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 2919مصر  -مؤشر الموازنة المفتوحة 

 معمومات شاممة –معمومات ميمة  – معموماتالبعض  –معمومات الحد األدنى  –معمومات ضئيمة  -

 .التي تقدميا موازنةالفي تقارير لمجميور  المعموماتبعض توفر . نقطة 199من أصل  40: إجمالي النقاط

 بجيرانها؟مصر كيف تقارن   ثالثة مسوح نقاط مؤشر الموازنة المفتوحة في 

 النتائج الرئيسية

. وتصنيف الشفافية النسبية لكل دولةاألىداف لتجميع نقاط ( انظر مربع النص)مستمًدا من مسح الموازنة المفتوحة سؤااًل  02تم استخدام نقاط عدد 
 .وتشكل ىذه النقاط مؤشر الموازنة المفتوحة

تعادل اآلن مع األردن ، وتالمتعمقة بالميزانية والتي توفرىا لمجميورحجم المعمومات من رفعت مصر بشكل كبير عمى مدى األربعة سنوات الماضية، 
في الفترة من عام  40إلى  10وقد قفزت نقاطيا من . األكثر شفافية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا موازنةنظام الفييا الدولة التي يوجد باعتبارىا 
ويعتبر . وتقرير نياية السنةلشاممة اوالمزيد من تقارير خالل السنة نشر مشروع موازنة السمطة التنفيذية حيث شرعت الحكومة في  2919إلى  2999

 .لدول األخرى المشمولة بالمسح في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياا( 10)مجموع نقاطيا أعمى بكثير من متوسط نقاط 

المالية التي  تيانشطالحكومة المركزية وأ موازنةنقاط مصر إلى أن الحكومة ال توفر لمجميور إال بعض المعمومات المتعمقة بمجموع شير يومع ذلك 
أدناه، ما زال ثمة مجال كبير مقدم وحسبما ىو . إدارتيا لألموال العامةكيفية يجعل من الصعب عمى المواطنين مساءلة الحكومة عن  ، مماقيميا المسح

 .لمتحسين
 الحكومية موازنةالمعمومات الواردة في تقارير ال

 يسيةالثمانية الرئ موازنةمدى كفاية وتوفر تقارير ال
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 حالة النشر *مستوى درجة المعمومات التقرير
 يتم إعداده لم E موازنةبيان ما قبل ال

 تم إعداده ولم ينشر C مشروع موازنة السمطة التنفيذية

 هتم نشر  B الُمقرة الموازنة
 لم ينشر E المواطنين موازنة

 لم ينشر A تقارير خالل السنة

 ينشرتم إعداده ولم  C مراجعة نصف السنة

 تم إعداده ولم ينشر C تقرير نياية السنة

 تم إعداده ولم ينشر E الحساباتتدقيق تقرير 



في إمكانية االطالع عمييا من واقع متوسط النقاط التي تم الحصول عمييا مدى تم حساب درجات شمولية المعمومات الواردة في كافة التقارير و * 
 29إلى  9التي تتراوح من النقاط تم تصنيف متوسط و . ىذه التقاريربكل تقرير من  المتعمقةنة المفتوحة سئمة مسح المواز با الجزء الخاص

بعض ) 99إلى  41من التي تتراوح ، و Dبالمستوى ( معمومات الحد األدنى) 49إلى  21من التي تتراوح و ، Eبالمستوى ( معمومات ضئيمة)
( المعمومات الشاممة) 199إلى  01التي تتراوح من و ، Bبالمستوى ( معمومات ميمة) 09إلى  91التي تتراوح من و ، Cبالمستوى  (المعمومات
 .Aبالمستوى 

تخصيص  اتوجيأىم مستند لسياسة الحكومة، حيث يعرض كيفية اعتزام الحكومة جمع اإليرادات،  السمطة التنفيذيةمشروع موازنة  تقرير يعد
وفيما يمي . من البيان التحميمي والبيان الماليمشروع الموازنة يتكون ، مصروفي . موضع التنفيذىذه األموال، وبالتالي وضع أىداف السياسة 

 :يايمكن تحسينوالتي شمولية مشروع الموازنة الحكومي المتعمقة ببعض المجاالت 

 .موازنةأثر افتراضات االقتصاد الكمي المختمفة عمى المعمومات مفصمة عن عدم تقديم  -

كبيًرا عمى قدرة الحكومة عمى تحقيق أىدافيا المالية وأىداف أنشطة مالية معينة يمكن أن تؤثر تأثيًرا دودة عن م معمومات محيقدت -
واإلنفاقات  ،اإلنفاق، وااللتزامات الطارئة والمستقبمية ومتأخرات ،المعمومات المتعمقة باألنشطة شبو الماليةذلك ويشمل . سياستيا

ال يعرف الجميور المركز النعدام ىذه المعمومات، ونظًرا . ومصادر مساعدات الجيات المانحةالضريبية، واإليرادات المخصصة، 
 (.األخرى الصادرة أثناء سير السنة المالية موازنةبعض تقارير التوفرىا المعمومات تمكعممًا بأن . )المالي الكامل لمحكومة

 .موازنةبيان ما قبل ال بإعدادال تقوم مصر و . المقبمة لمحكومة ازنةمو الضوابط الرئيسية التي تحدد ال موازنةبيان ما قبل اليحدد 

 موازنةلجميع تحميالت الاألساس  الُمقرةالموازنة وفر تمبالد، و ل اً بمثابة قانون  الُمقرةالموازنة  حتصب موازنةال عند إقرار الييئة التشريعية لمشروع
لمجميور البيانات التي يمكن أن يستخدميا لتقييم أولويات السياسة  الُمقرة موازنةوفر الت وبصفة عامة، ينبغي أن. خالل السنة المالية تجرىالتي 

 .إلى حد ماتسم بالشمولية ت والتي الُمقرةالموازنة  مصروتنشر . المعمنة لمحكومة ومسائمتيا

بما في ذلك األفراد الذين ليسوا عمى دراية باألموال  –الحكومة ييدف إلى تمكين الجميور  موازنةعبارة عن عرض غير تقني ل المواطنين موازنة
 .المواطنين موازنةتقرير  عدادبإ مصروال تقوم . من فيم خطط الحكومة –العامة 

 موازنةم الأرقاو  الُمقرةبين أرقام الموازنة مقارنات الوتسمح ىذه التقارير بإجراء . السنة المالية خالل موازنةاللسير  موجًزا تقارير خالل السنة توفر
 .(خالل السنةتقارير )مالية شيرية شاممة تقارير مصر وتنشر . موازنةتعديالت عمى ال دخالسيل إييمكن أن  مما ،قيد التنفيذ

عمى االفتراضات  قد تطرأتتناقش أي تغييرات كما الموازنة في منتصف السنة المالية  لسيراستعراًضا شاماًل  مراجعة نصف السنةتقدم 
وتتيح المعمومات الواردة في ىذا التقرير لمحكومة والسمطة التشريعية والجميور . موازنةالتي تؤثر عمى السياسات المعتمدة في ال االقتصادية

وتقوم . السنة المالية أم المن لمفترة المتبقية  اتالتعرف عمى ما إذا كان ينبغي إدخال تعديالت فيما يخص اإليرادات أو النفقات أو االقتراض
 .عمى مستوى البرامجالمصروفات تفاصيل عمى سبيل المثال ال تقدم  حيثيا ليست شاممة بما يكفي مراجعة نصف السنة لكنبنشر  مصر

ومن شأن تقارير نياية السنة أن تطمع واضعي السياسات عمى السياسات . الُمقرة موازنةبال موازنةالتنفيذ الفعمي لم تقرير نهاية السنةيقارن 
ولم يتم نشر الحسابات . السنوات المالية المقبمة ناتز موابات الديون وأولويات اإلنفاق الرئيسية، مما يسيل إجراء تعديالت في الضريبية ومتطم

 الحساباتلكن . موازنة المفتوحة، ولكن يتم نشرىا اآلن في حينيافي الفترة التي شمميا المسح السابق لم( تقرير نياية السنة)الختامية لمصر 
كذلك الفارق بين توقعات االقتصاد الكمي األصمية والنتائج الفعمية، و ال تقدم عمى سبيل المثال يي ف، بدرجة كافيةليست شاممة  المعمنة الختامية

 .النتائج الفعميةب مقارنة مؤشرات األداء األصمية



إذا كانت الحكومة قد قامت بجمع  اويفيد عم ،اباتلتدقيق الحستقييم لحسابات الحكومة يجريو الجياز األعمى عبارة عن  حساباتتدقيق التقرير 
نفاق   ىناكما إذا كانت كذلك ع، وما إذا كان إمساك الدفاتر الحكومية يتسم باالتزان والدقة، و الُمقرة موازنةالوطني وفًقا لمالدخل اإليرادات وا 

 .ولكنيا ال تجعمو متاًحا لمجميور الحسابات تدقيقبإعداد تقرير  مصرتقوم . مشكالت في إدارة األموال العامة أم ال

 المشاركة العامة ومؤسسات المساءلة
تاحة  موازنةقوي يوفران الرقابة الفعالة عمى ال لتدقيق الحساباتسمطة تشريعية قوية وجياز أعمى  كل من وجوديشمل نظام الموازنة المفتوحة  وا 

 .لممشاركة العامة في عممية الموازنةلمجميور  ةالفرص

التي تم إدخاليا من خالل التعديالت الجديدة  2992منذ عام  موازنةعممية الطعت السمطة التشريعية أشواًطا كبيرة في إشرافيا عمى وفي مصر، ق
يجب إرسال مشروع الموازنة حيث التي تقدميا السمطة التنفيذية،  موازنةلتعديل الاآلن السمطة الالزمة وتمتمك السمطة التشريعية . عمى الدستور

، وتمتزم الحكومة بالحصول عمى الموافقة من السمطة السمطة التشريعية قبل ثالثة أشير من بدء السنة المالية مقارنة بشيرين في الماضيإلى 
لكن لم يتم إقرار أية تدابير حتى اآلن فيما يخص مشاركة الجميور في عممية . أي موازنات تكميمية أثناء السنة المالية تحديدالتشريعية قبل 

والتي تتيح ألفراد الجميور حضور جمسات السمطة التشريعية  موازنةعمنية عن العقد مناقشات عمى وىذه التدابير من شأنيا أن تشتمل . موازنةال
 .الموازنة المقترحة ات حيالالشيادبعض ب اإلدالءأو  ،فييا تصادق السمطة التنفيذية عمى ميزانيتيا المقترحة

لتدقيق أن الجياز األعمى مسح الموازنة المفتوحة  كشففي مصر،  موازنةعمى عممية ال لتدقيق الحسابات ىموفيما يخص إشراف الجياز األع
 .تقتضي نشر ىذه التقارير بصفة دورية موازنةلمجميور، مع أن شفافية ال تدقيق الحساباتتقرير ال ينشر  الحسابات

 التوصيات
 :مصرعمى يتعين 
  ورلمجمي تدقيق الحساباتإتاحة تقرير. 

  ومراجعة نصف السنة وتقرير نياية السنةرفع مستوى الشمولية لمشروع موازنة السمطة التنفيذية. 

 امونشرى موازنةالمواطنين وبيان ما قبل ال موازنةتقرير  إعداد. 

  واإلدالء بشيادات حياليا موازنةباللمجميور لحضور جمسات السمطة التشريعية المتعمقة إتاحة الفرص. 

  القائمة عمى األداء التي أطمقتيا الحكومة في السنة  موازنةاستكمال مراحل االنتقال إلى ال" ،باحثي مؤشر الموازنة المفتوحةوفًقا ألحد
 ."2919/2911المالية 


