢٠,٣٣٦,٨٠٠(المالية فقد خمنت بمبلغ قدره  ١٩٦٣إما إيرادات سنة       
فأصبح مجموع ، ١٩٦٤لسنة  ٣٠قانون رقم بموجب ، دينارا) ٤,٧٥٠,٠٠٠(أضيف إليها بعد ذلك مبلغ 

وقد ، دينارا) ٦,٦٣٠,٥١٦(وبهذا فهي تزيد على تخمينات السنة الماضية ، دينارا) ١٢٥,٠٨٦,٨٠٠(التخمينات 
نتيجة الزيادة في ، )١(دينارا ) ١,٦٨٦,٥٥٦(أي بزيادة قدرها  ،دينار) ١٢٦,٧٧٣,٣٥٦(بلغت اإليرادات الحقيقية 

                                                            

 ٣٩٣ص، ١٩٦٥المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة ، وزارة التخطيط) ١(
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والزيادة في عوائد النفط بسبب زيادة التصدير من جهة ، المؤسسات والمشاريع الحكوميةإيرادات الباب الثامن 
بدال % ٥٠وارتفاع نسبة حصة الميزانية العامة من عوائد النفط خالل هذه السنة من جهة أخرى وذلك بجعلها 

ز حقيقي قدره إن التوسع باإلنفاق أدى إلى حصول عج، )١(الذي كانت عليه خالل السنة الماضية % ٤٩من 
  .)٢(غير إن آثار تلك االنعكاسات خفت عند تسلم مبلغ القرض الكويتي ، دينارا) ٢٢,٢٥٢,١٢٢(

 ،ن مقدار العجز في موازنة هذه السنة كان أكثر جسامة مما هو في ميزانيات السنوات السابقةأيالحظ       
وسبب ذلك الظروف التي مرت بها ، رغم إن وزارة المالية استمرت في ممارسة سياسة الضغط على المصروفات

البالد خالل هذه السنة التي حتمت زيادة المصروفات بنسبة كبيرة ال تتناسب مع اإليرادات المحصلة وقد سبب 
ما تخصيصات الخطة االقتصادية المؤقتة إ، )٣(ذلك انعكاسات غير مريحة على الوضع المالي والنقدي للحكومة 

  .يبين ذلك بالتفصيل ) ٤٦(فالجدول رقم ، المالية ١٩٦٣لسنة 

  )٤(المالية  ١٩٦٣يبين تخصيصات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ) ٤٦(جدول رقم           

 األبواب
النسبة 
المئوية 
 للصرف

االعتماد المقرر 
 دينار ١٩٦٣لسنة 

  اإلضافات
 دينار

االعتمادات 
  المنقحة دينار

 

المصروفات الحقيقية 
  ١٩٦٣لسنة 
 دينار - فلس 

  التوفير أو التجاوز
 دينار - فلس 

 ٢٣٢/٤٥٤١٩٧٠٥ ٧٦٨/٤٥٠٦٨٥٣ ٤٩٩٢٦٥٥٩ ٢٧١٦٦٥٥٩ ٢٢٧٦٠٠٠٠ ٨,٣١ الدائرة الزراعية  -الباب األول
 ٨٦٢/٥٥٥٤٩٩٥٧ ١٣٨/٩٥٢٩٤٨٦ ٦٥٠٧٩٤٤٤ ٢٥٤٧٢٤٤٤ ٣٩٦٠٧٠٠٠ ١٧,٥٦ الدائرة الصناعية  -الباب الثاني
دائرة النقل  -الباب الثالث
 والمواصالت

٠٣٨/٤٤٠٧١٧٨٥ ٩٦٢/١٨٣٢٠١٥٦ ٦٢٣٩١٩٤٢ ٣٢٥٩١٩٤٢ ٢٩٨٠٠٠٠٠ ٣٣,٧٧ 

دائرة المباني و  - الباب الرابع
 اإلسكان 

٧٤٦/٣٦٣٨٤٨٧٣ ٢٥٤/٢١٢٢٢٤٧١ ٥٧٦٠٧٣٤٥ ٣٢١٥٠٣٤٥ ٢٥٤٥٧٠٠٠ ٣٩,١١ 

 ٧٠٩/٠ ٢٩١/٦٧٦٠٧٥ ٦٧٦٠٧٦ ٠٠ ٦٧٦٠٧٦ ١,٢٥تسديد إقساط  - الباب الخامس

                                                            

 ) ٦(ملحق رقم : ينظر ١٩٦٣للمزيد من التفصيل عن إيرادات سنة ) ١(
مليون جنيها إسترلينيا وقد دفع القرض  ٣٠يبلغ مقداره  ١٩٦٤قرض عقدته الحكومة العراقية مع الكويت سنة : القرض الكويتي) ٢(

تتقاضى الكويت عنه أي فائدة ويجري  سنة وال ٥٢ومدته ، دفعة واحدة لحساب البنك المركزي العراقي لدى بنك انكلترا في لندن
باون إسترليني عدا القسط األخير حيث يكون مقداره ) ١,٥٧٨,٠٠٠(وقيمة كل قسط ، تسديد القرض بتسعة عشر قسطا

وتتعهد ، باون إسترليني ويستحق القسط األول بعد سبع سنوات من تاريخ دفع المبلغ إلى البنك المركزي العراقي) ١,٥٩٦,٠٠٠(
لعراقية بتسديد مبلغ القرض بالجنيه اإلسترليني القابل للتحويل محسوبا على أساس القيمة الذهبية للجنيه اإلسترليني الحكومة ا

المحررة من قبل صندوق النقد الدولي ولقد دفع القرض بقصد تمويل نفقات الميزانية االعتيادية وتعزيز الموجودات األجنبية في 
، العراق وقائع وأحداث، ٢٤٢ص.٢٤١ص، السياسة المالية في العراق، سعيد عبود السامرائي: العراق للمزيد من التفصيل ينظر

   ١٥٠ص، المصدر السابق، القسم الثاني
  ٢٤٦ص، كتاب الجيب السنوي، وزارة التخطيط، الجمهورية العراقية) ٣(
ديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة التقرير السنوي لم، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول نقال عن) ٤(

 ٤ص، )١٩٦٦، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٣االقتصادية المؤقتة لسنة 
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 القروضوفوائد 
 ٥٨٧/١٨١,٤٢٦,٣٢٢ ٤١٣/٥٤,٢٥٥,٠٤٣ ٢٣٥,٦٨١,٣٦٦ ١١٧,٣٨١,٢٩٠ ١١٨,٣٠٠,٠٧٦ ١٠٠ المجموع

، المالية إلى الضغط على المصروفات إلى أقصى حد ١٩٦٤عمدت وزارة المالية عند تنظيم ميزانية سنة       
وركزت على األمور ، دون اإلخالل بالخدمات األساسية وبالتوسعات الضرورية التي تقتضيها المصلحة العامة

جتماعية فخصصت لها اعتمادات األساسية ال سيما الدفاع الوطني والتعليم والصحة والشؤون االقتصادية واال
ومن جهة أخرى ضغطت إلى أقصى حد ممكن ، كبيرة تؤمن التوسع المطرد في هذه المجاالت الحيوية من جهة

على النفقات االستهالكية غير الضرورية مستهدفة من كل ذلك إن يكون إنفاق أموال الدولة في أفضل الوجوه 
وحذفت عدد غير قليل من الوظائف الشاغرة في المالكات مستهدفة معالجة ، )١(وللحصول على اكبر المنافع 

التضخم في الجهاز اإلداري ومراعية ضرورة إيجاد التعادل النسبي بين الكلفة واإلنتاج بحيث تؤدي الخدمات 
  .)٢(للجمهور وتنتج المواد بأقل كلفة ممكنة 

بموجبه ، ١٩٦٤لسنة  ٣١صدر قانون الميزانية العامة للجمهورية العراقية رقم ، ١٩٦٤ار آذ ٣٠وفي        
وهذا الرقم يزيد على تخمينات السنة الماضية ، دينارا) ١٤٤,٧١٩,٥٢٠(رصد لسد نفقات الدولة مبلغ قدره 

ين بموجب قوان ،دينارا) ٣٦,٥٣٣,٤٨٠(أضيف إليه بعد ذلك مبلغ قدره ، )٣(دينارا ) ٩,٨١٢,٦٦٠(بحوالي 
فأصبح مجموع االعتمادات النهائية لهذه السنة ، ١٩٦٥لسنة  ٤٢رقم  وقانون، ١٩٦٤لسنة  ١٧٠اإلضافة رقم 

وعليه فأن االعتمادات  ،دينارا) ١٨٠,١٢٤,٩٩٣(بلغت المصروفات الحقيقية منه ، دينارا) ١٨١,٢٥٣,٠٠٠(
ت الحقيقة العتماد بعض الوزارات دينارا بالنسبة إلى النفقا) ١,١٢٨,٠٠٧(المخصصة قد سجلت زيادة قدرها 

  .)٤(جانب االقتصاد في النفقات 

) ٢٤,٧٣٦,٣٨٥(المالية زادت على اعتمادات السنة الماضية بمبلغ قدره  ١٩٦٤إن اعتمادات سنة        
التقاعد شكلت نفقات وزارة الدفاع والشرطة والتربية والصحة والمالية واإلدارة المحلية والبلديات ورواتب ، دينارا

يبين اعتمادات الميزانية ) ٤٧(والجدول رقم ، والمكافات التقاعدية النسبة األكبر في التخصيصات المالية
  .المالية ١٩٦٤االعتيادية لسنة 

                                                            

، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٤تعليمات تحضير تخمينات الميزانية العامة لسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية) ١(
 ٢ص.١ص، )١٩٦٤، بغداد(
 ٨ص.١ص، المالية ١٩٦٤مذكرة إيضاحية حول ميزانية الجمهورية العراقية لسنة ، مديرية الميزانية العامة، ة الماليةوزار ) ٢(
مطبعة ، المالية١٩٦٤قانون ميزانية الجمهورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٣(

 ١ص ،)١٩٦٤، بغداد(، الحكومة
 ١٩٦٤التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٤(

  ٤٩ص، المصدر السابق، عبد الرحمن الحبيب، ٦ص، المالية
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  ١)( المالية ١٩٦٤لسنة  العتياديةتخصيصات الميزانية ا) ٤٧(قم جدول ر 
 النسبة المئوية عتمادات النهائيةاال اإلضافة أو التنزيل تخمينات الميزانية العنوان األبواب
 ٥,٣٨ ٩٧٥١٥٠٠ ٠٠ ٩٧٥١٥٠٠ رواتب التقاعد والمكافآت التقاعدية ١
 ٠,١١ ٢٠٢٢٠٠ ١٣٢٠ ٢٠٠٨٨٠ ديوان القصر الجمهوري ٢
 ٠,٠٥ ٩٠٠٣٠ ٠٠ ٩٠٠٣٠ ديوان مراقب الحسابات العام  ٣
 ٠,١٢ ٢٢٣٣١٠ ١١٨٦٠٠ ١٠٤٧١٠ ديوان مجلس الوزراء ٤
 ٠,٠٣ ٥٢٨٨٠ ١٧٠٠ ٥١١٨٠ مجلس الخدمة ٥
 ١,٠٩ ١٩٧٥٧٣٠ ٢٩٥١٠٠ ١٦٨٠٦٣٠ وزارة الخارجية ٦
 ٣,٩١ ٧٠٩١٠٧٠ ٣٤٠٤٠٠ ٦٧٥٠٦٧٠ وزارة المالية ٧
 ٠,٧٩ ١٤٣٥٨٧٠ ٦٠٠٠٠ ١٣٧٥٨٧٠ وزارة الداخلية  ٨
 ٠,٨٨ ١٥٩٥٦٨٦ ٢٣١٣٦ ١٥٧٢٥٥٠ وزارة اإلرشاد ٩
 ٨,٤٠ ١٥٢٢٢٤٩٠ ٣٤٢٩٠٠٠ ١١٧٩٣٤٩٠ دائرة الشرطة ١٠
 ١,٠٥ ١٩٠٧٩٤٠ ١٦٠٠٥٠ ١٧٤٧٨٩٠ وزارة العمل والشؤون االجتماعية ١١
 ٤,٤٥ ٨٠٧٠٨٧٠ ١١٨٣٠٠ ٧٩٥٢٥٧٠ وزارة الصحة ١٢
 ٢٩,٧٥ ٥٣٩٢٥٨٠٠ ٨٠٠٠٠٠٠ ٤٥٩٢٥٨٠٠ وزارة الدفاع ١٣
 ١,٢٤ ٢٢٥٣٢٥٠ ٠٠ ٢٢٥٣٢٥٠ وزارة العدل ١٤
 ٩,٨٧ ١٧٨٩٨٤٤٤ ـــ ٩٧٦٣٢٣٦ ٢٧٦٦١٦٨٠ وزارة التربية والتعليم ١٥
 ٠,١٣ ٢٢٧٩١٠ ـــ ٤٠ ٢٢٧٩٥٠ وزارة االقتصاد ١٦
 ١,٠١ ١٨٢٥٦٠٠ ٧٥٠ ١٨٢٤٨٥٠ وزارة الزراعة ١٧
 ٠,٧٣ ١٣١٩٢٧٠ ٠٠ ١٣١٩٢٧٠ وزارة المواصالت ١٨
 ٠,١٣ ٢٣٠٩١٠ ٠٠ ٢٣٠٩١٠ وزارة الشؤون البلدية والقروية ١٩
 ٠,٤٨ ٨٦٤٢٤٠ ٠٠ ٨٦٤٢٤٠ وزارة اإلشغال واإلسكان ٢٠
 ٠,٠١ ١٥٦٧٠ ٠٠ ١٥٦٧٠ الزراعيوزارة اإلصالح  ٢١
 ٠,١٨ ٣٢٨٠٧٠ ٠٠ ٣٢٨٠٧٠ وزارة النفط ٢٢
 ٠,١٨ ٣٢١١٤٠ ٠٠ ٣٢١١٤٠ وزارة التخطيط ٢٣
 ٠,٢٠ ٣٦٧٥٤٠ ٠٠ ٣٦٧٥٤٠ وزارة الصناعة ٢٤
 ٠,٠١ ١١١٢٠ ٠٠ ١١١٢٠ وزارة األوقاف ٢٥
 ١١,٦٤ ٢١١٠٥٠٠٠ ١١٣٥٥٠٠٠ ٩٧٥٠٠٠٠ اإلدارة المحلية والبلديات ٢٦
 ١٨,١٧ ٣٢٩٣٩٤٦٠ ٢٢٣٩٣٤٠٠ ١٠٥٤٦٠٦٠ المشاريع األخرى ٢٧
 ١٠٠ ١٨١,٢٥٣,٠٠٠ ٣٦,٥٣٣,٤٨٠ ١٤٤,٧١٩,٥٢٠ المجموع       

، )٢(دينارا ) ١٢٤,٨١٩,٧٦٠(المالية فقد خمنت عند تصديق الميزانية بمبلغ قدره  ١٩٦٤إما إيرادات سنة        
فأصبح مجموع  ،١٩٦٤لسنة  ١٧٠بموجب قانون رقم را دينا) ١٨,٤٠٠,٠٠٠(ثم أضيف إليها بعد ذلك مبلغ 

                                                            

قانون ميزانية ، مديرية الميزانية العامة، اليةوزارة الم، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ١(
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ١ص، المالية ١٩٦٤الجمهورية العراقية للسنة 

مذكرة إيضاحية حول ميزانية ، امةمديرية الميزانية الع، وزارة المالية، ٣٩ص، المالية ١٩٦٤عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 
، القسم األول، ١٩٦٤مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، ١٩ص.١٢ص، المالية ١٩٦٤الجمهورية العراقية لسنة 

   ، ١٥٣ص.١٤٨ص
  ٢٠٥ص، ١٩٦٦المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة ، وزارة التخطيط) ٢(
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٢٢٧ 
 

في حين ، دينارا) ١٨,١٣٢,٩٦٠(وهي تزيد على تخمينات السنة الماضية  ،دينارا) ١٤٣,٢١٩,٧٦٠(التخمينات 
دينارا وكان منشؤها زيادة ) ٢,٧٤٤,٩٠٧(دينارا أي بزيادة قدرها ) ١٤٥,٩٦٤,٦٦٧(بلغت اإليرادات الحقيقية 
ية من جهة وتعديل نسبة ضريبة الدخل بموجب قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم تصدير المنتجات النفط

) ١٩,٨٩٩,٧٦٠(هذا وقد كان العجز التخميني عند تصديق الميزانية ، )١(من جهة أخرى  ١٩٦٤لسنة  ١٢٩
أدى إلى حصول  ورغم زيادة اإليرادات الحقيقية عن اإليرادات المخمنة في الميزانية فان التوسع باإلنفاق، دينارا

إما الخطة االقتصادية فقد بلغ مجموع ما رصد لها خالل سنة ، )٢(دينارا ) ٣٤,١٦٠,٣٢٦(عجز حقيقي مقداره 
 .يبين ذلك بالتفصيل) ٤٨(والجدول رقم ، )٣(دينارا ) ٣١٦,١١٢,٨٠٦( ١٩٦٤

  )٤(المالية  ١٩٦٤لسنة  المؤقتة يبين تخصيصات الخطة االقتصادية) ٤٨(جدول رقم             

 األبواب
النسبة 
المئوية 
 للصرف

االعتماد المقرر 
 دينار ١٩٥٩لسنة 

  اإلضافات
 دينار

االعتمادات 
  المنقحة دينار

 

المصروفات الحقيقية 
  ١٩٥٩لسنة 
 دينار - فلس 

  التوفير أو التجاوز
 دينار - فلس 

 ٢٧٦/٦٣٦٥٤٦١٩ ٧٢٤/٦٧٣٣٤٠٩ ٧٠,٣٨٨,٠٢٩ ٤٥٦٩٠٠٢٩ ٢٤٦٩٨٠٠٠ ٨,٩٥ الدائرة الزراعية  -الباب األول
 ٦٠٦/٨٢٠٨٧٨٢٥ ٣٩٤/١٦٥١٦٢١٠ ٩٨٦٠٤٠٣٦ ٥٥٥٩٦٠٣٦ ٤٣٠٠٨٠٠٠ ٢١,٩٤ الدائرة الصناعية  -الباب الثاني
دائرة النقل  -الباب الثالث
 والمواصالت

٤٠٧/٥٢٦٣٠٩٣٧ ٥٩٣/١٨٨٦٠٣٤٣ ٧١٤٩١٢٨١ ٤٣٦٠١٢٨١ ٢٧٨٩٠٠٠٠ ٢٥,٠٦ 

دائرة  المباني  - الباب الرابع
 واإلسكان 

٦٠٧/٣٦٦٠٢٣٢١ ٣٩٣/٣٠٥٩٣٥٨٢ ٦٧١٩٥٩٠٤ ٤٣١٨٦٩٠٤ ٢٤٠٠٩٠٠٠ ٤٠,٦٤ 

تسديد إقساط  - الباب الخامس
 وفوائد القروض

٩١٧/١ ٠٨٣/١٠٣٣٣٠٤ ١٠٣٣٣٠٦ ٠٠ ١٠٣٣٣٠٦ ١,٣٧ 

نفقات مجلس  - الباب السادس
 التخطيط االقتصادية 

٩٩٨/١١٠٩٠٥ ٠٠٢/٣٩٠٩٤ ١٥٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ٠٠ ٠,٠٥ 

 ٢٤١/٣٩٤٢٧٣٠ ٧٥٩/١٣٠٧٥١٩ ٥٢٥٠٢٥٠ ٥٢٥٠٢٥٠ ٠٠ ١,٧٤ أعمار الشمال -الباب السابع
مشاريع البلديات  -الباب الثامن

 واإلدارات المحلية 
٣٥٦/١٨٠٨٤٨٠ ٦٤٤/١٩١٥١٩ ٢٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠,٢٥ 

 ٤٠٨/٢٤٠,٨٣٧,٨٢٢ ٥٩٢/٧٥,٢٧٤,٩٨٣ ٣١٦,١١٢,٨٠٦ ١٩٥,٤٧٤,٥٠٠ ١٢٠,٦٣٨,٣٠٦ ١٠٠ المجموع
وذلك عن طريق رصد ، المالية متطلبات التحول االشتراكي والتنمية االقتصادية ١٩٦٥راعت ميزانية سنة       

المبالغ الكافية لتنشيط الفعاليات االقتصادية وتوفير الخدمات األساسية المجانية للمواطنين وتوزيع العبء 
وأوضحت ، لة االجتماعية التي هي األساس الذي يقوم عليه المجتمع االشتراكيالضريبي توزيعا يحقق العدا

المذكرة اإليضاحية بأن هذه الميزانية ستكون أداة هامة في توجيه النشاط االقتصادي بحيث تؤمن بلوغه المستوى 
المالية على استبعاد  وحرصت وزارة،  )٥(الالزم للتنمية االقتصادية التي سوف تحققها الخطة االقتصادية الجديدة 

                                                            

 ) ٧(ملحق رقم : ينظر ١٩٦٤للمزيد من التفصيل عن إيرادات سنة )  ١(
 ٢٠٩ص، كتاب الجيب اإلحصائي، وزارة التخطيط، الجمهورية العراقية) ٢(
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٣(

  ٧ص، )١٩٦٨، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٤
  ٧ص، المصدر نفسه :الجدول نقال عن) ٤(
 ١ص، المالية ١٩٦٥مذكرة إيضاحية حول ميزانية الجمهورية العراقية لسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية) ٥(
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الكثير من المصروفات غير الضرورية من بينها المبالغ المخصصة لألثاث وشراء السيارات باستثناء بعض 
كما حذفت من المالكات جميع الوظائف الكتابية واإلدارية الشاغرة وحققت بهذه العملية توفيرا ، الحاالت القليلة

  .)١(يقرب من مليون دينارا 
المالية إيرادات المؤسسات الحكومية وهو يمثل ما  ١٩٦٥واستحدثت وزارة المالية عند تنظيمها موازنة سنة       

وفي جهة المصروفات ، تحصل عليه الخزينة العامة من إرباح المؤسسة االقتصادية والمؤسسة العامة للمصارف
 ١٩٦٥دة لسد نفقات الدولة في موازنة سنة وقد بلغ حجم المبالغ المرص، )٢(استحدثت نفقات االلتزامات الدولية 

وهذا الرقم يزيد على تخمينات ، ١٩٦٥لسنة  ٤١وصدرت بموجب القانون رقم ، دينارا) ١٩٠,٤٥٠,٧٠٠(المالية 
دينارا بموجب ) ٣,٧٨٦,٠٣٠(أضيف إليه بعد ذلك مبلغ قدره ، )٣(دينارا) ٤٥,٧٣١,١٨٠(السنة الماضية بحوالي 

، دينارا) ١٩٤,٢٣٦,٧٣٠( ١٩٦٥فأصبح مجموع االعتمادات المصدقة لسنة  ،١٩٦٦لسنة  ٤٧قانون رقم 
دينارا وعليه فأن االعتمادات النهائية قد سجلت زيادة قدرها ) ١٨٧,٥٣٤,٢٧٤(بلغت المصروفات الحقيقية منه 

شير التي دينارا بالنسبة إلى النفقات الحقيقية إلتباع سياسة االقتصاد في النفقات تنفيذا للمنا) ٦,٧٠٢,٤٥٦(
   .المالية  ١٩٦٥يبين اعتمادات الميزانية االعتيادية لسنة ) ٤٩(والجدول رقم ، )٤(أصدرتها وزارة المالية 

  )٥(المالية  ١٩٦٥يبين اعتمادات الميزانية االعتيادية لسنة ) ٤٩(جدول رقم                  

 النسبة المئوية االعتمادات النهائية اإلضافة أو التنزيل تخمينات الميزانية العنوان األبواب
 ٥,٦٦ ١١٠٠١٥٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠١٥٠٠ رواتب التقاعد والمكافآت التقاعدية ١
 ٠,١٠ ١٨٧٥٧٠ ٠٠ ١٨٧٥٧٠ ديوان القصر الجمهوري ٢

                                                            

، )١٩٦٥، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٥تعليمات تنفيذ ميزانية السنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية) ١(
 ٦ص.٣ص

نفقات وزارة الخارجية متمثلة بمساهمة العراق بنفقات منظمة األمم منها وزارات عدة وهي تقسم إلى عدة أبواب موزعة على ) ٢(
 =والتبرعات العراقية لمشروع األقطار المتأخرة اقتصاديا ومساهمة العراق للصندوق الدولي، المتحدة واألكاديمية الدبلوماسية الدولية

والمساهمة في الضائقة المالية لألمم المتحدة ، والمساهمة في الصندوق الخاص لمساعدة الدول المتخلفة اقتصاديا، )اليونيسيف(
وحصة ، والتبرع لمكتب المفوض العام لالجئين، وحصة العراق في نفقات الجامعة العربية والتبرع لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين

، نفقات وزارة المالية متمثلة بزيادة مساهمة العراق في البنك الدولي لإلنماء واألعمارو ، قيادة السياسية الموحدةالعراق في ميزانية ال
نفقات وزارة الصحة متمثلة و ، )األنتربول(نفقات وزارة الداخلية متمثلة بنفقات بدل االنتماء إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية و 

مديرية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الصحة العالمية وصندوق إبادة المالريا للمزيد ينظر بمساهمة العراق بنفقات منظمة
   ١٣٣ص.١٣٢ص، )١٩٦٥، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٥قانون ميزانية الجمهورية العراقية للسنة ، الميزانية العامة

 ١ص، المالية ١٩٦٥قانون ميزانية الجمهورية العراقية للسنة ، يرية الميزانية العامةمد، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٣(
 ١٩٦٥التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٤(

 ٢٠٩ص، لجيب اإلحصائيكتاب ا، وزارة التخطيط، الجمهورية العراقية، ٦ص، المالية
قانون ميزانية ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٥(

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات ، وزارة المالية، و.ك.د، ١ص، المالية ١٩٦٥الجمهورية العراقية للسنة 
مذكرة إيضاحية حول ميزانية الجمهورية ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، ٤١ص، المالية ١٩٦٥الجمهورية العراقية لسنة 

  ١٩٦٥آذار  ٢٣في ، ١٠٩٠العدد ، الوقائع العراقية، ١٧ص.١١ص، المالية ١٩٦٥العراقية لسنة 
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٢٢٩ 
 

 ٠,٠٤ ٧١٣٩٠ ٠٠ ٧١٣٩٠ ديوان مراقب الحسابات العام  ٣
 ٠,١٠ ١٨٩٨٣٠ ٥٠٠٠ ١٨٤٨٣٠ ديوان مجلس الوزراء ٤
 ٠,٠٣ ٥٤٩٩٠ ٠٠ ٥٤٩٩٠ الخدمةمجلس  ٥
 ٠,٧٤ ١٤٤٤٨٩٠ ٥٩٦٠٠ ١٣٨٥٢٩٠ وزارة الخارجية ٦
 ٦,٨٦ ١٣٣٣٠٢٠٠ ٢٤١٣٧٥٠ ١٠٩١٦٤٥٠ وزارة المالية ٧
 ٠,٨٢ ١٥٨٧٨٤٠ ــــــــ ٢٢٠٠٠ ١٦٠٩٨٤٠ وزارة الداخلية  ٨
 ٠,٨٦ ١٦٦٦٢٠٦ ٤٠٣٦ ١٦٦٢١٧٠ وزارة الثقافة واإلرشاد ٩
 ٨,٧٢ ١٦٩٣٩٠٩٠ ١٧٧٦٠٠٠ ١٥١٦٣٠٩٠ دائرة الشرطة ١٠
 ٠,٧١ ١٣٧٠٩٢٠ ــــــــ ٤٠٠٠ ١٣٧٤٩٢٠ وزارة العمل والشؤون االجتماعية ١١
 ٤,٦٣ ٨٩٩٣٩٨٧ ٦٦٦٣٧ ٨٩٢٧٣٥٠ وزارة الصحة ١٢
 ٣٦,٣١ ٧٠٥٢٢٠٠٠ ٠٠ ٧٠٥٢٢٠٠٠ وزارة الدفاع ١٣
 ١,٣١ ٢٥٤١٤٥٠ ٦٠٥٥٠ ٢٤٨٠٩٠٠ وزارة العدل ١٤
 ٥,٧٤ ١١١٥٠٣٦٠ ٠٠ ١١١٥٠٣٦٠ وزارة التربية  ١٥
 ٠,١٢ ٢٣٤٩٣٠ ١٥٠٠٠ ٢١٩٩٣٠ وزارة االقتصاد ١٦
 ٠,٩٥ ١٨٥١٤٤٠ ـــــــ ٤٠٠ ١٨٥١٨٤٠ وزارة الزراعة ١٧
 ٠,٧١ ١٣٨٤٧٩٠ ٠٠ ١٣٨٤٧٩٠ وزارة المواصالت ١٨
 ٠,٣٨ ٧٣٨٣٣٠ ٠٠ ٧٣٨٣٣٠ وزارة الشؤون البلدية والقروية ١٩
 ٠,٤٩ ٩٥٢٠٥٠ ٠٠ ٩٥٢٠٥٠ وزارة اإلشغال واإلسكان ٢٠
 ٠,٠١ ١٥٣٣٠ ٠٠ ١٥٣٣٠ وزارة اإلصالح الزراعي ٢١
 ٠,١٧ ٣٣٦٩٥٠ ٠٠ ٣٣٦٩٥٠ وزارة النفط ٢٢
 ٠,١٦ ٣١١١٢٠ ٠٠ ٣١١١٢٠ وزارة التخطيط ٢٣
 ٠,١٩ ٣٦٤٩٩٠ ٢٩٠٠ ٣٦٢٠٩٠ وزارة الصناعة ٢٤
 ٠,٠١ ٧٧٤٠ ٠٠ ٧٧٤٠ وزارة األوقاف  ٢٥
 ١٧,٦٣ ٣٤٢٥٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ٣٣٢٥٠٠٠٠ اإلدارة المحلية والبلديات  ٢٦
 ٥,٨٦ ١١٣٨٨٠٥٧ ـــــــ ٣٤٧٦٩٤٣ ١٤٨٦٥٠٠٠ المشاريع األخرى  ٢٧
 ٠,٦٩ ١٣٤٨٧٨٠ ٨٨٥٩٠٠ ٤٦٢٨٨٠ نفقات االلتزامات الدولية  ٢٨

 ١٠٠ ١٩٤,٢٣٦,٧٣٠ ٣,٧٨٦,٠٣٠ ١٩٠,٤٥٠,٧٠٠ المجموع       

اعتمادات السنة الماضية المالية زادت على  ١٩٦٥ن اعتمادات سنة أيلحظ من الجدول أعاله         
حصلت زيادات ملحوظة في تخصيصات معظم أبواب الميزانية بالنسبة لما كانت عليه ، دينارا) ١٢,٩٨٣,٧٣٠(

خالل السنة الماضية متمثلة باعتمادات وزارة الدفاع ودوائر الشرطة واألمن ورواتب المتقاعدين والتربية ووزارة 
والمصروفات األخرى لمديرية اإلعاشة العامة ضمن موازنة الوزارة بعد إن المالية بسبب احتساب النفقات العامة 

  .كانت ضمن نفقات وزارة التجارة 
وهي تزيد ، دينارا) ١٨٩,٩١٨,٦٠٠(المالية عند تصديق الميزانية بمبلغ  ١٩٦٥وقد خمنت إيرادات سنة       

منشؤها الزيادة في تخمين إيرادات  وكان، )١(دينارا ) ٤٦,٦٩٨,٨٤٠(على تخمينات السنة الماضية بمبلغ 
في حين بلغت ، ضريبة الدخل لما يتوقع تصديره من النفط الخام وعن المبالغ المستحقة على شركات النفط

                                                            

  ١٩ص، المالية ١٩٦٥حية حول ميزانية الجمهورية العراقية لسنة مذكرة إيضا ،مديرية الميزانية العامة ،وزارة المالية )١(
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٢٣٠ 
 

دينارا عن التخمين وكان سببه ) ١٠,٧٨٧,٨٧٨(أي بنقص قدره ، دينارا) ١٧٩,١٣٠,٧٢٢(اإليرادات الحقيقية 
يرادات حصة الخزينة من إرباح المؤسسة االقتصادية والمؤسسة العامة النقص في إيرادات ضريبة الدخل وفي إ

وبالنسبة لتخصيصات الخطة ، )٢(دينارا ) ٨,٤٠٣,٥٥٢(ما عجز الميزانية االعتيادية فقد بلغ أ، )١(للمصارف
  .يبين ذلك بالتفصيل ) ٥٠(االقتصادية المؤقتة فالجدول رقم 

  )٣( المالية ١٩٦٥االقتصادية المؤقتة لسنة تخصيصات الخطة يبين ) ٥٠(جدول رقم 
النسبة  األبواب

 المئوية
االعتماد المقرر لسنة 

 دينار ١٩٦٥
  اإلضافات
 دينار

االعتمادات 
  المنقحة

 

المصروفات الحقيقية 
 ١٩٦٥لسنة 

  التوفير أو التجاوز
 دينار -فلس 

 ٦٠٤/١٩٤٢٥٥٤٩ ٣٩٦/٥٩٩٧٤٥٠ ٢٥٤٢٣٠٠٠ ٢٩٠٠٠٠ ٢٥١٣٣٠٠٠ ١٠,٠٣ القطاع الزراعي 
 ٨٩٣/١٦٩٧٢٤٥٤ ١٠٧/١٥١٢٧٥٤٥ ٣٢١٠٠٠٠٠ ـــــــــ ٣٢١٠٠٠٠٠ ٢٥,٢٩ القطاع الصناعي 

 ٤٠٥/١٤١٢٢٧٨٤ ٥٩٥/١٢٤٤٣٢١٥ ٢٦٥٦٦٠٠٠ ــــــــــ ٢٦٥٦٦٠٠٠ ٢٠,٨٠ قطاع النقل والمواصالت
 ٣٣٧/١٤٦٧٠١٧٦ ٦٦٣/١٦١٩٣٨٢٣ ٣٠٨٦٤٠٠٠ ١٣١٦٠٠٠ ٢٩٥٤٨٠٠٠ ٢٧,٠٧قطاع المباني والخدمات االجتماعية 

 ٣٢٩/٤٧٧٢٦٩ ٦٧١/٥٦٧٣٠ ٥٣٤٠٠٠ ــــــــــ ٥٣٤٠٠٠ ٠,٠٩ قطاع أجهزة التخطيط والمتابعة 
 ٤٦٤/٢٤٨٣٨٢٧ ٥٣٦/٧٥١٦١٧٢ ١٠٠٠٠٠٠٠ ـــــــــــ ١٠٠٠٠٠٠٠ ١٢,٥٦ قطاع مشاريع وزارة الدفاع اإلنتاجية 

 ـــــــــ٨٢١/٣٧٠٠١٧ ٨٢١/٢٤٩٠٠١٧ ٢١٢٠٠٠٠ ـــــــــــ ٢١٢٠٠٠٠ ٤,١٦ قطاع االلتزامات الدولية 
 ٢١١/٦٧,٧٨٢,٠٤٤ ٧٨٩/٥٩,٨٢٤,٩٥٥ ١٢٧,٦٠٧,٠٠٠ ١,٦٠٦,٠٠٠ ١٢٦,٠٠١,٠٠٠ ١٠٠ المجموع

ن أهم ما تميزت به هو تقليص مصروفاتها بمقدار يتناسب مع أالمالية  ١٩٦٦ما يخص موازنة سنة وفي       
إذ ، التي سارت عليها الميزانيات السابقة، )٤( بالعجز المتعمداإلمكانيات المالية المتوفرة إلنهاء سياسة التمويل 

الئحة قانون ميزانية الجمهورية العراقية ، ١٩٦٦أيار  ٢٤والمؤرخ في  ٩٧٨قدمت وزارة المالية في كتابها المرقم 
أقرت بموجب  وبعد مناقشتها وٕاجراء التعديالت المطلوبة عليها، والميزانيات الملحقة بها إلى ديوان مجلس الوزراء

المالية في قانون الموازنة  ١٩٦٦رصد لسد نفقات الدولة خالل سنة أوقد ، )٥(المالية  ١٩٦٦لسنة  ٤٩القانون 
وهذا الرقم يقل عن تخمينات السنة الماضية بمبلغ قدره ، دينارا) ١٨٠,٣٠٤,١٧٤(العامة عند تصديقها مبلغ 

                                                            

  )  ٨(ملحق رقم : ينظر ١٩٦٥للمزيد من التفصيل عن إيرادات سنة ) ١(
  ٢٠٩ص، كتاب الجيب اإلحصائي، وزارة التخطيط، الجمهورية العراقية) ٢(
حاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة التقرير السنوي لمديرية الم، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٣(

 ٥ص، )١٩٧٢، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية، المالية ١٩٦٥
إن الغرض من سياسة العجز المتعمد هو استعمال الميزانية وسيلة لتنظيم حجم اإلنفاق للسيطرة على مستوى النشاط ) ٤(

بينما العجز في الميزانية االعتيادية العراقية سببه زيادة اإلنفاق ، ومعالجة االنكماش االقتصادي في اآلجل القصير لمكافحة التضخم
الحكومي لتقديم المزيد من الخدمات العامة لغرض زيادة االستهالك بغض النظر عن مستوى النشاط االقتصادي السائد للمزيد من 

 ٣٨ص، المصدر السابق، جان ارنست: التفصيل ينظر
، ١٩٦٦مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، ١٩٦٦أيار  ٢٦قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ن مجلس الوزراءديوا، و.ك.د) ٥(

  ٣٤٨ص، القسم األول
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من % ٢,٢أي ما يعادل ، دينارا) ٣,٨٩٦,٦٠٣(قدره  أضيف إليه بعد ذلك مبلغ، )١(دينارا ) ١٠,١٤٦,٥٢٦(
، المالية ١٩٦٦إضافة وتنزيل مبالغ إلى ميزانية سنة ، ١٩٦٧لسنة  ٨٩االعتماد المصدق بموجب قانون رقم 

وقد بلغت المصروفات الحقيقية منها  ، دينارا) ١٨٤,٢٠٠,٧٧٧(فأصبح مجموع االعتمادات النهائية 
  . المالية  ١٩٦٦يبين اعتمادات الميزانية االعتيادية لسنة ) ٥١(الجدول رقم و ، )٢(دينارا ) ١٩٢,٤٢٧,٢٧٨(

  )٣( ١٩٦٦يبين اعتمادات الميزانية االعتيادية لسنة ) ٥١(جدول رقم                     
 النسبة المئوية االعتمادات النهائية اإلضافة أو التنزيل تخمينات الميزانية العنوان األبواب
 ٦,٥٢ ١٢٠٠١٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ١١٠٠١٠٠٠ التقاعد والمكافآت التقاعديةرواتب  ١
 ٠,١٠ ١٨٨١١٥ ١٩٠١٥ ١٦٩١٠٠ رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ٢
 ٠,١١ ٢٠٠٠٠٠ ٠٠ ٢٠٠٠٠٠ مجلس األمة  ٣
 ٠,٠٣ ٦٣٩٥٠ ٠٠ ٦٣٩٥٠ ديوان مراقب الحسابات العام  ٤
 ٠,١٦ ٢٩١٢٢٠ ٥٠٠٠٠ ٢٤١٢٢٠ ديوان مجلس الوزراء  ٥
 ٠,٠٣ ٦٢٧٠٠ ٠٠ ٦٢٧٠٠ مجلس الخدمة العامة  ٦
 ٠,٧٠ ١٢٩٨٢٢٦ ٥٠٠٠ ١٢٩٣٢٢٦ وزارة الخارجية ٧
 ٧,٢٦ ١٣٣٨١٣٣٤ ١٥٥٦٢٨٥ ١١٨٢٥٠٤٩ وزارة المالية ٩
 ٠,٨١ ١٤٩٢٢٨٤ ـــــــ ٢٤٠ ١٤٩٢٥٢٤ وزارة الداخلية  ٩
 ٠,٧٩ ١٤٤٨٣٨٥ ٣٣٧٠ ١٤٤٥٠١٥ وزارة الثقافة واإلرشاد ١٠
 ٨,١٣ ١٤٩٧٧٥٠٥ ــــــ ٢١٥٠٠٠ ١٥١٩٢٥٠٥ دوائر الشرطة ١١
 ٠,٧١ ١٣١٣١٨٨ ١٨٧٠٠ ١٢٩٤٤٨٨ وزارة العمل والشؤون االجتماعية ١٢
 ٤,٨٥ ٨٩٢٦٢١٧ ١١٩١٦٠ ٨٨٠٧٠٥٧ وزارة الصحة ١٣
 ٣٢,٥٧ ٦٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠ ٦٠٠٠٠٠٠٠ وزارة الدفاع ١٤
 ١,٣٦ ٢٥١٣٤٠٠ ١٠٠٠٠ ٢٥٠٣٤٠٠ وزارة العدل ١٥
 ٥,٥٨ ١٠٢٧٣٨٠٨ ٤٠٠٠٠ ١٠٢٣٣٨٠٨ وزارة التربية  ١٦
 ٠,١٢ ٢٢٨٧٣٣ ١٦٢٠ ٢٢٧١١٣ وزارة االقتصاد ١٧
 ٠,٨٠ ١٤٦٨٧٨٥ ــــــ ٤٥٠ ١٤٦٩٢٣٥ وزارة الزراعة ١٨
 ٠,٦٨ ١٢٤٨٥٢٠ ٠٠ ١٢٤٨٥٢٠ وزارة المواصالت ١٩
 ٠,٩٢ ١٦٨٦٩١٣ ٤٧١٣ ١٦٨٢٢٠٠ وزارة البلديات واإلشغال  ٢٠
 ٠,٠١ ١٥٠٣٠ ٠٠ ١٥٠٣٠ وزارة اإلصالح الزراعي ٢١
 ٠,١٧ ٣١٩٨٧٧ ٦٥٥٧ ٣١٣٣٢٠ وزارة النفط ٢٢

                                                            

مطبعة ، المالية ١٩٦٦قانون ميزانية الجمهورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ١(
 ١ص، )١٩٦٦، ادبغد(، الحكومة

 ١٩٦٦التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٢(
 ٧ص، المالية

قانون ميزانية  ،مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على ) ٣(
، ١٩٦٨المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة ، وزارة التخطيط ،١ص، المالية ١٩٦٦الجمهورية العراقية للسنة 

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٣٤٨ص.٣٤٧ص
 ٣٥٢ص، القسم األول، ١٩٦٦مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، ٤١ص ،المالية ١٩٦٦العراقية لسنة 
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٢٣٢ 
 

 ٠,١٦ ٢٨٨٧٤٥ ١٥٧٠٠ ٢٧٣٠٤٥ وزارة التخطيط ٢٣
 ٠,١٧ ٣٢١٩٠٨ ـــ٦٥٥٧ ٣٢٨٤٦٥ وزارة الصناعة ٢٤
 ١٩,٢٧ ٣٥٥٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ٣٤٥٠٠٠٠٠ اإلدارة المحلية والبلديات ٢٥
 ٧,٧٠ ١٤١٩٠٥٠٠ ٢٦٥٠٠٠ ١٣٩٢٥٥٠٠ المشاريع األخرى ٢٦
 ٠,٢٧ ٥٠٠٤٣٤ ٣٧٣٠ ٤٩٦٧٠٤ نفقات االلتزامات الدولية  ٢٧
 ١٠٠ ١٨٤٢٠٠٧٧٧ ٣٨٩٦٦٠٣ ١٨٠٣٠٤١٧٤ المجموع       

المالية انخفضت عن اعتمادات السنة الماضية  ١٩٦٦ن اعتمادات سنة أيلحظ من الجدول أعاله        
دينارا بالنسبة إلى ) ٨,٢٢٦,٥٠١(ٕان المصروفات الحقيقية قد سجلت تجاوزا مقداره و ، دينارا) ١٠,٠٣٥,٩٥٣(

حيث كان معظم التجاوزات بارزة في مصروفات الرواتب والمخصصات واألجور لوزارة ، االعتمادات المخصصة
انية بواب الميز حصلت زيادات في اعتمادات معظم أ، الدفاع والرواتب والمكافآت التقاعدية ونفقات وزارة التربية

  . اقتضتها التوسعات الطبيعية

وهي اقل من تخمينات السنة ، دينارا) ١٦٩,٥٩٤,٨٧٠(المالية فقد خمنت بمبلغ  ١٩٦٦إما إيرادات سنة        
وبذلك ، دينارا) ١٥٨,٦٤٧,٥٩٩(وقد بلغت اإليرادات الحقيقة منها ، دينارا) ٢٠,٣٢٣,٧٣٠(الماضية بمبلغ قدره 
، )١( ضريبة الدخل نظرا للنقص الملحوظ في إيرادات، دينارا) ١٠,٩٤٧,٢٧١(نقصا قدره سجلت اإليرادات 

نتيجة الخالف الذي  ،المالية ١٩٦٦بسبب توقف النفط من الحقول الشمالية خالل األشهر األخيرة من سنة 
إيرادات الباب النقص في تخمين والحال ينطبق  ،)٢(حصل بين الجمهورية العربية السورية وشركة نفط العراق 

دينارا ) ١٠,٧٠٩,٣٠٤(وبالنسبة للعجز التخميني عند تصديق الميزانية فقد بلغ ، )٣( اإليرادات المتنوعة التاسع
أدى إلى ارتفاع العجز إلى ، وزيادة المصروفات الحقيقية من جهة أخرى، إال إن قلة اإليرادات الحقيقية من جهة

                                                            

 ٣٤٥ص، ١٩٦٨المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة ، وزارة التخطيط، و.ك.د) ١(
حيث توقف ، وشغلت معظم وقته) ١٩٦٧أيار  ١٠ – ١٩٦٦أب  ٦(نشب الخالف بين الطرفين في عهد حكومة ناجي طالب ) ٢(

قي عبر خط األنابيب المارة في األراضي السورية إلى البحر المتوسط عندما رفضت شركة نفط العراق إن تدفع تدفق النفط العرا
فضال عن االتهامات التي ، وفي الوقت نفسه مطالبة سوريا بزيادة عائدات مرور النفط، للحكومة السورية رسوم مرور متراكمة سابقا

لشركة نفط العراق بالمغالطة في حساباتها وان غبنا كان يلحق بخزينة الدولة خالل وجهها رئيس وزراء سوريا يوسف زعين بمذكرة 
ووصفت الحكومة السورية وقف ضخ ، السنوات العشر الماضية لما كانت تقدمه الشركة المذكورة من حسابات ال تنطبق على الواقع

يقضي بمناصفة  ١٩٤٩بينها وبين شركة النفط في سنة  وحقيقة األمر يرجع إن سوريا طالبت بتنفيذ اتفاق عقد، النفط بأنه حماقة
فقد هدد هذا ، وعقدت عدة مباحثات بين الجانبين لتسوية األزمة بين البلدين نظرا لإلضرار التي هزت اقتصاد البلدين، اإلرباح

 قد توصل الطرفان إلى صيغةو ، النزاع بإغراق العراق في أزمة مالية حادة لما كان يشكله النفط من مورد رئيسي للموازنة العامة
ن وضعت اليد عليها وحصول الحكومة أن ترفع الحكومة السورية يدها عن جميع ممتلكات الشركة التي سبق أاتفاق نص على 

قرارات مجلس الوزراء ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د: للمزيد من التفصيل ينظر%  ٥٠السورية على زيادة في الرسوم مقدارها 
، ١٩٦٧كانون الثاني  ٢١قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د، ١٩٦٧كانون الثاني  ١٨المتخذة في 

  ٣١٣ص.٣٠٧ص، )١٩٨٦، م.د(، الدار العربية للموسوعات، ١ط، ٧ج، موسوعة العراق السياسية، عبد الرزاق محمد اسود
 )٩(رقم  ملحق: ينظر ١٩٦٦للمزيد من التفصيل عن إيرادات سنة ) ٣(
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٢٣٣ 
 

المالية مبلغ قدره  ١٩٦٦قتصادية فقد رصد لها خالل سنة إما الخطة اال ،)١(دينارا ) ٣٣,٧٧٩,٦٧٩(
  . ١٩٦٦يبين تخصيصات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ) ٥٢(والجدول رقم ، )٢(دينارا ) ١٤١,٥٢٦,٨٤٠(

  )٣(المالية  ١٩٦٦يبين تخصيصات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ) ٥٢(جدول رقم           

النسبة  األبواب
المئوية 
 للصرف

االعتماد المقرر 
 دينار ١٩٦٦لسنة 

  اإلضافات
 دينار

االعتمادات 
  المنقحة دينار

 

المصروفات الحقيقية 
  ١٩٦٦لسنة 
 دينار - فلس 

  التوفير أو التجاوز
 دينار - فلس 

 ٦٦٧/٢١٢١٢٤٣٠ ٣٣٣/٨٤٩٩٠٦٩ ٢٩٧١١٥٠٠ ٨٠٠٠٠ ٢٩٦٣١٥٠٠ ١٠,٢٧ القطاع الزراعي -الباب األول
 ٨٩٧/١٤٣٣٥٢٤٩ ١٠٣/٢٩٢٨٧٧٥٠ ٤٣٦٢٣٠٠٠ ١٠٥٠٠٠٠ ٤٢٥٧٣٠٠٠ ٣٥,٣٨ الصناعي القطاع -الباب الثاني
قطاع النقل  -الباب الثالث
 والمواصالت

٦٥٦/٨٤٧١١١٢ ٣٤٤/١٥٠٩٨٨٨٧ ٢٣٥٧٠٠٠٠ ٠٠ ٢٣٥٧٠٠٠٠ ١٨,٢٤ 

قطاع المباني  - الباب الرابع
 والخدمات االجتماعية 

٥٢٢/١١٧٤١٦٢٢ ٤٧٨/١٢٠٤٦٧١٧ ٢٣٧٨٨٣٤٠ ٠٠ ٢٣٧٨٨٣٤٠ ١٤,٥٦ 

أجهزة التخطيط  - الباب الخامس
 والمتابعة 

٦١٨/٢٩٣٨٥٣ ٣٨٢/٤٨١٤٦ ٣٤٢٠٠٠ ٠٠ ٣٤٢٠٠٠ ٠,٠٦ 

 ٤٧٩/٥١٢٣٢١ ٥٢١/١٦٧٣٧٦٧٨ ١٧٢٥٠٠٠٠ ١١٠٠٠٠٠٠ ٦٢٥٠٠٠٠ ٢٠,٢٣ نفقات وزارة الدفاع - الباب السادس
 ٢٩١/٢٢٠٣١١٧ ٧٠٩/١٠٣٨٨٨٢ ٣٢٤٢٠٠٠ ٠٠ ٣٢٤٢٠٠٠ ١,٢٦ االلتزامات الدولية  -الباب السابع

 ١٣٠/٥٨,٧٦٩,٧٠٨ ٨٧٠/٨٢,٧٥٧,١٣١ ١٤١,٥٢٦,٨٤٠ ١٢,١٣٠,٠٠٠ ١٢٩,٣٩٦,٨٤٠ ١٠٠ المجموع

لم يأخذ العراق بقاعدة وحدة الميزانية بل سار على أسلوب تعدد الميزانيات شأنه شأن سائر الدول التي        
فإلى جانب الميزانية االعتيادية للدولة توجد ميزانية استثمارية مع عدد كبير من الميزانيات ، اتبعت هذا النهج
ئا إمام التطور الجديد الذي حصل في علم المالية غير إن هذا األسلوب اخذ يتراجع شيئا فشي، الملحقة والمستقلة

العامة بعد ظهور أسلوب التخطيط الشامل لالقتصاد القومي في الدول النامية لغرض التوفيق بين مبدأ التخطيط 
الشامل وميزانيات القطاع العام بشكل يؤدي إلى وضع الميزانيات في إطار موحد ليعطي الصورة الكاملة لحجم 

  .)٤(ومي وتبيان عالقته باالقتصاد العام اإلنفاق الحك

، ن أسلوب الميزانية الموحدة في شكلها الجديد يختلف عن الفكرة القديمة التي سادت في العقود السابقةأ      
فمن المعلوم إن الفكرة القديمة كانت تقوم على أساس دمج كافة نفقات الدولة وٕايراداتها في ميزانية واحدة وعدم 

                                                            

 ١٩٦٦التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ١(
 ٧ص، المالية

لمؤقتة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية ا، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٢(

 ٥ص، )١٩٧٣، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية، المالية  ١٩٦٦لسنة 
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول نقال عن) ٣(

 ٥ص، المالية  ١٩٦٦االقتصادية المؤقتة لسنة 
مديرية الميزانية ، وزارة المالية، ١٩٦٨كانون الثاني  ١٦قرارات مجلس الوزراء المتخذة في  ،ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د) ٤(

 ٣ص.١ص، )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٧تعليمات إعداد تخمينات ميزانية السنة ، العامة
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٢٣٤ 
 

ن تكون لكل أم الجديد للميزانية الموحدة أقر ما المفهو أ، سة باالستقالل المالي واإلداريألي مؤساالعتراف 
وكل ما سيحصل عند إتباع أسلوب الميزانية الموحدة ، )١(مؤسسة عامة ميزانية خاصة ضمن الميزانية الموحدة 

ورة منفردة خالل السنة ستناقش في هو إن ميزانيات هذه المؤسسات بدال من إن تصادق عليها وزارة المالية بص
  .)٢(نفس الوقت الذي تناقش فيه الميزانية االعتيادية وتصدر معها بقانون واحد 

قانون تعديل ، ١٩٦٦لسنة  ١٠١بموجب القانون رقم وأخذت الحكومة بمبدأ توحيد الميزانيات ألول مرة        
حيث ، غرض منه زيادة االقتراض من البنك المركزيالذي كان ال، ١٩٦٦لسنة  ٤٩قانون الميزانية العامة رقم 

جمعت نفقات وٕايرادات الميزانية االعتيادية والمنهاج االستثماري السنوي والمؤسسات شبه الرسمية المشمولة 
وبإصدار هذا القانون ، في جدول موحد للنفقات وجدول موحد أخر لإليرادات، )٣( ١٩٦١لسنة  ٨٣بالقانون رقم 

زانية الموحدة قد أقرت بصورة نهائية وأدت إلى زيادة إمكانية االقتراض من البنك المركزي والى تكون فكرة المي
  .)٤(زيادة السيولة النقدية للدولة 

الئحة قانون الميزانية الموحدة ، ١٩٦٧نيسان  ٦بتاريخ  ٦٣٢قدمت وزارة المالية في كتابها المرقم       
إذ أقرت بموجب ، وبعد المداولة حصلت الموافقة على تشريعها، للجمهورية العراقية إلى ديوان مجلس الوزراء

لوزراء وفقا لكتاب وزارة المالية غير أنها عدلت من قبل ديوان مجلس ا، المالية ١٩٦٧لسنة  ٣٩القانون رقم 
المالية مبلغ قدره  ١٩٦٧رصد فيها لسد نفقات الدولة خالل سنة ، )٥( ١٩٦٧أيار  ٣١والمؤرخ في  ١٠٥١المرقم 

وهذا المبلغ تخميني وموحد لجميع الموازنات االعتيادية واالستثمارية وميزانيات ، )٦(دينارا ) ٤٢٤,٦١٤,٦٢٥(
) ١٨٧,٣٠٣,٩٢٤(إما تخصيص المبالغ المرصودة للموازنة االعتيادية فقد بلغ ، يةالمؤسسات والمصالح الحكوم

بموجب قوانين اإلضافة المرقمة ، دينارا) ٣٠,٦٨٤,٧٤٢(أضيف إليها بعد ذلك مبلغ قدره ، دينارا

                                                            

، ١٠ص، )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، لماليةا ١٩٦٧تعليمات تنفيذ ميزانية سنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية) ١(
 ١٢ص.١١ص، )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة المعارف، المالية ١٩٦٨-١٩٦٧الميزانية الموحدة للسنة ، شكري صالح زكي

 ٣ص، المالية ١٩٦٧تعليمات إعداد تخمينات ميزانية السنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، و.ك.د) ٢(
، الموانئ العراقية، سكك حديد الجمهورية العراقية، الخطوط الجوية العراقية، البريد والبرق والتلفون(مصلحة كل من وهي تشمل ) ٣(

توزيع ، توزيع المنتجات النفطية، مصافي النفط الحكومية، ولجنة الطاقة الذرية، ومركز تطوير اإلدارة الصناعية، الكهرباء الوطنية
، السينما والمسرح، المصايف والسياحة، نقل الركاب، المجاري، إسالة الماء لمنطقة بغداد، لحكوميةالتخطيط واإلنشاءات ا، الغاز

تنظيم تجارة ، تنظيم تجارة الحبوب، شركة النقل البحري، إدارة انحصار التبغ، المعارض واألسواق التجارية، وكالة اإلنباء العراقية
مؤسسة الخدمات ، المؤسسة الثقافية العمالية، مؤسسة الضمان االجتماعي، الزراعيالهيئة العليا لإلصالح ، المنتوجات الحيوانية

 ٢٢٩ص، القسم األول، ١٩٦٧مجموعة القوانين واألنظمة لسنة : الصحية الريفية للمزيد من التفصيل ينظر
 ١٣ص، المصدر السابق، شكري صالح زكي، ٤٣٧ص.٤٣٦ص، المصدر السابق، علياء محمد حسين الزبيدي) ٤(
قرارات ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د، ١٩٦٧نيسان  ٦قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د) ٥(

 ١٩٦٧أيار  ٣١مجلس الوزراء المتخذة في 
 ١٩٦٧نيسان  ٨في ، ١٣٩٦العدد ، الوقائع العراقية) ٦(
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٢٣٥ 
 

ة فأصبح مجموع االعتمادات المقررة للموازنة االعتيادية لهذه السن، المالية ١٩٦٧لسنة ) ١٥٧,١١٠,١٠٨,٦٠(
وبذلك حصلت وفرة مالية ، دينارا) ٢٠٥,٥٠٥,٧٠٤(بلغت المصروفات الحقيقية منها ، دينارا) ٢١٨,٢٨٨,٦٦٦(

اللتزام جانب االقتصاد التام في المصروفات وعدم ، دينارا بالنسبة لألعتمادات المنقحة) ١٢,٧٨٢,٩٦٢(قدرها 
  .عتيادية حسب أبواب الوزارات يبين توزيع الميزانية اال) ٥٣(والجدول رقم ، )١(إمالء الشواغر

  )٢(المالية  ١٩٦٧يبين اعتمادات الميزانية االعتيادية لسنة ) ٥٣(جدول رقم                  

 النسبة المئوية االعتمادات النهائية اإلضافة أو التنزيل تخمينات الميزانية العنوان األبواب
 ٦,٤١ ١٤٠٠١٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠ ١٢٠٠١٠٠٠ رواتب التقاعد والمكافآت التقاعدية ١
 ٠,٠٨ ١٧١٣٧٠ ٠٠ ١٧١٣٧٠ رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ٢
 ٠,٠٩ ٢٠٠٠٠٠ ٠٠ ٢٠٠٠٠٠ مجلس األمة ٣
 ٠,٠٣ ٧١٢٣٠ ٦٠٨٠ ٦٥١٥٠ ديوان مراقب الحسابات العام ٤
 ٠,١٢ ٢٦٦٣٢٠ ٢٩٧٠٠ ٢٣٦٦٢٠ ديوان مجلس الوزراء   ٥
 ٠,٠٣ ٦٥٨٦٥ ٧٥٠ ٦٥١١٥ مجلس الخدمة ٦
 ٠,٦٨ ١٤٨٦٨١٩ ١٠٠٠٠ ١٤٧٦٨١٩ الخارجية وزارة ٧
 ٨,٦٤ ١٨٨٦١٢٠٩ ٥٥٦٨٥٥٦ ١٣٢٩٢٦٥٣ وزارة المالية ٨
 ٠,٦٧ ١٤٥٧١٠٠ ٧٧٢٥ ١٤٤٩٣٧٥ وزارة الداخلية  ٩
 ٠,٦٧ ١٤٥٧٦٨٧ ١٠٨٩٨٧ ١٣٤٨٧٠٠ وزارة الثقافة واإلرشاد ١٠
 ٧,٠٣ ١٥٣٥٤٠١٥ ٨١٩٥٠٠ ١٤٥٣٤٥١٥   دوائر الشرطة ١١
 ٠,٦٣ ١٣٨٤٩٨٤ ١٠٨٠٤٤ ١٢٧٦٩٤٠ االجتماعية وزارة العمل والشؤون ١٢
 ٤,٥٧ ٩٩٧٠٥٣٦ ٧١١٢٩٦ ٩٢٥٩٢٤٠ وزارة الصحة ١٣
 ٣٤,٤٩ ٧٥٢٨٠٩٢٦ ١٥٠٦٧٧٢٦ ٦٠٢١٣٢٠٠ وزارة الدفاع ١٤
 ١,٢٣ ٢٦٩٠٣٠٠ ٨٠٠٠ ٢٦٨٢٣٠٠ وزارة العدل ١٥

 ٥,١٧ ١١٢٨٩٤٦٦ ــــــ ٧٤٩٠ ١١٢٩٦٩٥٦ وزارة التربية ١٦ 
 ٠,٠٧ ١٦٠١٧٨ ١٦٠١٧٨ ٠٠ والشبابوزارة الرعاية  -أ 

 ٠,١١ ٢٤٥١٨٥ ٥٠٠٠ ٢٤٠١٨٥ وزارة االقتصاد ١٧
 ٠,٧٣ ١٥٩٥٨٩٠ ٢١٩٣٠ ١٥٧٣٩٦٠ وزارة الزراعة ١٨
 ٠,٥٩ ١٢٩٦٦٤٥ ٩٧٥٠ ١٢٨٦٨٩٥ وزارة المواصالت ١٩

 ٨,٦٢ ١٨٣٥٢٤٤ ٢٠٥٤٠٩ ١٦٢٩٨٣٥ وزارة البلديات واإلشغال ٢٠ 
 ٠,٢٢ ٤٨٩٥٥٠ ٤٨٩٥٥٠ ٠٠ وزارة شؤون الشمال -أ 

 ٠,٠١ ١٦٠٦٠ ٠٠ ١٦٠٦٠ وزارة اإلصالح الزراعي ٢١
 ٠,١٥ ٣٢٨٩٨٥ ٣٠٠ ٣٢٨٦٨٥ وزارة النفط ٢٢

                                                            

 ١٩٦٧لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة التقرير السنوي ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ١(
 ١٦ص.٦ص، المالية

قانون ميزانية ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على) ٢(
التقرير ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٥ص، )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٧الجمهورية العراقية للسنة 

مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، ٤٢ص، المالية ١٩٦٧السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة 
 ١٩٧ص.١٨٩ص، القسم األول، ١٩٦٧
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 ٠,١٤ ٣٠٤٣٩٥ ٤٥٠٠ ٢٩٩٨٩٥ وزارة التخطيط ٢٣
 ٠,١٦ ٣٤٧١٣١ ٠٠ ٣٤٧١٣١ وزارة الصناعة ٢٤
 ١٧,٥٥ ٣٨٣٠٠٠٠٠ ١٣٠٠٠٠٠ ٣٧٠٠٠٠٠٠ اإلدارة المحلية والبلديات ٢٥
 ٨,٥٩ ١٨٧٥٥٥٥٠ ٤٣٤٠٥٥٠ ١٤٤١٥٠٠٠ األخرىالمشاريع  ٢٦
 ٠,٢٨ ٦٠٥٠٢٦ ٨٧٠١ ٥٩٦٣٢٥ نفقات االلتزامات الدولية ٢٧

 ١٠٠ ٢١٨٢٨٨٦٦٦ ٣٠٩٨٤٧٤٢ ١٨٧٣٠٣٩٢٤ المجموع       

المالية زادت على اعتمادات السنة الماضية بمبلغ  ١٩٦٧ن اعتمادات سنة أيلحظ من الجدول أعاله         
حصلت زيادات في اغلب فصول الميزانية العامة شكلت نفقات وزارة الدفاع وقد ، دينارا) ٣٤,٠٨٧,٨٨٩(قدره 

األخرى النسبة واألمن الداخلي والتربية والعمل الشؤون االجتماعية والصحية واإلدارة المحلية والبلديات والمشاريع 
 .األكبر من األعتمادات النهائية 

) ٣٣٧,٤٦٢,٥٩٩(المالية بمبلغ  ١٩٦٧خمنت إيرادات ميزانية الجمهورية العراقية الموحدة لسنة هذا و       
دينارا بلغت اإليرادات الحقيقية ) ٢١٤,١٣٣,٦٥٠(ما الميزانية االعتيادية فقد خمنت إيراداتها أ، )١(دينارا 

ويعود السبب في ذلك إلى النقص ، دينارا) ٣,٧٧٢,٩٤٧(وبذلك ظهر نقص مقداره ، دينارا) ٢١٠,٣٦٠,٧٠٣(
وقلة ، ١٩٦٧ان في إيرادات رسوم الكمارك والمكوس بسبب الظروف التي نشأت بعد حرب الخامس من حزير 

حجم االستيراد والحماية التي أعطتها وزارة االقتصاد لبعض السلع المنتجة محليا وكذلك اإلعفاءات الضريبية 
دينارا إال إن الضغط ) ١٢٥,٧٧٤(في حين قدر العجز التخميني عند تصديق الميزانية ، )٢(للمشاريع الصناعية 

، )٣(دينارا ) ٤,٨٥٤,٩٩٩(قية عن المصروفات الحقيقية بمبلغ على المصروفات أدى إلى زيادة اإليرادات الحقي
، )٤(دينارا ) ١٢٥,٦٨٥,٣٨٠(المالية فقد رصد لها مبلغ قدره  ١٩٦٧ما تخصيصات الخطة االقتصادية لسنة أ

  . المالية ١٩٦٧يبين تخصيصات الخطة القتصادية المؤقتة لسنة ) ٥٤(والجدول رقم 
  )٥( المالية ١٩٦٧لسنة  المؤقتة ة االقتصاديةيبين تخصيصات الخط) ٥٤(جدول رقم 

النسبة  األبواب
المئوية 
 للصرف

االعتماد المقرر 
 ١٩٥٩لسنة 

 دينار

  اإلضافات
 دينار

االعتمادات 
  المنقحة دينار

 

المصروفات الحقيقية 
  ١٩٥٩لسنة 
 دينار -فلس 

  التوفير أو التجاوز
 دينار -فلس 

القطاع  -الباب األول
 الزراعي

 ٤٠٦/١٨٦٠٦١٤٩ ٥٩٤/١١٠٢٣٨٥٠ ٢٩٦٣٠٠٠٠ ـــــــ ٨٠٠٠٠ ٢٩٧١٠٠٠٠ ١٦,٠٠

                                                            

 ١٩٦٧نيسان  ٨في ، ١٣٩٦العدد ، الوقائع العراقية) ١(
 ) ١٠(ملحق رقم : ينظر ١٩٦٧للمزيد من التفصيل عن إيرادات سنة ) ٢(
 ١٩٦٧التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٣(

 ٢٠٩ص، اإلحصائيكتاب الجيب ، وزارة التخطيط، الجمهورية العراقية، ٨ص.٦ص، المالية
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٤(

 ٧ص، )١٩٧٣، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية، المالية ١٩٦٧
تقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة ال، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول نقال عن) ٥(

 ٧ص، )١٩٧٣، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية، المالية ١٩٦٧االقتصادية المؤقتة لسنة 



  )١٩٦٨ - ١٩٦٣(كومية ــــــــــيئات الحـــــــــــوزارات والهـــــــــــــالية وموازنات الـــــــــــــــوزارة الم: رابعـــــالمبحث ال
  

  
 

٢٣٧ 
 

القطاع  -الباب الثاني
 الصناعي

 ٩٠٠/١٥٠٤٤٤٦٢ ١٠٠/٢٣٧٢١٥٣٧ ٣٨٧٦٦٠٠٠ ـــــــ١٠٥٠٠٠٠ ٣٩٨١٦٠٠٠ ٣٤,٤٢

قطاع النقل  -الباب الثالث
 والمواصالت

٦٣٠/٧٣٩٧٠٦٢ ٣٧٠/١٣٥٩٩٩٣٧ ٢٠٩٩٧٠٠٠ ٠٠ ٢٠٩٩٧٠٠٠ ١٩,٧٣ 

قطاع المباني  - الباب الرابع
 والخدمات االجتماعية 

٩٩١/٨٦٤٩٩٥٧ ٠٠٩/١٣٢٨٥٤٢٢ ٢١٩٣٥٣٨٠ ٠٠ ٢١٩٣٥٣٨٠ ١٩,٢٨ 

أجهزة  - الباب الخامس
 التخطيط والمتابعة 

٦١٧/٣١٥٥٨٢ ٣٨٣/٤٣٤١٧ ٣٥٩٠٠٠ ٠٠ ٣٥٩٠٠٠ ٠,٠٦ 

نفقات وزارة  - الباب السادس
 الدفاع

٠٨٢/٥٢٤٩٧٥٦ ٩١٨/٥٠٠٠٢٤٣ ١٠٢٥٠٠٠٠ ٠٠ ١٠٢٥٠٠٠٠ ٧,٢٦ 

االلتزامات  -الباب السابع
 الدولية 

٦٨٢/١٥٠٧٨١٥ ٣١٨/٢٢٤٠١٨٤ ٣٧٤٨٠٠٠ ٠٠ ٣٧٤٨٠٠٠ ٣,٢٥ 

 ٣٠٨/٥٦,٧٧٠,٧٨٧ ٦٩٢/٦٨,٩١٤,٥٩٢ ١٢٥,٦٨٥,٣٨٠ ـــــــ١١٣٠٠٠٠ ١٢٦,٨١٥,٣٨٠ ١٠٠ المجموع

        

المالية الئحة قانون الموازنة  ١٩٦٨أيار  ٤والمؤرخ في  ١٠٨١قدمت وزارة المالية في كتابها المرقم       
 ٤٥وبعد المداولة وٕاجراء التعديالت المطلوبة عليها أقرت بموجب القانون رقم ، الموحدة إلى ديوان مجلس الوزراء

) ٦١٠,٦٤٧,٨٣٤(المالية مبلغ قدره  ١٩٦٨رصد فيها لسد نفقات الدولة خالل سنة ، )١(المالية  ١٩٦٨لسنة 
إما فيما ، )٢(دينارا ) ١٨٦,٠٣٣,٢٠٩(وهذا الرقم يزيد على تخمينات الموازنة الموحدة للسنة الماضية ، دينارا

وهذا الرقم أيضا يزيد على ، دينارا) ٢١٨,٧٧٥,٠٤٨(يخص الميزانية االعتيادية فقد رصد لها مبلغ قدره 
أضيف إليه بعد ذلك بموجب قوانين اإلضافة المرقمة ، )٣(دينارا) ٣١,٤٧١,١٢٤(بلغ تخمينات السنة الماضية بم

فأصبح مجموع االعتمادات المقررة للسنة ، دينارا) ٢٨٨٠٠٠٩٥(مبلغ قدره ، ١٩٦٨لسنة ) ١١٦,١٠٢,٤٥(
 وبذلك حصل، دينارا) ٢٤١,٩٣٣,٥٩٥(بلغت المصروفات الحقيقية منها ، دينارا) ٢٤٧,٥٧٥,١٤٣(المذكورة 

دينارا عن االعتمادات المنقحة العتماد بعض الوزارات جانب االقتصاد التام في ) ٥,٦٤١,٥٤٨(وفر مقداره 
  .يبين المبالغ المرصودة للميزانية االعتيادية ) ٥٥(والجدول رقم  ،)٤(المصروفات 

  
  

                                                            

  ١٩٦٨أيار  ٥قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د) ١(
مطبعة ، المالية ١٩٦٨قانون ميزانية الجمهورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٢(

 ٢٦٧ص، القسم الثاني، العراق وقائع وٕاحداث، ١ص، )١٩٦٨، بغداد(، الحكومة
 ١٩٦٨أيار  ٨في ، ١٥٦٦العدد ، الوقائع العراقية) ٣(
 ١٩٦٨نوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة التقرير الس، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د) ٤(

  ٢٠٩ص، كتاب الجيب اإلحصائي، وزارة التخطيط، الجمهورية العراقية، ٦ص، المالية
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  )١( اليةالم ١٩٦٨يبين اعتمادات الميزانية االعتيادية لسنة ) ٥٥(جدول رقم                   
 النسبة المئوية االعتمادات النهائية اإلضافة أو التنزيل تخمينات الميزانية العنوان األبواب
 ٦,٠٦ ١٥٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ١٤٠٠٠٠٠٠ رواتب التقاعد والمكافآت التقاعدية ١
 ٠,٠٦ ١٥٧٦٧٠ ـــ١٣٧٠٠ ١٧١٣٧٠ رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ٢
 ٠,٠٠ ٠٠ ـــ١٢٥٠٠٠ ١٢٥٠٠٠ مجلس األمة  ٣
 ٠,٠٥ ١٢٤٥١٠ ٣٤٥٠٠ ٩٠٠١٠ ديوان الرقابة المالية  ٤
 ٠,٠٧ ١٧٢٠٢٠ ٥٩٥٠ ١٦٦٠٧٠ ديوان مجلس الوزراء ٥
 ٠,٠٣ ٧٣٦٩٥ ٣١٠٠ ٧٠٥٩٥ مجلس الخدمة العامة ٦
 ٠,٦٦ ١٦٣٠٢٣٠ ٧٨٧٢٠ ١٥٥١٥١٠ وزارة الخارجية ٧
 ٧,٠٠ ١٧٣٣٠٨١٨ ١٧٨٥١٤٠ ١٥٥٤٥٦٧٨ وزارة المالية ٨
 ٠,٦٩ ١٧٠٢٤٦٦ ٢٤٥٥٠٦ ١٤٥٦٩٦٠ وزارة الداخلية  ٩
 ٠,٦٥ ١٦٠٥٦٣٠ ١٤٦٠٠ ١٥٩١٠٣٠ وزارة الثقافة واإلعالم ١٠
 ٦,٥٣ ١٦١٥٧٣٦٢ ٦٦٢٣٨٢ ١٥٤٩٤٩٨٠ دوائر الشرطة ١١
 ٠,٥٦ ١٣٩٧٣٧١ ٨٣٥١ ١٣٨٩٠٢٠ وزارة العمل والشؤون االجتماعية ١٢
 ٤,٥٠ ١١١٣٧٢٧٣ ٤٦١٥٩٣ ١٠٦٧٥٦٨٠ وزارة الصحة ١٣
 ٣٨,٢٥ ٩٤٦٨٧٦٤٣ ١٩٣٨٧٦٤٣ ٧٥٣٠٠٠٠٠ وزارة الدفاع ١٤
 ١,١٣ ٢٧٩٧٤٥٢ ٨١٦٣٧ ٢٧١٥٨١٥ وزارة العدل ١٥
 ٥,٠٦ ١٢٥٣٧٣٤٠ ٢٦٣٧٠٠ ١٢٢٧٣٦٤٠ وزارة التربية  ١٦
 ٠,١٢ ٢٩٩٥١٠ ٢٠٣١٠ ٢٧٩٢٠٠ وزارة رعاية الشباب ١٧
 ٠,١٠ ٢٤٤٣٩٠ ٢٨٣٠ ٢٤١٥٦٠ وزارة االقتصاد ١٨
 ٠,١٨ ٤٣٤٠١٠ ٢٠٠٠ ٤٣٢٠١٠ وزارة المواصالت ١٩
 ١,٠٠ ٢٤٨٣٢٥٩ ٣٠٥٦٩ ٢٤٥٢٦٩٠ وزارة البلديات واإلشغال ٢٠
 ٠,٤٣ ١٠٥٦٥٥٥ ـــ٢٩٩٨٦٩٥ ٤٠٥٥٢٥٠ وزارة شؤون الشمال ٢١
 ٠,٠١ ١٧٧٣٠ ٠٠ ١٧٧٣٠ وزارة اإلصالح الزراعي ٢٢

 ٠,٦٣ ١٥٥٨٧٥٨ ١٥٥٨٧٥٨ ٠٠ وزارة الزراعة -أ 
 ٠,١٣ ٣٢٤٤٧٠ ٠٠ ٣٢٤٤٧٠ وزارة النفط والمعادن ٢٣
 ٠,١٣ ٣١٣٦٥٠ ٩٢٦٠ ٣٠٤٣٩٠ وزارة التخطيط ٢٤
 ٠,١٤ ٣٤٧١٣٠ ٠٠ ٣٤٧١٣٠ وزارة الصناعة ٢٥
 ١٦,١١ ٣٩٨٩٢٦٠٠ ١٤٢٦٠٠ ٣٩٧٥٠٠٠٠ اإلدارة المحلية والبلديات ٢٦
 ٩,٢٥ ٢٢٩٠٢١٢٠ ٥٤٩٨٣٧٠ ١٧٤٠٣٧٥٠ المشاريع األخرى ٢٧
 ٠,٢٦ ٦٤٢٤٨١ ٩٢٩٧١ ٥٤٩٥١٠ نفقات االلتزامات الدولية  ٢٨
 ١٠٠ ٢٤٧٥٧٥١٤٣ ٢٨٨٠٠٠٩٥ ٢١٨٧٧٥٠٤٨ المجموع       

  

                                                            

ميزانية  قانون، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول من أعداد الباحث باالعتماد على) ١(
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د، ٧ص، المالية ١٩٦٨الجمهورية العراقية للسنة 

مطبعة ، القسم األول، ١٩٦٨مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ، ٤٢ص، المالية ١٩٦٨ عن حسابات الجمهورية العراقية لسنة
  ٢٣٤ص.٢٣٣ص، )١٩٦٩ ،بغداد(، الحكومة
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  ١٩٦٨ - ١٩٦٣يبين اعتمادات وٕايرادات الموازنة االعتيادية ) ٨(شكل رقم 

المالية زادت على اعتمادات السنة الماضية بمبلغ قدره  ١٩٦٨ن اعتمادات سنة أيلحظ من الجدول أعاله        
شكلت نفقات وزارة الدفاع وقد ، االعتيادية زيادات في اغلب فصول الميزانية حصلتو ، ديناراً ) ٢٩,٢٨٦,٤٧٧(

التربية والعمل الشؤون االجتماعية والصحة واإلدارة المحلية والبلديات والمشاريع األخرى وزارة واألمن الداخلي و 
  النسبة األكبر من التخصيصات المالية

دينارا وهي ) ٥٢٤,٥٨١,٤٥١(خمنت بمبلغ قدره فقد الموحدة المالية  ١٩٦٨إيرادات سنة وفي ما يخص         
ما تخمين إيرادات الميزانية أ، )١(دينارا ) ١٨٧,١١٨,٨٥٢(تزيد على تخمينات الميزانية الموحدة للسنة الماضية 

 ثم أضيف إليها بعد ذلك بموجب قوانين، )٢(دينارا عند تصديق الميزانية ) ٢١٤,٦١٤,٤٤٦(االعتيادية فقد بلغت 
وعليه أصبح مجموع التخمينات النهائية ، دينارا) ٧,٣١١,٠٦٥(مبلغ  ١٩٦٨لسنة ) ١٠٢,٥٦(اإلضافة المرقمة 

كان منشؤها ، دينارا) ٧,٧٩١,٨٦١(وهي تزيد على تخمينات السنة الماضية بمبلغ ، دينارا) ٢٢١,٩٢٥,٥١١(
افا إلى ذلك تحسين كفاية األجهزة الزيادة في تخمينات ضريبة الدخل لما يتوقع تصديره من النفط الخام مض

دينارا وبذلك ظهر نقص مقداره ) ٢٢٠,٤١٨,٨٥١(في حين بلغت اإليرادات الحقيقية منها ، المسؤولة عن الجباية
وتأخر ، ١٩٦٨دينارا بسبب النقص في إيرادات الكمارك والمكوس لقلة االستيراد خالل سنة ) ١,٥٠٦,٦٦٠(

إما العجز فقد ، )٣(نتجات النفطية من قبل مصلحة توزيع المنتجات النفطية تسديد رسوم المكس المترتب على الم

                                                            

  ١٩٦٨أيار  ٨في ، ١٥٦٦العدد ، الوقائع العراقية) ١(
   ٢٣٤ص.٢٢٤ص، القسم األول، ١٩٦٨مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) ٢(
 ) ١١(ملحق رقم : للمزيد من التفصيل ينظر) ٣(
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فقد ، المالية ١٩٦٨خالل سنة  المؤقتة وفي ما يتعلق بموازنة الخطة االقتصادية، )١(دينارا ) ٢١,٥١٤,٧٤٤(بلغ 
  .)٢(دينارا ) ١٣٨,١٢٤,٠٠٠(رصد لها مبلغ قدره 

 هااتاعتمادارتفاع استمرار  )١٩٦٨ - ١٩٦٣(العهد الجمهوري الثاني خالل عامة الميزانيات ال من لحظي      
فضال عن  ،تدريجيا نتيجة استحداث بعض المؤسسات الحكومية ومن بينها المؤسسة العامة للمصارف المالية

 رغم المشاكل التي عانى منها يةعوائد النفطالعلى  واستمرار اعتمادها، التوسع في اإلنفاق في مختلف المجاالت
بسبب توقف تدفق النفط العراقي عبر خط األنابيب المارة ) ١٩٦٧- ١٩٦٦(القطاع النفطي العراقي خالل المدة 

قد و  ،ة لمصروفات الميزانية االعتياديةهالكي ال يزال يمثل الصفة الرئيسوان االتجاه االست ،في األراضي السورية
تمويل بالعجز سياسة البل الحكومات العراقية إلنهاء من قمحاوالت جادة  الثاني ميزانيات العهد الجمهوري شهدت

 - المستقلة –الحكومية (فضال عن عملية توحيد جميع الميزانيات ، المتعمد التي سارت عليها الميزانيات السابقة
     "الميزانية الموحدة"في ميزانية واحدة أطلق عليها اسم ) شبه المستقلة

 

                                                            

  ٢٠٩ص، كتاب الجيب اإلحصائي، وزارة التخطيط، الجمهورية العراقية) ١(
  ٢٢٧ص، القسم األول، ١٩٦٨انين واألنظمة لسنة مجموعة القو ) ٢(
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  :الخاتمة 

عدة دوائر تتبع  ،١٩٢٠ - ١٩١٤للعراق في الحرب العالمية األولى وبعدها  همبعد احتالل البريطانيونشكل      
) برسي كوكس وهنري دوبس(بعد إن استعانت اإلدارة البريطانية بإداريين أكفاء أمثال ، مباشرةالجميعها إلدارتهم 

التي أسستها من أهم الدوائر التي يمكن عدها ، دائرة الوارداتومن هذه الدوائر التي تخص الشؤون المالية 
واختارت إلدارتها األكفاء سواء كان ذلك من الموظفين أو الضباط  طانية للسيطرة على اقتصاد البالداإلدارة البري
  .السياسيين 

تأسست وزارة المالية وكانت غاية ،١٩٢٠تشرين األول  ٢٥في  المؤقتة وبعد تشكيل الحكومة العراقية      
آنذاك ال تزال حديثة وفتية وذا  الد ال سيما وان الحكومة العراقية المؤقتةها هو إدارة األمور المالية في البتشكيل

لية بدأت مرحلة جديدة تمثلت بمحاولة وزراء الما، ١٩٢١وعند تشكيل الحكومة العراقية سنة ، خبرة متواضعة
وسن العديد ، العراقية على حكم المملكة الذين سيطروا في السنوات األوائل إبعاد المستشارين البريطانيين تدريجيا

على  سار العراقكون  ،المتدهور المالي الوضع تعانة باللجان المالية من الخارجإلنقاذمن األنظمة اإلدارية واالس
كان العجز المالي نصيب وزارة ولكن بالرغم من ذلك ، ة في كل سنةسياسة مالية تقليدية تقضي بموازنة الميزاني

، الكثير من المديريات المنظمة لعمل وزارة المالية تاستحدثمن حكم المملكة  اآلخرينوخالل العقدين  ،المالية
في  وكان لمديرية ضريبة الدخل ومراقبة المصارف ومديرية التموين العامة ومديرية الحبوب العامة دور كبير

ق خالل الحرب العالمية تخفيف األعباء المالية على الدولة نتيجة للوضع االقتصادي المتردي الذي شهدُه العرا
  ).١٩٤٥ -١٩٣٩(الثانية 

لوزارة المالية تماشيا مع  اإلدارياهتمت حكومة الثورة بتنظيم الجهاز ، ١٩٥٨تموز  ١٤وبعد ثورة        
إذ عمدت الوزارة إلى التخلص من األساليب القديمة ، لألهداف التي جاءت بها الثورةوتحقيقا ، التغيرات الجديدة

وحل المشاكل المعقدة التي كان يعاني منها النظام المالي ومن أبرزها ، التي كانت متبعة في العهد الملكي
الستنتاجات اويمكن إن نجمل بعض ، تهريب رؤوس األموال إلى خارج البالدومنع  بييإصالح النظام الضر 

  :١٩٦٨ -١٩٥٨خالل الفترة التي توصل إليها البحث العامة 

تعــد هــذه الــوزارة مــن أهــم وزارات الدولــة، وال تقــل أهميــة عــن وزارتــي الــدفاع والداخليــة، فــاألولى تحمــي الــوطن، -١
 .المالية توفر األموال الالزمة لعمل دوائر الدولة وزارة الثانية توفر األمن الداخلي، و و 
أغلب هؤالء و ،شغل مناصب وزارة المالية مختلف أطياف الشعب العراقي فمنهم السني والشيعي والكردي -٢

إلدراك الحكومة أهمية وجود وزراء يستطيعون من حملة الشهادات العليا في االقتصاد والقانون والتجارة الوزراء
، حزبية وسياسية لجهة معينة دون أخرى واغلبهم لم تكن لهم ميول، المالية إدارة شؤون وزارة مهمة مثل وزارة
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القوانين واألنظمة سرعة تعديل انعكس على سرعة تبدل الوزراء إال إن، وهذا يحسب لها أنها مؤسسة مالية صرفة
ففي بعض األحيان يكون التعديل ألسباب سياسية أو إن هذه القوانين واألنظمة تحمل ، ألخرالمالية من وقت 

  . وجهة نظر الوزراء أنفسهم

القاعدة فيما  هتغيير و ، كان لوزير المالية محمد حديد دورا بارزا في خروج العراق من المنطقة اإلسترلينية -٣
كانت  بعد إنوجعلها مناصفة مع موازنة الخطة االستثمارية ، يخصواردات النفط للميزانية االعتيادية للدولة

  . ١٩٥٨تموز  ١٤ ثورةقبل % ٣٠

منها وزارة التخطيط والصناعة  الوزاراتبعض ، ١٩٥٩لسنة  ٧٤ذية رقم التنفياستحدث قانون السلطة  -٤
 - ١٩٥٨خالل العهد الجمهوري  لميزانية االعتياديةفي الوقت الذي تضمنت فيه معظم ا، واإلصالح الزراعي

مما  ،األمنية والعسكرية والتعليم بالدرجة األساس تخصيصات مالية كبيرة في مجاالت تقوية المؤسسات، ١٩٦٨
والذي كان لألحزاب السياسية العراقية دور واضح العراق كان يعيش حالة من الصراع السياسي  إنيدل على 

  .  فيه
من ، برز من خالل البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدينقد ارتباط النظام المصرفي بوزارة المالية  كان -٥

وقرارات مصرف ، المركزي المتعلقة بالسياسة االئتمانية فقطخالل الدور الرقابي لوزارة المالية لقرارات البنك 
الذي أنهى  ١٠٠القانون رقم  لغاية صدور ،الرافدين باستثناء شؤون التسهيالت المصرفية وتطبيق قواعد الخدمة

وأيلولة ملكيتها ، وضع جميع البنوك التجارية في خدمة التطور االقتصادي للبالدو سيطرة رأس المال األجنبي 
  .ى الدولة بأموالها المنقولة وغير المنقولة إل

قدمت وزارة المالية العراقية دعما ماليا من نفقاتها السنوية لحركات التحرر العربية وخاصة جبهة التحرير  -٦
وخاصة خالل العهد الجمهوري األول ، الوطني الجزائرية في صراعها من اجل االستقالل مع االستعمار الفرنسي

)١٩٦٣ - ١٩٥٨(.  
وذلك ، في بعض السنوات وانخفاضا في سنوات أخرىريجية شهدت نفقات الوزارة ومصروفاتها زيادة تد -٧

حسب الظروف السياسية أو التأسيسية من حيث تأسيس وزارات جديدة أو زيادة في ميزانية وزارة أخرى التساع 
أقسام وشعب جديدة سواء كانت  إال أنها تميزت في هذه المرحلة عن التي سبقتها وذلك الستحداث، إعمالها

  .إدارية أو تأهيلية أو تطوير المؤسسات القائمة من اجل خدمة الفرد والمجتمع 

تموز  ١٤خاصة بعد قيام ثورة  مؤسساتها من الموظفين سيء السلوكشهدت الوزارة محاوالت جريئة لتطهير  -٨
فضال ، داريين في بغداد واأللوية األخرىإلوأجرت تنقالت واسعة بين كبار موظفي الوزارة والموظفين ا ،١٩٥٨

  . متطورة ألرشفة أسماء موظفي الدولة الكترونية تزويد دوائرها بأجهزة  عن
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بفصل الرواتب  للموظفين ومستخدمي الدولة قامت وزارة المالية بدمج فصل مخصصات غالء المعيشة -٩
من اجل حصر تكاليف الخدمات الوظيفية فيصبح من الميسور معرفة ، ١٩٦٦والمخصصات اعتبارا من سنة 

فضال عن ذلك إن مخصصات غالء المعيشة تغلب عليها صفة االستمرار وال تختلف في ، مقدار هذه التكاليف
كان باإلمكان دمج النفقات اإلدارية مع فصل و ، وهو ما يعطي الميزانية مرونة اكبر، طبيعتها عن الرواتب

األخرى ألنهما من طبيعة واحدة حيث ينصبان على إثمان السلع والخدمات التي تيسر للموظفين  المصروفات
ويزيد هذا الدمج في مرونة الميزانية ويقلل من فصولها ويسهل مهمة تحديد مقدار النفقات اإلدارية في ، إعمالهم

  . الميزانية 
مشاريع الخطط االستثمارية لتمويل اعيةمن خالل المالية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتموزارة سعت  - ١٠

المواصالت والبنى النقل و في حقول الزراعة والصناعة و  والتي رصدت لها أمواال طائلة، مجلس ووزارة التخطيط
المالية والتجاريةلتسهيل التعامالت وانتقال رؤوس األموال بين العراق والدول  ونجحت في عقد االتفاقيات، التحتية
  . ة األجنبي
وان االتجاه ، على عوائد النفط )١٩٦٨ -١٩٥٨( استمرار اعتماد الميزانيات العامة في العهد الجمهوري - ١١

نحو النفقات االستهالكية مثل الصفة الرئيسية لمصروفات الميزانية االعتيادية إذ ما يزال طاغيا على االتجاه 
عن ذلك انتهاج ميزانيات العهد الجمهوري سياسة  فضال، الذي يستلزمه التطور االقتصادي السريع والمتوازن

ساعدت على استيعاب جزء من النقد الفائض  حواالت خزينة منظمة إصدارمن خالل العجز المالي المخطط 
بخالف ميزانيات العهد الملكي التي اتبعت سياسة ، في المصارف الحكومية واألهلية والمؤسسات شبه الرسمية

  .فائض اإليرادات على المصروفات مالية محافظة تقوم على 

بما  مة لعملها وعمل الوزارات األخرىالمنظواألنظمة المالية أصدرت وزارة المالية العديد من القوانين  - ١٢
  . )١٩٦٨ -١٩٥٨( الوزارة في العهد الجمهوري يتوافق مع التطور الذي شهدتهُ 

قتصاد العراقي ورفد الميزانية العامة باألموال لالزمة كان للزعيم عبد الكريم قاسم دورًا واضحًا في بناء اال - ١٣
سحب العملة قيامهب فضال عن، وانتزاع الحصة األكبر منها المفاوضات مع شركات النفط األجنبية عن طريق

  .الملكية من البنوك واألسواق العراقية استكماال لمستلزمات االستقالل االقتصادي

  

  
 



 
 الحقامل

 



 

٢٤٦ 
 

  : المالحق

  )١(المالية  ١٩٥٨مصادر إيرادات سنة يبين ) ١(ملحق رقم 

  الفضلة أو النقص  اإليرادات الحقيقية  التخمينات  النسبة المئوية  العنوان  الباب
 + ٢٧٠٠٠٠٠٠٢٩٨٣١٥٧٩ ٢٨٣١٥٧٩  ٣٩,٥  ضريبة الدخل  ١
 - ٢٥,٤٢٠٧٥٠٠٠٠١٩١٥٦٦٠٠ ١٥٩٣٤٠٠ رسوم الكمارك ٢
 + ١١,٧٨٢٥٠٠٠٠٨٨٥٨٤٠٥٦٠٨٤٠٥  رسوم المكوس  ٣
 -  ٢٤٤٤٩٤٥٣٨٩٧٥٥  ٣,٣٢٨٣٤٧٠٠  رسوم االستھالك وضريبة االرض  ٣
 + ٢,٦١٩٢٧٣٠٠١٩٥٦٥٠٢٢٩٢٠٢  ورسوم الطوابع األمالكضريبة   ٤
 + ٣,٦٢٥٢٣٣٠٠٢٧٢٣٤٥٧٢٠٠١٥٧  البريد والبرق  ٦
 + ٣٨٥٠٨٠٠٣٨٧٨٧٤٢٢٧٩٤٢  ٥,١  سائر مصالح الدولة  ٧
 -  ٦,٧٥٣٢٤٥٠٠٥٠٨٩٨٠٢٢٣٤٦٩٨ المشاريع الحكوميةواردات  ٨
 + ٢,١١١٥٠٠٠٠١٦٣١٩٥٩٤٨١٩٥٩  المدخوالت المتنوعة  ٩

 + ١٠٠٧٣٦١٠٦٠٠٧٥٥٧١٩٩١ ١٩٦١٣٩١  المجموع

  

  )٢( المالية ١٩٥٩مصادر إيرادات سنة يبين ) ٢(ملحق رقم                               

  الفضلة أو النقص  اإليرادات الحقيقية  التخمينات  النسبة المئوية  العنوان  الباب
 - ٤٧٠٧٣٨٩٩ ٨٠١/٤٨٢٦١٠٠/ ١٩٩  ٥٢,٥٥١٩٠٠٠٠٠  ضريبة الدخل  ١

 - ١١٥٥٦١١/ ٢٧٤٨٩٣٨٨ ٢١١/ ٧٨٩  ٢٨٦٤٥٠٠٠  ٣٠,٦  رسوم الكمارك والمكوس  ٢
 -  ٢٩٧/١٩٤٥٣٥٠ ٧٠٣/٦٧٦١٤٩  ٢٦٢١٥٠٠  ٢,٢  رسوم االستھالك وضريبة األرض  ٣
 -  ٢١٠/١٢٦٤٥٤٤ ٧٩٠/٣٣٥٤٥٥  ١٦٠٠٠٠٠  ١,٤  ضريبة األمالك  ٤
 ٣٦٩/١٠٩٨٤٨٩ ٣٦٩/٩٨٤٨٩  ١٠٠٠٠٠٠  ١,٢  )الطوابع(رسوم متفرقة   ٥
 ٠٩٩/٢٩٣٦٦٧١ ٠٩٩/١٠٣١٧١  ٢٨٣٣٥٠٠  ٣,٣  إيرادات البريد والبرق  ٦
 ٣٦١٧٧٠٠٣٦٨/٣٨٢٠١٣٤ ٣٦٨/٢٠٢٤٣٤  ٤,٣  إيرادات الدوائر الحكومية  ٧
 ٧٢١/١٨٦٦٣٣١ ٧٢١/١٣٨٧٣١  ١٧٢٧٦٠٠  ٢,١  الحكوميةإيرادات المؤسسات والمشاريع   ٨
 ٠٦٤/٢٢٢٨٧٦٤ ٠٦٤/٨٣٠٥٦٤  ٢,٤١٣٩٨٢٠٠  المدخوالت المتنوعة  ٩

 -  ٩٥,٣٤٣,٥٠٠١٦٦/٨٩,٧٢٣,٥٧٣ ٨٨٤/٥,٦١٩,٩٢٦  ١٠٠  المجموع

  

  )٣(المالية  ١٩٦٠مصادر إيرادات سنة يبين ) ٣(ملحق رقم 

  الفضلة أو النقص  اإليرادات الحقيقية  التخمينات  النسبة المئوية  العنوان  الباب
  - ٤٤٧/٣٣٥٣٢٨٩  ٥٥٣/٥٢٢٧٦٧١٠  ٥٥٦٣٠٠٠٠  ٥٠,٤  ضريبة الدخل  ١
 ٦٦٩/٣٣٥٣٦١١٦ ٦٦٩/٣٥٣٦١١٦  ٣٠٠٠٠٠٠٠  ٣٢,٤  رسوم الكمارك والمكوس  ٢
 -٢٧٥/١٩٠٣٠٨٩ ٧٢٥/١٠٩٦٩١٠  ٣٠٠٠٠٠٠  ١,٨  رسوم االستھالك وضريبة األرض  ٣
 - ٤٩٤/١٦٢٤٣٧٩ ٥٠٦/٢٥٦٢٠  ١٦٥٠٠٠٠  ١,٦  ضريبة العقار  ٤
 -  ٤٧٣/١١٦٨١٤٥ ٥٢٧/١٨٥٤  ١٧٧٠٠٠٠  ١,١  )الطوابع(رسوم متفرقة   ٥
 ٥١٥/٣١٩٩٨٥٩ ٥١٥/١٩٩٨٥٩  ٣٠٠٠٠٠٠  ٣,١  إيرادات البريد والبرق  ٦
 ٤٠١٠٨٦٣٤٥٧/٤١١٨٣٨٣ ٤٥٧/١٠٧٥٢٠  ٤,٠  إيرادات الدوائر الحكومية  ٧
 ٩١٢/٢٨٩٥٣٣٢ ٩١٢/١٨٩٩٩٥  ١٧٠٥٣٣٧  ٢,٨ إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية  ٨
 ٤٥٢/٢٨٩١٤٨٦ ٤٥٢/٩٢٧٦٨٦  ٢,٨١٩٦٣٨٠٠  المدخوالت المتنوعة  ٩

 ١٠٢١٣٠٠٠٠٨٠٠/١٠٣٦١٣٥٠٣ ٨٠٠/١٤٨٣٥٠٣  ١٠٠  المجموع

     

                                                            

 ٣ص، المالية ١٩٥٨التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول نقال عن) ١(
 

٥ص، المالية ١٩٥٩التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول نقال عن) ٢(
     

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول نقال عن) ٣(
  ٤ص، المالية ١٩٦٠العراقية للسنة 



 

٢٤٧ 
 

  

  )١(المالية  ١٩٦١يبين مصادر إيرادات سنة ) ٤(ملحق رقم                          

  الفضلة أو النقص  اإليرادات الحقيقية  التخمينات  النسبة المئوية  العنوان  الباب
 ٦٥٢/٦٣١٩٣٥٨٨ ٦٥٢/٨٩٣٨٥٨٨  ٥٢,٤٥٤٢٥٥٠٠٠  ضريبة الدخل  ١

 -  ٢٣٣/٣٧٢٩٥٩٧٢ ٧٦٧/١٧٢٤٢٧ ٣٧٤٦٨٤٠٠ ٣٠,٩ رسوم الكمارك والمكوس ٢
 -٨٠٤/٧٧٥٩٠٣ ١٩٦/١٥٣٤٦٩٦  ٢٣١٠٦٠٠  ٠,٦  الزراعية األرضضريبة   ٣
 ٧١٧/٢٠٨٤٧٣٠ ٧١٧/٥٨١٧٣٠  ١٥٠٣٠٠٠  ١,٧  ضريبة العقار  ٤
 - ٢٢٩/١٢٣٠٦٣٠ ٧٧١/١٤٨٦٩  ١٢٤٥٥٠٠  ١,٠  )الطوابع(رسوم متفرقة   ٥
 - ٤٢٩/٣٠٨١٧٨٠ ٥٧١/٩٣٧١٩  ٣١٧٥٥٠٠  ٢,٦  إيرادات البريد والبرق  ٦
 - ٤٧٧٤١٩٣٤٤٦/٤٥٠٩٤٥٩ ٥٥٤/٢٦٤٧٣٣  ٣,٧  إيرادات الدوائر الحكومية  ٧
 ١٨٦/٥٠٧٨٥٦٨ ١٨٦/٢٢١٤٦١ ٤٨٥٧١٠٧ ٤,٢ إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية ٨
 ٥٢٧/٣٤٤٩٣٤٥ ٥٢٧/٨٧٨٦٤٥  ٢,٩٢٥٧٠٧٠٠  المدخوالت المتنوعة  ٩

 ١١٢,١٦٠,٠٠٠٢٢٣/١٢٠,٦٩٩,٩٧٩ ٢٢٣/٨,٥٣٩,٩٧٩  ١٠٠  المجموع

  

  )٢(المالية  ١٩٦٢يبين مصادر إيرادات سنة ) ٥(ملحق رقم                          

  الفضلة أو النقص  اإليرادات الحقيقية  التخمينات  النسبة المئوية    العنوان الباب 
 ـــ ٥٥١/٥٦٠٧٣٨٥٤ ٤٤٩/٢١٨٣٦٤٥  ٤٨,٨٨٥٨٢٥٧٥٠٠  ضريبة الدخل  ١

 ـــ ١٣٨/٣٦١٨٠٠٨٥ ٨٦٢/٣٨١٩٩١٤  ٤٠٠٠٠٠٠٠  ٣١,٥٤  رسوم الكمارك والمكوس  ٢
 ـــ٢٢٨/٧٧٤١٥٩ ٧٧٢/٢٤١٢٤٠  ١٠١٥٤٠٠  ٠,٦٨  ضريبة األرض الزراعية  ٣
 ـــ ٧٨٩/٢١٥٤٨١٢ ٢١١/١٧٠١٨٧  ٢٣٢٥٠٠٠  ١,٨٨  ضريبة العقار  ٤
 ـــ ١٢٠٥٢٨٠ ٦١٧/١٦٢٧١٩/ ٣٨٣  ١٣٦٨٠٠٠  ١,٠٥  )الطوابع(رسوم متفرقة   ٥
 ـــ ٤٦١/٣٠٨٩٩٩٥ ٥٣٩/٤٢١٠٠٤  ٣٥١١٠٠٠  ٢,٦٩  إيرادات البريد والبرق  ٦
 ٤٦١٨١٧٠٤٠٦/٤٧٨٦١٩١ ٤٠٦/١٦٨٠٢١  ٤,١٧  إيرادات الدوائر الحكومية  ٧
 ٨٢٤/٥٢٧٢٢٣٩ ٨٢٤/١٤٨٧٠٢٥  ٣٧٨٥٢١٤  ٤,٦٠  والمشاريع الحكوميةإيرادات المؤسسات   ٨
 ٩٣٥/٥١٧١٩٧٣ ٩٣٥/١٥٩٥٩٧٣  ٤,٥١٣٥٧٦٠٠٠  المدخوالت المتنوعة  ٩

 ـــ ١١٨٤٥٦٢٨٤٧١٥/١١٤٧٠٨٥٩٢ ٢٨٥/٣٧٤٧٦٩١  ١٠٠  المجموع

  

  )٣(المالية  ١٩٦٣مصادر إيرادات الدولة لسنة يبين ) ٦(ملحق رقم 

النسبة   العنوان  الباب
  المئوية

  الفضلة أو النقص  اإليرادات الحقيقية  التخمينات

 ٣٠٦/٦٥٧١٠٢٤٦ ٣٠٦/٥٩٤٧٢٤٦  ٥٩٧٦٣٠٠٠  ٥١,٨٣  ضريبة الدخل  ١
 ـــ٢٤٢/٣٤٥٩٥٥٤٥ ٧٥٨/٥٤٠٤٤٥٤ ٤٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧,٣٠ رسوم الكمارك والمكوس ٢
 ـــ٢٥٣/٦٨٢٦٩١ ٧٤٧/١٦٧٧٥٨  ٨٥٠٤٥٠  ٠,٥٣  ضريبة األرض الزراعية  ٣
 ٥٦٥/٢٢٥٤٦٢٠٥٦٥/٤٦٢٠  ٢٢٥٠٠٠٠  ١,٧٨  ضريبة العقار  ٤
 ـــ٤٧١/١٢٨٨٢٥٠٥٢٩/١٥٤٩٩  ١٣٠٣٧٥٠  ١,٠٢  )الطوابع(رسوم متفرقة   ٥
 ـــ٧٦٢/١٨١٦٧٧٨٢٣٨/١٨٣٣٢٢١  ٣٦٥٠٠٠٠  ١,٤٤  إيرادات البريد والبرق  ٦

                                                            

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول نقال عن) ١(
 ٤ص، المالية ١٩٦١العراقية للسنة 

حسابات الجمهورية التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د: الجدول نقال عن) ٢(
 ٣ص، المالية ١٩٦٢العراقية للسنة 

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د :الجدول نقال عن) ٣(
  ٨ص، المالية ١٩٦٣العراقية لسنة 

  
 



 

٢٤٨ 
 

 ـــ٤٦٢٤٧٠٠١٨٦/٤٤٦٦٢١٤٨١٤/١٥٨٤٨٥  ٣,٥٢  إيرادات الدوائر الحكومية  ٧
إيرادات المؤسسات والمشاريع   ٨

  الحكومية
١٧٣/١٠٥٠٦٦٠٧ ١٧٣/١٠٠٧٢٠٧  ٩٤٩٩٤٠٠  ٨,٢٨ 

 ٢٦٦/٥٤٥٢٤٠٢٢٦٦/٢٣٠٦٩٠٢  ٤,٣٠٣١٤٥٥٠٠  اإليرادات المتنوعة  ٩
 ١٢٥,٠٨٦,٨٠٠٢٢٤/١٢٦٧٧٣٣٥٦ ٢٢٤/١٦٨٦٥٥٦  ١٠٠  المجموع

  

  )١(المالية  ١٩٦٤مصادر إيرادات سنة يبين ) ٧(رقم ملحق 

  الفضلة أو النقص  اإليرادات الحقيقية  التخمينات  النسبة المئوية  العنوان الباب 
  ١٥٤/١٦٨٢١٧٤  ١٥٤/٧٤٦٩٥١٧٤  ٧٣٠١٣٠٠٠  ٥١,١٧  ضريبة الدخل  ١

 ـــ٦٤٧/٤١٢٠٤٣٦٢ ٣٥٣/٧٩٥٦٣٧  ٤٢٠٠٠٠٠٠  ٢٨,٢٣  رسوم الكمارك والمكوس  ٢

 ـــ١٥٨/٥٩٨٣٦٠ ٨٤٢/٢٥٢٠٨٩  ٨٥٠٤٥٠  ٠,٤١  ضريبة األرض الزراعية  ٣

  ـــ٢٦٤/١٧٥٩٤٧  ٧٣٦/٢٣٢٤٠٥٢  ٢٥٠٠٠٠٠  ١,٥٩  ضريبة العقار  ٤

  ـــ٢٠٤/١١٠٦٥٥  ٧٩٦/٢١٤٢٣٤٤  ٢٢٥٣٠٠٠  ١,٤٧  )الطوابع(رسوم متفرقة   ٥

  ٣١٠/١٥٧٤٥٥٦  ٣١٠/٦٢٨٧٠٣٦  ٤٧١٢٤٨٠  ٤,٣١  إيرادات الدوائر الحكومية  ٦

  ٨٢٣/٣٦١١٦٤  ٨٢٣/٩٧٨٩٢٤٤  ٩٤٢٨٠٨٠  ٦,٧١  إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية  ٧

  ٦٠٩/٤٦١٣٤١  ٦٠٩/٨٩٢٤٠٩١  ٨٤٦٢٧٥٠  ٦,١١  المدخوالت المتنوعة  ٩
  ٢٣٣/٢٧٤٤٩٠٧  ٢٣٣/١٤٥٩٦٤٦٦٧ ١٤٣٢١٩٧٦٠  ١٠٠  المجموع

  

  )٢(المالية  ١٩٦٥مصادر إيرادات سنة يبين ) ٨(رقم  ملحق                          

  الفضلة أو النقص  اإليرادات الحقيقية  التخمينات  النسبة المئوية  العنوان الباب 
 ـــ٣٤٧/٧٨٢١٢٧٦٠ ٦٥٣/١٨٨٢٢٧٣٩  ٩٧٠٣٥٥٠٠  ٤٣,٦٦  ضريبة الدخل  ١
 ٣٠٩/٤٣٧١٣٤٣٦ ٣٠٩/١٧١٣٤٣٦  ٤٢٠٠٠٠٠٠  ٢٤,٤٠  رسوم الكمارك والمكوس  ٢
 ـــ٠٨٥/٦٨٧٨٠٥ ٩١٥/١٦٢٥٩٤  ٨٥٠٤٠٠  ٠,٣٨  ضريبة األرض الزراعية  ٣
 ـــ٧٧٠/٢٤٥١٥٠٩ ٢٣٠/٤٨٤٩٠ ٢٥٠٠٠٠٠ ١,٣٧ الضرائب العقارية ٤
 ـــ٦٩٣/٢٣٦٢٦٠٠ ٣٠٧/٩١٨٩٩  ٢٤٥٤٥٠٠  ١,٣٢  )الطوابع(رسوم متفرقة   ٥
 ٢٣٥/١٠٢١٩١٠٠ ٢٣٥/٤٧٣٣٤٣٠  ٥٤٨٥٦٧٠  ٥,٧١  إيرادات الدوائر الحكومية  ٦
 ٤٨٢٧٥٨٠٥٤٠/٦٢١١٠٨٧ ٥٤٠/١٣٨٣٥٠٧  ٣,٤٧  إيرادات ممتلكات ومشاريع الحكومة   ٧
 ١٢٣/٤١٧٠١٧٩ ١٢٣/٤٤٨٩٧٩  ٣٧٢١٢٠٠  ٢,٣٣  إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية  ٨
 ١٦٠/٣١١٠٢٢٤٣ ١٦٠/٥٨٤٩٣  ١٧,٣٦٣١٠٤٣٧٥٠  اإليرادات األخرى  ٩

 ـــ١٨٩٩١٨٦٠٠٢٦٢/١٧٩١٣٠٧٢٢ ٧٣٨/١٠٧٨٧٨٧٧  ١٠٠  المجموع

  

  )٣(المالية  ١٩٦٦نة مصادر إيرادات سيبين ) ٩(رقم ملحق                              

  الفضلة أو النقص  اإليرادات الحقيقية  التخمينات  النسبة المئوية    العنوان الباب 
 ـــ٥٨٤/٧٣٤٢٠٤٥٩ ٤١٦/٩١٠٩٧٤٠  ٨٢٥٣٠٢٠٠  ٤٦,٢٨  ضريبة الدخل  ١
 ٦٠٨/٥٠٢٣٠٨٠٧ ٦٠٨/٢٣٠٨٠٧  ٥٠٠٠٠٠٠٠  ٣١,٦٦  رسوم الكمارك والمكوس  ٢
ضريبة اإلنتاج الزراعي وضريبة األرض   ٣

  الزراعية
 ـــ١٠٧/٦٦٨٣٣٨ ٨٩٣/١٣٨١٦٦١  ٢٠٥٠٠٠٠  ٠,٤٢

 ٠٣٩/٢٥٥٨١٥٢ ٠٣٩/٥٨١٥٢  ٢٥٠٠٠٠٠  ١,٦١  الضرائب العقارية  ٤

                                                            

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية ، اليةوزارة الم، الوحدة الوثائقية، و.ك.د :الجدول نقال عن) ١(
 ٨ص، المالية ١٩٦٤العراقية لسنة 

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د :الجدول نقال عن) ٢(
 ٩ص، المالية ١٩٦٥العراقية لسنة 

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د :ول نقال عنالجد) ٣(
  ١٠ص، المالية١٩٦٦العراقية لسنة 



 

٢٤٩ 
 

 ـــ٥٧١/٢٥١٦١٣٢ ٤٢٩/٢٣٦٨٦٧  ٢٧٥٣٠٠٠  ١,٥٩  )الطوابع(رسوم متفرقة   ٥
 ـــ٢٥٣/٦٣٣٤٨٤٥ ٧٤٧/٣١٨٣٢٤  ٦٦٥٣١٧٠  ٣,٩٩  إيرادات الدوائر الحكومية  ٦
 ٨٧٠٩٧٥٠٦٥٤/٩٠٦٦٧٣٦ ٦٥٤/٣٥٦٩٨٦  ٥,٧٢  إيرادات ممتلكات ومشاريع الحكومة  ٧
 ـــ١٥٨/٥٢٧٩١٨١ ٨٤٢/١٣٤١٣١٨  ٦٦٢٠٥٠٠  ٣,٣٣  إيرادات المؤسسات الحكومية  ٨
 ٥٦٩/٨٥٧٢٩٤٥ ٥٦٩/٧٩٤٦٩٥  ٥,٤٠٧٧٧٨٢٥٠  اإليرادات المتنوعة  ٩

 ١٦٩٥٩٤٨٧٠ ٥٤٣/١٥٨٦٤٧٥٩٨ ٤٥٧/١٠٩٤٧٢٧١  ١٠٠  المجموع

  

  )١(المالية  ١٩٦٧مصادر إيرادات سنة ) ١٠(رقم  ملحق                            

  الفضلة أو النقص  اإليرادات الحقيقية  التخمينات  المئويةالنسبة     العنوان الباب 
 ١٦٣/٨٩٤٠٩٨٠٩ ١٦٣/٦١١٩٦٠٩  ٨٣٢٩٠٢٠٠  ٤٢,٥٠  ضريبة الدخل  ١
 ـــ٦٢٠/٤٣٧٤٨١٧٣ ٣٨٠/٦٢٥١٨٢٦  ٥٠٠٠٠٠٠٠  ٢٠,٨٠  رسوم الكمارك والمكوس  ٢
 ٦٢٨/٩٠١٣٨٣ ٦٢٨/٣٠١٠٨٣  ٦٠٠٣٠٠  ٠,٤٣  ضريبة األرض الزراعية  ٣
 ـــ٢١٢/٢٥٧٩٨٨٧ ٧٨٨/٧٠١١٢  ٢٦٥٠٠٠٠  ١,٢٣  الضرائب العقارية  ٤
 ـــ٢٦٥/٢٤٩٥٨١٨ ٧٣٥/٥٠٧٦٨١  ٣٠٠٣٥٠٠  ١,١٩  )الطوابع(رسوم متفرقة   ٥
 ٧٧٢/٨٢٥٧٤٤٩ ٧٧٢/١٥٣٧٥٧٩  ٦٧١٩٨٧٠  ٣,٩٢  إيرادات الدوائر الرسمية  ٦
 ١٠١٨٢٢٣٠١٠٥/١١٥٣٥٧٨٦ ١٠٥/١٣٥٣٥٥٦  ٥,٤٨  إيرادات ممتلكات ومشاريع الحكومة   ٧
 ـــ٩١٣/٦٥٦٩٢١٨ ٠٨٧/٢٤٠٨١  ٦٥٩٣٣٠٠  ٣,١٢  المؤسسات شبه الرسميةإيرادات   ٨
 ـــ٦٩١/٤٤٨٦٣١٧٦ ٣٠٩/٦٢٣١٠٧٣  ٢١,٣٣٥١٠٩٤٢٥٠  اإليرادات المتنوعة  ٩

 ـــ٢١٤١٣٣٦٥٠٣٦٩/٢١٠٣٦٠٧٠٣ ٦٣١/٣٧٧٢٩٤٦  ١٠٠  المجموع

  

  )٢(المالية  ١٩٦٨مصادر إيرادات سنة ) ١١(رقم ملحق                             

  الفضلة أو النقص  اإليرادات الحقيقية  التخمينات  النسبة المئوية    العنوان الباب 
 ٨٨٩/١٠٧٨٥٨٨٤٩ ٨٨٩/٣١٤٧٦٤٩  ١٠٤٧١١٢٠٠  ٤٨,٩٣  ضريبة الدخل  ١
 ـــ٦٤٠/٤٧٧٧٠٥٠٢ ٣٦٠/٤٢٢٩٤٩٧  ٥٢٠٠٠٠٠٠  ٢١,٦٧  رسوم الكمارك والمكوس  ٢
ضريبة األرض الزراعية وحصة   ٣

  اإلصالح الزراعي من الحاصل 
 ـــ٨٤٤/١٢٧٠٠٨٥ ١٥٦/١٧٩٩١٤  ١٤٥٠٠٠٠  ٠,٥٨

 ٥٨٦/٢٧٦٦٢٧٢ ٥٨٦/١١٦٢٧٢  ٢٦٥٠٠٠٠  ١,٢٦  الضرائب العقارية  ٤
 ٤٩٣/٣٠٥٣٥٩٦ ٤٩٣/٤٥٠٥٩٦  ٢٦٠٣٠٠٠  ١,٣٨  رسوم الطوابع  ٥
 ـــ٦٩٦/٥٨٦٨٥٣٨ ٣٠٤/١٦٣٦٤٤٥  ٧٥٠٤٩٨٤  ٢,٦٦  إيرادات الدوائر الرسمية   ٦
 ١٠١٨١٠٧٢١٥٨/١٠٣٧٧٧٤٩ ١٥٨/١٩٦٦٧٧  ٤,٧١  إيرادات ممتلكات ومشاريع الحكومة   ٧
 ٥٢٧/٦١٤٣٠٨٥ ٥٢٧/٥٤٧٥٨٥  ٥٥٩٥٥٠٠  ٢,٧٩  إيرادات المؤسسات شبه الرسمية  ٨
 ٨٤٢/٣٥٣١٠١٦٩ ٨٤٢/٨٠٤١٤  ١٦,٠٢٣٥٢٢٩٧٥٥  اإليرادات األخرى  ٩

 ـــ٢٢١٩٢٥٥١١٦٧٥/٢٢٠٤١٨٨٥٠ ٣٢٥/١٥٠٦٦٦٠  ١٠٠  المجموع     

 

  

  

  

  

   

                                                            

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د :الجدول نقال عن) ١(
  ٨ص، المالية ١٩٦٧العراقية لسنة 

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمهورية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية، و.ك.د :الجدول نقال عن) ٢(
 ٩ص، المالية ١٩٦٨اقية لسنة العر 



 
 

 املصادر
 



 

٢٥١ 
 

  الوثائق غير المنشورة

  :البالط الملكي -أوال

 عنوان الملفة تشكيالت ومالكات وزارة المالية، ٣١١/٢٥٣٨تسلسل الملفة ، ملفات البالط الملكي، و.ك.د -١
  خالصات مالكات جميع الوزارات" عنوان الملفة ، ٣١١/٢٥٤٤تسلسل الملفة ، ملفات البالط الملكي، و.ك.د -٢

  :مجلس السيادة -ثانيا

 "١٩٥٨الئحة الميزانية العامة لسنة  "عنوان الملفة ، ١١١/٤١١تسلسل الملفة ، مجلس السيادة، و.ك.د -١
 "قرارات مجلس الوزراء" عنوان الملفة، ٢٠٩/٤١١ تسلسل الملفة، مجلس السيادة، و.ك.د -٢
 "االقتصادية الخطة مشروع"  الملفة عنوان، ٢٢٦ الملفة تسلسل، مجلس السيادة، و.ك.د -٣
 "جداول اإلصالح الزراعي" عنوان الملفة، ٢٩١/٤١١تسلسل الملفة ، مجلس السيادة، و.ك.د -٤
 "متفرقات مع ديوان مجلس الوزراء" عنوان الملفة ، ٤٠/٤١١تسلسل الملفة ، مجلس السيادة، و.ك.د -٥
 "قرارات مجلس الوزراء" عنوان الملفة ، ٤٤٥/٤١١تسلسل الملفة ، مجلس السيادة، و.ك.د -٦
 "وزارة المالية في العھد الجمھوري "عنوان الملفة ، ٥٠٢/٤١١تسلسل الملفة ، ادةمجلس السي، و.ك.د -٧
 "موجز حياة عبد الكريم قاسم "عنوان الملفة ، ٦٢/٤١١تسلسل الملفة ، مجلس السيادة، و.ك.د -٨
 " مقررات " عنوان الملفة، ٧٥/٤١١ تسلسل الملفة، مجلس السيادة، و.ك.د -٩
 "االتفاقيات بين العراق ودول العالم"  الملفة عنوان، ٤١١,٣٢٥" الملفةتسلسل ، مجلس السيادة، و.ك.د  -١٠

  وزارة المالية  - ثالثا

معلومات ومستمسكات عن المخالفات والجرائم " عنوان الملفة ، ١٣١/٤٢١١٠٠تسلسل الملفة   ، وزارة المالية، و.ك.د -١
 )"الملكي(في العھد البائد 

 " قوانين التعريفة وتعديل قانون الكمارك "عنوان الملفة ، ٤٢١١٠٠/ ١٢٨تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د -٢
 " مقاطعة البضائع الصھيونية "عنوان الملفة، ١٣٠/٤٦٦تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د -٣
 " ةاالقتراحات حول تعديل قانون الخدمة المدني "عنوان الملفة ، ٤٢١١٠٠/ ١٥٦تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د  -٤
  "قانون إنصاف المفصولين "عنوان الملفة ، ١٦/٤٢١١٠٠تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د -٥
  " الئحة قانون مصلحة اإلعاشة العامة "عنوان الملفة ،١٦٤/٤٢١١٠١تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د -٦
  "أموال رجال العھد البائدمصادرة " عنوان الملفة، ٢٢/٤٢١١١٠تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د  -٧
 "قروض وزارة المالية من البنك المركزي" عنوان الملفة ، ٤٢١١٠٢/ ٢٢٣تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د -٨
األموال غير المنقولة لألسرة المالكة العراقية  "عنوان الملفة ، ٢٦/٤٢١١٠٦تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د -٩

 "السابقة
لجنة التطھير العليا للجھاز الحكومي في وزارة " موضوع الملفة ، ٣٨٩/٤٢١١٠تسلسل الملفة ، اليةوزارة الم، و.ك.د -١٠

 " المالية
  )"متفرقات(البنك المركزي العراقي " عنوان الملفة، ٤/٤٧١١٠٠١تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د  -١١
  "ئحة قانون تشكيل جيش تحرير فلسطينال"عنوان الملفة ، ٤٢١١٠٠/ ٥٢تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د  -١٢
  "مقاطعة البضائع الفرنسية" عنوان الملفة، ٩٠/٤٢١١٠٠تسلسل الملفة ، وزارة المالية، و.ك.د  -١٣
 " تشكيالت الدولة "عنوان الملفة ، ١٣٠/٤٢٢تسلسل الملفة، وزارة المالية، و.ك.د  -١٤

 

  ءقرارات مجلس الوزرا - رابعا

 ١٩٦٨كانون الثاني  ١٦قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د  -١
 ١٩٦٧كانون الثاني  ١٨قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د -٢
  ١٩٦٧نيسان  ٢٠قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د -٣
 ١٩٦٧كانون الثاني  ٢١ة في قرارات مجلس الوزراء المتخذ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د -٤
  ١٩٥٨تموز  ٢٤قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د -٥
 ١٩٦٢آذار  ٢٦قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د -٦
 ١٩٦٦أيار  ٢٦قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د -٧
  ١٩٥٩نيسان  ٢٧قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، الوزراء ديوان مجلس، و.ك.د -٨
  ١٩٦٣نيسان  ٣قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د -٩
  ١٩٦٧أيار  ٣١قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د  -١٠



 

٢٥٢ 
 

 ١٩٦٨أيار  ٥ قرارات مجلس الوزراء المتخذة في، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د  - ١١
  ١٩٦٤شباط  ٦قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د  -١٢
 ١٩٦٧نيسان  ٦قرارات مجلس الوزراء المتخذة في ، ديوان مجلس الوزراء، و.ك.د  - ١٣

    وثائق مديرية التقاعد العامة -خامسا

 ٩٠األضبارة المدنية للسيد أكرم المدلل المرقمة  -١
  ٣١/ ٠٤٠٥٢٠١٤لھاشم جواد المرقمة االضبارة الشخصية  -٢
 ٣١/ ٢٧٧١االضبارة الشخصية لمحمد حديد المرقمة  -٣
   ٦٣٣٠٢/ ٦٤٦٣٦االضبارة الشخصية للسيد عبد المجيد عبد الحسن كبة المرقمة  -٤
 ٠٤٣٥٠٠٣/٣١االضبارة الشخصية للدكتور مظفر حسين جميل المرقمة  -٥
     ٣١٠٤٦٤٣٠٠٦  االضبارة الشخصية للدكتور محمد جواد العبوسي المرقمة -٦
  ٠٦٠١٧٠٠٤/٣١االضبارة الشخصية للدكتور عبد هللا مصطفى النقشبندي المرقمة  -٧
 ٠٥٥٢٠٠٠٢/٣١االضبارة الشخصية للدكتور عبد الرحمن الحبيب التقاعدية المرقمة  -٨
 ٣١٢٣٦٨٧األضبارة الشخصية للدكتور عبد الحسن محمد زلزلة المرقمة  -٩
  ١٧٨٩١٠١٦/٣١إبراھيم المرقمة االضبارة الشخصية للدكتور سعدي  -١٠
  ٢٥٢٦٥/٢١االضبارة الشخصية للدكتور خالد الشاوي المرقمة  -١١
  ٣٢٦٦٥٠٠٣/٣١االضبارة الشخصية لصالح عبد األمير كبة المرقمة  -١٢
 ٠٤٦٣٤٠٠٧/٣١االضبارة الشخصية لشكري صالح زكي المرقمة  - ١٣
  ٥٥٥٥/٣١االضبارة الشخصية لسلمان عبد الرزاق األسود المرقمة  -١٤
  ٣١٠٦٠٨٩٠١٩رة الشخصية لتقي عبد الرزاق الوسواسي المرقمة االضبا -١٥
  ٣١١٧١٦٠٠٠٧االضبارة الشخصية المين عبد الكريم محمد أمين المرقمة  -١٦
  ٣١١٨٢٥٣٠٠١األضبارة التقاعدية للسيد مھدي جعفر المدامغة المرقمة  -١٧

  
    وثائق نقابة المحامين العراقيين -سادسا

  ٩٧٦ -٧٠الشواف المرقمة ع  االضبارة الشخصية لعبد اللطيف علي طه - ١

  محاضر مجلس النواب  - سابعا

  ١٩٤١نيسان  ١٦في ، محضر الجلسة الرابعة والثالثون، محاضر مجلس النواب - ١

  لوثائق المنشورةا

  وزارة المالية 

 ،دار الطباعة الحديثة، المالية ١٩٢٥-١٩٢٤حسابات الجمھورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الجمھورية العراقية -١
  )ت.د، بغداد(

  )١٩٢٥، بغداد(، مطبعة دار السالم، ١٩٢٢-١٩٢١حسابات الحكومة العراقية لسنة ، وزارة المالية، الجمھورية العراقية -٢
 )١٩٢٧،بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٢٥حسابات الحكومة العراقية للسنة المالية ، وزارة المالية، الجمھورية العراقية -٣
، دائرة التفتيش المالي العام، ١٩٥٩لسنة  ١٤٣قانون التفتيش المالي المعدل رقم ، ماليةوزارة ال، الجمھورية العراقية -٤

  )١٩٦٩،بغداد(
-١٩٥٩مجموعة التعليمات والمناشير الخاصة بقانون ضريبة الدخل للسنوات من ، وزارة المالية، الجمھورية العراقية -٥

  )ت.د، بغداد(، دار الحرية للطباعة، ١٩٧٩
  )ت.د، بغداد(، مطبعة الحكومة، مجموعة القوانين واألنظمة المصرفية، وزارة المالية، الجمھورية العراقية -٦
، بغداد(، دار الحرية للطباعة، قوانين وأنظمة مالية متفرقة، مديرية المالية العامة، وزارة المالية، الجمھورية العراقية -٧

١٩٧٥(  
، بغداد(، دار الحرية للطباعة، مجموعة قوانين الضرائب، مديرية المالية العامة، وزارة المالية، الجمھورية العراقية -٨

١٩٧٤(  
 ١٩٤٠لسنة  ٢٨قانون أصول المحاسبات العامة رقم ، مديرية المحاسبات العامة، وزارة المالية، الجمھورية العراقية -٩

 )١٩٤٨، بغداد(، مطبعة الحكومة، المعدل مع التعليمات الحسابية المختصة به



 

٢٥٣ 
 

مذكرة إيضاحية حول ميزانية الجمھورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، ارة الماليةوز، الجمھورية العراقية -١٠
  )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٢

مذكرة إيضاحية حول ميزانية الجمھورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الجمھورية العراقية  -١١
 )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٣

مذكرة إيضاحية حول ميزانية الجمھورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الجمھورية العراقية  -١٢
  )١٩٦٤، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٤

إيضاحية حول ميزانية الجمھورية العراقية للسنة مذكرة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الجمھورية العراقية  -١٣
  ١٩٦٥، بغداد، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٥

، مطبعة الحكومة، ميزانية الجمھورية العراقية في سطور، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الجمھورية العراقية  -١٤
  )١٩٦٠، بغداد(
مطبعة ، ميزانية الجمھورية العراقية في عامھا الثالث، الميزانية العامةمديرية ، وزارة المالية، الجمھورية العراقية  -١٥

  )١٩٦١، بغداد(، الحكومة
تنظيم وإدارة األجھزة المركزية للضرائب في ، مديرية ضريبة الدخل العامة، وزارة المالية، الجمھورية العراقية  -١٦

  )١٩٨١، بغداد(، العراق
  )١٩٥٠، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٠انية الدولة العراقية لسنة ميز، وزارة المالية، الجمھورية العراقية  -١٧
 ١٩٣٧التقرير السنوي المديرية المحاسبات العامة عن حسابات الدولة العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -١٨

  )١٩٣٩، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية
قرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية لسنة الت، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -١٩

  )١٩٦٩، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٤
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٢٠

  )١٩٧٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية١٩٦٥
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٢١

  )١٩٧٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية١٩٦٦
اقية لسنة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العر، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٢٢

  )١٩٧٤، بغداد(، دار الحرية للطباعة، المالية ١٩٦٧
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٢٣

 )١٩٧٥، بغداد(، دار الحرية للطباعة، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٨
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ، ماليةوزارة ال، الوحدة الوثائقية  -٢٤

  )١٩٦٤، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦١
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٢٥

  )١٩٧٢، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية، المالية ١٩٦٥
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٢٦

  )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٩
حاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة التقرير السنوي لمديرية الم، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٢٧

 )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٠
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٢٨

 )١٩٦٤، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية١٩٦٢
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ، وزارة المالية، وحدة الوثائقيةال  -٢٩

  )١٩٦٦، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٣
لمؤقتة لسنة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية ا، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٣٠

  )١٩٦٨، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٤
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٣١

 )١٩٧٣، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية، المالية  ١٩٦٦
لتقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ا، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٣٢

  )١٩٧٣، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية، المالية ١٩٦٧
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٣٣

 )١٩٧٢، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية، المالية ١٩٦٥
التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٣٤

 )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٩
العامة عن حسابات الجمھورية العراقية لسنة  التقرير السنوي لمديرية المحاسبات، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٣٥

  )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٠



 

٢٥٤ 
 

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٣٦
  )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٨

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٣٧
  )١٩٦٤، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦١

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٣٨
 )١٩٦٥، بغداد(، بعة الحكومةمط، المالية ١٩٦٢

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٣٩
  )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٣

 ١٩٣٥سابات الدولة العراقية لسنة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن ح، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٤٠
  )١٩٣٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية

 ١٩٣٦التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الدولة العراقية لسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٤١
  )١٩٣٨، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية

 ١٩٣٨رير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الدولة العراقية للسنة التق، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٤٢
  )١٩٤٠، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية

 ١٩٣٩التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الدولة العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٤٣
 )١٩٤١، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية

 ١٩٤١التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الدولة العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٤٤
  )١٩٤٤، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية

للسنة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٤٥
  )١٩٤٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤٢

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٤٦
  )١٩٤٥، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤٣

ة المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية للسنة التقرير السنوي لمديري، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٤٧
  )١٩٤٦،بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤٤

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٤٨
  )١٩٤٧،بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤٥

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، لوثائقيةالوحدة ا  -٤٩
 )١٩٤٩،بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤٦

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٥٠
 )١٩٥٠،بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤٧

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٥١
  )١٩٥١، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤٨

العامة عن حسابات الجمھورية العراقية للسنة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٥٢
  )١٩٥٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٤٩

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٥٣
  )١٩٥٤، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥١

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٥٤
  )١٩٥٥، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٢

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٥٥
 )١٩٥٦، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٣

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٥٦
 )١٩٥٦، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٤

ن حسابات الجمھورية العراقية للسنة التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة ع، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٥٧
  )١٩٥٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٥

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية للسنة ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٥٨
  )١٩٦٠، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٦

التقرير السنوي لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الجمھورية العراقية للسنة ، الماليةوزارة ، الوحدة الوثائقية  -٥٩
  )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٧

، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٩قانون ميزانية الجمھورية العراقية لسنة ، قسم الميزانية، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٦٠
  )١٩٥٩، بغداد(
مطبعة ، المالية ١٩٥٨قانون ميزانية الدولة العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٦١

 )١٩٥٨، بغداد(، الحكومة



 

٢٥٥ 
 

مطبعة ، المالية ١٩٦٠قانون ميزانية الجمھورية العراقية لسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٦٢
  )١٩٦٠، بغداد(، الحكومة

مطبعة ، المالية ١٩٦١قانون ميزانية الجمھورية العراقية لسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٦٣
  )١٩٦١، بغداد(، الحكومة

، المالية ١٩٦٣لسنة قانون ميزانية الجمھورية العراقية ل، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٦٤
  )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الحكومة

، المالية ١٩٦٤قانون ميزانية الجمھورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٦٥
  )١٩٦٤، بغداد(، مطبعة الحكومة

، المالية ١٩٦٥زانية الجمھورية العراقية للسنة قانون مي، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٦٦
 )١٩٦٥، بغداد(، مطبعة الحكومة

، المالية ١٩٦٦قانون ميزانية الجمھورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٦٧
  )١٩٦٦، بغداد(، مطبعة الحكومة

، المالية ١٩٦٧قانون ميزانية الجمھورية العراقية للسنة ، الميزانية العامةمديرية ، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٦٨
 )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة الحكومة

، المالية ١٩٦٨قانون ميزانية الجمھورية العراقية للسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، الوحدة الوثائقية  -٦٩
  )١٩٦٨، بغداد(، مطبعة الحكومة

مطبعة ، المالية ١٩٦٢قانون ميزانية الجمھورية العراقية لسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية، يةالوحدة الوثائق  -٧٠
  )١٩٦٢، بغداد(، الحكومة

، بغداد(، تقرير عن الموازنة الموحدة للدولة مرفوع إلى اللجنة العليا للشؤون المالية واالقتصادية، وزارة المالية  -٧١
١٩٧١(  

  )ت.د، بغداد(، دار الحرية للطباعة، "قوانين وأنظمة وتعليمات المخصصات"مديرية المالية العامة ، وزارة المالية  -٧٢
  )١٩٧٦، بغداد(، دار الحرية للطباعة، قوانين وأنظمة الخدمة والمالك واالنضباط، مديرية المالية العامة، وزارة المالية  -٧٣
، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٧د تخمينات ميزانية السنة تعليمات إعدا، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية  -٧٤

١٩٦٧(  
مطبعة ، المالية ١٩٦٣تعليمات تحضير تخمينات الميزانية العامة لسنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية  -٧٥

 )١٩٦٣، بغداد(، الحكومة
مطبعة ، المالية ١٩٦٤ت الميزانية العامة لسنة تعليمات تحضير تخمينا، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية  -٧٦

  )١٩٦٤، بغداد(، الحكومة
، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٥٨تعليمات تحضير تخمينات موازنة سنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية  -٧٧

١٩٥٨( 
 )١٩٦٥، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٥تعليمات تنفيذ ميزانية السنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية  -٧٨
  )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٧تعليمات تنفيذ ميزانية سنة ، مديرية الميزانية العامة، وزارة المالية  -٧٩

  وزارة العدلية  -ثانيا

 )١٩٤١بغداد، (مطبعة الحكومة، ، ١٩٤٠مجموعة القوانين واألنظمة لسنة  -١
  )١٩٤٢بغداد، (مطبعة الحكومة، ، ١٩٤١واألنظمة العراقية لسنة مجموعة القوانين  -٢
  )١٩٤٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٤٢مجموعة القوانين واألنظمة لسنة  -٣
 )١٩٤٤، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٤٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة  -٤
  )١٩٤٩بغداد، (، مطبعة الحكومة، ١٩٤٨مجموعة القوانين واألنظمة لسنة  -٥
 )١٩٥٦بغداد، (، مطبعة الحكومة، ١٩٥٥وعة القوانين واألنظمة لسنة مجم -٦
  )١٩٥٧بغداد، (، مطبعة الحكومة، ١٩٥٦مجموعة القوانين واألنظمة لسنة  -٧
  )١٩٣٤، بغداد(، مطبعة دنكور الحديثة، ١٩٢٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة  -٨
 )١٩٢٩، بغداد(، مطبعة دنكور الحديثة، ١٩٢٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة  -٩
 )١٩٣٢، بغداد(، مطبعة دنكور الحديثة، ١٩٣١مجموعة القوانين واألنظمة لسنة   - ١٠
  )١٩٤٥، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٤٤مجموعة القوانين واألنظمة لسنة   -١١
 )١٩٦٠، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٥٩مجموعة القوانين واألنظمة لسنة   - ١٢
 )١٩٦٣، بغداد(، بعة الحكومةمط، ١٩٦١مجموعة القوانين واألنظمة لسنة   - ١٣
  ١٩٥٩، بغداد، مطبعة الحكومة، ١٩٥٨مجموعة القوانين واألنظمة لسنة   -١٤
 )١٩٦١، بغداد(، مطبعة الحكومة،١٩٦٠مجموعة القوانين واألنظمة لسنة   -١٥
 )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٦٢مجموعة القوانين واألنظمة لسنة   -١٦
  )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٦٣مجموعة القوانين واألنظمة لسنة   -١٧



 

٢٥٦ 
 

  )١٩٦٥، بغداد (، مطبعة الحكومة، ١٩٦٤مجموعة القوانين واألنظمة لسنة   -١٨
 )١٩٦٦، بغداد(، مطبعة الحكومة،١٩٦٥مجموعة القوانين واألنظمة لسنة   -١٩
  )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٦٦مجموعة القوانين واألنظمة لسنة   -٢٠
 )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٦٧مة لسنة مجموعة القوانين واألنظ  -٢١
    )١٩٦٩، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٦٨مجموعة القوانين واألنظمة لسنة   -٢٢

  . وزارة التخطيط - ثالثا

، بغداد(، دائرة الحسابات القومية، إحصاءات الحركة النقدية والمالية في العراق، وزارة التخطيط، الجمھورية العراقية -١
  )ت.د

  )١٩٦٠، بغداد(، مطبعة الزھراء، ١٩٥٩اإلحصائية السنوية العامة لسنة  المجموعة -٢
 )١٩٦١، بغداد(، مطبعة الزھراء، ١٩٦٠المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة  -٣
  )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الزھراء، ١٩٦١المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة  -٤
  )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الحكومة ، ١٩٦٢المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة  -٥
  )١٩٦٤،بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٦٣المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة  -٦
 )١٩٦٥، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٦٤المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة  -٧
 )١٩٦٦،بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٦٥المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة  -٨
 )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٦٦جموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة الم -٩
 )١٩٦٨، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٦٧المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة   - ١٠
 )١٩٦٩، بغداد(، مطبعة الزھراء،١٩٦٨المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة   - ١١
إحصاء موظفي ومنتسبي الدوائر الرسمية والشبه ، الجھاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط، الجمھورية العراقية  -١٢

  ١٩٦٧، بغداد، مطبعة الحكومة، في الجمھورية العراقية ١٩٦٧الرسمية لسنة 
اإلحصاءات العامة في الجمھورية العراقية للسنوات " كتاب الجيب السنوي، وزارة التخطيط، الجمھورية العراقية  - ١٣

  )١٩٦٨، بغداد(، ز المركزي لإلحصاءالجھا" ،١٩٦٧ – ١٩٥٧

  .وزارة الداخلية - رابعا

المعدل  ١٩٥٩لسنة  ٧٤قانون السلطة التنفيذية للجمھورية العراقية رقم ، وزارة الداخلية، الجمھورية العراقية -١
  )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، والتعليمات الصادرة بموجبة

  ملفات المصارف الحكومية  -خامسا

  :مصرف الرافدين  ملفات - أوال

  )١٩٥١، بغداد(، مطبعة المصرف، ١٩٥١التقرير السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة  -١
  )١٩٥٨، بغداد(، ١٩٥٨التقرير السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة  -٢
 )١٩٦١، بغداد(، ١٩٦١التقرير السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة  -٣
  )١٩٦٢، بغداد(، ١٩٦٢التقرير السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة  -٤
 )١٩٦٣، بغداد(، ١٩٦٣التقرير السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة  -٥
  )١٩٦٣، بغداد(، ١٩٦٤التقرير السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة  -٦
  )١٩٦٦، بغداد(، ١٩٦٦التقرير السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة  -٧
  )١٩٦٧ ،بغداد(، ١٩٦٧،التقرير السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة -٨
  )١٩٥٩، بغداد(، مطبعة المصرف، ١٩٥٩التقرير السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة  -٩
  )١٩٦٥، بغداد(، ١٩٦٥التقرير السنوي إلعمال مصرف الرافدين لسنة  -١٠

  :ملفات المصرف العقاري -ثانيا

 )١٩٥١، بغداد(، مطبعة الحكومة،  ، ١٩٧٣ – ١٩٤٨اليوبيل الفضي للمصرف العقاري  -١
، شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة، ١٩٥٥اإلحصائي عن إعمال المصرف العقاري منذ تأسيسه لغاية سنة التقرير  -٢

 )١٩٥٦، بغداد(
  )ت.د، بغداد(، مطبعة التفيض األھلية، ١٩٥٢- ١٩٤٩التقرير السنوي والميزانية العمومية للمصرف العقاري  -٣
 )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية، ١٩٦٠ه لغاية التقرير اإلحصائي عن إعمال المصرف العقاري منذ تأسيس -٤
 )١٩٥٢، بغداد(، مطبعة الحكومة، التقرير السنوي والميزانية العمومية للمصرف العقاري -٥



 

٢٥٧ 
 

، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية، ١٩٦٢وتعديالته ونظامه الداخلي لسنة  ١٩٥٥لسنة  ٧٣قانون المصرف العقاري رقم  -٦
١٩٦٤(  

  )١٩٦٥، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية، ١٩٦٤ - ١٩٦٣للمصرف العقاري لسنة  التقرير السنوي -٧
  )ت.د، بغداد(، مطبعة محفوظ، ١٩٥٩- ١٩٥٨التقرير السنوي والميزانية العمومية للمصرف العقاري  -٨
 )ت.د، بغداد(، مطبعة الحصان، المالية ١٩٦٠- ١٩٥٩التقرير السنوي والميزانية العمومية للمصرف العقاري  -٩

  :ملفات مصرف الرھون - ثاثال

 )١٩٥٥، بغداد(، مطبعة الحكومة، المجموعة الموحدة لقانون ونظام مصرف الرھون وتعديالتھما مع بعض البيانات -١
، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٥٦-١٩٥٥التقرير السنوي الرابع للسنة المالية الخامسة لمصرف الرھون لألعوام  -٢

١٩٥٧(  
 )١٩٦١، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٦٣-١٩٦١الرھون التقرير السنوي السابع لمصرف  - ٣

  ملفات المصرف الزراعي - رابعا

  )١٩٣٨، بغداد(، مطبعة الحكومة، ١٩٣٧- ١٩٣٦التقرير السنوي عن إعمال المصرف الزراعي الصناعي لسنة  -١
، رة والطباعةشركة التجا، المالية ١٩٥٨-١٩٥٧التقرير السنوي الثاني والعشرون عن إعمال المصرف الزراعي لسنة  -٢

  )١٩٥٨، بغداد(
  )١٩٦٨، بغداد(، مطبعة اإلدارة المحلية، ١٩٦٨- ١٩٦٧التقرير السنوي عن إعمال المصرف الزراعي للسنة المالية  -٣
 )١٩٤٧، بغداد(، مطبعة الحكومة، ونظامه الداخلي ١٩٤٠لسنة  ١٨قانون تأسيس المصرف الزراعي رقم  -٤
  )١٩٦١، بغداد(، شركة الطبع والنشر األھلية، ١٩٥٩لسنة  ٥٦قانون المصرف الزراعي رقم  -٥

  .مطبوعات حكومية أخرى -سادسا

، بغداد(، مطبعة الحكومة، المالية ١٩٦٠التقرير السنوي الرابع عن سنة ، مجلس الخدمة العامة، الجمھورية العراقية -١
١٩٦١ ( 

  )١٩٥٩، بغداد(، الحكومةمطبعة ، ١٩٥٩سجل الموظفين لسنة ، مجلس الخدمة العامة، الجمھورية العراقية -٢
وتعديالته بصورة موحدة  ١٩٥٩لسنة  ٩٥قانون ضريبة الدخل رقم ، مديرية ضريبة الدخل العامة، الجمھورية العراقية -٣

 )١٩٦١، بغداد(، مطبعة الحكومة، مع األنظمة الصادرة بموجبه
  )١٩٨٧ ،بغداد(، مطبعة واوفسيت، جدول المحامين، نقابة المحامين، الجمھورية العراقية -٤
  )١٩٥٩، بغداد(، مطبعة الحكومة، أھداف الثورة، مديرية الفنون والثقافة الشعبية، وزارة اإلرشاد، الجمھورية العراقية  -٥
، دار الحرية للطباعة، ٣٦السلسلة اإلعالمية ، من مطاليبنا لدى شركات النفط، وزارة اإلعالم، الجمھورية العراقية -٦

 )١٩٧٢، بغداد(
االتفاقيات التجارية واالقتصادية المعقودة بين الجمھورية العراقية والدول األخرى ، وزارة االقتصاد، الجمھورية العراقية -٧

  )ت.د، بغداد(، مطبعة الجامعة ، ١ج،
، ١٩٧٠-١٩٥٩تطور تجارة العراق الخارجية مع الدول االشتراكية ، وزارة التخطيط، الجمھورية العراقية -٨

  )١٩٧٢،بغداد(
  )١٩٥١، بغداد(، مطبعة الحكومة، موعة القوانين الخاصة بمجلس األعمارمج، الحكومة العراقية -٩
  )١٩٦٨، بغداد(، دار الجمھورية، المصرف الزراعي العراقي ودوره في النھضة الزراعية، وزارة الثقافة واإلرشاد  -١٠
دار الجمھورية ، ول تموز في عامھا األ ١٤ثورة ، تموز ١٤لجنة الدعاية والنشر الحتفاالت ، وزارة الثقافة واإلرشاد  -١١

 )ت.د، بغداد (، للطباعة والنشر
تموز في عامھا  ١٤ثورة ، تموز ١٤اللجنة المركزية االحتفاالت ثورة ، لجنة الدعاية والنشر، وزارة الثقافة واإلرشاد  -١٢

  )١٩٦٠، بغداد(، الثاني
تموز في عامھا  ١٤ثورة ، تموز ١٤ثورة اللجنة المركزية الحتفاالت ، لجنة الدعاية والنشر، وزارة الثقافة واإلرشاد  -١٣

  )ت.د، بغداد(، دار الجمھورية للطباعة والنشر، السادس
تموز في عامھا  ١٤ثورة ، تموز ١٤اللجنة المركزية الحتفاالت ثورة ، لجنة الدعاية والنشر، وزارة الثقافة واإلرشاد  -١٤

  )١٩٦١، بغداد(، مطبعة الرابطة، الثالث

    :الرسائل واالطاريح

  االطاريح - أوال

أطروحة دكتوراه ، ١٩٦٨-١٩٥٨النخب األكاديمية العراقية ودورھا في النظام السياسي ، إسراء طالب توفيق العاني -١
  ٢٠١٥، كلية التربية جامعة المستنصرية ، ) غير منشورة(



 

٢٥٨ 
 

غير (أطروحة دكتوراه ، ٩٧٥ – ١٩٦٤سياسة التخطيط االقتصادي في العراق ، إيمان مصطفى خلف المحمدي -٢
 ٢٠١٢، جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد، )منشورة

، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، ١٩٨٨ - ١٩٥٨القيادات الوزارية في العراق خالل ثالثة عقود ، جاسم محمد الذھبي -٣
  ١٩٩٣، جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد

التھا اإلدارية ودورھا في تطور العراق المعاصر وزارة المالية العراقية دراسة في تشكي، حسن ضاري سبع الدليمي -٤
 ٢٠١٢، جامعة القادسية، كلية التربية، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، ١٩٥٨ – ١٩٢١

كلية اإلدارة ، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، ١٩٩٤ -١٩٢٤سفراء العراق خالل سبعة عقود ، راقية رؤوف الجلبي -٥
  ١٩٩٦، جامعة بغداد، واالقتصاد

دول  - استقاللية البنك المركزي وأثرھا على مؤشرات االستقرار االقتصادي والتجاري، كريم ھودان الجبوري سوسن -٦
  )٢٠١٥،جامعة الكوفة(، كلية اإلدارة واالقتصاد، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، مختارة مع أشارة خاصة للعراق

، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، ١٩٩٤ -١٩٥٩ية تعاقب وكالء الوزارات العراق، صالح الدين حسين صالح الھيتي  -٧
  ١٩٩٦، جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد

أطروحة ، ١٩٦٣شباط  ٨ - ١٩٥٨تموز  ١٤، تاريخ سياسة التخطيط االقتصادي في العراق، عبھول يتعبد هللا شا -٨
  ١٩٩٥، جامعة بغداد، كلية اآلداب، )غير منشورة( دكتوراه

كلية ، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، ١٩٣٩ – ١٩٢٠النظام اإلداري في العراق ، ريعدنان ھرير جودة الشجي -٩
  ٢٠٠٥، جامعة بغداد، اآلداب

، كلية اإلدارة واالقتصاد، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، البنك المركزي واالقتراض الحكومي، عفراء ھادي سعيد  -١٠
  ٢٠٠٤، جامعة بغداد

، كلية اآلداب، )غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، ١٩٢١ – ١٩١٤ية في العراق اإلدارة البريطان، علي ناصر حسين  - ١١
 ١٩٩١، جامعة بغداد

أطروحة دكتوراه ، ١٩٦٨-١٩٥٨التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق ، غصون مزھر حسين المحمداوي  -١٢
  ٢٠٠٥،كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، )غير منشورة(

  : الرسائل -ثانيا

، كلية التربية األساسية، )غير منشورة(رسالة ماجستير، ١٩٦٨ - ١٩٥٨ة وزارة الخارجية العراقي، إبراھيم ھاشم معضد -١
 ٢٠١١،الجامعة المستنصرية

رسالة ، ١٩٣٢ – ١٩٢١تاريخ العراق االقتصادي في عھد االنتداب البريطاني ، إسماعيل نوري مسير الربيعي -٢
  )١٩٨٩، جامعة بغداد( ، بكلية اآلدا، )غير منشورة( ماجستير

، كلية اآلداب، )غير منشورة(رسالة ماجستير، محمد مصدق حياته ودوره السياسي في إيران، ثامر مكي علي الشمري  -٣
  ٢٠٠٨، جامعة بغداد

كلية ، )غير منشورة(رسالة ماجستير ، ١٩٦٨- ١٩٣٩تطور النفقات العامة في العراق ، جالل عبد الرزاق المھدي -٤
  ١٩٧٣، جامعة القاھرة، وم السياسيةاالقتصاد والعل

رسالة ، المعالجة المحاسبية للموجودات الثابتة في الوحدات الحكومية وأثرھا في الموازنة االتحادية: حسام حسن ھاشم -٥
  ٢٠١٤، بغداد، الجامعة المستنصرية، كلية اإلدارة واالقتصاد، )غير منشورة(ماجستير

كلية اإلدارة ، )غير منشورة(رسالة ماجستير، ال المصارف التجاريةأوجه استخدامات أمو، حسن علي حسن العالي -٦
  ١٩٨٣، جامعة بغداد، واالقتصاد

كلية ، )غير منشورة(رسالة ماجستير، ١٩٦٣ - ١٩٥٨النظام اإلداري في العراق ، جحيو عبود الجوراني رحمن مخيلف -٧
  ٢٠١٥، جامعة واسط، التربية

غير (رسالة ماجستير، المؤثرة في السياسة االئتمانية لمصرف الرافدينالعوامل ، رضية عبد الوھاب حمود البلداوي -٨
  )١٩٨٦،الجامعة المستنصرية(، كلية اإلدارة واالقتصاد، )منشورة

كلية ، )غير منشورة(رسالة ماجستير، دور السياسة المالية في تنمية االقتصاد العراقي، صباح صالح محمد البدري  -٩
  ٢٠٠ص، )١٩٧٣، معة القاھرةجا(، االقتصاد والعلوم السياسية

رسالة ، ١٩٦٨ - ١٩٥٨دور ضباط الجيش في التطورات السياسية في العراق ، الغريري صالح خلف مشاي -١٠
  ٢٠٠٤، الجامعة المستنصرية، المعھد العالي للدراسات السياسية والدولية، )غير منشورة(ماجستير

رسالة ، ١٩٨٠ - ١٩٦٨لتنمية االقتصادية في العراق من دور السياسة النقدية واالئتمانية في ا، طليعة كوركيس توما  -١١
  ١٩٨٤، جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، )غير منشورة(ماجستير

، كلية التربية، )غير منشورة(رسالة ماجستير، ١٩٥٨ -١٩٣٩النظام اإلداري في العراق ، عالء علي جبارة المالكي  -١٢
  ٢٠١٦، جامعة واسط

، )غير منشورة(رسالة ماجستير، ١٩٧٢-١٩١١ودوره الفكري والسياسي في العراق  ھاشم جواد، علي غافل حسن  -١٣
  ٢٠١٣،جامعة ذي قار، كلية التربية للعلوم اإلنسانية



 

٢٥٩ 
 

غير (رسالة ماجستير ، ١٩٥٨ -١٩٢٦محمد حديد ودوره السياسي والوطني للمدة من ، غصون مزھر حسين الحمداوي -١٤
  ٢٠٠١، ادجامعة بغد، كلية التربية للبنات، )منشورة

رسالة ، دور البنوك المركزية في استقرار السياسة النقدية من خالل درجة استقالليته، فلایر مشرف عيدان الدليمي  -١٥
  ٢٠٠٤، الجامعة المستنصرية، المعھد العالي للدراسات السياسية والدولية، )غير منشورة(ماجستير

، ١٩٦٨-١٩٥٨وتطور مؤسسات العمل التخصصي  الھيكل الوظيفي" وزارة المعارف، فالح مجيد حسون العارضي  -١٦
 ٢٠١٣، جامعة القادسية، كلية التربية، )غير منشورة(رسالة ماجستير 

، )غير منشورة(رسالة ماجستير، ١٩٦٣-١٩٥٨مجلس السيادة والقضايا الوطنية والقومية في العراق ، كريم مراد عاتي  -١٧
 ٢٠٠٣،المستنصريةالجامعة ، المعھد العالي للدراسات السياسية والدولية

كلية ، )غير منشورة(رسالة ماجستير، عبد الحسن زلزلة ودوره االقتصادي والدبلوماسي، لمى محمود رشيد العبيدي  -١٨
 ٢٠١٦، جامعة بغداد، التربية للعلوم اإلنسانية ابن رشد

كلية ، )شورةغير من(رسالة ماجستير، ١٩٢٣ -١٨٦٤برسي كوكس ودوره في السياسة العراقية ، منتھى عذاب ذويب  -١٩
  ٢٠٠٩، بغداد، جامعة بغداد، اآلداب

غير (رسالة ماجستير ، حسقيل ودوره السياسي واالقتصادي في العراق ساسون، نور محمود عبد المجيد العبدلي  -٢٠
  ٢٠١١، جامعة بغداد، كلية التربية، )منشورة

كلية اإلدارة ، )غير منشورة(ماجستيررسالة ، ١٩٧٨ – ١٩٥٠السياسة المالية في العراق ، ھناء عبد العال صكبان  -٢١
 ١٩٨١، جامعة بغداد(، واالقتصاد

  .الكتب العربية واألجنبية 

  )١٩٧٩، م.د(، مطبعة شركة التايمس للطبع والنشر، ٢ط، ١٩٧٨- ١٩٥٨موسوعة تشريعات الثورة ، إبراھيم الداقوقي  -١
، مكتبة مدبولي، ١ط،  الركابيصادق عبد هللا: ترجمة، ١٩٢٦ -  ١٨٦٨حياة غرترود بيل ، ونستون.أف.فى.أج  -٢

  )٢٠٠٨، القاھرة(
، عمان(، دار جرير، ١٩٣٢ – ١٩٢٢التطور اإلداري للدولة العراقية في عھد االنتداب البريطاني ، أحمد خليف العفيف -٣

٢٠٠٨( 
 )١٩٦٤، بغداد(، مطبعة اإلرشاد، النفقات العامة في الميزانية العراقية، احمد عبد الباقي  -٤
  )١٩٤٧، القاھرة(، دار الكتاب العربي، ميزانية الدولة العراقية تحضيرھا وتحليلھا، الباقيأحمد عبد   -٥
  )١٩٩٠،بغداد(، مطبعة الديوان،  ١ط، حكايات وشخصيات وتواقيع، احمد فوزي  -٦
مكتبة النھضة ، ١ط، ٢٠٠٤ -١٩١٩إبراھيم كبة ودوره السياسي والفكري في العراق ،احمد مريح المنصراوي  -٧

  )٢٠١٤، بيروت( ،العربية
عبد : ترجمة ، ١٩٧٥ – ١٩١٥دراسة في عالقاته الخارجية وتطوراته الداخلية : العراق، ايف بينروز، وائي اديث -٨

 )١٩٨٩، بيروت(، الدار العربية للموسوعات، ١ج، المجيد حسيب القيسي
  )٢٠٠٢، لقاھرةا(، دار الحياة، تموز وتأسيس الجمھورية في العراق ١٤إسرار ثورة ، إسماعيل العارف  -٩
، بيت الحكمة، موازنتھا، مواردھا، نفقات الدولة، الكتاب األول، موجز في المالية والتشريع المالي، أعاد علي حمود  -١٠

  )١٩٨٧، بغداد(
دار نبز للطباعة ، ١ج، جرجيس فتح هللا: ترجمة ، ١٩٦٣-١٩٥٨تاريخ سياسي ، العراق في عھد قاسم، أوريل دان  -١١

  )١٩٨٩، السويد(، والنشر
  )٢٠١٦، السليمانية(، دار سردم للنشر، ١ط، ١٩٦٤ - ١٩٥٦سياسة االتحاد السوفيتي الخارجية ، إياد طارق العلواني  -١٢
  )١٩٧٢، بغداد(، مطابع تنيان، ذكرى اليوبيل الفضي للبنك المركزي العراقي، ١٩٧٢ -١٩٤٧البنك المركزي العراقي   -١٣
 ١٩٥٨إشارة خاصة إلى القطاع العام في التجارة الخارجية والداخلية تطور القطاع العام في العراق مع ، تقي عبد سالم  -١٤

  )١٩٧٧، بغداد(، مطبعة الجامعة المستنصرية، ١٩٧٣ –
 )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة الجمھورية، السياسة المالية في العراق، جان ارنست  -١٥
، بغداد(، بيت الحكمة، ٢ط، ٦ج، ١٩٦٨ - ١٩٥٨جعفر عباس حميدي تاريخ الوزارات العراقية في العھد الجمھوري   -١٦

٢٠٠٥(  
 )٢٠٠٤، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، ٧ج، تاريخ الوزارات العراقية في العھد الجمھوري، جعفر عباس حميدي  -١٧
  )٢٠٠٤، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، ٨ج، تاريخ الوزارات العراقية في العھد الجمھوري، جعفر عباس حميدي  -١٨
 )٢٠٠٥، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، ٩ج، راقية في العھد الجمھوريتاريخ الوزارات الع، جعفر عباس حميدي  -١٩
 )٢٠٠٤،بغداد (، بيت الحكمة، ١٠ج، ١ط، تاريخ الوزارات العراقية في العھد الجمھوري، جعفر عباس حميدي  -٢٠
 )١٩٦٨، اإلسكندرية(،دار الجامعات المصرية، مذكرات في اإلدارة المالية، جميل احمد توفيق  -٢١
  )ت.د، بغداد(، بيت الحكمة، ١٩٧٠ – ١٩٥٠تقييم النمو االقتصادي في العراق ، وآخرونجواد ھاشم   -٢٢
، دار الحرية للطباعة، عصره،آثاره، حياته، ١٩٥٠ -١٨٨٥يوسف غنيمة السياسي األديب ، حارث يوسف غنيمة  -٢٣

  )١٩٩٠، بغداد(
  )٢٠١٠، بغداد(، الرواد المزدھرةدار ، ١ط، ١٩٥٨تموز  ١٤الخلفيات االقتصادية لثورة ، حافظ شكر التكمجي  -٢٤



 

٢٦٠ 
 

 )١٩٨١، عمان(، منشورات المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، عمليات تنفيذ الموازنة ورقابتھا، حبيب أبو صقر  -٢٥
  )١٩٧٥،بغداد(،مطبعة التايمس، التحويل الخارجي في القضاء والعمل، حسن النجفي  -٢٦
  )١٩٤٨، ادبغد(، المطبعة الحديثة، ١ط، المصارف، حسن محمد ربيع  -٢٧
المجلس الوطني للثقافة ، ١٩٤٥دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ، األمم المتحدة في نصف قرن، حسن نافعة  -٢٨

 )١٩٩٥،الكويت(، واألدب
 )١٩٧٣، م.د(، دار وھدان للطباعة والنشر، السياسة الضريبية وتطور النظام الضريبي في العراق، حكمت حارس  -٢٩
، بغداد(، دار الرشيد، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، راق دراسة اقتصادية سياسيةنفط الع، حكمت سامي سليمان  -٣٠

١٩٧٩(  
منشورات ، ١ط، عفيف الرزاز: ترجمة، الكتاب الثالث، الشيوعيون والبعثيون والضباط األحرار، العراق، حنا بطاطو  -٣١

 )٢٠٠٥، تھران(، فرصاد
، بغداد(، مؤسسة ثائر العصامي، ١ط، ن الصرائف في بغدادعبد الكريم قاسم وسكا، حيدر عطية كاظم السوداني  -٣٢

٢٠١٥(  
  )٢٠٠٠، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، ٣ج، ١٩٥٩ - ١٩٥٨العراق في الوثائق البريطانية ، خليل إبراھيم حسين  -٣٣
بيت ، ٢ج،١ط، عبد الوھاب القصاب: مراجعة، ١٩٥٩- ١٩٥٨العراق في الوثائق البريطانية ، خليل إبراھيم حسين  -٣٤

  )٢٠٠٠، بغداد (، ةالحكم
    )١٩٩٠، بغداد(، اللغز المحير عبد الكريم قاسم بدايات الصعود، خليل إبراھيم حسين  -٣٥
  )١٩٧١، بيروت(، دار الطليعة، ١ط، مصادر الفكر العربي في االقتصاد في العراق، خير الدين حسيب  -٣٦
  )١٩٦٥، بغداد(، مطبعة دار الجمھورية، نتائج تطبيق القرارات االشتراكية في السنة األولى، خير الدين حسيب  -٣٧
  )٢٠١٤، دمشق(، دار أمل الجديدة، ٢ط، ١٩٦٨ - ١٩٢١وزراء المعارف في العراق ، راھي مزھر العامري  -٣٨
  )٢٠٠٢، جامعة الكوفة(، كلية اإلدارة واالقتصاد، المالية العامة، رضا صاحب أبو حمد آل علي  -٣٩
 )٢٠٠٤، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، العراقالتطورات الدستورية في ، رعد ناجي الجدة  -٤٠
  )١٩٥٣، بغداد(، مطبعة الرابطة، صرمقدمة في دراسة العراق المعا، زكي صالح  -٤١
 )٢٠١٣، بغداد(، دار نيبور للطباعة والنشر، ١ط، دور اإلدارة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، زينب كريم الداودي  -٤٢
 )١٩٥٠، بغداد(، مطبعة التفيض، والتشريع المالي العراقيموجز علم المالية العامة ، سعدي بسيسو   -٤٣
  )١٩٣٨، بيروت(، المطبعة األمريكانية، النظام االقتصادي في العراق، سعيد حمادة  -٤٤
، بغداد(، دراسة تحليلية في ھيكل االقتصاد العراقي وأفاق تطوره، االقتصاد العراقي الحديث، سعيد عبود السامرائي  -٤٥

١٩٨٣(  
 )١٩٨٣، بغداد(، ١ط، الجھاز المصرفي العراقي ودوره في التنمية االقتصادية، السامرائيسعيد عبود   -٤٦
  )١٩٧٦، النجف األشرف(، مطبعة القضاء، السياسة المالية في العراق، سعيد عبود السامرائي  -٤٧
  )١٩٥٩، بغداد(، دار مطبعة التمدن، ١ط، العراق والمنطقة اإلسترلينية، سعيد عبود السامرائي -٤٨
  )١٩٦٩، بغداد(، مطبعة دار البصري، ١ط، النظام النقدي والمصرفي في العراق، عبود السامرائي سعيد  -٤٩
  )١٩٧٣، النجف األشراف(، مطبعة القضاء، مقدمة في التاريخ االقتصادي العراقي، سعيد عبود السامرائي  -٥٠
  )٢٠١٣ ،بغداد(، دار الجواھري، ١ط، االستبداد النفطي في العراق المعاصر، سليم الوردي  -٥١
، دار المرتظى، ١ط، ١٩٦٦ - ١٩٦٣سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه العراق ، سنان صادق حسين الزيدي  -٥٢

  )٢٠٠٩، بغداد(
  )٢٠٠٠، اإلسكندرية(، دار الجامعة الجديدة للنشر، الوجيز في المالية العامة، سوزي عدلي ناشد  -٥٣
دار ، يوسف سلمان: ترجمة، ١٩٦٨ -١٩٥٨الجمھورية العراقية  رأسمالية الدولة والتطور االقتصادي في، شاخبازيان  -٥٤

  )ت.د، دمشق(، دمشق
    )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة المعارف، المالية ١٩٦٨- ١٩٦٧الميزانية الموحدة للسنة ، شكري صالح زكي  -٥٥
 )١٩٩٠، بغداد(، دار الحرية، ١ط، في العراق ١٩٦٣شباط  ٨ثورة ، صالح حسين الجبوري  -٥٦
  )١٩٦٨، بغداد(، مطبعة النجوم، "القطاع الخاص" التطور الصناعي في العراق ، صباح الدرة  -٥٧
  )٢٠٠٢، بغداد(، بيت الحكمة، ١ج، ١٩٨٠ - ١٩٢١التخطيط الصناعي في العراق ، صباح كتجه جي  -٥٨
  )١٩٧١، بيروت(، دار الفارابي، القطاع العام وأفاق التطور االشتراكي في العراق، صفاء الحافظ  -٥٩
مطبعة ، الرقابة المالية العامة وديوان الرقابة المالية في العراق بين ماضيه ومستقبله، طفى أمينصالح الدين مص  -٦٠

  )١٩٧٩، بغداد(، وزارة المالية
 )٢٠١٣، بغداد(، مؤسسة ثائر العصامي، ٢ط، بريطانيا ولعبة السلطة في العراق، طارق مجيد تقي العقيلي  -٦١
 )٢٠٠٧، القاھرة(، العاتك لصناعة الكتاب، ١ط، يع الماليعلم المالية العامة والتشر، طاھر الجنابي  -٦٢
   )٢٠٠٤، م.د(، دار الجامعة الجديدة، أساسيات االقتصاد النقدي والمصرفي، عادل أحمد حشيش  -٦٣
  )١٩٩٢، بيروت(، دار النھضة للطباعة والنشر، أساسيات المالية العامة، عادل أحمد حشيش  -٦٤
، بغداد(، مطبعة شركة الحسام، قدمي في العراق في العھد الجمھوري األولالحزب الوطني الت، قي البلداويتعادل   -٦٥

٢٠٠٠(  



 

٢٦١ 
 

كمال مظھر : مراجعة، ١٩٦٣شباط  ٨ -١٩٥٨تموز  ١٤الحزب الوطني الديمقراطي في العراق ، البلداوي عادل تقي  -٦٦
  )٢٠٠٠، بغداد(، مطبعة الميناء، أحمد

 )٢٠٠١،عمان(، ٢ط، ١ج، والضريبيالمالية العامة والقانون المالي ، عادل فليح العلي  -٦٧
  )١٩٧٥، الموصل(، مطابع الجمھور، ١٩٧٥دليل الموصل العام منذ تأسيسھا حتى عام ، عبد الجبار محمد جرجيس  -٦٨
  )١٩٤٦، القاھرة(، مطبعة نھضة مصر، النظام النقدي في العراق، عبد الرحمن الجليلي -٦٩
  )١٩٥٥، م.د(، مطبعة الرسالة، محاضرات في اقتصاديات العراق، عبد الرحمن الجليلي  -٧٠
 )١٩٦٧،بغداد(، مطبعة النھضة الجديدة، محاضرات في تطور تجارة العراق الخارجية، عبد الرحمن الحبيب -٧١
  )٢٠١٤، بيروت(، دار الرافدين، ٢ط، ٢ج، ١ج، إحداث عاصرتھا، عبد الرزاق الحسني -٧٢
  )١٩٧٤، بيروت(، الكتبمطبعة دار ، ٥ط، ٢ج، تاريخ الوزارات العراقية، عبد الرزاق الحسني -٧٣
، مطبعة العاني، ١ط، دراسة في التشريع المالي العراقي، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، عبد العال الصكبان  -٧٤

  )١٩٦٧، بغداد(
  )١٩٧٢، بغداد(، مطبعة العاني، ١ج، ١ط، مقدمة في علم المالية العامة والمالية العامة في العراق، عبد العال الصكبان -٧٥
دار ، ١ط، ١٩٦٣شباط  ٨ - ١٩٥٨تموز  ١٤العراق دراسة في التطورات السياسية الداخلية ، عبد الفتاح على البوتاني  -٧٦

 )٢٠٠٨، دمشق(، الزمان
  )١٩٨٣، اإلسكندرية(، مؤسسة شباب الجامعة، دراسة في االقتصاد المالي، عبد الكريم صادق بركات  -٧٧
  )ت.د، بيروت(، منشورات دار المكتبة العصرية، قحول قضية النفط في العرا، عبد اللطيف الشواف  -٧٨
 )٢٠١٣، لندن(، دار الوراق للنشر، ١ط، شخصيات نافذة، عبد اللطيف الشواف  -٧٩
  )٢٠٠٤،بيروت(، دار الوراق، ١ط، عبد الكريم قاسم وعراقيون آخرون ذكريات وانطباعات، عبد اللطيف الشواف  -٨٠
    )٢٠٠٥، بيروت(، منشورات الحلبي الحقوقية، ١ط، الموازنة العامة للدولة، عبد اللطيف قطيش  -٨١
، بغداد(، دار الشؤون الثقافية العامة، ١ط، تجربة عبد الكريم قاسم في التخطيط االقتصادي، عبد هللا شاتي عبھول -٨٢

٢٠١٢(  
 )٢٠٠٩،بغداد(،مطبعة جعفر العصامي، دراسات تحليلية في تاريخ العراق المعاصر، عبھول يتعبد هللا شا -٨٣
  )٢٠١٤، بغداد(، مطبعة الوراق للنشر، ١ط، ناظم الزھاوي رجل الدولة واإلصالح، نعم األعسمعبد الم  -٨٤
مؤسسة ، ١ط، ١٩٥٨-١٩١٤الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي "الشيعة والدولة العراقية الحديثة ، عدنان عليان  -٨٥

  )٢٠٠٥، بيروت(، العارف للمطبوعات
  )٢٠١٢، دمشق(، دار الحصاد، ١ط، الكريم قاسم في بصائر اآلخرينتموز وعبد  ١٤ثورة ، عقيل الناصري  -٨٦
 )٢٠٠٥، بغداد(، دار الحوراء للطباعة والنشر، ١ط، رجال العراق الجمھوري، عالء جاسم محمد الحربي  -٨٧
وزارة الثقافة ، تموز في تقارير الدبلوماسيين البريطانيين والصحافة الغربية ١٤ثورة ، عالء موسى كاظم نورس  -٨٨

 )١٩٩٠، بغداد(، الدار الوطنية للنشر والتوزيع واإلعالن، عالمواإل
، بغداد(، دار الحرية للطباعة، المعدل ١٩٦٠لسنة  ٢٤شرح قانون الخدمة المدنية رقم ، علي محمد إبراھيم الكرباسي  -٨٩

١٩٨٤( 
، بغداد(، والفنون منشورات وزارة الثقافة، ١٩٣٢ – ١٩١٤تاريخ مشكلة األراضي في العراق ، عماد احمد الجواھري -٩٠

١٩٧٨( 
  )٢٠٠١،بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، الدولة والقطاع الخاص في العراق، عماد عبد اللطيف سالم -٩١
  )١٩٨٨، لندن(، دار الالم، عطا عبد الوھاب: ترجمة، ١٩٢١ -١٩٠٨العراق نشأة الدولة ، غسان العطية -٩٢
  )١٩٦٣، بغداد(، مطبعة الشعب، ١ط، ١٩٥٨ -١٩٤٦تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ، فاضل حسين  -٩٣
 )١٩٨٦، بغداد(، منشورات مكتبة آفاق عربية، سقوط النظام الملكي في العراق، فاضل حسين  -٩٤
   )١٩٧١، بغداد(، مطبعة شفيق، مجموعة القوانين الضرائبية، فرج آدمو  -٩٥
 )٢٠١٠، دبغدا(، مطبعة الرفاه، ١ط، الموجز في تطور النقود والمصارف في العراق، فالح حسن ثويني  -٩٦
، دار الضياء للطباعة والتصميم، ١ط، ١٩٦٨ – ١٩٢٠تاريخ العراق السياسي المعاصر ، فالح محمود خضر البياتي  -٩٧

  )٢٠١٥، النجف األشرف(
 )٢٠٠٦، عمان(، عالم الكتاب الحديث، ١ط، النقود والبنوك، فليح حسن خلف  -٩٨
   )١٩٦٧، بغداد(٠، معارفمطبعة ال، النظام المصرفي العراقي بعد التأميم، فوزي القيسي  -٩٩
دار مصر ، ١ط، ١ج، مصطفى نعمان احمد: ترجمة، العقد الجمھوري األول، تاريخ العراق المعاصر، فيبي مار  - ١٠٠

 )٢٠٠٩، القاھرة(، للطباعة
  )١٩٥٥، الموصل(، المطبعة الشرقية الحديثة، نظرات في اقتصاديات العراق، فيصل كشمولة  - ١٠١
، بيروت(، دار الراية البيضاء، جعفر الخياط: ترجمة، دراسة في تطوره السياسيالعراق ، آيرالند فيليب ويالرد  - ١٠٢

١٩٤٩(  
  )١٩٧٢، بغداد(، مطبعة العاني، عباس الصواف:ترجمة ، نظرية التأميم، قسطنطين كاتزاروف  - ١٠٣
، بغداد(، مطبعة بغداد، تقرير عن السياسة النقدية في العراق، المصرف الوطني العراقي، كارل أفرسن وآخرون  - ١٠٤

١٩٥٤(  



 

٢٦٢ 
 

البنك المركزي ، دور النظام المصرفي للجمھورية العراقية في تطوير االقتصاد الوطني، كارل بودالھا وآخرون  - ١٠٥
  ١٩٦١، العراقي

، منشورات الرافد، ١ط، وليد عبد األمير علوان: ترجمة، العراق في ماضيه وحاضره، جيف ھان، كارن دابروفسكي  - ١٠٦
  )٢٠١٥، م.د(
    )١٩٧٤، بيروت(، دار الفارابي، ١ط، ات في التخطيط االقتصاديدراس، كاظم حبيب  - ١٠٧
، مطبعة المعارف، قانون مراقبة إيجار العقار، المجموعة الدائمة للقوانين واألنظمة العراقية الموحدة، كامل السامرائي  - ١٠٨
  )١٩٦٤، بغداد(
 ١٩١٤في ظل االحتالل البريطاني التطورات االقتصادية "، العراق تاريخ اقتصادي، كامل عالوي الفتالوي وآخرون  - ١٠٩

 )٢٠١٢، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، ٣ج، "١٩٢١ –
، ١ط، كريم صبح: ترجمة، ١٩٧١ -١٩٥٨المتغير للسلطة السياسية في العراق  األنموذج، لورنزو كنت كمبول  - ١١٠

  )٢٠١٦، بغداد(، مطبعة جعفر العصامي
  )١٩٧٩،بغداد(، دار الرشيد، في العراق  ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة ، ليث عبد الحسن الزبيدي  - ١١١
 )٢٠٠٧، لندن(، دار الوراق، ١ط، ١٩٥٩-١٩٥٨خطب الزعيم عبد الكريم قاسم ، ماجد شبر  - ١١٢
، مالك النبراسي: ترجمة ، "١٩٥٨العراق منذ "من الثورة إلى الديكتاتورية ، ماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت  - ١١٣

  )٢٠٠٣، م.د(، منشورات دار الجمل
  )٢٠١٣،لندن(، دار الحكمة، ٢ط، ١٩٥٨ – ١٩٢١زدھار العراق تحت الحكم الملكي ا، مأمون أمين زكي  - ١١٤
  )٢٠٠٢، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، المفصل في تاريخ العراق المعاصر، مجموعة باحثين  - ١١٥
 ،معھد الدراسات العربية، قواعدھا وأعدادھا وتطبيقاتھا في بعض الدول العربية، الميزانية العامة، محمد حلمي مراد  - ١١٦

  ١٩٦٠، جامعة الدول العربية
، محاضرات القيت على طلبة قسم الدراسات االقتصادية واالجتماعية، مالية الھيئات العامة المحلية، محمد حلمي مراد  - ١١٧

  ١٩٦٢، جامعة الدول العربية، معھد الدراسات العربية العالية
 )١٩٦٦، بيروت(، الطليعةمنشورات دار ، ١ط، دراسات في االقتصاد العراقي، محمد سلمان حسن  - ١١٨
 )١٩٦٧، بيروت(، دار الطليعة، ١ط، نحو تأميم النفط العراقي، محمد سلمان حسن  - ١١٩
   )٢٠٠٨، عمان(، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ١ط، أصول الموازنة العامة، محمد شاكر عصفور  - ١٢٠
دار تموز للطباعة ، ١ط، اإلداريالحكومة العراقية المؤقتة دراسة تاريخية في واقعھا ، محمد صالح حنيورالزيادي  - ١٢١

  )٢٠١٢، دمشق(، والنشر
 )١٩٦٨، بغداد(، مطبعة المعارف، النقود والبنوك، محمد عزيز  - ١٢٢
، ١٩٦٨-١٩٥٨دراسة في القوى السياسية والصراع األيدلوجي ، العراق في عھد عبد الكريم قاسم، محمد كاظم علي  - ١٢٣

  )١٩٨٩، بغداد(، مكتبة اليقظة العربية
، ١٩٦٨تموز  ١٧عبد الرحمن البزاز ودوره الفكري والسياسي في العراق حتى ثورة ، ھدي المشھدانيمحمد كريم م  - ١٢٤

  )٢٠٠٢، بغداد(، مكتبة اليقظة العربية
، بغداد(، مكتبة اليقظة العربية، ١ط، فصل من تاريخ العراق المعاصر ١٩٥٩ثورة الموصل القومية ، محمود الدرة  - ١٢٥

١٩٨٧(  
 )١٩٦١، بغداد(، دار مطبعة التمدن،  ١٩٩٦٠دليل الجمھورية العراقية لسنة ،  محمود فھمي درويش وآخرون  - ١٢٦
  )٢٠١٥، بابل(، دار الفرات للثقافة واإلعالم، ٢٠١٥ -١٩٢٠كربالء وحكامھا ، مرتضى علي األوسي   - ١٢٧
 )١٩٥٢، القاھرة(، مكتبة األنجلو المصرية، ٢ط، المالية العامة والضرائب، مصطفى القوني  - ١٢٨
 )١٩٤٩، القاھرة(، مطبعة نھضة مصر، سياسة العراق التجارية، ميلمظفر حسين ج  - ١٢٩
الجامعة األمريكية في بيروت وأثر خريجيھا العراقيين على الفكر السياسي في العراق ، منار عبد المجيد عبد الكريم  - ١٣٠

  )٢٠١٤، بغداد(، مطبعة جعفر العصامي، الملكي
  )١٩٥٨، دادبغ(، شركة مطبعة بغداد، تموز ١٤ثورة ، موسى حبيب  - ١٣١
  )٢٠٠٤،لندن(، دار الحكمة، ١ط، ٢ج، إعالم السياسة في العراق الحديث، مير بصري  - ١٣٢
  )١٩٤٨، بغداد(، مطبعة شركة التجارة والطباعة المحدودة، مباحث في االقتصاد العراقي، مير بصري  - ١٣٣
  )١٩٩٩لندن، (، دار الحكمة، ١، ط٣ميري بصري، أعالم األدب في العراق الحديث، ج  - ١٣٤
 )٢٠١٣، بيروت(، دار الرافدين، ١ط، اليھود في العراق، عبد األمير الربيعي نبيل  - ١٣٥
، منشورات مركز دراسات الخليج العربي، ١ط، ١٩٣٦العراق في الوثائق البريطانية سنة ، نجدة فتحي صفوة  - ١٣٦
  )ت.د، البصرة(
، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، ٢ج، تاريخ الوزارات العراقية في العھد الجمھوري، نوري عبد الحميد العاني وآخرون  - ١٣٧

٢٠٠١( 
، بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، ٣ج، تاريخ الوزارات العراقية في العھد الجمھوري، نوري عبد الحميد العاني وآخرون  - ١٣٨

٢٠٠١(  
، بغداد(، بيت الحكمة، ٢ط، ٥ج، تاريخ الوزارات العراقية في العھد الجمھوري، نوري عبد الحميد العاني وآخرون  - ١٣٩

٢٠٠٥(  



 

٢٦٣ 
 

  )٢٠١٤، بغداد (، مطبعة أنوار دجلة ، ١ج، أعالم عانيون في التاريخ الحديث والمعاصر، عبد الحميد العاني نوري  - ١٤٠
  )٢٠٠٠،بغداد(، بيت الحكمة، ١ط، ١ج، تاريخ الوزارات العراقية في العھد الجمھوري، نوري عبد الحميد وآخرون  - ١٤١
الدار ، ١ط، جعفر الخياط:ترجمة،١٩٢١ -١٩١٥ة مذكرات فيلبي في العراق والجزيرة العربي، سنت جون فلبي.ھـ  - ١٤٢

  )٢٠٠٨، بيروت(،العربية للموسوعات
 )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة سليمان االعظمي، مشاكل العراق الداخلية مع األيام، ھادي رشيد الجاوشلي  - ١٤٣
  )١٩٦٧، بغداد(، مطبعة سلمان االعظمي ، ٣ط، مبادئ المالية العامة والتشريع المالي، ھاشم الجعفري  - ١٤٤
  )١٩٦٢، بغداد(، مطبعة المعارف، مجموعة القوانين واألنظمة الكمركية، ھاشم محمد صالح وآخرون  - ١٤٥
  )١٩٦٤، دمشق(، مركز الدراسات االقتصادية، اقتصاديات القطر العراقي، ھشام متولي  - ١٤٦
 )١٩٨٩، غدادب(، مطبعة الفجر العلمية، ١ط، ٢ج، سليم طه التكريتي: ترجمة ، نشأة العراق الحديث، ھنري فوستر  - ١٤٧
  )١٩٧٧، بغداد(، منشورات وزارة اإلعالم، االقتصاد العراقي بين التبعية واالستقالل، ھوشيار معروف  - ١٤٨
 )١٩٨٢، بغداد(، مطبعة دار السالم، تخطيط ورقابة االئتمان المصرفي في العراق، وداد يوسف يحيى  - ١٤٩
، بغداد(، الدار العربية، ١ط، ثائق البريطانيةتموز وعبد الكريم قاسم في الو ١٤ثورة ، وليد محمد سعيد االعظمي  - ١٥٠

١٩٨٩(  
، الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية للحركة القومية العربية االستقاللية في العراق، وميض جمال عمر نظمي  - ١٥١
 )١٩٨٤، بيروت(
، تجارية، اقتصادية، اجتماعية، موسوعة سنوية إدارية، ١٩٣٦الدليل العراقي الرسمي لسنة ، الياھو دنكور - ١٥٢

  ١٩٣٥تصدر عن وزارة الداخلية سنة ، زراعية

  المذكرات الشخصية 

  )٢٠١٤، بغداد(، مطبعة ريام، ١ط، مذكرات مدير عام، علي خميس محمد التويجي -١
  )٢٠٠٦، بيروت(،دار الساقي ، ١ط، الصراع من اجل الديمقراطية في العراق، مذكراتي، محمد حديد -٢
 )١٩٦٥، بيروت(، دار الطليعة، ١ط، ١٩٥٨ - ١٩١٨حداث مذكراتي في صميم اإل، محمد مھدي كبة -٣

  الموسوعات

، بيروت(، دار البيضاء، ١ط، معاصرة الموسوعة الشاملة لشخصيات عراقية، احمد عبد الرسول جبر الشجيري -١
٢٠١٤( 

  ) ٢٠١٣، بيروت(، العارف للمطبوعات، ٢ط، موسوعة السياسة العراقية، حسن لطيف الزبيدي -٢
 )١٩٩٥،بغداد(، دار الشؤون الثقافية، ٢ج،١ط، موسوعة إعالم العراق في القرن العشرين، حميد المطبعي -٣
  )٢٠١١،بغداد(، مؤسسة الزمان، ١ط، موسوعة إعالم وعلماء العراق، حميد المطبعي -٤
، ادبغد(، الدار العربية للموسوعات، ٣ج، ١ط، تقديم خير هللا تفاح، موسوعة العراق الحديث، خالد عبد المنعم العاني -٥

١٩٧٧(  
  )١٩٨٦، م.د(، الدار العربية للموسوعات، ١ط، ٧ج، موسوعة العراق السياسية، عبد الرزاق محمد اسود -٦
 )ت.د، بغداد(، مكتبة الدار العربية للعلوم، ١ط، ١ج، موسوعة الشخصيات العراقية -٧

  .البحوث والدراسات

بحث منشور في ، "١٩٣٢- ١٩٢١االنتداب البريطاني التطورات االقتصادية في العراق خالل فترة "، ستار علك الطفيلي -١
  جامعة بابل، كلية التربية األساسية، مجلة العلوم اإلنسانية

دراسات ، "اإلصالح المالي والمصرفي في العراق محاوالت الماضي ورؤى المستقبل"، عبد الحسين جليل الغالبي -٢
  )٢٠١٢، بغداد(، بيت الحكمة، ٢٧العدد ، اقتصادية

 )١٩٦٧، القاھرة(،  "االستعمار واالستعمار الجديد ومشكلة البترول العراقي"، السلومعبد الوھاب  -٣
بحث ، "دراسة تطبيقية في مصرف الرافدين - تقويم أداء كفاية المصارف التجارية"، كريم خضير جدران وآخرون -٤

  ١٢العدد ، منشور مجلة واسط للعلوم اإلنسانية
آداب ، مقالة منشورة، "١٩٦٨ -١٩٦٦ية والثقافية للنخبة الوزارية العراقية الخلفية السياس"، لمى عبد العزيز مصطفى -٥

  )٢٠١١، بغداد(، ٦٠العدد ، السنة األولى، )مجلة(الرافدين 
بحث مقدم إلى مركز ، ١٩٥٣ - ١٩٥١تأميم النفط اإليراني وتداعياته على العالقات الدولية ، وداد جابر غازي -٦

  ت.د، الجامعة المستنصرية، ليةالمستنصرية للدراسات العربية والدو
، بحث منشور، "على الحياة االجتماعية في العراق ١٩٣٣- ١٩٢٩أثر األزمة االقتصادية العالمية " ، ياسين طه ياسين -٧

  جامعة البصرة ، كلية اآلداب، ٢٠١٠، ٥٣العدد ، مجلة آداب البصرة

    المصادر األجنبية



 

٢٦٤ 
 

1- Republic of Iraq, Ministry of Justice, Compilation of Laws and Regulations'14 July 1958- 
31 December 1958, Government Press, Baghdad,1963                                               

2-  Courtney Hunt, The History of Iraq, Green wood Press, London, 2005                           

  

  الشخصيةالمقابالت 

  ٢٠١٦أيار  ٢٤بتاريخ ، ١٩٥٨تموز  ١٤مقابلة مع السيد ھادي جواد الطائي مؤرخ ومؤرشف ثورة  -١

  .الصحف

  البلد  ٦  الوقائع العراقية   ١
  الزمان  ٧  الفجر الجديد  ٢
  العرب  ٨  الثورة   ٣
  األھالي   ٩  الجمھورية   ٤
  المنار   ١٠  الجماھير   ٥

  

  .لمجالت والدورياتا

 ١٩٦٢، بغداد، مطبعة المعارف، السنة الثالثة، ٤العدد  ،مجلة االقتصادي -١
 ١٩٧٦، السنة الثالثة، ٣العدد ، )مجلة(مجلة المالية  -٢
  ١٩٧٢حزيران ، العدد األول،  مجلة المحاسب -٣
  ١٩٧٧، ٢و١العدد ، مجلة المالية -٤
  ٢٠٠٢نيسان  ٢٥العدد ، مجلة الحكمة -٥

 

  مواقع االنترنت 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki.w.w.w-1 

2- .w.w.w. http://alborsanews.com      

3- w.w.w. http://allafblogspot com  
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ABSIRACT 
         The researcher in history finds in the administrative and organizational 

structure of the Iraqi state in its old and modern subject a tempting subject 

pushing it towards the laws and regulations that have been woven among 

them to form a system that is characterized by a holistic vision of economic, 

social and cultural affairs. The importance of organizational studies of the 

state structure in general and the Ministry of Finance in particular, Is one of 

the building blocks for the building of advanced societies. In this regard, 

there is a need to highlight the structure of the state institutions, including 

the Ministry of Finance, because they are ministries with effective influence 

and the pulse of life in people and all sectors of the state. As it is the main 

gate through which the organization of imports and exports of the state and 

to indicate the volume of expenditure and do determine the form of the 

subject and its framework by "the Iraqi Ministry of Finance administrative and 

organizational structure 1958-1968" 

The introduction dealt with the rationale for the development, structure 

and organization of the Iraqi Ministry of Finance, indicating the state of 

finance in Iraq under British control (1914-1918) and the administrative 

procedures undertaken by Sir Percy Cox in the formation of the first 

Department of Imports Year 1915, Chapter I: Ministry of Finance and the 

development of its administrative and organizational structure in the 

Republican era 1958-1968, and distributed the chapter on three topics dealt 

with the first topic: the Iraqi Ministry of Finance and the development of the 

structure of the job and the diversity of administrative functions 1958 - 1968, 

and the procedures carried out by the Ministry of Finance requires and the 

variables that have created Revolution, while the second topic dealt with the 

impact of political transformation in the development of the work of 

government banks after the revolution of 14 July 1958, and the third dealt 

with: the issuance of regulatory laws for the work of the Ministry of Finance 

according to the requirements of the revolution and the Republican era. 

The second chapter dealt with the social and political backgrounds of 

the ministers of finance and their achievements, and divided them into three 

topics. The first topic dealt with finance ministers at the stage of Abdul Karim 

Qassem (1958-1963). The second topic dealt with finance ministers in the 

stage of Abdel Salam Aref (1963-1966). Third to the Ministers of Finance in the 

era of Abdul Rahman Mohammed Aref (1966-1968), The third chapter deals 

with the study of the plans of the financial budgets and the role of the 

Ministry of Finance in preparing and distributing them to the other ministries 

(1958-1968). The first topic dealt with the concept of the general budget and 



b 
 

the methods of its preparation and organization. The second topic dealt with 

the budget of the Iraqi Ministry of Finance (1958-1968) (1958-1963). The fourth 

topic dealt with the Ministry of Finance, the budgets of ministries and 

government bodies (1963-1968), its doors and the funds allocated for its 

projects. 

The letter was based on a variety of sources, foremost of which are 

unpublished Iraqi documents, which are kept in the library and documents, 

which include the files of the royal court, the files of the Sovereign Council, 

and the files of the Ministry of Finance because of the valuable information 

that influenced the letter in most of its chapters. Of the general budgets and 

the discussions that took place thereon, as well as the files of the Directorate 

of General Retirement, The documents published include the files of the 

Ministry of Finance, which covered most of the chapters of the letter, which 

cover many of the annual reports of the Ministry of Finance, as well as the 

laws of the general budgets, the share of the Ministry of Finance from those 

budgets and the manner of disbursement of these funds. The laws and 

regulations of the Ministry of Finance, as it was rich with important 

information about the formation of the ministry and its systems, and the 

reports of the Ministry of Planning, which benefited much research, 

especially in the first chapter, documents published July 14, The letter is 

based on many Arabic and Arabic books. The most important of these is the 

book "The Iraqi Republic Directory of 1960". The master's thesis and doctoral 

dissertations were clearly important in providing the scientific viewpoints 

with the valuable information they contain.  

 I would like to say that I have made an effort and emptied my quest for 

research and inquiry service for science, and a request for truth, and the 

researcher aspires to draw attention to aspects worthy of seeking excuses if 

wrong or short, error and default qualities of human, and perfection to God 

alone, and hope is on my teachers Discussion Committee If their 

observations are inspired by their scientific experience, then I can evaluate 

this research and avoid the pitfalls and get it out in the best way. 
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