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(أ) مؤشر الموازنة المفتوحة
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يقيم مسح الموازنة المفتوحة ماا ذاا كانا

الحكوماة المركزياة فاي كال دولاة شاملها المساح تجعال وئاائق الموازناة

الئمانيااة الرئيسااية متاحااة للشااعب ،ومااا ذاا كان ا

البيانااا

ال اواردا فااي ااال الوئااائق شاااملة ،ومحدئااة ،ومفياادا.

ويعتمااد اااا المسااح عل ااى مع ااايير مقبولااة دولي ااا لتقي اايم شاافافية الموازنا اة فااي ك اال دول ااة ،و ااي مع ااايير طورتها اا
منظما

للمؤسسا

متعددا األطراف ،مئل صندوق النقد الدولي ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،والمنظمة الدولياة
العليا لمراجعة الحسابا .

وتستخدم النقاط التي يتم ذحراز ا على  57من ذجمالي  327سؤاال متضمنين فاي مساح الموازناة المفتوحاة فاي

حساااب النقاااط الموضااوعية وتصاانيف الشاافافية النساابية لكاال دولااة شااملها المسااح .وتشااكل ااال النقاااط المجمعااة
مؤشر الموازنة المفتوحة ،و و المقياس الوحيد المستقل والمقارن في العالم لقياس شفافية الموازنة.

وسجل مؤشر الموازنة المفتوحة لألردن  75من أصل  355نقطة ،و و أعلى بقليل من متوسط النقاط البالغ

عدد ا  45للمائة دولة التي شملها المسح و و أعلى مؤشر في المنطقة .وتشير النقاط التي أحرز ا األردن
ذلى أن حكومته تتيح للشعب فقط بعض المعلوما

المتعلقة بالموازنة القومية للحكومة وأنشطتها المالية خالل

عام تلك الموازنة ،و و ما يمئل تحديا للمواطنين ذن أرادوا محاسبة الحكومة على ذدارتها لألموال العامة.
وقد ارتفع مؤشر الموازنة المفتوحة لألردن لعام  2532والبالغ  75من أصل  355نقطة عن نقاطها الخمسين

على مؤشر الموازنة المفتوحة لعام .2535
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التااي يتيحهااا للما اواطنين فااي تق ااارير

ويتاافلف مؤشاار الموازن اة المفتوحااة ماان النقاااط الفرعيااة لكاال ماان وئااائق الموازنااة الئمانيااة الرئيسااية التااي يجااري
تقييمها في المسح .وتمئل ال النقاط الفرعية متوسط النقاط التي يتم الحصول عليها من مجموعة من األسئلة
الواردا في المسح والتي تقيس درجة توفر ال المعلوماا

للشاعب والقادر الاوارد منهاا فاي اال الوئاائق .وتمكان

مقارنة ال النقاط الفرعية فيما بين جميع الدول التي شملها المسح.
جدول ( :)0ما هي وثائق الموازنة الثماني الرئيسية ،وهل يتسنى للشعب اإلطال عليها؟
الوثيقة
بيان

ما

وصف الوثيقة
قبل

الموازنة

يتايح معلومااا

تاربط بااين السياساا

حالة النشر

الحكوميااة والموازنااا

وعااادا مااا تم نشرل

يض ااع المؤشا ا ار العام ااة الت ااي س ااتحدد مش ااروم الموازن ااة ال اااي ي ااتم
عرضه على السلطة التشريعية.

يعرض خطط الحكومة لجمع اإليارادا

مان خاالل الضارائب واير اا تم نشرل

مشروم موازنة
ماان المصااادر قوانفاااق ااال األم اوال لاادعم أولوياتهااا ،وبالتااالي تحوياال
السلطة التنفياية
أ داف السياسا ذلى حقيقة واقعة.
الموازنة المقرا

الحكومة لجمع اإليرادا

المواطنين
خالل

السنة

الفعلية والنفقا

والديون ،والتاي تسامح بالمقارناا

ماع أرقاام الموازناة

تقاادم لمحااة عامااة عاان تاافئي ار الموازن اة فااي منتصااف عااام الموازن اة ت ا ا اام ذع ا ا ااداد ا
وتناااقي أي تغيي ا ار فااي االفت ارضااا

سياسا

الموازنة المعتمدا.

نهاية يحتااوي علااى معلوم ااا

السنة
الحسابا

تتيح تدابير دورية (شهرية أو رباع سانوية) لالتجا اا

فاي اإليارادا

تم نشر ا

والتسويا .

مراجعة نصف

تقرير

قوانفاق المال العام من أجال تحقياق أ اداف ذعداد ا

السياسة.

السنة

تقرير

باإلنفاق وتحمل الديون.
اي عاارض اياار تقناي للمساااعدا علااى فهاام الجمهااور الواسااع لخطااط لا ا ا ا ا ا ا ا اام يا ا ا ا ا ا ا ا ااتم

موازنة

تقارير

ااي صااك قااانوني يجيااز للساالطة التنفيايااة تحصاايل اإليارادا

والقيااام تم نشر ا

االقتصااادية التااي تااؤئر علااى لالس ا ا ا ا ا ا ااتعمال
الداخلي

تقااارن بااين تنفي ااا الموازن اة الفعليااة والموازنا اة تم نشرل

المقرا.
تدقيق

ااو تقياايم مسااتقل للحسااابا

الحكومااة ماان قباال مؤسسااة الدولاة العليااا تم نشر ا

لمراجعة الحسابا  .وعادا ما يعمل علاى تقيايم ماا ذاا كانا

السالطة

التنفياي ااة ق ااد قاما ا

بجم ااع اإليا ارادا
حساابا

المعتمدا ،وعماا ذاا كانا

األما اوال وفق ااا للموازنا اة

وأنفقا ا

الحكوماة مان اإليارادا

دقيقة وتقدم صورا موئوق بها للوضع المالي.

والنفقاا

التوصيا
ارتفع

نقاط األردن على مؤشر الموازنة المفتوحة في كل جولة لمسح الموازنة المفتوحة .ومع الحصول على

 75نقطة من أصل  355على مؤشر الموازنة المفتوحة لعام  ،2532فإن حكومة األردن لديها القدرا على
زيادا شفافية موازنتها زيادا كبيرا من خالل االعتماد على عدد من التدابير قصيرا األجل ومتوسطة األجل،

يمكن تحقيق بعضها بدون أي تكلفة تتكبد ا الحكومة تقريبا.

وتوصي شراكة الموازنة الدولية بفن يقوم األردن بإتبام الخطوا

التالية لتحسين شفافية الموازنة:

 نشر مراجعة نصف السنة :والتي يتم ذعداد ا حاليا لالستعمال الداخلي (يمكن الحصول على
اإلرشادا

ال الوئيقة في اا الدليل .)http://bit.ly/QGzHv8 :ووفقا

التفصيلية بشفن محتويا

لمسح الموازنة المفتوحة لعام  ،2532فإن  25دولة تنشر مراجعة نصف السنة .ويمكن الوصول ذلى
ال الدول من موقع شراكة الموازنة الدولية

روابط وئائق الموازنة التي نشرتها
http://bit.ly/P8NPOV.
 إعداد موازنة المواطنين ونشرها :يمكن الحصول على اإلرشادا

التفصيلية بشفن محتويا

موازنة

المواطنين في اا الدليل .http://bit.ly/QGzFmJ :ووفقا لمسح الموازنة المفتوحة لعام ،2532

فإن  26دولة تنشر موازنة المواطنين ،بما في الك المغرب ،و ي ذحدى جيران األردن.

 زيادة شمولية مشرو موازنة السلطة التنفيذية :وعلى وجه التحديد ،من خالل التركيز على ذتاحة
المعلوما

 oمكونا

المتعلقة بالمجاال

التالية:

دين الحكومة والمعلوما

المتعلقة بدين الحكومة عن السنة السابقة لسنة الموازنة (انظر

السؤالين رقمي  35و 55في استبيان الموازنة المفتوحة)؛

 oربط الموازنة باأل داف المقررا لسياسة الحكومة قواتاحة المعلوما
المتوقع أن تستفيد منها مباشرا أفقر المناطق في الدولة (انظر األسئلة أرقام  35-31و 43و45
و 77في استبيان الموازنة المفتوحة)؛

 oالتوقعا

واالفتراضا

المتعلقة بالسياسا

التي من

االقتصادية الكلية التي يتم اللجوء ذليها في وضع الموازنة (انظر السؤالين

 37 -34في استبيان الموازنة المفتوحة)؛

 oاألموال خارج الموازناة ،والتحاويال

باين اإلدا ار الحكومياة ،والتحاويال

شا اابه الماليا ااة ،ومتا اافخ ار النفقا ااا  ،وااللت ازما ااا

الضرائب ،واإليرادا

للشاركا

العاماة ،واألنشاطة

المحتملا ااة والمسا ااتقبلية ،واألصا ااول الماليا ااة ،ونفقا ااا

المخصصة (انظر األسئلة  ،43-57و 45-47في استبيان الموازنة المفتوحة)؛

 زيررادة شررمولية بيرران مررا قبررل الموازنررة :والااك ماان خااالل قيااام الساالطة التنفيايااة بإصاادار بيااان مااا قباال
الحكوماة وأولوياتهاا التاي

الموازنة على األقل أربعة أشهر قبال بداياة سانة الموازناة ،وبوصاف سياساا

سوف تقوم بتوجيه تطوير التقادي ار التفصايلية للموازناة التالياة (انظار الساؤالين  15و 12فاي اساتبيان

الموازنة المفتوحة)؛

 زيررادة شررمولية تقررارير نهايررة السررنة :بتوضاايح الفااروق بااين التوقعااا
والتقدي ار األصلية للبيانا

االقتصااادية الكليااة األصاالية،

اير المالية ،ومؤشا ار األداء األصالية ،والمساتويا

التاي تام ذقرار اا مان

األموال المخصصة لخدمة الفقراء في الدولة ،ونتائجها الفعلياة ،باإلضاافة ذلاى النتاائف الفعلياة لألماوال

من خارج الموازنة (انظر األسئلة  31 – 33في استبيان الموازنة المفتوحة)؛

 زيررادة شررمولية تقريررر ترردقيق الحسررابات :والااك بااإطالم الجمهااور علااى تقرياار بشاافن الخط اوا
اتخاااتها الساالطة التنفيايااة لمواجهااة توصاايا
توضااح الحاجااة ذلااى اتخاااا ذج اراءا

ماادقق الحسااابا

التااي

أو النتااائف التااي توصاال ذليهااا ،والتااي

عالجيااة ،وكااالك موافاااا الساالطة التش اريعية بالحسااابا

للقطااام األمنااي والب ارامف السارية األخاارى ،ونشاار تقرياار تاادقيق الحسااابا

الساانوية

فااي اضااون سااتة أشااهر ماان

نهاية سنة الموازنة (انظر األسئلة  ،35و ،53و 51-57في استبيان الموازنة المفتوحة).
(ب) قوة الهيئات التشريعية والمؤسسات العليا للمراجعة في الرقابة على الموازنة
يفحص مسح الموازنة المفتوحة مدى الرقابة الفعالة التي تقدمها الهيئاا

الحسااابا  .وت اؤدي ااال المؤسسااا

التشاريعية والمؤسساا

العلياا لمراجعاة

دو ار حاسااما  -فااي كئياار ماان األحيااان فااي الدساااتير الوطنيااة المنصااوص

عليها  -في التخطيط واإلشراف على تنفيا الموازنا

القومية.

جدول ( :)0يأتي أداء األردن متوسطا في الشررق األوسرط وشرمال أفريقيرا مرن حير الرقابرة علرى الموازنرة
والمشاركة فيها.
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يقيم مسح الموازنة المفتوحة ما ذاا كان

الهيئا

التشريعية توفر الرقابة الفعالة على الموازنة من خاالل قيااس

مسااتوى األداء فيمااا يتعلااق بمااا يلااي :المشاااو ار مااع الساالطة التنفيايااة قباال ذحالااة مشااروم الموازنااة ذلااى الهيئااة
التش اريعية ،والقاادرا علااى البحااش والمناقشااة الرساامية للسياسااة الكليااة للموازنااة ،والوق ا

الموازناااة ،والسا االطة القانونيا ااة لتع ااديل مشا ااروم الموازنا ااة ،والموافق ااة علاااى التح ا اوال
واإلي ارادا

المتاااح لمناقشااة قواق ارار

ف ااي موازن ااة المصا ااروفا

ال ازئاادا التااي تاام جمعهااا ،وقااوى الموازن اة التكميليااة ،وساالطة الموافقااة علااى اسااتخدام أم اوال الط اوار ،

وفحص تقارير مدقق الحسابا .
ويقاايم مسااح الموازنااة المفتوحااة مااا ذاا كان ا

المؤسسااا

العليااا لمراجعااة الحسااابا

تتمتااع بالقاادرا علااى تااوفير

الرقاباة الفعالااة علاى الموازنااة باسااتخدام المؤشا ار األربعااة التاليااة :سالطة عاازل رئاايس المؤسساة العليااا لمراجعااة

الحسابا  ،والسلطة القانونية لتادقيق األماوال العاماة ،والماوارد المالياة المتاحاة ،وتاوفر المادققين الحساابيين مان
اوي الخبرا.
توصيا
توصي شراكة الموازنة الدولية بفن يتخا األردن اإلجراءا

التالية لتحسين الرقابة على الموازنة:

 يجاب أن تتشاااور الساالطة التنفياياة مااع أعضاااء الهيئاة التشاريعية كجاازء مان ذجراءاتهااا المتعلقااة بتحديااد
أولويااا

الموازنااة ،كمااا يجااب أن تسااعى للحصااول علااى الموافقااة المساابقة ماان الهيئااة التشاريعية إلنفاااق

أموال الطوار (انظر األسئلة  ،75و ،55و 351في استبيان الموازنة المفتوحة)؛

 يجب الحصول من أحد فروم الحكومة ما عدا السلطة التنفياية على الموافقة النهائية قبل عازل رئايس
المؤسس ااة العلي ااا لمراجع ااة الحس ااابا
المؤسسا

م اان منص اابه ،ويج ااب أن تق ااوم الهيئ ااة التشا اريعية بتحدي ااد موازن ااة

العليا لمراجعة الحسابا  ،كما يجب أن تافتي مساتويا

الموارد التي تتطلبها تلك المؤسسا
لمراجعة الحسابا

التمويال متوافقاة ذلاى حاد كبيار ماع

كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها .ويجب أن تقاوم المؤسساة العلياا

بتعيين موظفين للقيام بفعمال التادقيق المحاسابي للهيئاا

الحكومياة المركزياة التاي

تتولى القطام األمني (انظر األسئلة  ،55و ،55و 54في استبيان الموازنة المفتوحة).
(ج) فرص مشاركة الجمهور
أئبت

بحوش وخب ار مناصرا المجتمع المدني على مدى الخمسة عشر ( )37عاما الماضاية أن الشافافية فاي

حد ااتها اير كافية لتحسين الحوكمة .ويمكن أن تزيد الشفافية ذلى جانب فرص المشاركة العامة في الموازنة

من تعظيم النتائف اإليجابية المرتبطة بالموازنة المفتوحة .وبناء على الك ،يعمل مساح الموازناة المفتوحاة علاى

تقييم الفرص المتاحة أمام الجمهور للمشاركة في عمليا

ار المتعلقة بالموازنة القومية .ويمكن أن
صنع القر ا

تقااوم الساالطة التنفيايااة والساالطة التشاريعية والمؤسسااة العليااا لمراجعااة الحسااابا

مراحل الموازنة.

بتااوفير ااال الفاارص فااي جميااع

جدول ( :)7أمام األردن الكثير من الفرص لتحسين المشاركة العامة
النتيجة

المطلوب
العملية المتبعة قبل االستشارة
المطلب الرسمي للمشاركة العامة (س )334

اير متوفر

توضيح أاراض المشاركة العامة (س )337

اير متوفر

قيام المؤسسة العلياا لمراجعاة الحساابا

(س )324

بنشار نتاائف التادقيق المحاسابي بعاد نشار تقاارير مراجعاة الحساابا

اير متوفر

عملية االستشارة
اآلليا

التي وضعتها السلطة التنفياية للمشاركة أئناء تخطيط الموازنة (س )331

متا ا ا ا ا ا ا ااوفر لكا ا ا ا ا ا ا اان

جلسا

استمام علنية في الهيئة التشريعية بشفن ذطار الموازنة االقتصادية الكلية (س )335

مت اوفر لكاان يمكاان

جلسا

استمام علنية في الهيئة التشريعية بشفن موازنا

الفرص المتاحة في الهيئة التشريعية للشهادا

)323
اآلليا
اآلليا

الهيئا

ضعيف

الفردية (س )325

التاي يادلي بهاا الجمهاور أئنااء جلساا

متوفر وضعيف
مناقشاة الموازناة (س اير متوفر

التي وضعتها السلطة التنفياية للمشاركة أئناء تنفيا الموازنة (س )335
التي وضعتها المؤسسة العليا لمراجعة الحسابا

العملية المتبعة بعد االستشارة

تحسينه

للمشاركة في جدول أعمال المراجعة (س )325

اير متوفر
اير متوفر

ردود أفعال السلطة التنفياية تجال استخدام المدخال
ذصدار الهيئا

التشريعية لتقارير خاصة بجلسا

ردود أفعال المؤسسة العليا لمراجعة الحسابا

اير متوفر

المقدمة من المواطنين (س )333
مناقشة الموازنة (س )322

تجال استخدام المدخال

متا ا ا ا ا ا ا ااوفر لكا ا ا ا ا ا ا اان

ضعيف

المقدمة من المواطنين (س )327

اير متوفر

بناااء علااى ااال المؤش ا ار  ،توصاال مسااح الموازن اة المفتوحااة لعااام  2532ذلااى أن فاارص المشاااركة العامااة فااي
اإلجراءا

المتعلقة بالموازنة في األردن محدودا.

التوصيا

توصااي ش اراكة الموازنااة الدوليااة باافن يزيااد األردن ماان المشاااركة العامااة فااي اإلج اراءا

المتعلقااة بالموازن اة بعااد

مراعاا مؤش ار مسح الموازنة المفتوحة التي يظهر فيها أداء الدولة الضعيف (انظار جادول  5أعاالل واألسائلة
 327-334في استبيان الموازنة المفتوحة).
(د) وصف المسح والمنهجية والثبات وبيانات االتصال بالباح
يعد مسح الموازنة المفتوحة أداا بحئية تستند ذلى حقائق واقعة تستخدم ظوا ر يمكن مالحظتهاا بساهولة لتقيايم
ما يحدش على أرض الواقع .وعادا ما يتم دعم االستنتاجا
في الك اإلشاارا ذلاى وئيقاة اا

البحئياة مان خاالل االستشاهادا

والتعليقاا  ،بماا

صالة بالموازناة ،أو قاانون ،أو أياة وئيقاة عاماة أخارى؛ أو بياان أعلناه مساؤول

حكومي ،أو تعليق من خالل مقابلة وجها لوجه مع أحد المساؤولين الحكاوميين أو أياة مصاادر مطلعاة أخارى.
ويااتم ذنشاااء المسااح ماان اسااتبيان تقااوم كاال دولااة بتعبئتااه عاان طريااق خب اراء موازنااة مسااتقلين ،وال يمت اون بصاالة

للحكومة الوطنية .وبعد الك ،يقوم خبيران دون اإلعالن عان ويتهماا وممان ال صالة لهماا بالحكوماة بمراجعاة
استبيان كل دولة بشكل مستقل .وباإلضافة ذلى الك ،تدعو شراكة الموازناة الدولياة الحكوماا

على مسودا نتائف المسح ،وتفخا ال التعليقا
استغرق

الوطنياة للتعلياق

بعين االعتبار قبل وضع الصيغة النهائياة لنتاائف المساح .وقاد

شهر ،لتمتد ما بين يولياو  2533وديسامبر ،2532
عملية البحش بفكملها لعام  2532أكئر من  33ا

بمشاركة نحو  455خبير.
مصدر موئوقا للبيانا
ا
ويتيح مسح الموازنة المفتوحة

المتعلقاة بممارساا

الشافافية للموازناة القومياة للحكوماا

والع اااملين ف ااي مج ااال التنمي ااة ووس ااائل اإلع ااالم والما اواطنين .ويتض اامن المس ااتخدمون الح اااليون لنت ااائف المس ااح

الشراكة الحكومية المفتوحة ،والمبادرا األفريقية التعاونية إلصالح الموازناة ،والمنظماة الدولياة للمؤسساا العلياا
لمراجعااة الحسااابا  ،والبنااك الاادولي فااي مؤش اراته الخاصااة بالحوكمااة علااى مسااتوى العااالم ،وعاادد ماان وكاااال
المعونااة الئنائيااة والهيئااا

الدوليااة واإلقليميااة متعااددا األط اراف .وقااد عاازز نشاار مسااح الموازن اة المفتوحااة لعااام

 2532ماان المكانااة البااارزا التااي يحتلهااا المسااح بوصاافه مسااتودعا عالميااا للبيانااا
والمشاركة والمساءلة.

المتعلقااة بشاافافية الموازنااة

أجرى محمد مصادح ،ممئال لا "بارتنرز چوردان" ،سويفية ،شارم علي نصوح الطا ر ،بناية الكمال ،رقام ،22
الطاابق األول ،mediation@partners-jordan.org ،هاتف  ،+962 6 5857187 :فااكس+962 6 :

 ،5852738البحوش الالزمة إلتمام مسح الموازنة المفتوحة لهال الدولة.
قدم

الحكومة األردنية تعليقاتها على مسودا نتائف استبيان الموازنة المفتوحة للدولة.

