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             رسم السياسة المالية   إجراءاتزنة المواطن ودورها في حوكمة امو

 العامة في العراق

 زمان حسن عبدهللا السعيدي و الشمري حيدر علوان .أ.م .د

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة واسط /
 

 

 المستخلص

ولوية االقتصييييادية والتت ييييي ت فقرات ووثائق مهمة تعكس السييييياسيييية المالية واأ هي الموازنة العامةأن       

العامة وتأثيرها وارد ن توزيع المـييفهي تبي ومة،ـييالتي تتبعها الحكالعامة اس للسياسة ـيياالجتماعية وهي بذلك انعك

ري ـييساس المواطن يجأقائم على  -على ما يبدو -في إعداد الموازنة  ديدـييسلوب الجذا اأـيين هإ .فرادعلى حياة اأ

 ،واطنـييدوار المتغيرة التي بات يتخذها المدد من العوامل من بينها اأـيياستخدامه لتوفير الخدمات العامة نتيجة لع

. كما أن تحقيق وق المدنية وكذلك التقدم في تكنولوجيا المعلوماتـيييييييهمية المتزايدة للحقر دور الدولة واأـيييييييوتغي

ودة الخدمة المقدمة وضيمان ـييييييين من االرتياح الشيعبي والتركيز على المواطن يعني زيادة جـيييييييقصيى قدر ممكأ

فإن موازنة المواطن هي العامل اداء القطاع العام  شتافية تعزيز أطار في ،الوضوح والشتافية في الموازنة العامة

ليينع للموارد وبيانات الموازنة العامة وتعزيز االسييتخدام التعاى  تيسييير الولييوى الىاالسيياسييي الذي يسييهم في 

. لذلك فإن هذا البحث يسييييلط ال ييييوء على اهم المشيييياكل التي يعاني منها ن ام ناجحة وشييييتافة حكومية قرارات

الموازنة الحالي بهدف تصيييحيس مسيييار التنمية االقتصيييادية واالجتماعية ويلك عن طريق تتعيل السيييياسييية المالية 

 دولة.لل

 

Abstract 

       The budget is important paragraphs and documents that reflect fiscal policy, 

economic priority and social preferences. This is a reflection of the government's 

policy. It shows the distribution of public resources and their impact on the lives of 

individuals. This new method of preparing the budget appears to be based on the 

citizen being use of public services as a result of a number of factors, including the 

changing roles of citizens, the changing role of the state and the growing importance 

of civil rights as well as advances in information technology. Achieving maximum 

public satisfaction and focus on the citizen means increasing the quality of service 

provided and ensuring clarity and transparency in the public budget, in the framework 

of enhancing the transparency of the performance of the public sector, the citizen's 

budget is the main factor that contributes to facilitate access to the budget data and 

promote the effective use of resources and successful and transparent government 

decision-making. Therefore, this research sheds light on the most important problems 

facing the current budget system in order to correct the course of economic and social 

development by activating the state's fiscal policy.

 

 المقدمة

مرت الموازنييية العيييامييية في البليييدان المختلتييية      

بمراحل عديدة إلى أْن اليييبحا بالمسيييتوط المتطور 

يه  لذي عل ية ال  إال ان اليوم،ا مة العراق عا الموازنة ال

تزاى دون المسييييتوط المطلوب فهي تعد على اسيييياس 

 الوقا    ومقت يات     تطورات   يواكب ال  تقليدي 

 

 

 

على يلك جاء هذا البحث ليسيييلط ال يييوء  الحاضييير،

المسييتعملة في إعداد الموازنات  اأسيياليب أحدثعلى 

الموازنة بشييكلها العام فإنها  العامة.  إيا ن ـيييييييرنا الى

 ،تمثل االداة االسيياسييية لسييياسيية االدارة المالية العامة

وإيا تعمقنا بها بشكل أكثر نجـيييييييدها العامل االساسي 

المؤثر على اأوضييياع االجتماعيـييييييييية واالقتصيييادية 
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الترلييية أمام المجتمع  إتاحةلذلك فإن  ،للمجتمع ككل

ة قبـييييييل لنقاش مجتمعي موسع حـييييييوى إعداد الموازن

إقرارها الييبس اليوم مطلباض ضييرورياض في إطار التزام 

وحتى تعـييييييييزز  ،الشيييراكة المجتمعية الحكومة بنهج 

الحكومة يلك النهج البد أْن تقوم بتطبيق االسييييييلوب 

الجديد الذي يساهم في رسم سياسة مالية لحيحه اال 

وهو اسيييلوب موازنة المواطن وهذا بدوريس يسيييهم في 

إعادة  ومن ثملمجتمع بشكـيييييل أكبر إعطاء االهتمام  ل

توزيع موارد الموازنة تبعـييياض للبرامج والمشاريع التي 

لييذلييك ارتييأط  ،يراهييا المواطن تقع ضييييييمن أولوييياتييه

يهدف الى تطوير  امقترح االباحثان ان يقدما أنمويج

الديمقراطية  إعداد الموازنة العامة على وفق االسيييس

ومبادئ الشييييييتافية المعموى بها في الكثير من البلدان 

مسيياهمة  تعدحيث ان هذي الخطوة  ،االجنبية والعربية

باحث ن في حل الكثير من المشييييييياكل التي يمن قبل ال

الموازنييية عييياني منهيييا موازنييية الوضييييييع الحيييالي  ت

 التقليدية(.   

 

 منهجيـة البحـث

 اوالً: مشكلة البحث:

تدور اشييكاليات البحث حوى اسييتمرارية الحكومة في      

مة في  عا نة ال عداد المواز ية في ا يد قة التقل ماد الطري اعت

العراق والتي تقوم على اسيييياس احداث حالة التوازن بين 

وعلى ميا يبييدو حتى  العييامية،جيانبي االيرادات والنتقييات 

اليوم بعيييد المنيياى بسييييييبييب انتهيياء  ألييييييبسهييذا الهييدف 

ت بعجز االمر الذي يؤشر الى وجود ضعف في الموازنا

اجراءات رسيييم السيييياسييية المالية العامة وعلى الر م من 

يلك ي حظ عدم تبني وزارة المالية أي برنامج يمكن ان 

سلوب اعداد تلك الموازنة العامة. وفي  سهم في تحديث ا ي

ضييييوء ما تقدم يمكن إعادة ليييييا ة اشييييكالية البحث عن 

 اآلتية:طريق طرح التساؤالت 

هل ان ضيييعف مسيييتوط الشيييتافية المالية والمشييياركة  .1

وتخلف اسيييييييياليييب اأدارة المييالييية المعتمييدة في القطيياع 

الحكومي حالياض تمثل قيوداض كابحة امام الجهود الرامية الى 

ية  مال ياسييييييية ال عامة فيتتعيل دور السيييييي تحقيق تنمية  ال

 اقتصادي واجتماعية مستدامة في العراق؟

 إطيييارفتقيييار الى اجراءات الحوكمييية في هيييل أن اال .2

سة المالية  سيا شاطات رسم ال على االنتاق  العامة يشجعن

 الى هدر المزيد من الماى العام؟وبالنتيجة  ير الرشيد 

هل يمكن للبيئة العراقية بوضيييييعها الحالي ان تشيييييجع  .3

 اركن بولييييييتهامشييييييروع موازنة المواطن  إط قعلى 

شييتافية  أكثربية حكومية لتطبيقات محاسيي اومميز ااسيياسييي

 االنسان؟في مجاى الديمقراطية وحقوق 

         

 ثانياً: اهداف البحث 

على وفـييييييييييييق التسيييييياؤالت التي طرحا فأن الهدف      

من البحـيييييث يأتي لبيان الكيتية ال زمة أشرا   االساسي

المواطنين ومن مات المجتمع المدني في ليييييييـييييييييييييا ة 

ورد  أولويات السياسة المالية للدولة عبر تعريتهم بأهم ما

بالمـيييوازنة العامة وباستخدام شرح مبسط للسياسة المالية 

التي تتجـييييلى بالموازنة العامة واالجـييييراءات التي تتبعها 

ومن الهدف الرئيسي  مواطن،لتوفير حقـييييييوق كل الدولة 

 يمكن لنا أن نطـرح االهداف الترعية االتية :

بيان أهمية اعتماد أسييلوب مـييييييييوازنة المواطن بتجسيييد  .1

مبدأ المشيياركة والشييتافية في ليييا ة الموازنة العامة على 

نحـييو يت ءم مع ايتيارات وتت ي ت االفراد في المجتمع. 

المواطن مؤسيييسيييياض ضيييمن من ومة  اشيييرا بيان أهمية  .2

 اتخاي القرارات الحكومية المتعلقة برسم السياسة المالية.

سلوب موازنة المواطن في االستغ ى  .3 بيان أهمية دور أ

االمثل للموارد وإعادة ترتيب أولويات اإلنتاق العام والعمل 

 اأساسية.على تحقيق طترة في مستوط الخدمات العامة 

 

 رضية البحث ثالثاً: ف

 يستند البحث على الترضيات االتية :

مشييروع موازنة المواطن سييوف يؤدي الى  إط قإن  .1

تحقيق الرفاهية االجتماعية  ومن ثمالمزيد من ال مركزية 

 وتقليص التجوة بين اإلدارة والمواطنين.

إن موازنيية المواطن تسييييييهم في تعزيز ثقيية المواطن  .2

المشييياريع ومدط  ومتابعته تنتيذبالسيييياسييية المالية للدولة 

 المرجوة.تحقيقها لألهداف 

 البحث  أهمية :رابعاً 

مة       عا ية الموازنة ال ته من أهم يكتسيييييييب البحث أهمي

سة  سيا سلوبها في رسم ال ستة الدولة وأ والتي تعبر عن فل

اقتصييييادية، المالية وما يتبع يلك من أهداف وسييييياسييييات 

واجتماعية في إطار منهج الشييييييتافية الذي يجب أن  مالية

تتخذي الحكومة لعرض الموازنة على شييييييرائس المجتمع. 

كذلك يكتسييييب البحث أهميته من اقتراح إط ق مشييييروع 

موازنييية المواطن للتعرف على مطييياليييب المواطنين 

 ومن ثمواحتياجاتهم وترجمتها في بنود الموازنة العامة 

من العواميييل  تعيييدالتي سييييييتتحقق الشييييييتيييافيييية المطلقييية 

بة  عام من مراق ية التي تمكن المجتمع بوجه  ال ييييييرور

 الحكومة ومحاسبتها.  

 الجـانب النظـري

  مفهوم موازنة المواطن

قائمة على اسييييييلوب مشييييييياركة       يذكر ان الموازنة ال

المواطن قد وضيييييعا أوى مرة في مدينة بورتو اليجري 
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انتشر تطبيق  وي ى التسعينات ،1989في البرازيل عام 

مشييييروع موازنة المواطن في امريكا ال تينية وفي اوربا 

بعد يلك تم اي ياعها  االوسيط،واسييا الوسيطى والشيرق 

لعدد من التعدي ت كدمج تقنيات االتصيياى مع المعلومات 

تجربة  وتعدوسيلة لتوسيع نطاق المشاركة. كما  بولتها

مة نيويور  االييرة في تطبيق موازنة المواطن مسييييييياه

كبيرة في احداث تغيرات سيييياسيييية واسييياسيييية أشيييرا  

المواطنين في التصيييييييدي للتسييييييياد. وأن مع م عمليييات 

قائمة على اسييييييلوب مشييييييياركة المواطن في  الموازنة ال

مختلف الدوى تكون مت ييمنة أوجه شييبه اسيياسييية وهي 

 1: ) 

 يحدد افراد المجتمع طرق االنتاق بحسب احتياجاتهم. .1

ن على المقترحات التي موافقة المواطني تصييييييويا او .2

 بتمويلها. ءيتطلب البد

يذ المقترحات التي وقع  .3 تصييييييبس الحكومة ملزمة بتنت

 .عليها االيتيار

 

مرحليية متقييدميية من  ((CBتمثييل موازنيية المواطن       

مراحل تطور الموازنة العامة حيث تعني ملخص مكتوب 

يوضس فيها يطط الحكومة في زيادة  ،بلغة سهلة وبسيطة

االيرادات ودفع تكاليف انشطتها وكيف تقوم بتخطيط هذي 

الموارد لتحقيق اهداف التنمية الوطنية وتنتيذ احتياجات 

. كمييا وتعرف موازنيية المواطن 2)ور بييات المواطن  

CB) بأنها دليل يقدم بلغة بسيييييييطة مما يسييييييهل على :)

ا على حياتهم أنها تعكس المواطنين العاديين فهم تأثيره

التزام الحكومة المستمر في تحسين ولوى المواطن إلى 

المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بالموازنة ولتعزيز 

هذا  ،مبادئ المسييييياءلة والشيييييتافية في أدارة المالية العامة

يعني أن موازنة المواطن تمكن الشييعب من ممارسيية حقة 

إلى المعلومات والبيانات في الرقابة الشيييييعبية للوليييييوى 

 ،الحصييييوى على الخدمات وبجودة عاليةالمالية  وبالتالي 

حييييث إن المعلوميييات الواردة في هيييذيس الوثيقييية تمكن 

المواطنين في مسيياءلة الممثلين المنتخبين وهذا يسييهم في 

تتعيل من ثم بية احتياجات ور بات المواطنين وتحديد وتل

رير لوزارة المالية (. ويوضييييس تق (3ن ام الحكم الرشيييييد

إن المواطن يريد معرفة المزيد   2011 المصييييييرية عام

بعض  على عكس ميييا يعتقيييدي ،عن الموازنييية العيييامييية

السياسيين حيث إن تنمية المعرفة لدط المواطن بتتاليل 

حة الحكومة  مة هو في مصييييييل عا حاى ،الموازنة ال وفي 

  ياب هذي المعرفة فإن االنتقادات تزداد اما بسييبب الجهل

بالمعلومات السيييييليمة او بسيييييبب تشيييييكيك المواطن بنوايا 

الحكومة كنتيجة لسيييييياسييييية التعتيم والغموض المتبعة من 

لذلك فإن اط ق مشييروع موازنة المواطن سيييؤدي  ،قبلها

إلى زيادة مشيياركة المجتمع في ليينع القرار واالسييتجابة 

 ومن ثملل ييرورة الملحة وهي االنصييات لر بات الناس 

الشتافية واالفصاح عن المخصصات المالية تدعيم مبادئ 

(. الموازنة بهذا االسييييييلوب 4الموجهة للخدمات العامة  

تعطي للمواطنين العاديين المسييييييياحة أحداث أي تعديل 

كما أن هذا االسلوب  ،على الخطط  التي ت عها الحكومة

كبير  ز من ال مركزية المالية إلى حدمن الموازنات يعز

ؤوليات على الوكاالت ال مركزية من ي ى توزيع المسييي

ع القرار عبر مداوالت للمشاركة في إعداد الموازنة ولن

التي فيهيييا يقيييدر المواطن العيييادي كيف يتم ديمقراطيييية 

وكما يت ييس مما  ،تخصيييص الموارد في الموازنة العامة

سييييييبق أن موازنة المواطن هي بيان باإليرادات والنتقات 

ويكون المواطن ،ددة المتوقعيية توضييييييع لتترة مييالييية محيي

العادي جزء من عملية ليينع القرار فيما يخص الموازنة 

حسييييييب مناطقهم بحيث يتم وضييييييع ر باتهم بالعامة ك َ 

 .(5)وضمان أن يتم اإلنتاق على وفق احتياجاتهم 

 

 المواطن             أهداف موازنة

أن لموازنة المواطن أهداف عديدة  الى تشيييييير المصيييييادر

 أهمها:

درجة الديمقراطية والمساءلة المجتمعية من قبل  زيادة .1

امة حتى يتم تنتيذ سيييياسيييات المواطن في عمل اإلدارة الع

 .الدولة

وتوزيع الموارد العامة على  المجتمعية،تقليل التوارق  .2

 .التئات المهمشة يسمس باستهدافوفق االولويات لما 

لمواطن وضيييييييرورة 3 . زييييادة درجييية الوعي ليييدط ا

يث أن المشييييييياركة تعمل على تشييييييجيع ح المشييييييياركة،

المواطنين ومن ميييات المجتمع الميييدني على تحميييل 

 االيرين.المسؤولية واالنتماء واحترام 

العمل على تحسييييييين كتاءة وفعالية الخدمات المقدمة  .4

حيث أن الموازنة المصيييا ة من  المناطق،على مسيييتوط 

ي ى مشييياركة المواطن تسيييمس بتنتيذ المشيييروعات على 

فراد والمجتمع بصييييييورة أكثر نحو يت ءم مع ييارات اال

 .كتاءة

موازنة المواطن تسيييييياعد في الحد من التقر من ي ى  .5

تعديل توجيه بنود االنتاق بما يخدم التنمية المحسييييييوبة 

 (.6بالعدالة التوزيعية  

 تعدأنها  للتسييياد،تشيييكل موازنة المواطن أداة رادعة  .6

لييييييد والتقييم الذي وسيييييييلة للمراقبة العامة من ي ى الر

 .يمارسه المواطن

تنمية شييييعور . الموازنة وفق هذا االسييييلوب تهدف إلى 7

 .(7المواطن بالملكية  

 نشر دليل موازنة المواطن

( عبارة عن وثيقة (CBGأن دليل موازنة المواطن      

 أكثربسيييييييطة وواضييييييحة على الحكومة تقديمها بطريقة 

التي هي عبارة عن ة شيييييتافية تشيييييرح فيها يطط الموازن

تقديرات سيييييينوية لتيرادات والنتقات العامة التي اعدتها 

سية واالجتماعية  سيا الحكومة لغرض ترجمة القرارات ال

ى فيه (. أن كتابة الدليل ينبغي إن تراع(8 واالقتصييييييادية

بتتسيييييييرات احتييياجييات الجمهور العييام، وينبغي ربطهييا 
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بسيطة للذين ير بون لتوفير نقطة ولوى سهلة و متصلة

وان موازنيية  العيياميية،في معرفيية المزيييد عن الموازنيية 

أن تحتوي على الكثير من االشييييييكييياى  المواطن يجيييب

مصييييييممة وااللوان، الن السييييييمة المميزة لها هو في أنها 

كما ينبغي أال  اإلمكان،كبيرة بقدر  إلى شييريحة للولييوى

يسيييييتهدف الدليل احتياجات المشيييييرعين، الذين يحتاجون 

إلى متطلبيييات محيييددة وإنميييا يجيييب أن يعكس ر بيييات 

بمجرد قييييام  .(9)المواطنين وقيييانون االدارة المييياليييية 

الحكوميية بييإعييداد التقييارير التي تخص موازنيية المواطن 

وأن إتاحة  للجمهور،فإنها يجب إن تجعل الوثيقة متاحة 

معلومات الموازنة العامة يلزم تكوين أو بناء اسييتراتيجية 

اسييتباقية لنشيير المعلومات المتعلقة بموازنة المواطن وان 

هذي المعلومات هو لتثقيف الجمهور  الغرض من نشيييييير 

بشيييييييأن قرارات الموازنة والتي تتخذها الحكومة وتؤثر 

تكون اأمور  . وعندما(10)على حياة المواطن اليومية 

واضييييحة في ايهاننا، فإنها تصييييبس واضييييحة على الورق 

الن الهدف اأسيياسييي لهذا الدليل هو السييماح للقارئ بتهم 

ان المييياليييية، على اعتبيييار  لن يييام االدارةأكثر اكتمييياال 

العامة لها دور ياص ينبغي أال يغيب عن الباى  الموازنة

في انهييا تحتوي على أمواى عيياميية يجييب اسييييييتخييدامهييا 

كما ويهدف الدليل إلى توفير المعلومات  العامة،لمصالس ل

اأسييييييياسييييييية عن كيتية قيام الدولة من ي ى الموازنة، 

بتخصيييييييص الموارد، وتحديد أولويات التمويل، واتخاي 

 أن الدليل القرارات التي توفر السيييلع والخدمات لكل فرد.

مخصييص لكل من يشييار  بشييكل مباشيير أو  ير مباشيير 

ة الحكومية كأع ييياء البرلمان والمواطنين في ن ام المالي

لجمهور  لمهنيين اإلع ميين وا ورجييياى اأعمييياى وا

اأكيياديمي، حيييث إن الحكوميية سييييييتكون ملزميية بتلبييية 

 (.11  بات واحتياجات االطراف المختلتةر 

 لمشاركون الرئيسيون في إعداد الموازنةا

أن عملية الموازنة العامة تشمل إعداد واقتراح وقبوى      

وتنتيذ ومراقبة وكذلك تتأثر بعدد من القواعد الرسييييييمية 

و ير الرسيييييمية وتكتسيييييب اهمية كبيرة أنها تكون نتا  

هذيس المراحل العديد من المشيياركين  مختلتة، وفيلمراحل 

نود أن نتعرف على المشيييياركين الرئيسيييييين  ، لذلك(12)

 على النحو اآلتي :دوارهم في عملية الموازنة وا

البرلميييان : أن البرلميييان يمثيييل المواطنين ويتبنى  .1

القوانين ويراقيييب الحكومييية و يحتوي على العيييدييييد من 

ويقوم البرلمان  ،ها لجنة التشريع واللجنة الماليةاللجان من

ناقشييييييية االمور يل البرامج  بم التي تخص الموازنة وتحل

ابل والسييياسييات المالية التي تقترحها الحكومة ولكنه بالمق

الموازنة  تعيدوال  ،يجيب أن يحمي مصيييييييالس المواطنين

ت والنتقات التي رسييييييمية أال بعد إقرار البرلمان لتيرادا

 .تقترحها الحكومة

تنتذ السيييييياسييييية التي  ،الحكومة : هي سيييييلطة تنتيذية  .2

دها البرلمان وتقوم الحكومة  بإقتراح سيييييياسييييية مالية يحد

وت ييع اسييتراتيجيات الموازنة العامة في سييياق اأهداف 

وتعد التدابير  ،القتصييييييادية والسييييييياسييييييية واالجتماعيةا

ال زمة لتحصيييل االيرادات وتقديم مقترحات لتخصيييص 

موارد الموازنة لأل راض واالولويات المقدرة وت ييييييع 

 مبادئ توجيهية.

ية : هي الجهة المنتذة لتعليمات الحكومة  .3 وزارة المال

لحكومة وتقوم بتنتيذ السييييييياسيييييية المالية المقدمة من قبل ا

في المرحلة االولى من عملية وتحقيق أهداف الموازنة. و

إعييداد الموازنيية تقوم وزارة المييالييية بييأجراء التحلي ت 

والتنبؤات للتطورات االقتصييادية وتوفر اسيياسيياَ للسييياسيية 

 . ية في ليا ة الموازنةالمال

ن أو ينتخبوا ممثليهم والمواطنون : يشيييييار  المواطن .4

الذين يقررون نيابة عنهم المسييييييائل يات االهمية العامة 

لك الموازنة ما في ي يات كبيرة من االمواى ،ب نا  كم  ه

تتييدفق من ي ى الموازنيية العيياميية لييذلييك فييإن الموازنيية 

ليسيييييييا مجرد اهتمييام ممثلينييا في الحكوميية والبرلمييان 

ووزارة المالية والوزارات االيرط بل يجب أن يشييار  

المواطن مع مختلف المؤسيييسيييات والمن مات الحكومية 

و ير الحكومية بشييييييكل فعاى في عملية إعداد الموازنة. 

تخبين من قبيييل المواطنين تحيييدييييد ويمكن للممثلين المن

اولويات لتمويل االحتياجات العامة والمشيييييياريع التي ال 

لذلك فمن ي ى ،تعكس بال ييييييرورة ر بات المواطنين 

وسييائل االع م والمؤسييسييات العلمية ومن مات المجتمع 

المدني يمكن أن يشار  المواطن في اعتمادات الموازنة 

أن تتأثر وتدار  كما يمكن للموازنة،وتخصيييص الموارد 

ن و رف نقابات كنقابة المحاسييييييبة والمحاميمن قبل ال

الصييييناعة والتجارة والمسيييياجد واماكن العبادة للطوائف 

ية لدين تأثير ،ا ها  وتتوقف درجة  هذي االطراف على قوت

محاولة  تعدوأن مشييييياركة المواطن يمكن أن  ،وتن يمها

ة للمسيييييياهمة في ادارة االمواى العامة بشييييييكل أكثر كتاء

 .(12)وفاعلية  

في إعداد ومتابعة وتنفيذ  ادوات مشاااااااركة المواطنين 

 الموازنة العامة

أن الطموح المتزايد أشيييرا  الجمهور في عملية لييينع 

القرار العييام هي ليسيييييييا عملييية تجميلييية بقييدر ميياهي 

وهنا   حل،مشاركة لتقاسم لنع القرار والتولل إلى 

ن بنية المجتمع إكاى مختلتة للمشييياركة العامة حيث اشييي

ون رته للحكم تؤثر على مسييييتوط ووضييييع المشيييياركة 

عامة، ئل مشييييييياركة  ال لة على وسيييييييا يأتي أمث ما  وفي 

المجتمعات التي حاربا مشييياكل التسييياد المالي و ياب 

 :13)مبادئ الشتافية  

في  امتيد الحلقات الدراسيييييية: ويمكن أن تكون شيييييك  .1

مناقشييييية اسيييييتراتيجيات الشيييييتافية حيث يمكن أن يتم فيها 

ن اهم سمة في هذي إاالفكار مع الحكومة المحلية اي  تبادى

الحلقات الدراسييييييية هو مشيييييياركة مجموعة متنوعة من 

 مختلتة.االفراد الذين يمثلون يلتيات تعليمية ومهنية 

تشكيل مجالس استشارية من المواطنين: تن م من قبل  .2

اطنين وتناقش بشيييكل عام ق يييايا محددة مثل التنمية المو

المجالس االستشارية يمكن أن  واالسكان، أناالقتصادية 
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 العامة، حيثمن أشيييييكاى المشييييياركة  فعاال تكون شيييييك 

تتألف من المواطنين كمتطوعين بالمقابل فإن السييييييلطة 

المحلية تمد هذيس المجالس بالمعلومات المتعلقة بالق ييييييايا 

 أداءهذا الشيييييكل يعطي للمواطنين فرلييييية  المحلية. إن

 افي هيكل الحكومة حيث يمكن إن تكون ضيييمان مهمدور 

 .تساد وتساعد على تأسيس قرار شتافضد ال امتيد

من المتطلبات االسيياسييية  عامة: هيجلسييات اسييتماع  .3

 الديمقراطية. انفي عمل االدارات الحكومية المتتوحة أو 

جلسييييات االسييييتماع العامة تسيييياعد المواطنين في الرقابة 

على لييييييانعي القرارات المتعلقة بالسييييييياسييييييات المحلية 

 كذلك. أماوياليييييية القرارات المتعلقة بالموازنة العامة 

هذا الشكل فهو يساعد المسؤولين العموميين في الولوى 

إن ايذ اراء المواطنين فقط  .إلى نصيييييييحة من الجمهور

حل ية في  ليس هو ال تان ما على الحكومة أن تكون مت وان

تبادى المعلومات واشييييييرا  المجتمع في الحوار المتتوح 

هذا يعني أن  ومن ثمحتى يرط المواطن قرارات التنمية 

  (. 14  المجتمعيةالحكومة ياضعة للمساءلة 

 

 الجانب التطبيقي

يطوات العميييل التي قيييام بهيييا البييياحثين إلعيييداد أنموي  

 : BOOSTمقترح لموازنة المواطن على وفق ن ام 

  المواطنعداد المشاريع ومشاركة الخطوة االولى: إ

مارة الكترونية  مقترحة و تسمى ن بتصميم استاقام الباحث

استمارة تحديد احتياجات المواطن من المعلومات المالية  

قة  حيث  باأداء المالي للحكومة ومركزها المالي(المتعل

إن تلك االسيييييتمارة تحتوي على شيييييرح مبسيييييط لموازنة 

كما وتحتوي على القطاعات  ،BOOSTالمواطن ون ام 

 ،لدط المواطن كقطاع الخدمات العامة واأسيياسيييةالمهمة 

لذي ي ييييييم قطياع الصييييييحية والبنى التحتيية  والتربيية وا

 ،يئية وال ييييييمان االجتماعيالخدمات البوالتعليم العالي و

ناعة الذوقطاع االسييييييتثمار  ي ي ييييييم الزراعة والصيييييي

وضييييييمن كل قطاع عدد من الخيارات حيث  ،والسييييييياحة

يقوم المواطن بايتيار مشروع واحد من كل قطاع حسب 

و كذلك يقوم بايتيار  ،إليهاولوية المشييييييروع بالنسييييييبة 

ها حاف ة التي يسييييييكن يار المشييييييياريع يقوم  ،الم عد ايت ب

اطن بال ييييغط على زر االرسيييياى لتعود االسييييتمارة المو

مارة سييييييتعود الى المحاف ة  ،ةالمملوء حيث ان االسييييييت

ميييان لتليييك المحيييددة من قبيييل المواطن. من مميزات اال

ن اضييافتها واالسييتمارة االلكترونية التي لم يسييتطع الباحث

لكونهييا  ير مسييييييموح لهم كبيياحثين ولكونهييا تحتييا  الى 

لولييييييوى الى بيييانييات موافقييات حكومييية بخصييييييوص ا

ولكن يمكن أن ت يييييييتها هنا وبشييييييكل ن ري  ،الموطنين

 ،كاقتراح في حاى تم تطبيق االسيييييتمارة من قبل الحكومة

من هذي المميزات التي ت يف االمان هو ضمان مشاركة 

حيث يمكن  ،في ملئ االسييتمارة لمرة واحدة فقطالمواطن 

مربع نص في  التغلب على هذي المشكلة من ي ى اضافة

االسييييييتمارة يطلب من المواطن كتابة كود ياص ليثبا 

هويتييه كييأن  يكون يلييك الكود الرمز الموجود ببطيياقيية 

النايب كما أن رمز بطاقة النايب سييييييي يييييييف لنا ميزة 

انه يمنس المواطن حق المشييياركة لمرة  ف ييي  عنايرط 

  اعام 18واحدة فقط فأنه يسيييمس للمواطن البالن من العمر 

وفي ما يأتي  ،دنى  في المشياركة بايتيار المشياريعكحد ا

مخطط يوضييييييس مشيييييياركة المواطن ومن مات المجتمع 

 المدني  في إعداد الموازنة العامة:

 

( مشاركة المواطن ومن مات المجتمع 1  الشكل رقم

 الموازنة العامة إعداد المدني في

 

 

 المصدر: إعداد الباحثين

 

ن حظ أن هنا  جلسييات اسييتماع عامة  ن الشييكل اع يم

تعقد بشييييييكل اولي وثانوي يح يييييير هذي االجتماعات 

المواطنون ومن مييات المجتمع المييدني ومن الممكن أن 

تناقش  ،يكون هنا  تمثيل أع يييياء مجالس المحاف ات

تلك الجلسيييييات مدط ليييييدق الحكومة في تحقيق احتيا  

بعد  ،امةالمواطن وتلبية متطلباته من ي ى الموازنة الع

يليييك تطلق الحكومييية االسييييييتميييارة االلكترونيييية ليقوم 

المواطن بايتيار المشييييياريع يات االولوية االسييييياسيييييية 

المدة المقترحة من قبل الباحثين بين اتاحة  ،إليهبالنسييييبةس 

اير  يعد 1/8أي أن  ا( يوم32االستمارة وا  قها هي  

بعد يلك تقوم اللجان الخاليييييية  ،يوم إلتاحة االسييييييتمارة

بمجالس المحاف ات بترز نسييب نتائج االسييتمارة بشييكل 

كما ون حظ أن هذي اللجان لها وظيتة ايرط  ،الكتروني

حييييث تقوم بتوفير اليييدعم التقني واالداري لجلسييييييييات 

ثم تقوم اللجان الخاليييية بالتعاون مع  ،االسييييتماع العامة

مكتب المحافظ ليتم إعداد موازنة مقترحة على مسييييتوط 

ثم بعييد يلييك ترفع  ،1/9المحيياف يية في موعييد اقصييييييياي 

الجهة  بولييييييتهاالموازنة لكل محاف ة لوزارة المالية 

التي تمثل الحكومة في إعداد الموازنة العامة. من ي ى 

تم إثبييات الترضييييييييية ن يوالمراحييل التي يكرهييا البيياحث
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مشييييييروع  إط قإن " التي تنص على للبحيييث اأولى

المزيد من ال مركزية  إلىموازنة المواطن سوف يؤدي 

تحقيق الرفاهية االجتماعية وتقليص التجوة بين  ومن ثم

حيث ن حظ أن المواطن ومن مات  اإلدارة والمواطنين"

محيياف ييات والمحييافظ ك ض المجتمع المييدني ومجييالس ال

في تخطيط وإعداد الموازنة  امهم ايأيذ دور أمنهم ابتد

العامة وهذا بالطبع ما يسييييييمى اليوم بالن ام ال مركزي 

 في اتخاي القرارات العامة. 

 الخطوة الثانية: تصميم دليل موازنة المواطن

في وزارة المالية تقوم بعد تجميع موازنات المحاف ات 

عداد الموازنة العامة بعد المناقشيية مع الجهات إالوزارة ب

قبيييل عرض الموازنييية في مجلس النواب  المختلتييية،

تقوم وزارة المالية  اوالتصييييييويا عليها لتصييييييبس قانون

لدليل على  بإعداد دليل موازنة المواطن حيث ينشيييييير ا

موقع الكتروني ييياص لكي يتسيييييينى للمواطن االط ع 

وهيييذا االجراء  الموازنييية،على عمليييية تخطيط وإعيييداد 

التي تدعم تطبيق المقومات االسيييييياسييييييية  أحدبالطبع هو 

على أثر تلييك  مبييادئ الشييييييتييافييية في الموازنيية العيياميية.

ن بتصييييييميم دليل موازنة المواطن االخطوات قام الباحث

حيث اعتمدا في عملية إعداد المشاريع على نتائج النسب 

 التياالسيييييتمارة االلكترونية المقترحة المسيييييتخرجة من 

 قاما بتوزيعها.

 

 
 جمهورية العراق

 وزارة المالية العراقية 

 مشروع موازنة المواطن    
 

 
 

 

 

دلياال المواطن لالطالو والتفاااعاال مع اااانون الموازنااة 

 2018العامة لسنة 

 في تحقيقسييييييعي الحكومة العراقية  إطارضييييييمن       

المواطنين في   النقاش الدائر  وإشيييييرا مبادئ الشيييييتافية 

عداد الموازنة حوى  عامة،ا يل  ال نعمل على اليييييييدار دل

هذا الدليل  ويعد ،Boostموازنة المواطن على وفق ن ام 

مرتكز مهم في تتعيييل مبييادئ الشييييييتييافييية والمسيييييييياءليية 

والمشاركة وبالتالي ضمان حسن االداء وجودة الخدمات 

العيياميية. من ي ى هييذا الييدليييل يتييأكييد المواطن والمجتمع 

مدني في ياجات ان الحكوم ال ة تسييييييعى الى تحقيق االحت

وبأط ق مشييييروع موازنة المواطن  االسيييياسييييية،العامة 

سيييييتأيذ المؤشيييييرات المالية واالقتصيييييادية واالجتماعية 

وبهذا سييتح ى الحكومة بالثقة الشييعبية  االيجابي،المنحى 

لدط مواطنيها والثقة الدولية لدط المؤسييييييسييييييات المالية 

 :ي سيتناولها الدليلاهم المحاور الت يأتيوفيما  الكبرط،

 

 المحور االول

ياجات المواطن من   حديد احت مارة ت تائج اسييييييت عرض ن

المعلومييات المييالييية المتعلقيية بيياأداء المييالي   للحكوميية 

 ومركزها المالي.

 المحور الثاني

عرض مبسييييييط لتيرادات العيييامييية ويطط الحكومييية  

 التي سييتندر العام  واإلنتاقاالسييتثمار  االسييتراتيجية في

في الموازنة العامة على وفق ر بات واولويات المواطن 

الحكومة  عرض اسييييييتراتيجيةوكذلك  المدني،والمجتمع 

يطط   اي سنوات متعددة العامة الىالموازنة  في برمجة

 يتمكن المواطنسينوات مث ض( حتى  االجل ث ثمتوسيطة 

        الحكومة.الرؤية المستقبلية حوى توجهات  من تعزيز

 لمحور االولا
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 المحور الثاني

 2018فرضيات مشروو الموازنة العامة لسنة 

 العامة اإليرادات

 

 والنتقات العامة: مخططات توضيحية لتيرادات

 

 دوالر 58.5معدى سعر تصدير النتط  الخام    

  3888000معدى تصدير برميل النتط يومياض     

 دينار 1182معدى سعر لرف الدوالر      

 % 1           2018نسبة العجز لعام    

 %12         2018نسبة ال ريبة لعام   

 النتقات العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العجز(مصادر تمويل الفجوة المالية)  

 
 

 احكام عامة

توجيييه  الوزارات والجهييات  ير المرتبطيية بوزارة  

على ضييييييرورة التوسييييييع في فتس باب االسييييييتثمار 

غرض مشييييييياركة  القطاع الخاص  لويلك  ،الخاص

بشييرط  ،وبحدود ايتصيياليياتها كلما كان يلك ممكناض 

مالية ت يييييير بالخزينة  أعباءترتب على يلك  تان ال 

 العامة للدولة.

توجيه المحاف ات على ضييرورة التوسييع في فتس باب  

مشييياركة  القطاع  لغرضاالسيييتثمار الخاص و يلك 

ا كان يلك ممكناض الخاص و بحدود ايتصيياليياتها كلم

الية ت يير م أعباءترتب على يلك  تو بشييرط  ان ال 

 .بالخزينة العامة للدولة

مقييداري   ارسييييييميي كييافيية تترض المطييارات العراقييية 

عراقي للتييذكرة الواحييدة ايا كييان  ( دينييار25000 

( دينيار 10000ومبلن مقيداري   ،السييييييتر الخيارجي

عراقي  ايا كان السييييييتر الدايلي   وتقيد تلك المبالن  

 ايراداُ للخزينة العامة.

ارباح الشييركات العامة الى %( من  50ى نسييبة  وتؤ 

تدقيق حسيييياباتها من قبل  الخزينة العامة(  قبل اكماى

 ديوان الرقابة المالية االتحادي.

%( من ايرادات النتط الخام المنتج في 5ى نسيييبة  وتؤ 

%( من ايرادات النتط الخييام 5المحيياف يية و كيذليك  

المكرر في المصييييييييافي  النتطييية في المحيياف يية و 

في 5  منتج  ل لطبيعي ا لغييياز ا يرادات ا %( من ا

تخير المحياف ية  في ان  حييث يجيب ان ،المحياف ية

 تختار احدط االيرادات المنتجة.

 

        (179,245,301,000)  قطاع الصحة:

المبالن المخصييصيية لقطاع الصييحة عموماض  حيث سييتعمل 

% من المسييييييتشييييييتييات 30الحكومية على اعيادة تيأهييل 

% و تزوييييد 100والمراكز الطبيييية  وبنسييييييبييية انجييياز 

الطبييية لغرض تقييديم  المسييييييتشييييييتيييات بييأحييدث االجهزة

وفيما  ،الخدمات الصحية للمواطنين وبجودة وكتاءة عالية

 والتي ستقوم الحكومة بتأهيلها:اهم المستشتيات يأتي

 مستشتى الطتل لألمراض السرطانية في البصرة. .1

 مستشتى الكندي في بغداد. .2

 مستشتى ابن الهيثم في بغداد. .3

 مستشتى الرمادي العام. .4
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 ى المولل العام.مستشت .5

 مستشتى الحلة العام. .6

 مستشتى ديالى العام. .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1,099,818,000,000) البنى التحتية:

ية ضييييييمن يطط موازنة  اوالض: تسييييييعى الحكومة العراق

ستراتيجيتها  2018 الى اعادة تأهيل البنى التحتية حيث ان ا

 :اآلتيةتصب في تأهيل الطرق في المحاف ات 

 الطرق الدايلية لمحاف ة ل ح الدين.تأهيل  .1

 تأهيل الطرق الدايلية لمحاف ة كركو . .2

 تأهيل الطرق الدايلية لمحاف ة كرب ء. .3

 تأهيل الطرق الدايلية لمحاف ة النجف. .4

سييييتعمل الحكومة على انشيييياء مصييييانع ياليييية بإنتا  و

في المحيياف ييات المييذكورة حتى تكون عمليية  االسييييييتلييا

بأ كل ياتي و يل بشيييييي تأه يةيال لك يتطلب  ،دي محل وان ي

تشييييييكيل لجان يالييييييية من مجالس المحاف ات تعطى 

 ،ليييييي حيات لغرض الرقابة على عمل تلك المصييييييانع

ويلييك حتى يكون  ،وكييذلييك الرقييابيية على عملييية التييأهيييل

 عملها مطابق لموالتات الجودة في العمل.

 

ثانياض: تسعى الحكومة الى ضرورة معالجة مشكلة السكن 

ية وبيعها للمواطنين  ناء المجمعات السييييييكن عن طريق ب

بقيمة مخت يية حيث ان تسييديد المبالن سيييكون على شييكل 

وان هذي المجمعات سييتكون بالمحاف ات  ،دفعات مقسييطة

 :اآلتية

رار ما تم تنتيذي  بناء مجمعات سكنية في نينوط على . 1

  .في مدينة بسماية

المثنى عدد ء مجمعات سييييييكنية في محاف ة بابل وبنا .2

 ،شييقق 4يات الث ث طوابق وكل طابق يحتوي على  10

شيييييييقييية.                                                                                               120وبيييذليييك سييييييييييكييون اليعيييدد االجيمييياليي 

بناء مجمعات سييييييكنية في محاف ة االنبار وليييييي ح  .3

يات الث ث طوابق وكييل طييابق يحتوي  15الييدين عييدد 

 شقة. 180ن العدد االجمالي ووبذلك سيك ،شقق 4على 

 

م انشيياء كومة واسييتراتيجياتها سيييتثالثاض: ضييمن يطط الح

يطوة مهمة  يعدحيث ان يلك  محطات للطاقة الكهربائية

 ف ال يييغط على المن ومة الكهربائيةللمسييياعدة في تختي

 ،((8,676,515,693الحالية حيث تم تخصيييييييص مبلن 

 :اآلتيةوالمحطات الكهربائية ستكون بالمحاف ات 

 

في بغداد حتى يتم سييييد  . محطة لتوليد الطاقة الكهربائية1

 النقص الحالل بتجهيز الطاقة الكهربائية.                                               

 . محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في البصرة.                           2 

 . محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الديوانية.                         3 

 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في ميسان.. 4 

 (155,778,194,000)  قطاع التربية :  

الى تحقيق طترة  سييعى الحكومة في يططها المسييتقبليةت 

حتى يتم تطوير  نوعية فيما يخص تأهيل وبناء المدارس

بشيييكل اسييياسيييي وتهيئة االجواء المناسيييبة  العملية التعليمة

ن شييييأنه ان يسييييهم في بناء موهذا  ،ل رتقاء بواقع التعليم

أن يطط الحكوميية فيمييا يخص رفع  ،ومتعلم جيييل واع

 :                                 اآلتيةمستوط التعليم سيكون في المحاف ات 

 60. تأهيل المدارس القديمة في محاف ة واسييييط وبناء 1 

لدراسييييييية االبتدائية 35مدرسييييييية تتوزع كاالتي:   25 ،ل

 للدراسة الثانوية. 

. تأهيل المدارس القديمة في محاف ة البصييييييرة وبناء 2 

 25 ،للدراسيييية االبتدائية 35مدرسيييية تتوزع كاالتي:  60

 للدراسة الثانوية. 

تيأهييل الميدارس القيديمية في محياف ية نينوط وبنياء  .3  

 40 ،للدراسيية االبتدائية 60مدرسيية تتوزع كاالتي:  100

 للدراسة الثانوية.   

ناء وتأهيل  مدارس ال كما ان ب عدال كافي في  ي مل ال عا ال

النهوض بالعملية  التعليمية وانما هنا  عوامل مسيييييياعدة 

من  اومتعلم اواعي ايرط تت يييييافر فيما بينها لتكون جي 

عبر دورات  وءةالعوامييل اعييداد كوادر تعليمييية كتهييذي 
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الدراسيييييية التي تسيييييهم في  المناهجتدريبية وكذلك وجود 

 تعليمية واالي قية والثقافية.بناء الطالب من الناحية ال

 

 (39,696,677,000)  التعليم العالي: 

ستعمل  2018ضمن يطط الحكومة المثبتة في موازنة   

حث  عالي والب الحكومة من ي ى توجيه وزارة التعليم ال

العلمي على تطوير وتجهيز الجيييامعيييات بيييالتقنييييات 

ويلييك  ،ختبرييية وتييأهيييل الكوادر التعليميييةالم واأجهزة

 .حتى يتحقق التكامل في تطور العملية التعليمية

 

  (15,000,000,000)   الخدمات البيئية  :

هو  2018ضييييييمن يطط الحكوميية المثبتيية في موازنيية 

السييييييعي للتخلص من النتايات بغرض التختيف من حدة 

التلوث البيئي والناتج عن تحلل النتايات بسييبب ما تحتويه 

االنسيييان والموارد الطبيعية من سيييموم تؤثر على ليييحة 

حيث أن بناء مراكز لتدوير النتايات سيسهم في  ،االيرط

التي دائما يحرص اضيييييافة القيمة الجمالية  ومن ثمتقليلها 

االنسييييييان عليها وكذلك زيادة فرص العمل لكونها تحتا  

على  لذلك سييييييتعمل الحكومة ،الى عدد كبير من العاملين

 :اآلتيةي المحاف ات بناء مراكز لتدوير النتايات ف

 

 بناء مركز لتدوير النتايات في بغداد. .1

 بناء مركز لتدوير النتايات في البصرة. . 2

 

 (60,660,175,000)  القطاع الزراعي:

تسيييييعى الحكومة في يططها المسيييييتقبلية الى ضيييييرورة 

التخلص من حقيقيية االعتميياد على المنتجييات الزراعييية 

التخلص من فكرة التبعييية الغييذائييية  ومن ثمالمسييييييتوردة 

 ان مثييل تلييك الخطط تحتييا  الى وقييا ،للييدوى المجيياورة

ومن  ،وجهود مبذولة من قبل الحكومة والت ح والمواطن

اهم يطط الحكومة في التشييجيع على الزراعة المحلية ما 

 :يأتي

تكوين مجلس استشاري برئاسة وزير الزراعة وع وية 

الت حييية في المحيياف ييات   ممثلين عن اتحيياد الجمعيييات

الزراعية كواسييييط وميسييييان وديالى وكرب ء والسييييماوة 

مهام هذا  ،وليي ح الدين وكركو  والبصييرة والنالييرية

مام بالزراعة المحمية اي المغطاة  المجلس  توجيه االهت

مهمة جدا من ناحية ن ييج  بولييتهابالبيوت الب سييتيكية 

ثم تقوم الحكومة بمنع اسييتيراد  ،المحصييوى في  ير وقته

المنتجات الزراعية المستوردة ويلك بعد توفر المحاليل 

الزراعية المحلية وطرحها في االسييواق بأسييعار تتناسييب 

هذا االجراء  ،مع وضييييييع الت ح والمسييييييتهلك حيث ان 

سيييييييسييييييهم في التشييييييجيع على ديمومة الزراعة المحلية 

 وتطورها.

 

 (80,825,293,000)  القطاع الصناعي:

 ضييمن يطط الحكومة العمل على اعادة تشييغيل المصييانع

وشراء اآلالت والمكائن ال زمة تشجيع العمل في القطاع 

 ،يلك عن طريق اع ن المصييييييانع ل سييييييتثمارالخاص و

مصيييييينع تعياني من  9000حييث ييذكر ان هنيا  حوالي 

 العمل شبه المتوقف.

 
 

 القطاع السياحي:

المسيييتقبلية في ضيييرورة تسيييليط تسيييعى الحكومة بخططها 

خالة السياحة في البيئة بو ،ال وء على الجانب السياحي

لذا  ،الطبيعية والتي حصييلا مؤيراض على االعتراف الدولي

فأن يطة الحكومة تت ييييمن بناء فنادق باالسييييتثمار في كل 



 

155 
 

    2019السنة الرابعة     1المجلد الرابع   العدد             Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلية الكوت الجامعة    

  ISSN: 2414 – 7419   (Print)        and   ISSN: 2616 – 7808  (Online)                  (157-145صفحات )

 

من ميسان والنالرية وبابل حيث ان قرب هذي التنادق من 

الثرية سيسهم في تأهيلها وانعاش البيئة الطبيعية والمواقع ا

في  امهم واقعها الن تنتيذ المشياريع االسيتثمارية يعد عام 

وبذلك فأن القطاع  ،جذب السييييييائحين من الدايل والخار 

السييييييياحي هو رافد مهم في انعاش االقتصيييييياد الوطني ايا 

بة ما الحكومة بتوفير المسييييييتلزمات المطلو فة قا من  كا

 .منشآت ومرافق عامة وكذلك توفير االمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6,712,451,000)  :ال مان االجتماعي 

سيييييعيها في  2018ضيييييمن يطط الحكومة لموازنة عام 

واقع يوي  إنعاشدعم ال يييمان االجتماعي ويلك بقصيييد 

الديل المحدود ويوي االحتياجات الخالييييييية ويلك من 

 ي ى:

المجانية لهم في المراكز تقديم المسييييييياعدات الطبية  

ويلك من ي ى تزويدهم  ،الصييييييحية والمسييييييتشييييييتيات

 ببطاقات يالة تثبا يلك.

منس  بعملية تقوم وزارة العمل والشيييييؤون االجتماعية 

 الكافية، تايذ ال ييييماناقروض لحاملي المشيييياريع بعد 

تشييييييجيع للنهوض بواقع  يعد الوزارة هذاحيث ان عمل 

لذوي  ورفع المسييتوط المعيشييي من جهةالقطاع الخاص 

 لديل المحدود من جهة ايرط.ا

                                                                     

 احكام عامة 

( 2018  تقيد االيرادات المتحققة ي ى السييينة المالية 

                          ايةـييـييـيية ولغـييـييـيية  االتحاديـييـييـيية العامـييـييـييايرادا للموازن

 المقبوضة  اإليرادات   اما فيما يخص ،(31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

فتقيد ايراداض للموازنة  (2018  بعد نهاية السيييييينة المالية

 (.2019  العامة االتحادية للسنة المالية

 تحدد حصيييية محاف ات اقليم كردسييييتان بنسييييبة  تبلن 

النتقات التعلية حيث  يجب ان  %( من اجمالي12،67 

تيدفع من قبيل وزارة المياليية االتحياديية وبموافقية رئيس 

 الوزراء.

 نفقات الحاكمةال

 ضمن التوزيع العام للبطاقة التموينية  يخصص مبلن 

دينار عراقي  ب منها حصة  (1,500,000,000,000)

غة بال تان ال نار  (255,000,000,000) اقليم كردسيييييي دي

 .عراقي

كييل مييا عرض اع ي يمثييل اهم مييا  المواطن عزيزي 

فيما يخص نتقات  2018سييييرد في الموازنة العامة لعام 

فسيييحة  يعدهكذا دليل  ان اليييدارحيث  المالية،الحكومة 

كما ان تصيييييميمه  المالي،ن ام الحكومة  الخلل فيلتقويم 

ستجابة لمطالب المواطنين ب رورة اتاحة  يعد البيانات ا

بادئ الشيييييتافية وحرلييييياض من الحكومة وتطبيقاض لم المالية

العراقية في ضييرورة ان تكون واضييحة ولييريحة امام 

 الدولي. وامام المجتمعمواطنيها 

اييراض نسييييتنتج  أن مبادرة مشييييروع موازنة المواطن      

ب إن تسعى الحكومة هي مبادرة  ير مسبوقة محلياض، ويج

تذةأالى تطبيقها و ية  هي الجهة المن مال هذي  ن  وزارة ال ل

المبادرة بعد دعوة  مجموعة من مؤسييييييسيييييييات المجتمع 

بالحقوق االجتماعية واالقتصيييييييادية إلى  ية  مدني المعن ال

هذا المشييييييروع ها ب لك هو  ،مشييييييياركت هدف من ي وأن ال

اإلفصييييييياح عن الموازنة العامة للدولة وشييييييرح بنودها 

وتوضييييس الع قات البينية بين اإليرادات والمصيييروفات 

لية اإلنتاق العام ياليية في الخدمات وربطها بكتاءة وفاع

لدرجة اأول با عامة التي تهم المواطن البسيييييييط  ى مثل ال

 الكهرباء.الصحة والتعليم واإلسكان و

ن أن مشيييياركة  الحكومة المركزية اكما ي حظ الباحث     

لمن ميييات المجتمع الميييدني ومجيييالس المحييياف يييات 

لناع  والمواطنين  تأتي في إطار االهتمام بالتوالل مع

ية من  مال لة  بوزارة ال ومتخذي القرار في الحكومة متمث

أجل بناء أرضييييييية مشييييييتركة لتهم احتياجات وتوقعات 

المواطنين من جانب وفهم ما هو متاح وممكن من الجانب 

لترضييييييية الثانية لير وعلى هذا اأسيييييياس يتم الثبات اأ

التي تنص على  " إن موازنة المواطن تسيييييهم في للبحث 

ة المواطن بالسييييييياسيييييية المالية للدولة و متابعته تعزيز ثق

" وبهذا تنتيذ المشييياريع ومدط تحقيقها لألهداف المرجوة 

مشيييروع موازنة المواطن يمثل قتزة كبيرة في مجاى فأن 

تعزيز ال مركزية وترسيخ قيم المشاركة التاعلة من قبل 

وأي ا تمثل هذي  ،المواطنين في عملية لنع القرار العام

ة لو تم تطبيقهييا  قنيياعيية جييديييدة لييدط الحكوميية المبييادر

بييياعترافهيييا الصييييييريس بحق المواطن في مشيييييييياركتهيييا 

وهي  ،ومسييييييييياءلتهيييا في واحيييدة من أهم أدوات الحكم

جارب  باحثين على ت جة الط ع ال مة. ونتي عا الموازنة ال

الدوى المطبقة لمشييروع موازنة المواطن ودراسيية وضييع 

ن اتصيييادياض وجد الباحثوسيييياسيييياض واق تلك البلدان اجتماعياض 

العراقييية لكوننييا  نييية تطبيق هييذي التجربيية في البيئييةإمكييا
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وعليه فأن  الشييييتافية،نحتا  الى ن ام يحسيييين من وضييييع 

هو الترليييييييية الهييائليية امييام الحكوميية  BOOSTن ييام 

 العامة.العراقية لتعزيز شتافية الموازنة 

 

 االستنتاجات:

إن قيييام الحكوميية بتطبيق موازنيية المواطن يمكن إن  .1

يسيييهل على جميع االطراف المشييياركة في االنشيييطة 

 المتعلقة بالموازنة العامة. كافة الحكومية

إن موازنييية المواطن هي مبيييادرة تؤدي إلى ترقيييية  .2

النقاش حوى تخطيط وإعداد الموازنة العامة والرقابة 

تحميييل قيييدرة المواطن في  تعزيز ومن ثمعليهيييا 

 ةبعملية المشاركة في لنع السياسة المالي المسؤولية

 للدولة.

من ي ى االط ع على تجارب البلدان بخصييييييوص  .3

تطبيق موازنة المواطن نسييييييتنتج أن ال مركزية في 

اتخيياي القرارات والرأسييييييمييالييية االجتميياعييية ووجود 

ارادة سييييياسييييية بخصييييوص التركيز على احتياجات 

ل اسيييييياسييييييية ومتطلب كل هذي هي عوام ،المواطنين

 رئيسي في تطبيق مشروع موازنة المواطن.

من ي ى دراسييييييتنييا لموازنيية المواطن في مختلف  .4

لدان ن حظ أن إعداد الموازنة العامة فيما يخص  الب

المشيييياريع وياليييية المشيييياريع الخدمية يتم إعدادها 

اي ان المواطن هو  اأعلى،كالسيييلم من االسيييتل إلى 

االولوية بالنسييييييبة اليه الذي يختار المشيييييياريع يات 

ة العيياميية التقليييدييية بخ ف مييا ن ح ييه في الموازنيي

 ن الحكوميية هي التي تقوم بوضييييييعإالحييالييية حيييث 

المشيييييياريع والتي ربما ال تتوافق مع ر بة المواطن 

 .إليهاودرجة احتياجه 

أن اعيييداد الموازنييية العيييامييية في مرحلييية التخطيط  .5

ها قيام واإلعداد يجب إن يرتكز على عدة عمليات من

الحكومة بنشييييير اسيييييتمارة تحديد احتياجات المواطن 

لغرض السماح لتئات المجتمع كافة بعملية المشاركة 

في إعداد الموازنة حيث أن نشر هذي االستمارة يمثل 

وعلى  يططهيا االسييييييتراتيجييةاع ن الحكومية عن 

 المجتمع أن يختار اولوياته.  

من ثم أن نشييير اسيييتمارة تحديد احتياجات المواطن و .6

نشيييييير دلييييل موازنييية المواطن على   وفق ن يييام 

BOOST  وبينييياءض عيليى ميييا حيييددي اليميواطين فيي

االسييتمارة يمكن أن يمثل عملية المشيياركة وبأف ييل 

 لورها.

 

 

 التوصيات:

المطبقة لمشروع  ضرورة دراسة مكامن القوة للدوى .1

التي سيييجلا ان يييمامها في مؤشييير موازنة المواطن 

 الموازنات المتتوحة.

التي يتم إعدادها بشييأن  ضييرورة نشيير الوثائق الثمان .2

حيث إن هذا التدبير ال يقت يييي بذى  العامة،الموازنة 

المزيييد من الجهود او تحمييل الحكوميية المزيييد من 

انييه يعزز وبشييييييكييل كبير علنييية  المييالييية االاالعبيياء 

 الموازنة العامة. 

شر معلومات دقيقة وموقوتة عن الموازنة  .3 ضرورة ن

العيييامييية وتوفيرهيييا مجيييانييياض على الموقع االلكتروني 

وبأشيييييكاى قابلة للتنزيل السيييييهل وبناء ن ام ارشيييييتة 

 مطور لغرض ارشتة تقارير الموازنة العامة.

ضرورة االلتزام بمبادئ الرقابة في عمليات الموازنة  .4

ة والهيئات العامة وتعزيز دور السييييييلطة التشييييييريعي

الرقابية وتطوير امكاناتها وتعزيز التعاون المشيييتر  

فيما بينها لغرض احكام عملية الرقابة على مراحل 

 الموازنة.

ضروري أن يتم اضتاء الشرعية والموافقة القانونية  .5

وإدرا  موازنة المواطن  العراقية،من قبل الحكومة 

 في قانون المالية العامة.

 أداءمدني ووسييييائل االع م على من مات المجتمع ال .6

ناجس وبقوة لغرض حث وتوجيه المواطنين  لدور ال ا

على المشييياركة الصيييحيحة في عملية إعداد الموازنة 

احكام الرقابة  ومن ثمالعامة ورسييم السييياسيية المالية 

 في مكافحة التساد.والمساهمة على الماى العام 

ية  .7 ها أعلى المؤسييييييسيييييييات الرقاب ما بين عاون في ن تت

مة  وتكثيف عا لة عن االمواى ال الجهود في المسييييييياء

ية  يذ مهامها على نطاق واسييييييع وبدرجة حياد وتنت

 عالية.

ن يتم اضييييتاء الشييييرعية القانونية من قبل أضييييرورة  .8

والعميييل على إدرا  موازنييية  العراقيييية،الحكومييية 

 المالية العامة. اإلدارةالمواطن ضمن فقرات قانون 
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