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 المحترممعالي السيد وزير المالية االستاذ هوشيار زيباري 

 شفافية الموازنة االتحادية / الموضوع

 ...نهديكم اطيب تحياتنا

 نشرتلقد . نكتب لسيادتكم راجيا ان يتحقق على عهدكم تطبيق مفردة مهمة من مفردات االدارة الرشيدة للمال العام

عن تقييمها لشفافية  2101-10-22في   ( www. internationalbudget.org)زنة امؤسسة شفافية المو

وهي حالة ال تتناسب مع  ،( في اخر السلم)تسلسل العراق بالنسبة للدول االخرى متدني  وكانالموازنات في دول العالم، 

في العهد  ( اطالع الجمهور على سياسة الحكومة في التصرف بالمال العاممن مهامها ) ديمقراطية ةدولسمعة العراق ك

 .تعتبر تفاصيل الموازنة امر خاصة بالقيادة السياسية وحدهاتالسياسي السابق 

داخل وزارة  ال يعود الى وجود صعوبات قانونية او امكانيات فنيةفي العراق شفافية الموازنة  مؤشرات ان حالة ضعف

  2112في عام  قامان  صال  االقتصاد العراقي لالسبق للمعهد لقد  .واولويتها عدم ادراك اهميتها، بل الى المالية

 حصولتم ال 2101في عام و  في اعداد وتنفيذ الموازنة االتحادية، بالتأكيد على ضرورة تبني وزارة المالية مبدأ الشفافية

 ! تنفيذ ذلك عنتأييد وزير المالية لمناشدتنا، ولكن  اجهزت الوزارة تخلفت  على

جميع الوثائق الخاصة بالموازنة وبشكل متيسر للمواطنين ولكل اصحاب  بنشر ان المطلوب ان تضطلع وزارة المالية

في العام الماضي قام ) واصدار كتيب موازنة المواطن الذ  يوضح الموازنة االتحادية بشكل مبسط لكل المواطنين العالقة

 (. من قبل وزارة المالية صدىتجد مبادرتنا ا  وتم اهدائها للوزارة ولم " موازنة المواطن"المعهد متطوعا بأصدار 

ت تعهداال، ومع (الذ   ينص على ان المال العام ملك للمواطنين)أن غياب شفافية الموازنة يتنافى مع مع رو  الدستور 

اتساع الفجوة بين ثم ان غياب الشفافية ساهم في عدم كفاءة استخدام المال العام، و. الدولية للعراق بشفافية المعلومات

ان المطلوب عمله ببساطة هو نشر المعلومات التي تصدرها وزارة المالية سنويا وبحسب . لنخبة السياسيةالموطن وا

 . دارة المالية وعلى الموقع االلكتروني للوزارةقانون اال

حاليا يتعذر على الجامعات ومراكز االبحاث عن االستفادة من الموازنة للمساهمة في اعداد دراسات االصال  

اكثر من طلب الى وزارة المالية لتوضيح مقدار الدعم معهد االصال  االقتصاد   ، فعلى سبيل المثال وجهاالقتصاد 

 !!وكالعادة تهمل مثل هذه الطلبات... الحكومي للطاقة وباالخص المشتقات النفطية 

ان استمرار تدني مؤشر شفافية الموازنة االتحادية، الى جانب ارتفاع مؤشر الفساد، وتخلف مؤشرات االعمال 

وف يحرم العراق من فرص استثمار س  (Doing Business Survey )التي تصدرها المؤسسات الدولية االقتصادية

 لتطوير الشركات الرصينة في االقتصاد العراقي وهو امر يساهم في اعاقة نقل تكنولوجيا والممارسات االدارية المتقدمة 

ة هي احداى مفردات االدارة والحكم الرشيدة يافعالوة على ماتقدم ان الشف  .على حد سوأ الخاصالعام والقطاع 

تقدم في تطبيق  الضرورية لدعم سيادة القانون ومحاربة الفسادة ورفع كفاءة االداء العام،  وبغير ذلك يصعب ان يتحقق
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بقيام وزارة نوصي لكي التتكرر تجربة السنوات الماضية و  .االدارة الرشيدة ورفع مؤشرات األتمان العراقي عالميا

 : (كما نص عليها قانون االدارة المالية)  الوثائق المالية التاليةالمالية بأعتماد اصدار 

والضريبية(:إستراتيجية الموازنة)تقرير ماقبل إعداد الموازنة  -أ االقتصادية السياسات عرضأهداف يتضمن الذي

ويجبأن)،لنفقاتوالعجزأوالفائضوالديناتواللحكومةعلىالمدىالمتوسطوالبعيد،ويوضحتوقعاتاإليراد

 (.ينشرهذاالتقريرقبلشهرعلىاألقلمنتقديممشروعالموازنة

ثالثة))تظهرالتقاريرالشهريةمدىالتقدمفيتطبيقالموازنة،كمايجبأنتصدرفيغضون:التقارير الشهرية -ب

أسابيع تتضمنمقاديراإليرا(( التيمرتمننهايةكلشهر، حتىمنداتوالنفقاتفيكلشهروفيالمدة العام

تاريخإعدادالتقاريرويجبمقارنةاألرقامبماهومتوقعمناإليراداتونفقاتشهرية،كمايجبأنتتضمنالتقارير

 .المعلوماتعنالنشاطأالقتراضيللحكومة

الموازنةوأداءالموازنةللسنةالجاريةوللسنتينالماليتينيقدمهذاالتقريرفكرةشاملةعنتنفيذ:تقرير منتصف العام -ت

التاليتينعلىاألقل،ويجبأنتصدرفيغضونستةأسابيعمننهايةالنصفاألولمنالسنةالمالية،يتضمنهذا

رواتب ومخصصات المالية غير والموجودات الحكومية المالية والمطلوبات للموجودات شاملة مناقشة التقرير

المتقاعدينوالطوارئ،أناإلفصاحعنتأثيرإيقرارحكومي،أوإيظروفأخرىمنشانهاأنتتركأثراماديا

 .علىالموازنة

هووثيقةالمساءلةاألساسيةللحكومةويجبأنيخضعللتدقيقمنقبلأعلىمؤسسةفيمجال:تقرير نهاية العام -ث

اشهر فيغضونستة الماليةتدقيقالحساباتوانيصدر السنة عننهاية  بمستوى. مدىااللتزام التقرير يظهر

البرلمانفيالموازنةوأيتعديلعلىالموازنةاألصليةخاللالعام،وانيقدمعلى اإليراداتوالنفقاتالتياقرها

رالماليوأهدافالنتائجكمايتضمنالتقريرالوثائقالمتعلقةبأداءالغي.الصيغةالمطابقةتمامالصيغةتقديمالموازنة

الفعليةالتيتمانجازها،عرضبياناتالنفقاتبصيغإجماليةواقتطاعالدخلالمخصصوتكاليفالمستخدمينبشكل

 .واضح،عرضبياناتاألنفاقحسبالجهةاإلدارية،ومناقشةشاملةللموجودات

مراعاةريحالعبارةفيثالثفقراتمنفصلةبضرورةنصبصيكيدقانوناالدارةالماليةوالذياخذينبنظراالعتبارتأ

.يعتبرعدممراعاةالموضوعدونمبررمخالفةللقانونقداعدادالموازنةوتنفيذها،الشفافيةفي

 ....كلنااملانتجدرسالتناتعاطفكم

  التقدير واالحترام تقبلو فائق

 كمال البصر 

 المعهد العراقي لالصال  االقتصاد 
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