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شفافية املوازنة العامة يف العراق 

التقييم   )IBP( الدولية  املوازنة  شراكة  لفريق  املفتوحة  املوازنة  مسح  تقرير  يعرض  تقدمي: 
السابع منذ انطالق مسح املوازنة املفتوحة عام )2006( يف )117( بلد، ونظراً لتزامن نشر تقرير 
)2019( مع جائحة »كوروان« -كوفيد19- فقد واجه التقرير حتدايت األزمة الصحية والضرر 
الذي حلق ابالقتصادات، وتعطُّل احلياة اليومية كل ذلك شكَّل هتديداً أمام هذه الدول، وكانت 
نتيجة لتأخُّر نشر مسح املوازنة املفتوحة لعام )2019(، كما تفتقر أغلب احلكومات إىل أنظمة 
املساءلة والسياسات الالزمة جلعل موازنتها مفتوحة بصورة كاملة أمام اجلمهور، وال ُتظهر موازانت 
القطاعات عادة كيف يعمل اإلنفاق العام على حتسي اخلدمات مبا يف ذلك قطاع الصحة على 

حنو أساسي يف ظل وابء »كوروان«، ومنها ما انطبق على املوازانت العامة يف العراق.

أواًل: شفافية املوازنة يف قانون اإلدارة املالية العراقي:

إنَّ اهلدف األساس من الدراسة هو -الشفافية واملشاركة والرقابة- على مستوى احلكومة 
املركزية، ويقدِّم أداة مهمة للحكومة واجملتمع؛ لفهِم أين وكيف ميكن حتسي شفافية املوازنة، ومشاركة 
اجلمهور والرقابة يف ظل عدم االستقرار السياسي واالقتصادي يف العراق.  ونظراً لشَبه طريقة إعداد 
املوازنة العامة يف العراق وتوقيتاهتا مبن سبقها بوصفها تعربِّ عن موازنة بنود ذات اجتاهات متباينة يف 
اإلنفاق العام واإليرادات العامة، كذلك مواعيد نشرها وعرضها للجمهور عرب املواقع اإللكرتونية، 
فضاًل عن عدم إصدار موازنة املواطن منذ أِن انطلق مشروع مسح املوازنة املفتوحة ولغاية اآلن، 
تيسري  املفتوحة قصد  املوازنة  بوابة  الدويل إبنشاء  البنك  العراقية ابلتعاون مع  املالية  قيام وزارة  مع 
نفاذ املواطني إىل املعلومات املتعلقة ابملوازنة االحتادية, كما أنَّ قانون اإلدارة املالية لسنة 2019 
يف الفصل العاشر من املادة )50- أواًل واثنياً( نصَّ على مبدأ الشفافية الذي يستلزم أن تـُْنَشَر 
معلومات املوازنة َوْفق املعايري املقبولة دولياً، وأن تكون متاحًة علناً للجمهور، واشرتط القانون أن 
تنشَر وزارة املالية تفاصيل البياانت املالية يف املواقع اإللكرتونية احلكومية، وخالصة النشاطات من 
قبل جملس الوزراء، ووثيقة السياسة املالية املقرتحة، والتقديرات املفصَّلة للموازنة، والتقارير الشهرية 
املفصَّلة، واملوازنة اليت أُِقرَّت من قبل جملس النواب فضاًل عن عدد من التقارير الشهرية وحساابت 

شفافية الموازنة العامة في العراق 
أحمد حامد الهذال *

* ابحث اقتصادي.
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التسوية وموازنة املواطن1، وتعمل الشفافية على وضع املسؤول يف دائرة االهتام إذا خالف قواني 
األعراف  َوْفق  والعقود  االتفاقيات  يربز  أن  وجيب  واملايل،  اإلداري  الفساد  من  حتدُّ  اليت  الدولة 
ا توفِّر احلوافز ملراعاة الصاحل العام وتضيق مساحة التجاوز  والقواني اليت حتدُّ من الفساد، لذا فإنَّ
على احلق العام، فعندها حتمي املسؤول من االحنراف والفشل يف حتقيق واجباته، وختلق حالة إجيابية 
متمثلة ابالنسجام بي املصلحتي اخلاصة والعامة2، لذا يؤدِّي غياب الشفافية إىل أن يتعاظم دور 
املسؤول يف تبنِّ املمارسات ذات النفع اخلاص أو للجماعة، وأن يتضاءل دور املواطن ملتابعة برامج 
احلكومة. إذ توفِّر الشفافية املشاركَة يف إبداء الرأي، ومن َثَّ دعم اإلصالح والتطوُّر، وللعراق قواني 
تتطلَّب من املؤسسات احلكومية االلتزام ابلشفافية، إال أنَّ واقع احلال هناك عدم اكرتاث بتطبيق 
القانون )كما هو يف قانون اإلدارة املالية العام، لذا ستكون نتائج موازنة 2021 تشبه مسح موازنة 

.)IBP( 2019 نظراً لتقدير املؤشرات املعتمدة يف شراكة املوازنة الدولية

اثنيًا: حالة شفافية املوازنة

يعتمد املسح على معيار درجات حتقيق شفافية املوازنة وصواًل إىل )100( درجة، وتعن 
أنَّ الشفافية يف املوازنة عالية جداً، يف حي أنَّ الدرجة املقبولة كدرجة معيارية هي )81( درجة أو 
أكثر أو أقل من ذلك، إذ تعربِّ عن البلدان اليت ال تصدر واثئق املوازنة الرئيسة أو ال تكشف عن 
معلومات أساسية يف واثئقها، وكمتوسط تكون أعلى من )60( درجة كافية وأقل من ذلك تكون 

معايري الشفافية منخفضة ابالعتماد على عدد من املؤشرات السياسية واالقتصادية.

1. قانون اإلدارة املالية العراقي رقم 6 لسنة 2019, الفصل العاشر املادة 50 أواًل واثنياً، جريدة الوقائع العراقية ص29.
للعلوم  العراقية  اجمللة   ,2019 موازنة  يف  العام  الدين  استدامة  يف  السياسية  التأثريات  اهلذال,  حامد  أمحد  البصري  كمال   .2

االقتصادية, اجلامعة املستنصرية, 2019, ص25. 
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اجلدول رقم )1(: انعكاس املؤشرات السياسية واالقتصادية على شفافية املوازنة.

.Open Budget Survey, 7th edition, 2019, p.21 :املصدر

ر عدم املساواة.  *حصة الدخل القومي من  10%  يعربِّ عن مؤشِّ

ر تصورات الفساد على شفافية املوازنة اثلثاً: انعكاس مؤشِّ

ر من )100( درجة أعالها األفضل،  الدول على أساس مؤشِّ الفساد يف  يقاس مستوى 
ر مدركات الفساد،  ح مؤشِّ وأدانها األسوأ، وجاء العراق يف املركز )16( عربياً )162 عاملياً(، ويوضِّ
انتشار الفساد يف البلدان اليت تتدفَّق فيها األموال الضخمة حبرية يف احلمالت االنتخابية، وحيث 
تستمع احلكومات فقط إىل أصوات املتنفذين أو األفراد الذين حيظون ابتصال جيد با3، ومن َثَّ 
ر مدركات  ر الشفافية، فكلما اخنفض مؤشِّ ر مدركات الفساد ومؤشِّ فهناك عالقة طردية بي مؤشِّ

ر شفافية املوازنة. الفساد اخنفض معه مؤشِّ

3. corruption perceptions index, 2019, p2.
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ر الدميقراطية على شفافية املوازنة. رابعاً: انعكاس مؤشِّ

)العملية  هي:  خمتلفة،  فئات  مخس  يف  جمموعات  راً  مؤشِّ  )60( من  املعيار  هذا  يتكوَّن 
االنتخابية، والتعددية، واحلرايت املدنية، وأداء احلكومة، واملشاركة السياسية، والثقافة السياسية(، 
الذي تصدره وحدة »اإليكونومست«، ويرتاوح بي )10-1( ومن )10-9( دميقراطيات كاملة، 
ومن )7.9-7( دميقراطيات با خلل، ومن )5.9-5( أنظمة هجينة، ومن )3.9-3( أنظمة 
لعام   )4.09( بلغ  الدميقراطية  ر  ملؤشِّ مبتوسَّط  هجي  نظام  أنَّه  على  العراق  ويصنَّف  تسلطية، 
ر الدميقراطية إىل )3.66( لعام )2020(5، وهذا يؤكِّد وجود  ط مؤشِّ 20174، واخنفض متوسِّ

الدميوقراطية تنخفض معه  ر  املوازنة، فمع اخنفاض مؤشِّ الدميوقراطية وشفَّافية  ر  ترابط ما بي مؤشِّ
مؤشرات شفافية املوازنة العامة.

ر املوازنة املفتوحة، وتصل درجته إىل )9( نقط، ويف  ويقع العراق يف مرتبة متدنية يف مؤشِّ
معايري شراكة املوازنة الدولية يُعدُّ هذا املؤشر غري كاٍف أو يُطلق عليه موازنة معدومة، إذ تُعدُّ الدرجة 

من )20-0 معدومة( كما موضَّح يف الشكل أدانه:

ر املوازنة املفتوحة ودرجة شفافية موازنة العراق الشكل رقم )1(: معايري تصنيف مؤشِّ

Open Budget Survey, 7th edition, 2019, p.21 :املصدر

4. Democracy Index,  A report by The Economist   Intelligence Unit 2017.
5. Democracy Index, In sickness and in health, A report by The Economist 
Intelligence Unit 2020. P 12.
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شفافية املوازنة العامة يف العراق 

خامساً: مسح املوازنة العامة يف العراق 

ُتشري إحصائيات منظمة املوازنة املفتوحة إىل وقوِع العراق يف مقدمة الدول اليت ال تفصح 
الدولية  املعايري  الثمانية، وابالعتماد على  الواثئق  اليت حددهتا  التوقيتات  املالية يف  املعلومات  عن 
ر لقياس شفافية املوازنة، وتقوم هذه املؤشرات  املقبولة يستخدم مسح املوازنة املفتوحة )109( مؤشِّ
بتقييم ما إذا كانت احلكومة املركزية توفِّر مثانية واثئق رئيسة يف املوازنة وتكون متاحة للجمهور عرب 
»األنرتنت« بطريقة شاملة ومفيدة، وحتصل كل دولة على درجة مركَّبة من )100(، وأجرت شراكة 
املوازنة الدولية )واشنطن( تقريراً عن شفافية املوازنة العامة لألعوام )-2010-2012-2015

ر املوازنة املفتوحة يف أغلب سنوات  2019-2017( وكانت درجة العراق هي )3( على مؤشِّ
رات املوازنة املفتوحة على  التقرير ما عدا عام 2019 وبلغ )9(، وجاءت النتائج لإلطار العام ملؤشِّ

النحو اآليت:

البيان التمهيدي للموازنة: ومؤشر مقرتح املوازنة للسلطة التنفيذية: مل حيرز تقدُّم نشر . 1 مؤشر 
ح اجلدول رقم )2( محل كلِّ سنوات التقرير اللون األصفر،  املوازنة ما قبل تقدمي املوازنة، ويوضِّ
عرب  التمهيدي  البيان  وثيقة  يف  املوازنة  يـُْنَشِر  مل  أو  ر،  متأخِّ وقت  ُنِشَر يف  أنَّه  يعن  ما  وهو 

»األنرتنت«.

ُنِشَر يف وقت متأخر، أو مل . 2 الذي  اللون األصفر  ح  املقرَّة: عام 2010، يوضِّ املوازنة  ر  مؤشِّ
يُنشِر املوازنة يف وثيقة املوازنة املقرَّرة عرب األنرتنت، أمَّا األعوام )-2012-2015-2017

حه اللون األخضر يف اجلدول  2019( فقد كانت املوازنة املقرَّرة متاحة للجمهور وهذا ما يوضِّ
رقم )2(.

ر التقارير الدورية: التقارير الدورية مل تكن متاحة متاماً ومل تـُنـَْتج َوْفق التقرير الصادر عن . 3  مؤشِّ
شراكة املوازنة الدولية، إذ حتمل سنوات التقرير اللون األسود )عدم وجود تقارير دورية( ما عدا 

ا متاحة للجمهور.  عام 2019 فقد جاء ابللون األخضر، وهذا يعن أنَّ

ح اللون األصفر الذي . 4 ر املراجعة نصف السنوية: مل حترز كلُّ سنوات التقرير تقدُّماً، ويوضِّ مؤشِّ
ر، أو مل يـُْنَشِر املوازنة يف وثيقة مؤشر املراجعة نصف السنوية عرب »األنرتنت«  ُنِشَر يف وقت متأخِّ
إال عام )2017(، فقد جاء يف التقرير أنَّ املراجعة نصف السنوية كانت متاحة للجمهور وهو 
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ما يتوضَّح يف اجلدول رقم )2( الذي حيمل اللون األخضر، أما عام 2019 فلم تكن متاحة 
للجمهور.

ر يف عام )2010 و2012( مل يـُْنَشر التقرير يف ناية . 5 ر تقرير ناية السنة: أمَّا هذا املؤشِّ  مؤشِّ
السنة، أمَّا األعوام )2015 و2017( فلم تـُنـَْتِج املوازنة، أمَّا عام 2019 فقد كانت متاحة 

وابللون األخضر.

عام . 6 أمَّا  متاحة،  تكن  مل   )2010-2015( لألعوام  الوثيقة  هذه  املراجعة:  تقرير  ر  مؤشِّ
)2012( فقد كانت متاحة للجمهور، وعام )2017( مل تـُنـَْتج، أمَّا عام 2019 فقد ُنِشَرْت 

ر )اللون األصفر(. لالستخدام الداخلي يف توقيت متأخِّ

ر موازنة املواطن: هذا املؤشر مل يُنشر أبداً يف كلِّ سنوات التقرير.. 7 مؤشِّ

رات شفافية املوازنة يف العراق )2010-2019( اجلدول رقم )2(: اإلطار العام ملؤشِّ

20102012201520172019السنوات
مؤشر البيان 
التمهيدي 

للموازنة
مؤشر املوازنة 

املقَرة

مؤشر التقارير 
الدورية

مؤشر املراجعة 
نصف السنوية
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مؤشر تقرير 
ناية السنة

مؤشر تقرير 
املراجعة

مؤشر موازنة 
املواطن

اجلدول من إعداد الباحث معتمداً على مسح املوازنة املفتوحة لشراكة املوازنة الدولية 
لألعوام )2010-2019(.

يف اخلتام: ال خيتلف كثرياً حتليل شفافية موازانت العراق 2021-2020 عن املوازانت 
رات مسح املوازنة لفريق شراكة املوازنة الدولية يف ما خيص  السابقة، فقد الحظنا ذلك عن طريق مؤشِّ
العراق، بعد أن كانت أغلب املؤشرات مؤكِّدًة على أنَّ املوازنة العامة مل تكن متاحة أو على األقل 
َي »بتسريب املوازنة«، وكأنَّ  تُنشر يف وقت متأخر، وما حصل يف موازنة 2021 مؤخَّراً فقد سُِّ
املوازنة العامة وثيقة سرية، وهذا خمالف للتعليمات الدولية وقانون اإلدراة املالية لعام 2019 الذي 
نصَّ على عمل املالية العامة َوْفق مبادئ الشفافية، وأن تكون متاحة للجمهور قبل إرساهلا جمللس 

النواب ليتسنَّ له االطالع على ماهية توجُّهات السياسة املالية املستقبلية.


