
يطالتقييم الذاتي لوزارة التخط



:الورشةهدفً:اولاً

نوات وتقيةيم المساعدة الفنية لوزارة التخطيط لعمليةة اعةداد الموازنةة اثسةتيمارية متعةددة السةتقديم 

ورة قابليةةة وزارتنةةا لةةط التخطةةيط والتنفيةةو لمةةوا النةةو  مةةال الموازنةةات مةةال خةة   ال  ةةو  علةة   ةة

. متكاملة لعملية التخطيط ال الية ومواضيع اخرى مممة متعلقة بعملية التخطيط

اً منهجيةًالتقييمً: ثانيا

المتابعةة ,اثعةداد, التخطيط, منمجية التقييم مبنية عل  اساس المرا   اثربعة لدورة الموازنة اال 

نةة وتطبيقةات نمةام باثضالة ال  بعض المواضيع التكميلية الضرورية مي  شةفالية المواز, ، التقييم 

.اجوبة المشاركيال،ويعتمد التقييم عل  (IDMS) العراقط ادارة التنمية 

اً المشاركونًفيًتمرينًالتقييمًالذاتي: ثالثا

عقةةود تخطةةيط القطاعةةات ،البةةرامث اثسةةتيمارية ال كوميةةة، ال)مةةال مختلةةا دوالةةر الةةوزارة مةةومفيال 

راتيجية التخفيةا ال كومية، السياسات اثقت ادية والمالية، القانونية، التنمية اثقليمية والم ليةة، اسةت

(. مال الفقر



اً التوصياتًً: رابعا

وهةو  , ما ياغة التو يات ولق اثطر العامة كمجموعة مال المؤشرات المرتبطة ليما بينتم 
ر ةات والتو ةيات قةد تشةم  مقت. الطريقة سوا تعطط لمم اوسع لك   زمةة مةال المؤشةرات

: اريةق يرة او بعيدة المدى وبعضما متعلق بالسياسات واخرى متعلقة باثجراءات اثد

الدارةًالماليةًوالطارًالقانونيًللموازنةًالستثماريةقانونً

: مشروعًتكاملًتوصيةً

ومةع اال هةوا القةانوال قةد , 2019لسةنة 6ضةعا لةط معرلةة قةانوال اثدارة الماليةة رقةم هناك 
وتنفيوداد يمي  اثساس القانونط لبعض مسؤوليات وادوار وزارة التخطيط ليما يتعلق باع

.الموازنةاعداد لزيادة المعرلة بك  تفا ي  الموازنة 

انًمددارًالبحدوًوودرورةبعضًالفقراتًالقانونًعلىًمحدوديةًالطالعًنؤيدً: الدائرةًرأيً
يعددرفًكددلًالعدداملينًعلددىًاعدددادًالموازنددةًعلددىًالقددلًالجددزوًالةددا ًبمسددؤولياتًوزارةً

.التةطيطًفيماًيتعلقًباعدادًالموازنةًالستثماريةًومنًالموازنةًالتحاديةً



بالموازنةالجوانبًالةرىًفيًقانونًالدارةًالماليةًًالمتعلقةًبعضً-2

الستثمارية

: مشاريعًالتكاملًتوصيةً

 كومةة المالية هو جمد مشترك بيال اطراا متعةددة لةط الستراتيجيات رسم اال 
جة  اال خطة التنمية الوطنية او الموازنة اثسةتيمارية متعةددة السةنوات يواال , 

المرونةةة باهةةداا وغايةةات واقعيةةة وتتمتةةع باقت ةةادية وماليةةة ترالقمةةا سياسةةات 
الم لةةط الكاليةةة للتكيةةا مةةع المةةروا اثقت ةةادية والسياسةةية علةة  المسةةتوى

. والدولط

نيدةًنؤيدًماًوردًمنًتوصياتًحيوًانًنجاحًةطدةًالتنميدةًالوط: دائرتناًرأيً
ةًالمدىًمتوسطاقتصاديةًوًماليةًلًيمكنًانًيتحققًدونًوجودًستراتيجياتً

تزامنًعلىًاقدلًتقدديرًوانًالتةطديطًلموازندةًاسدتثماريةًمتعدددةًالسدنواتًبدال
راتيجيةًمعًةطةًالتنميةًالوطنيدةًسديكونًمدنًالصدعبًتحقيقدمًبعددمًتدوفرًسدت

.اقتصاديةًوًماليةًواوحة



الموازنةًالمستندةًعلىًالسياساتاعدادً-3

الماليةًوالقتصادًالكليالتنبؤاتً

:توصيةًمشروعًتكاملً

خطيط؛ اث انة  قسم لدراسات اثقت اد الكلط والنموجة اثقت ادية ضمال دالرة السياسات اثقت ادية لط وزارة التوجود 

. ب اجة ال  تفعي  وتنشيط لنشاط 

التقديرًمتوسطًالمدىًللنفقاتًوالسقفًالعلىًللنفقات-ت

:توصيةًمشروعًتكاملً

ط سةوا ت ةدد كلةا وزارة التخطي. تقدير النفقات متوسطة المدى يج  اال يكوال بالتنسيق بيال وزارتط المالية والتخطيط

الية بالموازنة ما وسوا تقوم وزارة الم, الموازنة اثستيمارية متعددة السنوات والتط سوا تكوال اثساس لتقدير النفقات

مية ثعةداد بيال اثيرادات اثت ادية والكلا المقدرة للموازنة اثستيمارية متعةددة السةنوات؛ وثبةد مةال وجةود عمليةة رسة

لممكةال تضةمينما ومي  هةو  العمليةة مةال ا, الموازنة اثستيمارية متعددة السنوات بالتنسيق بيال وزارتط المالية والتخطيط 

.او يمكال ا دارها عل  شك  وييقة منف لة, 2019لسنة 6لط تعليمات تنفيو قانوال اثدارة المالية  رقم 

ليدةًرقدمًانًمفهومًالنفاقًمتوسطًالمدىًلمًيتمًتفعيلمًلحدًالنًبالرغمًمنًورودهًفيًقانونًالدارةًالما:رأيًالدائرةً

.2019لسنة6ً



التسلسلًالزمنيًلعدادًالموازنةًً-و

:مشروعًتكاملًتوصيةً

رت دليةة  رسةةمط واضةةي لكيفيةةة اعةةداد الموازنةةة  اثسةةتيمارية قةةد ايةةغيةةا  
ر علة  ب ورة واض ة عل  كفاءة اعداد الموازنةة والتةط بالتةالط سةوا تةؤي

مةةال الممكةةال لةةوزارة . تنفيةةو الموازنةةة وتةةؤدن الةة  نسةة  انجةةاز متواضةةعة
راسةةات د) تشةةم  مواضةةيع التةةدري  وقةةد التخطةةيط ت ةةميم بةةرامث تدريبيةةة 

ع و ادارة المشةةةاري,  سةةةا  الكلةةةا, الجةةةدوى اثقت ةةةادية وكيفيةةةة تقييممةةةا
(.الخ...المراقبة والتقييم 

دراتًوزارتندداًماودديةًبتصددميمًبددرامةًتدريبيددةًلتطددويرًقددانً:رأيًالدددائرةً
قيدديمًًموظفيهدداًفدديًمجددالتًاعدددادًوتنفيددذًالموازنددةًالسددتثماريةًوتحليددلًوت

فًدراسدداتًالجدددوىًالفنيددةًوالقتصدداديةًواعدددادًبددرامةًةاصددةًلتحليددلًكلدد
يًالمشداريعًومراقبتهدداًالًاندمًًقدددًنكدونًبحاجددةًالدىًاعدددادًدليدلًاسترشدداد
ةًيووحًعمليدةًاعددادًالموازندةًالسدتثماريةًلزيدادةًكفداوةًالكدوادرًوةاصد

.الجددًمنها



السترشادًبالمراحلًالثمانيةًلعدادًوتنفيذًالموازنةً-ج

:توصيةًًمشروعًتكاملً

وجةود هةو ونعتقةد اال الت ةدن الم, عامة تتبع وزارة التخطيط الخطةوات الرليسةية لةدورة الموازنةة ب ورة 
  اتجاهيال مدى كفاءة و دات اثنفاق لط اتبا  الخطوات الرليسة ب ورة مقبولة؛ وبما اال اعداد الموازنة ل

 ةورة مال اثعل  ال  اثسف  ومال اثسف  ال  اثعل  ومال الضرورن التاكد اال كة  اثتجةاهيال يعمة ال ب
:سلسلة 

.لهاًنؤيدًوعفًكفاوةًوحداتًالنفاقًفيًتسليمًموازناتهاًومنًالطارًالزمنيًالمحدد:.الدائرةًرأيً

مناقشاتًالموازنةًالستثمارية-ح

:توصيةًمشروعًتكاملً

الخطةط وسةتراتيجيات طريقة لةوزارة التخطةيط للتدكةد مةال اال و ةدات اثنفةاق تضةع موازناتمةا ولةق هناك 
  يمكةال لة, القطاعية وخطة التنمية الوطنية هط عند مناقشة و دات اثنفاق لموازناتما مع وزارة التخطةيط

ط وسةيلة لةط ال قيقةة هة, امر روتينةط او عمليةة تفرضةما التعليمةات اثداريةة المناقشات مجرد اعتبار هو  
الط لمةو  ويجة  اتا ةة الوقةت الكة, اخرى للمراقبة والسيطرة عل  الموازنات اثستيمارية لو دات اثنفاق 

. المناقشات لجع  هو  الممارسة اكير كفاءة بنتالث ملموسة عل  اعداد الموازنة وتنفيوها

والتيهاًنعتقدًبانًمناقشةًالموازنةًالستثماريةًمعًوحداتًالنفاقًتاةذًالوقتًالكافيًل: الدائرةًرأيً

.تعطيًالفرصةًلتحديدًاولوياتًالمشاريعًوفقًالستراتيجاتًوالتحدياتًالنية



الموازنةشفافيةً-5

:توصيةًمشروعًتكاملً

, (فتو ةةموقةع الموازنةة الم) الرسمط  لوزارة المالية ي تون عل  نالوة لرعيةة تسةم  الموقع 
 يةةي يةةتم عةةرض معلومةةات عةةال تنفيةةو الموازنةةة ومعلومةةات اخةةرى  ةةو  الموازنةةة ال اليةةة 
واثيرادات والنفقةات ب ةورة عامةة؛ وعلة  الةرغم مةال اال هةوا الموقةع يمية  خطةوة جيةدة لةط

دة لةوون إث اال هةو  المعلومةات يمكةال تكةوال مفية, اتجا  ت قيق قدر معقو  مال شفالية الموازنة
ك  والمطلو  هو نشر معلومات الموازنة بشة, لكنما معقدة عل  المواطال العادن, اثخت اص

يةة ومال الممم  ي وزارة المال, (بموازنة المواطال) مبسط وميسر للمواطال العادن بما يعرا 
العةادن بالتعاوال مع وزارة التخطيط عل  نشر معلومات الموازنة بشك  يسةم  علة  المةواطال

. لمم هو  المعلومات

يتمًتقومًوزارتناًبنشرًمعلوماتًكافيةًحولًالمشاريعًالستثماريةًالتي: رأيًالدائرةً

ونسددبًانجازهدداًومواقعهدداًمددنًةدداللًالموقددعًالرسددميًلوزارتندداًوالمنصددةًالوطنيددةتنفيددذهاً
.نفيذهالعمارًالعراقًوالتيًتوفرًللمواطنًالمعلوماتًالرئيسيةًحولًالةدماتًالتيًسيتمًت



الستثمارًالعامإدارةً-6

المشاريعًتقييمً-أ

فيةة تقيةيم لدى وزارة التخطيط تعليمات مف لة وعمليات واضة ة لكي:توصيةًمشروعًتكاملً
اريع الخةدمات لمناك عملية تقييم لمشة, وهو  التعليمات م نفة  س  نو  المشاريع, المشاريع

  وب ةةورة عامةةة لةةاال هةةو  التعليمةةات تنسةةجم مةةع الضةة, العامةةة واخةةرى للمشةةاريع اثنتاجيةةة 
.الدوليةالممارسات 

لمشداريعًلدىًوزارتناًتعليمداتًواجدراواتًقياسديةًتدنظمًعمليدةًتقيديمًاتتوفرً: الدائرةًرأيً
.واةتيارهاًًاوًرفوها

المستقلًللمشاريعالتقييمً-ب

ط ث يطبةق ما عةدا بعةض المشةاريع السةتراتيجية لةاال التقيةيم الخةارج:توصيةًمشروعًتكاملً
لب ييةة ويمكةال اثسةتفادة مةال المراكةز ا, لط العراق وليس هناك تعليمات واض ة لموا الغرض

د امكانيةة لط الجامعات العراقية لغرض اجةراء التقيةيم المسةتق  للمشةاريع لةط  الةة عةدم وجةو
.للتعاقد مع جمات عالمية ثجراء التقييم 

تقلًنؤيدًعدمًوجودًاجراواتًمتةذةًمنًقبدلًوزارتنداًبموودوعًالتقيديمًالمسد: الدائرةًرأيً
يددةًللمشدداريعًمددنًطددرفًثالددوًونعتقدددًبددانًاشددرا ًالطددرفًالثالددوًًقدددًيددؤديًالددىًتعقيدددًعمل

تمارةً،ًتقومًالوزارةًحالياًباعدادًاسدالستثماريةاةتيارًالمشاريعًلدراجهاًومنًالموازنةً
.حاجةتقييمًلحقًيتمًاجراؤهًمنًقبلًهذهًالوزارةًوليتمًالستعانةًباطرافًةارجيةًعندًال


