
 
 المنهجية:  أ-ملحق 

ق                       ة التي تتعل ات المقارن ا جمع مجموعة من البيان تبانة مفصلة، قصد منه يعتمد مسح الموازنة المفتوحة على اس
ة للحساب في                     ة أخرى قابل ة وممارسات موازن ة  85بمدى التوفر الجماهيري لمعلومات الموازن تبانة  . ( دول االس

ي  ع اإللكترون ى الموق وفرة عل احثي ). org.openbudgetindex.wwwمت اديًا لب يًال إرش كل دل ي تش وه
يم المعلومات                          ة، والتي تساعد في تقي ة الموازن ة لعملي المجتمع المدني من آل دولة خالل آل من المراحل األربع

ة          وم أيضًا بت      . التي ينبغي توفيرها للجمهور في آل مرحل ا تق ة للحساب            آم ة القابل يم ممارسات الموازن د وتقي حدي
 .خالل آل مرحلة من مراحل سنة الموازنة

ه   ا مجموع ى م تبانة عل وي االس ات 123تحت م وضع إجاب ؤاًال، ت دى وصول 91 س يم م ا لتق ؤاًال منه  س
ة المفتوحة                    ة مؤشر الموازن ة بحيث تشكل في النهاي ـ     . الجمهور إلى معلومات الموازن ا ال ة،    سؤا  32أم ًال المتبقي

ية    ة الرئيس درة مؤسسات الرقاب يس ق ة، وتق ة الموازن ي عملي ة ف ارآة العام ق بفرص المش فتغطي مواضيع تتعل
 .الحكومية على اختبار مصداقية السلطة التنفيذية

ائق                                ة نشر وث ة مفتوحة حول آيفي ئلة مقالي دد، وأس ار من متع وع االختي ئلة من ن تتكون االستبانة من أس
ة،     ) 1:  وهي تصنف األسئلة إلى ثالث أقسام      الموازنة، ة        ) 2نشر معلومات الموازن ة للموازن خطة السلطة التنفيذي

ئلة   (السنوية المقدمة إلى المجلس التشريعي         ل سياسات                 )55-1األس وفر معلومات أخرى تساهم في تحلي ا ت ، آم
 ).123-66األسئلة (نة المراحل األربعة لعملية المواز) 3، و)65-56األسئلة (وممارسات الموازنة 
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ور، والتي تصدرها الحك              وفرة للجمه وفر           تقيم األسئلة المعلومات المت اول ت ا ال تتن ة، ولكنه ة المرآزي وم
دًال من السؤال                         ى مستوى الممارسة، ب ا يحدث عل ئلة م المعلومات على المستوى الفرعي، وتستنطق غالبية األس

انون           ا توجد في الق الظواهر التي تمكن               . عن المتطلبات التي ربم ئلة بحيث تحيط ب ع األس د تمت صياغة جمي وق
ا بسهولة  د طلب إل  . مالحظته ا    وق وا عليه ذين عقب راجعين المخولين ال تبانات والم ؤون االس ذين يمل احثين ال ى الب

ة                   . توفير أدلة على إجاباتهم    ة عام انون، أو وثيق ة، أو ق ة موازن وجاءت األدلة على شكل إحاالت مرجعية إلى وثيق
و                          ًا لوجه مع مسؤول حك ابالت مباشرة وجه ومي، أو إجراء مق مي أو أي  أخرى، أو تصريح علني لمسؤول حك

 .طرف مطلع آخر
ة                     ا الحكوم د توفره ثًال، ال تفحص    . لم يكن القصد من األسئلة تقييم نوعية أو صدقية المعلومات التي ق فم

م بشكل                           د ت ا ق دها أو ديونه ة أو عوائ األسئلة إذا آان قد تم حذف أو حجب المعلومات الخاصة بمصاريف الحكوم
قية التنبؤ حول االقتصاد الكلي أو الفرضيات االقتصادية المستخدمة في              غير قانوني، وال تقيم األسئلة أيضُا موثو      

 .تقديرات موازنة الدولة
ية، والتي ينبغي                         ة رئيس ائق موازن ة وث ترآز العديد من األسئلة على محتويات ودقة توقيت صدور ثماني

دارة المالية للقطاع العام، وتشبه      لكل الدول أن تصدرها، وفقًا لمعايير الممارسة الجيدة والمقبولة بشكل عام في اإل            
ة الصادر                        فافية المالي دة للش اق الممارسات الجي ل ميث العديد من هذه المعايير تلك التي طورتها منظمات دولية، مث

ة ،                     فافية الموازن ة  وش اون والتنمي ة التع ا لمنظم ا   " عن صندوق النقد الدولي، و أفضل الممارسات وفق إعالن ليم
دقيق    لإلرشادات الخاصة   ادئ الت م                    "  بمب ة لألم ا التابع ة العلي دقيق والرقاب ات الت ة لهيئ ة الدولي الصادر عن المنظم

دة  ة . (INTOSAI)المتح ي منظم دة ه م المتح ة لألم ا التابع ة العلي دقيق والرقاب ات الت ة لهيئ ة الدولي والمنظم
م المتح          تها األم ي أسس ة، الت ا الوطني ة العلي دقيق والرقاب ات الت ة بهيئ ات    متخصص م المعلوم ل تقاس ن أج دة م

 .والتجارب المتعلقة بالتدقيق ومراقبة القطاع العام
دولي                  تكمن قوة هذه الخطوط اإلرشادية العريضة، مثل قانون الشفافية المالية الصادر عن صندوق النقد ال

ي ا  الم، وف ة حول الع ة المختلف ة الموازن ي أنظم ًا ف ق عالمي ا للتطبي ي قابليته ا، ف تويات وإعالن ليم دول ذات مس ل
افي  لضمان أن            . الدخل المختلفة  ى الحد الك ذهبان ال ا ال ت دولي بأنهم ة ال ومع ذلك، يعتقد مشروع شراآة الموازن

ة        ة                . تكون عملية وضع الموازنات مستجيبة وموثوق ة موازن دولي وثيق ة ال ذا، يتضمن مشروع شراآة الموازن له
ة، تهدف            –موازنة المواطنين   : هارئيسية ثامنة، والتي ينبغي للحكومات أن تنشر       وهي نسخة مبسطة من الموازن

ة الخاصة بالضرائب والمصاريف              ام لخطط الحكوم اهيري والع م الجم ة    . إلى زيادة الفه تبانة الموازن وتغطي اس
ان                              ا آ ل إذا م ة التشريعية، مث ق بالرقاب ا عناصر تتعل دني، منه م المجتمع الم المفتوحة أيضًا مواضيع إضافية ته

ة                          المج ة الوطني دقيق والرقاب ة، وتبحث في دور مكتب الت ة حول الموازن لس التشريعي يعقد جلسات استماع عام
 . المستقلة في الدولة، والتي تعرف أيضًا بهيئة التدقيق والرقابة العليا

 
 مؤشر الموازنة المفتوحة

 
وفر       91 يخصص مؤشر الموازنة المفتوحة عالمة لكل دولة، تعتمد على معدل اإلجابات عن             سؤاًال تتعلق بمدى ت

ة ة المفتوح تبانة الموازن ي تضمها اس ور، والت ات للجمه ة . المعلوم ات الموازن ة معلوم ة آمي ذه العالم وتعكس ه
وبشكل خاص، يعد التوفر الجماهيري ومدى شمولية مشروع  . المتوفرة للجمهور في ثمانية وثائق موازنة رئيسية  

 من   58يسيًا لعالمة الدولة في مؤشر الموازنة المفتوحة، آما يتضح من حقيقة أن             موازنة الهيئة التنفيذية محددًا رئ    
ة                     91أصل   ة المفتوحة تتصل بمشروع موازن ة في مؤشر الموازن ة الدول  السلطة    سؤاًال المستخدمة لتحديد عالم
 .التنفيذية
ات  استبانة الموازنة المفتوحة من الباحث أن يختار من بين          تتطلب معظم األسئلة في       وتصف  . خمس إجاب

ات   ات          "ب"أو " أ"اإلجاب ر اإلجاب دة بشأن موضوع السؤال، وتعب ل ممارسة جي ة تمث ًا أو حال " د"أو " ج"موقف
ر ضعيفة       ة     . عن ممارسات تعتب ي اإلجاب ة                   " أ"تعن ي اإلجاب ام، في حين تعن ار محدد بشكل ت اء بمعي أن " د"الوف



ي " هـ "اإلجابة الخامسة فهي     أما  . المعيار المعني لم الوفاء به على اإلطالق       ر ذي صلة    : وتعن ى      . غي د طلب إل وق
 .الباحثين أن يوفروا دليًال على إجاباتهم، وأن يدعموا  استباناتهم بالتعليقات، حيث يكون ذلك مناسبًا

لـ % 33، و"ب"لإلجابة  % 67، و %100الدرجة " أ"لهدف وضع مجاميع لإلجابات، أعطيت اإلجابة  
 .فتعني عدم احتساب اإلجابة في المجموع" هـ" أما اإلجابة ".د"، وصفر لـ "ج"

ئلة، أعطيت      ). ليست ذات صلة    " (ج"أو  " ب"،  "أ: "لبعض األسئلة ثالث إجابات محتملة      ذه األس وفي ه
 .فتعني عدم احتساب اإلجابة في المجموع" ج"أما اإلجابة ". ب"، وصفر لـ  %100الدرجة " أ"اإلجابة 
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 تقييم المجالس التشريعية وهيئات التدقيق والرقابة العليا
فافية                            ر ش ا أن تساهم في تقري ة العلي ة الرقاب ا للمجلس التشريعي وهيئ من أجل تقييم الكيفية التي يمكن به

ى          ة             سؤاًال تعكس ق      22الموازنة والصدقية في دولة ما، رآزنا عل ة الفعال وفير الرقاب ى ت ذه المؤسسات عل . درة ه
ة من أجل                    ئلة ذات العالق ات عن األس دل اإلجاب ا باحتساب مع ذه المؤسسات، قمن وة ه ي لق يم آل وبغية تشكيل تقي

وة المؤسسية آمؤشرات ضمنية فحسب، وال تتسم                 . لكل مؤسسة " قوة"وضع عالمة    اييس الق وينبغي استخدام مق
ات التي تخص                     مجموعة بيانات األسئلة   ل البيان ا بالشمولية مث ة العلي ة الرقاب  التي تخص المجلس التشريعي وهيئ

 .قياس مدى وصول الجمهور للمعلومات
 

 األسئلة المستخدمة في تقييم المجالس التشريعية وهيئات التدقيق والرقابة العليا
 

 100، 98، 96، 81-74، 69  األسئلةالمجالس التشريعية            
 123-116، 114، 111 التدقيق والرقابة العليا    األسئلة هيئات

 

 
 عملية البحث

ن   رآاء م ع ش دولي م ة ال راآة الموازن ل مشروع ش تبانة  85عم تخدام اس ي اس امين الماضيين ف ة خالل الع  دول
ق    دولة المشمولة في الدراسة ب  85وقد تم اختيار الـ     . 2008الموازنة المفتوحة لجمع البيانات لمسح سنة        هدف خل

 .عينة متوازنة من جميع المناطق الجغرافية العالمية، ومتضمنة جميع مستويات الدخل
نتين                            رة س ا فت د    . تم تطبيق أداة المسح اآلن في جولتين منفصلتين من البحث، تغطي آل منهم وآانت ق

ة بحث       ام          2008سبقت جول ابقة أجريت ع ة س ة 59 مع شرآاء من        2006 جول د جمع مشروع ش    .  دول راآة وق
ات من عامي                ل بيان اموا بتحلي داد أول نسخة منشورة     2006 و 2005الموازنة الدولي ومنظمات شريكة، وق  إلع



ة المفتوحة في تشرين األول       ام بجولتين        . 2006من مؤشر الموازن دولي القي ة ال وي مشروع شراآة الموازن وين
ائج في                ة         2012 و 2010إضافيتين من البحث على األقل، بحيث يتوقع أن تنشر النت ات لنوعي د مقارن  للسماح بعق

 .األداء مع مرور الزمن
امي              ة المفتوحة خالل جولتي البحث لع  2006يعمل جميع الباحثين المسؤولين عن إنجاز مؤشر الموازن

دني     2008و ع الم ات المحتم ي منظم تقلة أو ف ة مس ات أآاديمي ي مؤسس ام   .  ف االت االهتم ات ومج اين مهم وتتب
ة مراحل         لمجموعات البحث ب   شكل آبير، لكنها تشترك في االهتمام بتعزيز الوصول إلى المعلومات خالل آل آاف

ا                  ة العلي . عملية الموازنة األربعة، وفي تقوية دور وقوة المجلس التشريعي، وفي تحسين أداء هيئة التدقيق والمراقب
ة، وت  ى قضايا الموازن رين عل ز آبي ام وترآي ا مجموعات ذات اهتم ي معظمه احثين وهي ف ا ب ر منه ستخدم الكثي

 .خبراء منخرطين في قضايا الموازنة باستمرار
تبانة                        ليم اس آان باحث واحد أو مجموعة من الباحثين في منظمة من آل واحدة من الدول مسؤوًال عن تس

 .وبهذا، تعتمد النتائج المقدمة لكل دولة على استبانة واحدة ناجزة. واحدة منجزة  عن تلك الدولة
، واستكموال 2007يونيو  - من البحث، بدأ الباحثون بجمع البيانات في شهر حزيران         2008ل جولة   من أج  

ام    -ملء االستبانات بحلول شهر أيلول     د                 . 2007سبتمبر ع م تؤخذ أي أحداث أو تطورات حدثت بع ذا، ل  28وهك
ل ع     .  بعين االعتبار في ملء االستبانات     2007أيلول   وفير دلي احثين ت ى الب ل تضمين     وقد طلب إل اتهم، مث ى إجاب ل

ة، أو مشرعين أو آخرين                     اقتباسات من وثائق الموازنة، أو قوانين الدولة، أو إجراء مقابالت مع مسؤولي الحكوم
 .من ذوي الخبرة في عملية الموازنة

تبانة                 ل آل اس د أمضوا في      . حالما تم ملء االستبانات، قام آادر مشروع شراآة الموازنة الدولي بتحلي وق
تبانات                    ة االس احثين لمراجع ل مشروع      . معظم الحاالت ثالثة إلى ستة أشهر في إجراء مناقشات مع الب رآز تحلي

 داخليًا، باإلضافة إلى آونها متساوقة في  شراآة الموازنة الدولي على ضمان اإلجابة عن األسئلة بطريقة متساوقة       
د تضمن                  . جميع الدول  ور، وق وفرة للجمه ا بالمعلومات المت ات أيضًا من خالل مقارنته وقد تم التحقق من اإلجاب

ا                       ات التي جمعه ت، والبيان ى اإلنترن دول عل ا ال ة التي وفرته ائق الموازن وهو  " (مرآز بنك المعلومات     "ذلك وث
ر ربحي موجود       ة               مرآز غي ة الدولي ة نشاطات المؤسسات المالي ارير عن   ) في واشنطن، ويعمل في مراقب ، وتق

د                        ارير صندوق النق ة، وتق فافية المالي دولي والتي تغطي الش اتباع المعايير والقوانين الصادرة من صندوق النقد ال
ا    دولي، ومنه ك ال رها البن واد نش ائق وم ة، ووث ادة الرابع دولي، الم ات المصاري"ال ةمراجع ة "ف العام ، ومنظم

ول ممارسات الموازنة تابعة للبنك الدولي نمية االقتصادية، وهي قاعدة بيانات ح .التعاون والت
ع       ى الموق وفر عل ة المت ة المفتوح تبانة الموازن دليل اس احثين ب دولي الب ة ال راآة الموازن روع ش زود مش

ويوضح الدليل بشكل عام أسلوب البحث الذي يجب استخدامه         . org.openbudgetindex.wwwاإللكتروني  
فافية     ق بش ي تتعل ًا والت ا دولي رف به اهيم المعت يدة والمف ات الرش احثين بالممارس تبانة، ويعرف الب لء االس ي م ف

ة ا           . الموازنة وإدارة المصاريف العامة    ات        آما وفر الدليل أيضًا شروحات مفصلة عن آيفي ين اإلجاب ا ب ار م الختي
 .الممكنة والفرضيات التي يجب استخدامها في اإلجابة عن آل سؤال

ين                   ى محكم ليمها إل م تس وحالما قام طاقم مشروع شراآة الموازنة الدولي بمراجعة االستبانات المسودة، ت
وا           ين الخارجيين أن يكون د طلب من المحكم احثين، وق ة    خارجيين لم يتم آشف هويتيهما للب تقلين عن الحكوم  مس

ة                  . ومنظمة البحث التي ينتمي لها البحث      ارزة بالدول ة ب ة عملي رادًا ذوي معرف ين الخارجيين أف ع المحكم آان جمي
ت،       . التي تمت مراجعتها وبنظام موازنتها    ات المختصة، واإلنترن تم تحديدهم بالبحث في بكتب المراجع، والعالق

ين الخارجيين        .  الدولي الماضية  وسجالت مؤتمرات مشروع شراآة الموازنة     ات المحكم يمكن االطالع على تعليق
ي          ع اإللكترون ى الموق وفرة عل تبانات المت ن االس ورة م خة المنش ي النس ل ف بالكام

org.openbudgetindex.www . 
ديم  ، حيث2008تم إجرا تعديل هام على عملية البحث لعام       تمت دعوة حكومات الدول التي تم مسحها لتق

ة                   ى طلب منظم اء عل رار دعوة الحكومات للمشارآة بن اذ ق م اتخ تعليقاتها في النسخة المنشورة من االستبانة، وت
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تبانة    از االس ن إنج ؤولة ع ث المس ه   . البح ا مجموع م م د أحج ة    12وق وة الحكوم ن دع ث ع ات البح ن منظم  م
 .لة ذلك إما بضيق الوقت أو بمخاوف من إمكانية ممارسة ضغوط عليها لتغيير النتائجللمشارآة قبل النشر، معل

ي       وتهم ف وميين ودع ؤولين الحك دولي باالتصال بالمس ة ال راآة الموازن روع ش ام مش ديم 61ق ة لتق  دول
ة من خالل       . تعليقات على مسودة االستبانات  دولي بكل حكوم ة ال ه  وقد اتصل آادر مشروع شراآة الموازن توجي

ة بوجود فرصة                      دعوات خطية متكررة، في معظم الحاالت في خمس أو ست مناسبات، لضمان معرفة آل حكوم
ات لتضمينها            . للتعليق ديم تعليق ومن بين الحكومات اإلحدى والستين التي تمت دعوتها، قامت خمسة دول فقط بتق

تبانات ي االس ي اس  . ف ل ف ات بالكام ذه التعليق ى ه ن االضطالع عل اال،  ويمك لفادور، وغواتيم ن الس ل م تبانات آ
 .org.openbudgetindex.wwwوالنرويج، وجنوب إفريقيا، والسويد على الموقع اإللكتروني 

اته                راء المخولين لضمان انسجام تعقيب ات الخب ة تعليق م قام آادر مشروع شراآة الموازنة الدولي بمراجع
ام في       ة المفتوحة    مع منهجية الدراسة آما هو مبين بشكل ع تبانة الموازن ل اس ات أي مراجع     . دلي م حذف تعليق وت

احثين    ع الب ة م ات الباقي م التعليق ك تقاس د ذل م بع دليل، وت ع ال ر منسجمة م ت غي ال آان ي ح د أجاب . مخول ف وق
د دقق محررو مشروع شراآة           الباحثون على تعقيبات المراجعين المخولين والحكومات، إذا آان        ت ذات صلة، وق

 .الموازنة الدولي أي إجابات متعارضة لضمان تساوق الفرضيات في جميع الدول فيما يخص اختيار اإلجابات
 

 "المتوفرة للجمهور"تعريف المعلومات 
ا بتعر                       د قمن ور، وق وفرة للجمه ة المت ة المفتوحة مدى وشمولية معلومات الموازن يف  يقيم مؤشر الموازن

راد الجمهور من               " المتوفرة للجمهور "المعلومات   ع أف رد وجمي ا أي ف د يحصل عليه ك المعلومات التي ق بأنها تل
ة            وفر من                . خالل تقديم طلب إلى السلطة العامة التي تصدر الوثيق ذا التعريف المعلومات التي تت ذا، يشمل ه وبه

ى         خالل إجراءات محددة جيدًا، والتي تضمن النشر المتزامن للو         ثائق العامة لجميع األطراف المعنية، باإلضافة إل
 .المعلومات أو الوثائق التي تتوفر عند الطلب فقط

ائق     زامن للوث ر المت إجراءات ضمان النش التعريف بوضوح ب ة ب مولة بالدراس دول المش قامت بعض ال
ائق    وتعتبر بعض الدول تضمين إجراءات واضحة في الق   . العامة إلى جميع األطراف المهتمة     انون حول نشر وث

ة في مجال                        ة مرموق ة دولي ى مكان الموازنة، باإلضافة إلى احترام تلك اإلجراءات عمليًا، أمرًا مهمًا للمحافظة عل
ة حسنة       . اإلدارة المالية السليمة   ى معامل وتتبنى العديد من الدول النامية المهتمة بالتمتع بالوصول، أو الحصول عل

مالية الدو ي األسواق الرأس ل ف ادرات مث ي مب ارآة ف ا مش ها، أو باعتباره اء نفس ذه اإلجراءات من تلق ل ه ة مث لي
 .مبادرة نظام نشر البيانات العامة التابعة لصندوق النقد الدولي

ة جاهزة حول نشر معلومات                                واد قانوني دول المشمولة بالدراسة م د من ال دى العدي م تكن ل ك، ل ومع ذل
ا الموازنة، أو أنها لم تكن تتقيد بت   وفرة فقط        . لك المواد عمليًا في حال وجوده دول، تكون المعلومات مت ذه ال في ه

ب د الطل ور  . عن ة للجمه ات المتاح ى المعلوم ادًا عل ئلة اعتم دول عن بعض األس ذه ال ي ه احثون ف د أجاب الب وق
ى أعضاء                      . فحسب ع بنفسها، أو طلبت إل ة في الموق ارات مفاجئ  في   وفي بعض الحاالت، قامت المجموعات بزي

ا       دى توفره ار م ة اختب ة بغي ائق الموازن وا وث رين أن يطلب رى، أو صحفيين أو آخ دني أخ ع م ات مجتم مجموع
ة           . للجمهور وقام الباحثون في حاالت أخرى بإجراء مسوح للمجتمع المدني ومستخدمين آخرين لمعلومات الموازن

 .بغية التحقق من مدى توفر وثيقة معينة
ع                     آان ذلك ضروريًا ألن هناك       دول، ولكن دون أن يطل تج في بعض ال رة آانت تن ة آبي معلومات موازن

ذين        األفراد ال وائية تتصل ب رارات عش أنها ق وميين بش ؤولين الحك ذ بعض المس ا، أو يتخ ور مطلق ا الجمه عليه
ط، وفي حال                  . يرغبون بإطالعهم على المعلومات     د الطلب فق ا المعلومات عن وفر فيه ك الحاالت التي تت وفي تل

ه             وجو ا حجبت عن ة، لكنه رد الوثيق ر متاحة للمجمهور               / د حاالت يطلب فيها الف ر غي ة تعتب ا، آانت الوثيق أو عنه
 .ألغراض الدراسة
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ة              " المتوفرة للجمهور "يتضمن تعريف المعلومات     اره الدول ذي تخت المستخدم في الدراسة أن األسلوب ال
ا       . مفتوحةلتوزيع وثائقها ال يؤثر على أدائها في مؤشر الموازنة ال          وبالتحديد، وسواء اختارت الحكومة نشر وثائقه

دول التي تنشر                      على اإلنترنت أم ال، فإن ذلك لم يؤثر على عالمتها في مؤشر الموازنة المفتوحة، آما ال تعاقب ال
واردة في الجداول التي             . الوثائق حصريًا عن طريق توزيع نسخ مطبوعة        ومع ذلك، ال تجمع االستبانة البيانات ال

ة  ن الدراس م األول م ي القس ر ف ة(تظه ة المفتوح ي حساب مؤشر الموازن تخدم ف ي ال تس ه ) والت الآتشاف التوج
 .المتزايد لتوفير المعلومات على اإلنترنت

 
 اختبارات أخرى لقوة البيانات

ارين إضافيين   ًا اختب دولي أيض ة ال راآة الموازن ذ مشروع ش املة، نف ة الش ة المراجع ى عملي دقيق باإلضافة إل  لت
ات     وة البيان ة                       . موثوقية وق فافية بغي م والش اس الحك ائج مؤشرات أخرى لقي ائج المسح مع نت ة نت أوًال، تمت مقارن

 .التأآد من نوعية أداء المسح آمؤشر عام على وضع الحكم في دولة ما
الم حو                   رأي   آشفت نتائج المسح عن توافق قوي وإيجابي مع مؤشر البنك الدولي لنوعية الحكم في الع ل ال

دقية  ة    )0.737(والص ه مؤسس ذي أنتجت المي ال ل الع ر التكام ي "، ومؤش ال إنتغريت ر "، و)0.681" (غلوب مؤش
دوم هاوس   "الذي أنتجته مؤسسة     " الحرية ة               ). 0.691" (فري ى أن مؤشر الموازن ة إل ائج اإليجابي ذه النت وتشير ه

 .ية المؤسسات في الدول التي غطاها المسحالمفتوحة يشكل مقياسًا جيدًا نسبيًا لمقاييس أوسع للحكم ونوع
اد درجة االختالف          "عالمة إجماع "قام مشروع شراآة الموازنة الدولي أيضًا بوضع         اس إليج ، وهي مقي

اس                        ة، وتظهر درجات مقي تبانة في آل دول ال االس بين الباحث والمراجعين المخولين االثنين المسؤولين عن إآم
 .هاإلجماع المذآور في الجدول أدنا

ة                    ة، والمشارآة العام فافية الموازن آان القصد من إجراء مسح الموازنة المفتوحة إثارة نقاش عام حول ش
ة               ة مؤسسات الموازن ة، ودرجة صدقية وموثوقي ؤدي وبشكل            . في مناقشات الموازن ة البحث ت إن عملي ذا، ف وهك

ة         متكرر إلى إثارة نقاش بين الخبراء في الدولة من المسؤولين عن إنجاز و             اوين هام تبانات حول عن مراجعة االس
ة  ال اإلدارة المالي ي مج الل    . ف ن خ اش م ذا النق جل ه دولي أن يس ة ال راآة الموازن روع ش اول مش ة "ويح عالم

اع ى  " اإلجم ي أفضت إل تبانة، والت ل اس ولين ضمن آ راجعين المخ احثين والم ين الب دائرة ب وبنشر الحوارات ال
ن   ؤال م ل س ة لك ة نهائي ار إجاب ح اختي ئلة المس ي  (أس ع اإللكترون ى الموق وفرة عل ي مت وه

org.openbudgetindex.www.( 
ى   ي حصلت عل دول الت ل ال اع"تمث ات إجم ين   " عالم احثين وب ين الب ق ب ن التواف رة م ة آبي ة درج عالي

ل           المراجعين المخولين حول اختيار اإلجابات، في حين مثل        ت الدول التي حصلت على عالمات منخفضة درجة أق
دًا من    . من التوافق بين الباحث وبين المراجعين المخولين  ة ج وآما يتضح من الجدول، فقد آانت هناك درجة عالي

 .التوافق بين الباحثين وبين المراجعين المخولية في الغالبية العظمى من الدول التي غطاها المسح
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