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 تطبيق مشروع شفافية املوازنة 
 الفدرالية للدولة

                                                   
عمي عبد الكريم الجابري                                                    

 عالقات اقتصادية الدولية/ ماجستير 
 

والحق بالمشاركة في صنع ،  هلل اللكثر من ححوو تتعدد الموانع التي تحول دون حصول المواطن العراقي ع
. ومراقبة الموازنة الفدرالية واحدة من ىذه الححوو الضائعة

حول السياسات الحكومية ، ثجب ان تلون شاملة تضم كل اثرادات ونفحات  األىمتعد الموازنة ىي الوكيحة 
. سياسات االقتصادية المتاحةالحكومة، بحثث يمكن تحثيم عمليات المفاضلة الضرورية بثن مختلف ال

تحل الميلة  بشكل جثد، وال تياتمكن البرلمان من دراسيفثجب تحديم مشروع الموازنة الل البرلمان قبل ميلة كافية ل
. عن كالكة اشير قبل البدء السنة المالية، ويجب ان يصادو البرلمان علل الموازنة قبل بداية السنة المالية

كثف ستتطور االثرادات والنفحات خالل مدة تغطي  هاطار متوسط االجل ثوضح في كما ثجب ان تضم الموازنة
علل االقل سنتثن بعد انحضاء السنة المالية التالية، كما ثجب ان يكون مشروع الموازنة الحالي منسجما مع 

. عن تلك التنبؤات التي تضمنتيا التحارير المالية السابحة حول مدة معثنة، وشرح كل االنحرافات الميمة التنبؤات
 ةفاو خالل العام الماضي وخطة محدثمحارنة عن االثرادات واالن بة للل برنامج ثجب تحديم معلوماتوبالنس

. للسنة االثرادات والنفحات الغراض تتعلق بتوفثر المعلومات
علومات ان تولي جماعات الموازنة في المجتمع المدني اىتماما خاصا لتشجيع عملية حصول الناس علل الم

تتعلق بالموازنة خالل جميع مراحل السنة المالية، ان امكانية الحصول علل المعلومات شاملة وواضحة وفي 
الوقت المناسب حول الموازنة يعد امرا اساسيا لحيام المجتمع المدني بالمشاركة الواعية في عملية الموازنة ، كما 

احة للجميور وتوقثت نشر ىذه المعلومات خالل كل ىي المعلومات المت ثيدف ىذا المشروع علل تحدثد ما
. باالضافة الل تحدثد الكغرات الموجودة في المعلومات مراحل االربعة لعملية الموازنةالمرحلة من 

الل المجلس  هعلل الحكومة ان تلتزم بمواعثد كابتة خالل السنة من اجل اعداد مشروع الموازنة، كم تحديم
فثذ الموازنة، ومن بعد تحديم الحسابات الختامية الل الجميور والل اليثئة العليا للتدقثق التشريعي للمناقشة، كم تن
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المالي نشر التحارير بشكل منتظم وفي الوقت المناسب عن كل مرحلة من ىذه المراحل االربع في عملية الموازنة 
لعبا دورا ىاما في التحرك بتوقثت ييعده امرا اساسيا، كما ان علل المجلس التشريعي وىثئة التدقثق المالي ان 

. مناسب خالل السنة المالية، والسيما عند المصادقة علل الموازنة السنوية ومراجعة الحسابات الختامية
تعد وكائق الموازنة في البلد ىي الوكائق االساسية التي تحاسب علثيا الحكومة، ويجب ان تحدم باسلوب سيل 

ومن ىنا سنعرض بشكل  ،ور الذي يشكل المجلس التشريعي وعامة الناسومفيوم من قبل طثف واسع من الجمو
مختصر وموجز الوكائق التي ثجب ان تعلن خالل السنة المالية من قبل الحكومة الل الجميور وذلك لمعرفة 

 ة الشكمدى شفافية الموازنة ومدى انجاز الدولة من مشاريع ضمن الموازنة المحترحة وذلك لتالفي الوقوع بدائر
:-  والفساد من قبل المسؤولثن

 
( استراتثجية الموازنة  )قبل اعداد الموازنة  تحرير ما :- والًال 

 توقعاتيشجع ىذا التحرير الحوار حول االرقام الللية في الموازنة وكيفية ارتباطيا مع االقتصاد ويساىم في خلق 
. مالئمة للموازنة نفسيا، كما ثجب ان ثنشر ىذا التحرير قبل شير علل االقل من تحديم مشروع الموازنة

يعرض التحرير بوضوح اىداف السياسات االقتصادية والضريبية للحكومة علل المدى البعثد ويبثن مرامثيا 
 وءعلل االقل، كما ثلحي التحرير الضلثتثن االقتصادية والضريبية في الموازنة المحبلة وفي السنتثن المالثتثن التا

 .علل المستوى االجمالي لالثرادات والنفحات والعجز او الفائض والدثن
 

التحارير الشيرية  :-كانياًال 
ظير التحارير الشيرية مدى التحدم في تطبثق الموازنة، كما ثجب ان تصدر في غضون اربعة اسابيع من نياية تُت 

رادات والنفحات في كل شير وفي المدة التي مرت العام حتل تاريخ اعداد التحارير كل شير، تتضمن محادثر االي
ات عن ويجب محارنة االرقام بما ىو متوقع من االثرادات ونفحات شيرية، كما ثجب ان تتضمن التحارير المعلوم

 .النشاط االقتراضي للحكومة
 

. تحرير منتصف العام :-كالكا
عن تنفثذ الموازنة واداء الموازنة للسنة الجارية وللسنتثن المالثتثن التالثتثن علل يحدم ىذا التحرير فكرة شاملة 

االقل، ويجب ان تصدر في غضون ستة اسابيع من نياية النصف االول من السنة المالية، ثتضمن ىذا التحرير 
ت رواتب المتحاعدثن مناقشة شاملة للموجودات والمطلوبات المالية الحكومية والموجودات غثر المالية ومخصصا
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علل  مادياًال   كراًال والطوارئ ، ان االفصاح عن تاكثر اي قرار حكومي، او اي ظروف اخرى من شانيا ان تترك 
 .الموازنة

 
تحرير نياية العام  :-رابعاًال 

ىو وكيحة المساءلة االساسية للحكومة ويجب ان ثخضع للتدقثق من قبل اعلل مؤسسة في مجال تدقثق 
. در في غضون ستة اشير عن نياية السنة الماليةالحسابات وان يص

ظير التحرير مدى االلتزام بمسوى االثرادات والنفحات التي اقرىا البرلمان في الموازنة واي تعدثل علل الموازنة يُت 
. لصيغة تحديم الموازنة االصلية خالل العام، وان يحدم علل الصيغة المطابحة تماماًال 

لمتعلحة باداء الغثر المالي واىداف النتائج الفعلية التي تم انجازىا، عرض بيانات كما ثتضمن التحرير الوكائق ا
النفحات بصيغ اجمالية واقتطاع الدخل المخصص وتلالثف المستخدمثن بشكل واضح، عرض بيانات االنفاو 

لية حسب الجية االدارية، ومناقشة شاملة للموجودات والمطلوبات المالية للحكومة واالصول غثر الما
. ومخصصات رواتب المواطنثن ومخصصات الطوارئ 

التحارير بمكابة التحثيم الشامل للسياسات واالجراءات الحكومية التي تتخذىا الدولة في السنة المالية  هتعد ىذ
دولة في العالم تعتمد علل ىذا المشروع غثر ان الدول العربية تحتل  85المعنية بالموازنة، اذ ان ىنالك 

المتدنية، كما ان الحجب عن الموازنة يشجع مظاىر االنفاو المختلفة والمنطوي علل اليدر والفساد المستويات 
وان البلد الذي يعتمد علل شفافية الموازنة يعد من الدول الديمحراطية في عن اتخاذ الحرار،  دام الجميور بعثداًال  ما

ت الدول للرقي بواقعيا والنيوض بيا نحو التحدم ، اذ يعد ىذا المشروع من اولويا انظمتة السياسية واالقتصادية
علثيا قبل التصدثق علثيا من قبل السلطتثن  علإلطالعن طريق اتاحة جميع الوكائق والبيانات الل الجميور 

. التشريعية والتنفثذية وذلك لتصبح الموازنة الكر شفافية قبل ان تصدر الل الجميور 
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