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 مشروع الموازنة العالمية

 مرآز أولويات الموازنة والسياسات

 
 

820 First Street, NE 
Suite 510 

Washington, DC  20002 
www.internationalbudget.org 

 



 المحتويات

 

 

 

 الموازنةتوفر وثائق : القسم األول
 سنة الموازنة للوثائق المستخدمة في االستبيان): 1(جدول 

 مواقع االنترنت التي تحتوي وثائق الموازنة): 2(جدول 

  توزيع الوثائق المتعلقة بمشروع الموازنة الحكومية):3(جدول 

 توزيع الموازنة المقّرة والتقارير األخرى): 4(جدول 

 

 وميةمشروع الموازنة الحك: القسم الثاني

 تقديرات سنة الموازنة وما بعدها

 تقديرات السنوات السابقة عن سنة الموازنة

 الشمولية

 توصيف الموازنة والرقابة على أدائها

 معلومات أساسية إضافية حول تحليل الموازنة والرقابة عليها

 

 عملية الموازنة: القسم الثالث
 صياغة الحكومة للموازنة

 ة التشريعية الموازنة من قبل الهيئإقرار

 تنفيذ بنود الموازنة من قبل الحكومة

 اية السنة والهيئة العليا للتدقيقتقرير نه
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 توفر وثائق الموازنة: القسم األول

 
 

 3



 
  االستبيان تعود إليها الوثائق المستخدمة لملئ سنة الموازنة التي): 1(جدول 

وإذا آانت الوثيقة . وثائق المستخدمة في ملء معلومات االستبيانالرجاء اإلشارة إلى سنة الموازنة التي تعود إليها ال
 "غير متوفر"المستخدمة غير متوفرة للجمهور، فالرجاء اإلشارة بعبارة 

 
 

  وثائق الموازنة المستخدمة في ملء االستبيان

 .ة مختلفةيتم في سياق االستبيان، آما هو مبين في دليل االستخدام، االستعانة بوثائق تخص سنوات مالي

  .لذا نرجو إيراد السنة المالية التي تستند إليها آل إجابة على أسئلة آل تقرير من التقارير المذآورة أدناه
 

 
 السنة المالية

  بيان ما قبل الموازنة

   الموازنةملخص

  مشروع الموازنة الحكومية

  الوثائق الداعمة للموازنة

  موازنة المواطن

  الموازنة المقرة

  التقارير الصادرة خالل سنة الموازنة

  تقرير منتصف السنة

  تقرير نهاية السنة

  تقرير التدقيق المالي
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 مواقع االنترنت التي تحتوي وثائق الموازنة): 2(جدول 

) 2غير منشور ) 1: ت التي تنشر الوثيقة المعنية، أو إيراد أحد األجوبة الثالثة التاليةلرجاء اإلشارة إلى مواقع االنترنا

 متوفر للجمهور ولكن ليس عبر االنترنت) 3منشور ولكن غير متوفر للجمهور 

 

 
 وثيقة الموازنة

 

 
 موقع االنترنيت

 

 بيان ما قبل الموازنة

 

 

 

 موجز عن الموازنة

 

 

 

 مشروع الموازنة الحكومية

 
 

 

 الوثائق الداعمة للموازنة

 

 

 

 موازنة المواطن

 

 

 

 ةالموازنة المقر
 

 

 

 التقارير الصادرة خالل سنة الموازنة

 

 

 

 تقرير منتصف السنة

 

 

 

 تقرير نهاية السنة

 

 

 

 تقرير التدقيق المالي

 

 

 
 وثائق أخرى

 
 

 
 الوزارات واألقسام المعنية
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 توزيع الوثائق المتعلقة بمشروع الموازنة الحكومية): 3(جدول 

 

 توزيع وثائق الموازنة

 :في الحقل المناسب للداللة على أن التقرير المعني أدناه" عمن"ضع آلمة 
 

 مشروع الموازنة الحكومية

 

بيان قبل  
 الموازنة

موجز عن  الوثيقة األساسية
 *الموازنة

)2(وثيقة إضافية)1(وثيقة داعمة

موازنة 
 المواطن

       ال ينشر حتى لالستخدام الداخلي . أ

وفر معد لالستخدام الداخلي وغير مت . ب
 للجمهور

      

ينشر ويقدم للجمهور بناء على الطلب  . ت
 فقط

      

مكتبات، (ينشر ويوزع على الجمهور  . ث
 )إلخ.. انترنيت 

      

 في حالة تقارير الموازنة التي توزع على الجمهور، ما هي الخطوات التي تتبعها الحكومة لتوزيع هذه التقارير والتشجيع على االهتمام بها؟

 في حالة عدم التوفر" غير متوفر"للسلب، و " ال"لإليجاب، و " نعم"ضع 

بيان قبل   الموازنة الحكومية
موجز عن  الوثيقة األساسية الموازنة

 *الموازنة
)2(وثيقة إضافية)1(وثيقة داعمة

موازنة 
 المواطن

تاريخ اإلصدار معروف قبل شهر على  .1
 األقل

      

لى يجري تعميم مالحظة قبل اإلصدار ع .2
 المستخدمين، ووسائل اإلعالم

      

تصدر للجمهور في نفس يوم نشرها رسميًا  .3
 في وسائل اإلعالم 

      

       ت مجانًامتوفرة على االنترن .4

وجود نسخ مطبوعة توزع مجانًا على  .5
  نطاق ضيق

      

وجود نسخ مطبوعة توزع مجانًا على  .6
 نطاق واسع

      

 والمدن متوفرة فورًا خارج العاصمة .7
(+)الرئيسية

  

      

       مكتوبة بأآثر من لغة .8

       يتم عقد مؤتمر صحفي لمناقشة اإلصدار .9

 الموازنة وثيقة مستقلة يمكن أن تتضمن آلمة حول الموازنة أو ملخص تنفيذي منشور بشكل منفصليجب أن يكون موجز (*) 

 ت متوفرة خارج العاصمة والمدن الرئيسيةترنت، إذا آانت خدمة االنترند أو االنفي حال إمكانية الطلب عبر البري" نعم"ضع (+) 
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 توزيع الموازنة المقّرة والتقارير األخرى): 4(جدول 
 

 توزيع الموازنة المقّرة والتقارير األخرى

 :في الحقل المناسب للداللة على أن التقرير المعني أدناه" نعم"ضع آلمة 

ل التقارير خال الموازنة المقرة 
 سنة الموازنة

تقرير منتصف 
 السنة

تقرير نهاية 
 السنة

 تقرير المراجعة

      ال ينشر حتى لالستخدام الداخلي . ج

معد لالستخدام الداخلي وغير متوفر  . ح
 للجمهور

     

ينشر ويقدم للجمهور بناء على الطلب  . خ
 فقط

     

مكتبات، (ينشر ويوزع على الجمهور  . د
 )إلخ.. انترنيت 

     

  تقارير الموازنة التي توزع على الجمهور، ما هي الخطوات التي تتبعها الحكومة لتوزيع هذه التقارير والتشجيع على االهتمام بها؟في حالة

 في حالة عدم التوفر" غير متوفر"للسلب، و " ال"لإليجاب، و " نعم"ضع 

التقارير خالل  الموازنة المقرة 
 سنة الموازنة

تقرير منتصف 
 السنة

هاية تقرير ن
 السنة

تقرير المراجعة

تاريخ اإلصدار معروف قبل شهر على  .1
 األقل

     

يجري تعميم مالحظة قبل اإلصدار  .2
 على المستخدمين، ووسائل اإلعالم

     

تصدر للجمهور في نفس يوم نشرها  .3
 رسميًا في وسائل اإلعالم 

     

      متوفرة على االنترنيت مجانًا .4
انًا على وجود نسخ مطبوعة توزع مج .5

  نطاق ضيق
     

وجود نسخ مطبوعة توزع مجانًا على  .6
 نطاق واسع

     

متوفرة فورًا خارج العاصمة والمدن  .7
  (+)الرئيسية

     

      مكتوبة بأآثر من لغة .8
يتم عقد مؤتمر صحفي لمناقشة  .9

 اإلصدار
     

 انت خدمة االنترنيت متوفرة خارج العاصمة والمدن الرئيسيةفي حال إمكانية الطلب عبر البريد أو االنترنيت، إذا آ" نعم"ضع (+) 

 

 

 

 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 مشروع الموازنة الحكومية: القسم الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظة

 سنة الموازنة، أي السنة المالية التي تصدر فيها ا الموازنة= س م 

 السنة التي تلي سنة الموازنة = 1+ س م 

 تي تسبق سنة الموازنةالسنة ال = 1 –س م 
/ غير مالئم "وفي جميع األسئلة التي تتم اإلجابة عليها ب . الرجاء اإلجابة عبر استخدام الرمز المناسب في الحقل المعني

  .، يرجى آتابة شرح موجز  لتوضيح سبب عدم مالئمة الخيارات المقدمة أو لماذا اإلجابة األخرى هي األنسب"أخرى
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  لمعلومات ثائق الموازنة واو

  تقديرات سنة الموازنة وما بعدها
هل تقوم الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها بعرض نفقات سنة الموازنة مصنفة حسب الوحدة اإلدارية  .1

 ؟)إلخ.. وزارة، مديرية، وآالة (المعنية 

 

a. يجري تصنيف جميع النفقات حسب الوحدات اإلدارية 

b. ب الوحدات اإلدارية، لكن بعض الوحدات اإلدارية الصغيرة ال تظهر بشكل يجري تصنيف النفقات حس
 مستقل

c. يجري تصنيف النفقات حسب الوحدات اإلدارية، لكن عددًا آبيرًا من الوحدات ال يظهر بشكل مستقل 

d. ال يتم تصنيف النفقات حسب الوحدات اإلدارية أبدًا 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

عليقأو ت/تنويه و
 

 

 

 هل تقوم الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها بعرض نفقات سنة الموازنة حسب التصنيف الوظيفي؟ .2

 

a.  التصنيف الوظيفي، وهذا التصنيف متوافق مع المعايير الدوليةيجري تصنيف جميع النفقات حسب 

b.  متوافق مع المعايير الدوليةالتصنيف الوظيفي، لكن التصنيف غيريجري تصنيف جميع النفقات حسب  

c.  التصنيف الوظيفييجري تصنيف بعض النفقات وليس آّلها حسب  

d.  التصنيف الوظيفيال يجري تصنيف النفقات أبدًا حسب 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 ة الموازنة حسب التصنيف االقتصادي؟هل تقوم الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها بعرض نفقات سن .3

  

a.  التصنيف االقتصادي، وهذا التصنيف متوافق مع المعايير الدولييجري تصنيف جميع النفقات حسب 

b.  التصنيف االقتصادي، لكنه غير متوافق مع المعايير الدوليةيجري تصنيف جميع النفقات حسب 

c.  صاديالتصنيف االقتيجري تصنيف بعض النفقات وليس آّلها حسب 

d.  التصنيف االقتصاديال يجري تصنيف النفقات أبدًا حسب 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

أو تعليق/تنويه و
 

 

للسنة للمشروعات البرامج الفردية حسب نفقات الهل تقوم الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها بعرض  .4
 المعنية؟

 

a. ة بالنفقات على مستوى البرامج يجري عرض جميع البيانات المتعلق 

b.  يجري عرض النفقات على مستوى ثلثي البرامج على األقل ولكن ليس جميع النفقات 

c. يجري عرض بيانات النفقات على مستوى البرامج، ولكن فقط ألقل من ثلثي النفقات 

d. ال يجري عرض أية بيانات على مستوى البرامج 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

أو تعليق/يه وتنو
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هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها عرض أرقام تقديرية حول اإلنفاق اإلجمالي لعدة  .5
 ؟)على األقل سنتين بعد سنة الموازنة(سنوات قادمة 

  

a.  عرض أرقام تقديرية حول اإلنفاق اإلجمالي لعدة سنوات قادمةنعم، يجري 

b.  ام تقديرية حول اإلنفاق اإلجمالي لعدة سنوات قادمةعرض أرقآال، ال يجري 

c. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها عرض أرقام تقديرية حول اإلنفاق أآثر تفصيًال من  .6
 ؟) سنتين بعد سنة الموازنةعلى األقل(األرقام اإلجمالية لعدة سنوات قادمة 

 

a.  نعم، يجري عرض أرقام إنفاق تقديرية حول جميع البرامج الفردية، ووفق تصنيف أو أآثر للنفقات
 )إلخ.. وظيفي، اقتصادي، إداري (

b.  إلخ.. وظيفي، اقتصادي، إداري (نعم، يجري عرض أرقام إنفاق تقديرية حول تصنيف أو أآثر للنفقات( ،
 قطولكن لبعض البرامج ف

c. بعض الوظائف، أو ( أو أآثر للنفقات جزء فقط غطي   تقديرية ولكنها تنعم، يجري عرض أرقام إنفاق
 أو لبعض البرامج فقط/و..) بعض الوحدات اإلدارية 

d. آال، يجري عرض تقديرات السنوات القادمة آأرقام إنفاق إجمالية فقط، أو ال يجري عرضها أبدًا 

e. ضيحيرجى التو(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

مثل ضريبة (هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها تحديد مختلف مصادر اإليرادات الضريبية  .7
 العائدة لسنة الموازنة؟..) الدخل، ضريبة القيمة المضافة 

 

a. يتم تحديد جميع مصادر اإليرادات الضريبية آل على حدة 

b.  األقل ثلثي اإليرادات الضريبية، ولكن ليس جميع  على اإليرادات الضريبية لتغطييتم تحديد مصادر 
 اإليرادات الضريبية، وذلك آل على حدة

c. أقل من ثلثي اإليرادات  الضريبية، آل على حدة يتم تحديد اإليرادات الضريبية لتغطي 

d. ال يتم تحديد مصادر اإليرادات الضريبية آل على حدة إطالقًا 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

مثل (هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها تحديد مختلف مصادر اإليرادات غير الضريبية  .8
 العائدة لسنة الموازنة؟..) المنح، دخل الملكية، بيع البضائع والخدمات 

 

a. الضريبية آل على حدةيتم تحديد جميع مصادر اإليرادات غير  

b.  لتغطي حتى ثلثي، ولكن ليس جميع اإليرادات غير الضريبية، مصادر اإليرادات غير الضريبيةيتم تحديد 
 وذلك آل على حدة

c.  لتغطي أقل من ثلثي اإليرادات غير الضريبية، آل على حدةمصادر اإليرادات غير الضريبيةيتم تحديد  

d. لضريبية آل على حدة إطالقًاال يتم تحديد مصادر اإليرادات غير ا 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

أو تعليق/تنويه و
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هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها ذآر أرقام تقديرية إجمالية لإليرادات لعدة سنوات قادمة  .9
 ؟)على األقل سنتين بعد سنة الموازنة(

  

a.  رية إجمالية لإليرادات لعدة سنوات قادمةذآر أرقام تقدينعم، يتم 

b.  ذآر أرقام تقديرية إجمالية لإليرادات لعدة سنوات قادمةآال، ال يتم 

c. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

إلجمالية هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها ذآر أرقام أآثر تفصيًال من التقديرات ا .10
 ؟)على األقل سنتين بعد سنة الموازنة (الحقةلإليرادات لعدة سنوات 

 

a.  ضريبي (نعم، يتم ذآر تقديرات لعدة سنوات حول مصادر اإليرادات آل على حدة، وحسب نوع اإليراد
 )أو غير ضريبي

b.  ير ضريبي أو غ(نعم، يتم ذآر تقديرات لعدة سنوات حول مصادر اإليرادات، وحسب نوع اإليراد
 ، ولكن لبعض مصادر اإليرادات فقط)ضريبي

c.  نعم، يتم ذآر تقديرات لعدة سنوات، ولكن لبعض مصادر اإليرادات فقط 

d. يتم ذآر تقديرات إجمالية لإليرادات لعدة سنوات، الآال  

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 حول إجمالي الدين الحكومي  بيانات تفصيليةاستعراضالداعمة لها ثائق هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الو .11

 غير المسدد الخاص بسنة الموازنة؟

 

a.  وبالتالي تبين (نعم، تظهر بيانات الموازنة الدين الحكومي غير المسدد في بداية سنة الموازنة ونهايتها
 )عبء الدين على الموازنة

b. مي غير المسدد في نهاية سنة الموازنة نعم، تظهر بيانات الموازنة الدين الحكو 

c.  نعم، تظهر بيانات الموازنة الدين الحكومي غير المسدد في بداية سنة الموازنة 

d. ال تذآر الموازنة أية بيانات حول الدين الحكومي غير المسدد 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 أي من الوثائق الداعمة لها ذآر مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي الخاص بسنة هل يتم في الموازنة الحكومية أو .12
 الموازنة؟

 

a.  ذآر مدفوعات الفوائد على الدين الحكومينعم، يتم  

b.  ذآر مدفوعات الفوائد على الدين الحكومييتم آال، ال  

c. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

أو تعليق/تنويه و
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موازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها ذآر معلومات متعلقة بمكونات و بنية الدين الحكومي هل يتم في ال .13
 ؟..)مثل معدالت الفائدة، مواعيد استحقاق الدين، نوع العملة، هل الدين داخلي أم خارجي (الخاص بسنة الموازنة 

 

a. كومينعم، يتم إيراد معلومات تفصيلية إضافية حول مكونات الدين الح 

b.  نعم، يتم إيراد المعلومات اإلضافية األساسية، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيل 

c.  نعم، يتم إيراد بعض المعلومات اإلضافية، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d. آال، ال يتم إيراد معلومات تفصيلية إضافية حول مكونات الدين الحكومي 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

و تعليقأ/تنويه و
 

 

هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها ذآر تنبؤات حول االقتصاد الكلي تستند إليها توقعات  .14
 الموازنة؟

 

a. نعم، يتم إيراد نقاشات تفصيلية لتنبؤات االقتصاد الكلي، آما تذآر بشكل واضح العوامل المؤثرة 

 ..) للناتج اإلجمالي، معدالت البطالة، معدالت الفائدة يالحقيقمثل التضخم، النمو (األساسية والفرضيات 

b.  نعم، يتم إيراد نقاشات تنبؤات االقتصاد الكلي والعوامل المؤثرة األساسية بوضوح، لكن مع استبعاد بعض
 التفاصيل

c.  ر إلى ، لكنها تفتق)أو العوامل المؤثرة األساسية/و(نعم، يتم إيراد بعض نقاشات تنبؤات االقتصاد الكلي
 تفاصيل هامة

d. آال، ال يتم إيراد نقاشات تنبؤات االقتصاد الكلي 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

  والفرضيات  تأثير مختلف العواملاستعراضهل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها  .15

 ؟)بما فيها النفقات واإليرادات والدين العام(على الموازنة ) مثل تحليل الحساسية(االقتصادية الكلية 
 

a. االقتصادية الكلية على والفرضيات معلومات تفصيلية حول تأثير العوامل ومناقشة  استعراضم، يتم نع
 الموازنة، وهي تشمل شروحات وتقديرات آمية

b.  الكلية األساسية، ولكن ُتستبَعد االقتصادية والفرضيات  معلومات تبين تأثير العوامل استعراضنعم، يتم
 بعض التفاصيل

c.  بعض المعلومات، ولكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةاستعراضنعم، يتم  

d.  معلومات حول تأثير العوامل االقتصادية الكلية على الموازنةاستعراضآال، ال يتم  

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

أو تعليق/تنويه و
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 السياسات المقترحة على معلومات حول استعراضنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها هل يتم في المواز .16
  و السياسات القائمة؟ في الموازنة الفرق بين السياسات المقترحةحاألنفاق، تخص على األقل سنة الموازنة، توض

a.  ق، وهي تشمل شروحا  معلومات تفصيلية حول تأثير السياسات المقترحة على اإلنفااستعراضنعم، يتم
 مفصلة وتقديرات آمية

b.  معلومات تبين تأثير السياسات المقترحة األساسية على اإلنفاق، ولكن ُتستبَعد بعض استعراضنعم، يتم 
 التفاصيل

c.  بعض المعلومات، ولكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةاستعراضنعم، يتم  

d.  ة على اإلنفاق معلومات حول تأثير السياسات المقترحاستعراضآال، ال يتم 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

فيما يخص  معلومات عن السياسات المقترحة استعراضهل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها  .17
  و السياسات القائمة؟ة في الموازن الفرق بين السياسات المقترحة ح، تخص على األقل سنة الموازنة توضاإليرادات

a.  معلومات تفصيلية حول تأثير السياسات المقترحة على اإليرادات، وهي تشمل شروحااستعراضنعم، يتم  

  وتقديرات آمية مفصلة 

b.  معلومات تبين تأثير السياسات المقترحة األساسية على اإليرادات، ولكن ُتستبَعد بعض استعراضنعم، يتم 
 التفاصيل

c.  بعض المعلومات، ولكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةضاستعرانعم، يتم  

d.  معلومات حول تأثير السياسات المقترحة على اإليراداتاستعراضآال، ال يتم  

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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  تقديرات السنوات السابقة على سنة الموازنة

س م  (  نفقات السنة السابقة لسنة الموازنةاستعراض الوثائق الداعمة لها هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من .18
 ؟)إلخ.. وزارة، مديرية (مصنفًة حسب الوحدات اإلدارية ) 1 –

 

a.  تصّنف حسب الوحدات اإلدارية) 1 –س م (جميع نفقات السنة 

b.  تظهر تصّنف حسب الوحدات اإلدارية، لكن بعض الوحدات الصغيرة ال) 1 –س م (نفقات السنة 
 بشكل منفصل

c.  تصّنف حسب الوحدات اإلدارية) 1 –س م ، لكن عددًا آبيرًا من الوحدات اإلدارية ال (نفقات السنة 
 يظهر بشكل منفصل

d.  حسب الوحدات اإلدارية) 1 –س م (ال يتم تصنيف أي من نفقات السنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

س م ( نفقات السنة السابقة لسنة الموازنة  استعراضلموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها اهل يتم في  .19
 حسب التصنيف الوظيفي؟) 1 –

 

a.  معايير صنيف الوظيفي، وهذا التصنيف يتوافق والت للتصّنف وفق) 1 –س م (جميع نفقات السنة
 الدولية

b.  ف الوظيفي، لكن هذا التصنيف ال يتوافق معنيتصّنف وفق التص) 1 –س م (جميع نفقات السنة 

 لمعايير الدوليةا

c.  وليس جميعها مصنف حسب التصنيف الوظيفي) 1 –س م (بعض نفقات السنة 

d.  أي من نفقات السنة ) استعراض  حسب التصنيف الوظيفي) 1 –س م ال يتم 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

س ( نفقات السنة السابقة على سنة الموازنة استعراضازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها هل يتم في المو .20
 حسب التصنيف االقتصادي؟) 1 –م 

 

a.  لمعايير يف االقتصادي، وهذا التصنيف يتوافق والتصنا لتصّنف وفق) 1 –س م (جميع نفقات السنة
 الدولية

b.  متوافقلتصنيف االقتصادي، لكن هذا التصنيف غير ل اتصّنف وفق) 1 –س م (جميع نفقات السنة 

 للمعايير الدولية

c.  وليس جميعها مصنف حسب التصنيف االقتصادي) 1 –س م (بعض نفقات السنة 

d.  حسب التصنيف االقتصادي) 1 –س م (ال يتم إيراد أي من نفقات السنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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المالية السابقة  نفقات برامج محددة من السنة استعراض في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لهاهل يتم  .21
 ؟)1 –س م (

 

a.  1 –س م ( بيانات حول جميع برامج السنة استعراضيتم( 

b.  على األقل ولكن ليس آلها) 1 –س م ( بيانات حول ثلثي برامج السنة استعراضيتم 

c.  1 –س م (حول أقل من ثلثي برامج السنة  بيانات استعراضيتم( 

d. )  )1 –س م ال  بيانات حول برامج السنة يتم إيراد أية

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

قيمة عكس التي تغطيها البيانات التي ت عدد األشهر ما هو الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها، في  .22
 ؟)1 –س م ( فاق الفعلي من السنة المالية السابقة االن

 

a.  ستة أشهر أو أآثر ظهارعن المعدالت األصلية المقّرة إل) 1 –س م (السنة يتم تحديث جميع تقديرات 

 من اإلنفاق الفعلي

b.  عن المعدالت األصلية المقّرة، ولكنها تعكس أقل من ستة ) 1 –س م (السنة يتم تحديث جميع تقديرات
  اإلنفاق الفعليأشهر من

c.  تعكس اإلنفاق ، بحيثعن المعدالت األصلية المقّرة) 1 –س م (السنة يتم تحديث بعض تقديرات 
 الفعلي

d.  عن المعدالت األصلية المقّرة، أو ال يتم إيراد أية تقديرات ) 1 –س م (السنة ال يتم تحديث تقديرات
 )1-س م(عن السنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

تقديرات إجمالية لإلنفاق عن السنوات التي  استعراضمة لها هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداع .23
 ؟) وما قبلها2 –أي السنة س م ( تسبق سنة الموازنة بأآثر من عام 

  

a.  الموازنة إجمالية لإلنفاق عن السنوات التي تسبق سنة تقديراتاستعراضنعم، يتم  

b.  إجمالية لإلنفاق عن السنوات التي تسبق سنة الموازنة تقديراتاستعراضآال، ال يتم  

c. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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 من التقديرات رات أآثر تفصيال تقدياستعراضهل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها  .24
 ؟) وما قبلها2 –أي السنة س م ( إلنفاق عن السنوات التي تسبق سنة الموازنة بأآثر من عام اإلجمالية ل

 

a. مثل هذه التقديرات عن السنوات السابقة لجميع البرامج ووفق تصنيف أو أآثر استعراض نعم، يتم 
 )وظيفي، اقتصادي، إداري(

b.  وظيفي، اقتصادي، (صنيف أو أآثر  مثل هذه التقديرات عن السنوات السابقة وفق تاستعراضنعم، يتم
 ، ولكن لبعض البرامج فقط)إداري

c.  مثل هذه التقديرات عن السنوات السابقة، ولكن فقط وفق جانب من تصنيف واحد أو استعراضنعم، يتم 
 أو فقط لبعض البرامج/، و)وظيفي، اقتصادي، إداري(أآثر 

d.  أية استعراضسنوات السابقة، أو ال يتم  فقط التقديرات اإلجمالية لإلنفاق عن الاستعراضآال، يتم 
 تقديرات

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

ما هي أحدث سنة واردة في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها، تعكس بياناتها جميع األرقام الفعلية  .25
 لإلنفاق؟ 

a.  2 –س م (قبل سنتين من سنة الموازنة( 

b.  3 –س م (قبل ثالث سنوات من سنة الموازنة( 

c.  3 –س م (قبل السنة( 

d. ال يوجد في الموازنة أو الوثائق الداعمة أية أرقام فعلية حول جميع النفقات 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

الموازنة، إذا دعت الحاجة، آي َتْسُهَل مقارنتها هل يتم تعديل تقديرات اإلنفاق المتعلقة بالسنوات السابقة على سنة  .26
 مع تقديرات سنة الموازنة من ناحية التصنيف والعرض؟

 

a. نعم، يتم دومًا تعديل بيانات السنوات السابقة لتسهل مقارنتها مع أرقام سنة الموازنة 

b. نعم، يتم في معظم الحاالت تعديل بيانات السنوات السابقة لتسهيل المقارنة 

c. في بعض الحاالت تعديل بيانات السنوات السابقة لتسهيل المقارنة، ولكن توجد انحرافات آبيرة نعم، يتم 
 بين السنوات السابقة وسنة الموازنة

d.  آال، ال يتم تعديل بيانات السنوات السابقة لتسهيل المقارنة، أو ال يتم إيراد أية بيانات حول السنوات
 السابقة على سنة الموازنة

e. يرجى التوضيح(ة أخرى إجاب/ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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مثل ضريبة (هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها تحديد مختلف مصادر اإليرادات الضريبية  .27
 ؟)1 –س م (للسنة السابقة على سنة الموازنة ) الدخل أو ضريبة القيمة المضافة

 

a. آل على حدة) 1 –س م (لضريبية للسنة نعم، يتم تحديد جميع اإليرادات ا 

b.  آل على حدة، ولكن ليس جميعها) 1 –س م (يتم تحديد ثلثي اإليرادات الضريبية على األقل للسنة 

c.  آل على حدة) 1 –س م (يتم تحديد أقل ثلثي اإليرادات الضريبية للسنة 

d.  آل على حدة) 1 –س م (ال يتم تحديد أي من اإليرادات الضريبية للسنة 

e.  يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ينطبقال( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

مثل (هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها تحديد مختلف مصادر اإليرادات غير الضريبية  .28
 ؟)1 –س م (للسنة السابقة على سنة الموازنة ) المنح، دخل الملكية، مبيعات البضائع والخدمات

 

a.  آل على حدة) 1 –س م (تحديد جميع اإليرادات غير الضريبية للسنة نعم، يتم 

b.  آل على حدة، ولكن ليس جميعها) 1 –س م (يتم تحديد ثلثي اإليرادات غير الضريبية على األقل للسنة 

c.  آل على حدة) 1 –س م (يتم تحديد أقل من ثلثي اإليرادات غير الضريبية للسنة 

d. آل على حدة) 1 –س م (ريبية للسنة آال، ال يتم تحديد اإليرادات الض 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 تقديراتالموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها، آم عدد األشهر التي تنعكس بياناتها الفعلية في في  .29

 ؟ )1 –س م (اإليرادات للسنة 

 

a.  ستة أشهر أو ستعراضعن المعدالت األصلية المقّرة ال) 1 – م س(السنة يتم تحديث جميع تقديرات 

 أآثر من اإليرادات الفعلية

b.  عن المعدالت األصلية المقّرة، ولكنها تعكس أقل من ستة ) 1 –س م (السنة يتم تحديث جميع تقديرات
 أشهر من اإليرادات الفعلية

c.  ة المقّرة، لتعكس اإليرادات الفعليةعن المعدالت األصلي) 1 –س م (السنة يتم تحديث بعض تقديرات 

d.  عن المعدالت األصلية المقّرة، أو ال يتم إيراد أية تقديرات ) 1 –س م (السنة ال يتم تحديث تقديرات
 )1-س م(عن السنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

ة لها إيراد تقديرات إجمالية لإليرادات عن السنوات التي هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعم .30
 ؟) وما قبلها2 –أي السنة س م ( تسبق سنة الموازنة بأآثر من عام 

  

a.  إيراد تقديرات إجمالية لإليرادات عن السنوات التي تسبق سنة الموازنةنعم، يتم 

b.  ق سنة الموازنةإيراد تقديرات إجمالية لإليرادات عن السنوات التي تسبآال، ال يتم 

c. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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 من التقديرات  تقديرات أآثر تفصيال استعراضة لها هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعم .31
 ؟) وما قبلها2 –أي السنة س م ( اإلجمالية لإليرادات عن السنوات التي تسبق سنة الموازنة بأآثر من عام 

 

a.  إيراد مثل هذه التقديرات حول اإليرادات عن السنوات السابقة لكل إيراد على حدة وحسب نعم، يتم
 )ضريبية، غير ضريبية(تصنيف اإليرادات 

b.  ضريبية، غير ضريبية(إيراد مثل هذه التقديرات عن السنوات السابقة وفق تصنيف اإليرادات نعم، يتم( ،
 رادات فقطولكن لبعض مصادر اإلي

c.  إيراد مثل هذه التقديرات عن السنوات السابقة، ولكن فقط لبعض مصادر اإليراداتنعم، يتم 

d.  إيراد فقط التقديرات اإلجمالية لإليرادات عن السنوات السابقة، أو ال يتم إيراد أية تقديراتآال، يتم 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

حدث سنة واردة في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها، ، تعكس بياناتها جميع األرقام الفعلية ما هي أ .32
 لإليرادات؟

 

a.  2 –س م (قبل سنتين من سنة الموازنة( 

b.  3 –س م (قبل ثالث سنوات من سنة الموازنة( 

c.  3 –س م (قبل السنة( 

d.  قام فعلية حول جميع االيراداتأية أرال يوجد في الموازنة أو الوثائق الداعمة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 )1-س م ( حول الدين الحكومي للسنة لوثائق الداعمة لها إيراد بيانات هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من ا .33

 

a. 1-س م (لسنة  الدين الحكومي ل وترآيبة  تفصيلية حول حجم إيراد بيانات نعم، يتم( 

b.  هذا الدينحول مكونات  حول حجم الدين الحكومي، ولكن يتم استبعاد تفاصيل هامة نعم، يتم إيراد بيانات 

c. تتعلق بحجم الدين فقطنعم، ولكن البيانات  

d.  1-س م ( حول الدين الحكومي للسنة إيراد  بيانات آال، ال يتم( 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

و تعليقأ/تنويه و
 

 

 

ما هي أحدث سنة واردة في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها، وتعكس بياناتها أرقامًا فعلية للدين  .34
 الحكومي ؟

 

a.  2 –س م (قبل سنتين من سنة الموازنة( 

b.  3 –س م (قبل ثالث سنوات من سنة الموازنة( 

c.  3 –س م (قبل السنة( 

d. ئق الداعمة أية أرقام فعلية حول الدين الحكوميال يوجد في الموازنة أو الوثا 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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  الشمولية
 معلومات، تخص على األقل سنة الموازنة، استعراضهل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها  .35

 ؟)لحق الموازنةم (حول التمويالت اإلضافية في الموازنة
 

a.  معلومات تفصيلية حول التمويالت اإلضافية، وهي تشمل شروحا مفصلة وتقديرات استعراضنعم، يتم 
 آمية

b.  معلومات تبين التمويالت اإلضافية األساسية، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيلاستعراضنعم، يتم  

c.  بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةاستعراضنعم، يتم  

d. معلومات حول التمويالت اإلضافيةاستعراض، ال يتم آال  

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

الموازنة،  معلومات، تخص على األقل سنة استعراض هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها .36
 حول التحويالت بين المؤسسات الحكومية

 

a.  وهي تشمل شروحات حول التحويالت بين المؤسسات الحكومية،  معلومات تفصيلية استعراضنعم، يتم
 وتقديرات آمية

b.  معلومات تبين التحويالت األساسية، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيلاستعراضنعم، يتم  

c.  بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةاستعراضنعم، يتم  

d.  التحويالت بين المؤسسات الحكوميةحول  معلومات استعراضآال، ال يتم 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 معلومات، تخص على األقل سنة الموازنة، استعراضم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها هل يت .37
 حول التحويالت إلى شرآات القطاع العام

 

a.  وهي تشمل شرححول التحويالت إلى شرآات القطاع العام، مات تفصيلية  معلواستعراضنعم، يتم 

 وتقديرات آمية

b.  ولكن ُتستبَعد بعض  إلى شرآات القطاع العام معلومات تبين التحويالت األساسيةاستعراضنعم، يتم ،
 التفاصيل

c.  بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةاستعراضنعم، يتم  

d.  التحويالت بين المؤسسات الحكومية معلومات حول استعراضآال، ال يتم 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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 معلومات، تخص على األقل سنة الموازنة، استعراضنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها هل يتم في المواز .38
 حول النشاطات شبه الضريبية 

 

a.  وتقديرات آميةوهي تشمل شروححول النشاطات شبه الضريبية، ات تفصيلية  معلوماستعراضنعم، يتم  

b.  األساسية، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيلالنشاطات شبه الضريبية معلومات تبين استعراضنعم، يتم  

c.  بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةاستعراضنعم، يتم  

d.  شبه الضريبيةالنشاطات معلومات حول  استعراضآال، ال يتم 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 معلومات حول األصول المالية المملوآة استعراضهل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها  .39
 للحكومة؟

   

a.  ائم باألصول وهي تشمل قوحول األصول المالية للحكومة،  معلومات تفصيلية استعراضنعم، يتم
 المذآورة، ومناقشة ألغراضها، وتقديرات لقيمها السوقية

b.  األساسية، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيلالمعلومات معلومات تبين استعراضنعم، يتم  

c.  بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةاستعراضنعم، يتم  

d.  األصول المالية للحكومة معلومات حول استعراضآال، ال يتم 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 معلومات حول األصول غير المالية استعراضهل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها  .40
 المملوآة للحكومة؟

   

b.  باألصول وهي تشمل قوائم حول األصول غير المالية للحكومة،  معلومات تفصيلية استعراضنعم، يتم
 )إن أمكن( المذآورة، ومناقشة ألغراضها،و تقديرات لقيمها السوقية

c.  األساسية، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيلاألصول معلومات تبين استعراضنعم، يتم  

d.  بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةاستعراضنعم، يتم  

e.  مةاألصول المالية للحكو معلومات حول استعراضآال، ال يتم 

a. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 معلومات، تخص على األقل سنة الموازنة، استعراضهل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها  .41
  النفقات غير المسددة؟ حول

 

a.  ل شروحا مفصلة وتقديرات وهي تشمحول النفقات غير المسددة،  معلومات تفصيلية استعراضنعم، يتم
 آمية

b.  األساسية، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيلالنفقات غير المسددة معلومات تبين استعراضنعم، يتم  

c.  بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةاستعراضنعم، يتم  

d.  النفقات غير المسددة معلومات حول استعراضآال، ال يتم 

e. وضيحيرجى الت(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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مثل ( معلومات حول االلتزامات الطارئة استعراضهل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها  .42
 ؟)ضمانات القروض الحكومية

 

a.  وهي تشمل شروحا مفصلة وتقديرات حول االلتزامات الطارئة،  معلومات تفصيلية استعراضنعم، يتم
 آمية

b. األساسية، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيلااللتزامات الطارئة معلومات تبين استعراضم نعم، يت  

c.  بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةاستعراضنعم، يتم  

d.  االلتزامات الطارئة معلومات حول استعراضآال، ال يتم 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

مثل ( معلومات حول االلتزامات المستقبلية استعراضفي الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها هل يتم  .43
 ؟)تقاعد الموظفين الحكوميين

 

a.  وهي تشمل شروحا مفصلة  وتقديرات حول االلتزامات المستقبلية،  معلومات تفصيلية استعراضنعم، يتم
 آمية

b.  األساسية، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيلزامات المستقبلية االلت معلومات تبين استعراضنعم، يتم 

c.  بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةاستعراضنعم، يتم  

d.  االلتزامات المستقبلية معلومات حول استعراضآال، ال يتم 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 أي من الوثائق الداعمة لها تقديم تفاصيل حول مصادر مساعدات المانحين، النقدية هل يتم في الموازنة الحكومية أو .44
 والعينية؟

 

a. يتم تحديد جميع مصادر مساعدات المانحين، آل على حدة 

b. يتم تحديد على األقل ثلثي مصادر مساعدات المانحين، آل على حدة 

c. يتم تحديد أقل من ثلثي مصادر مساعدات المانحين، آل على حدة 

d. يتم تحديد أية مصادر لمساعدات المانحين، آل على حدةال  

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها إيراد معلومات، تخص سنة الموازنة على األقل، حول  .45
 النفقات الضريبية؟

 

a.  وتقديرات آميةوهي تشمل شرححول النفقات الضريبية، تفصيلية نعم، يتم إيراد معلومات  

b.  ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيلالنفقات الضريبية األساسيةنعم، يتم إيراد معلومات تبين ، 

c. نعم، يتم إيراد بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d.  النفقات الضريبيةآال، ال يتم إيراد معلومات حول 

e. يرجى التوضيح(بة أخرى إجا/ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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 هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها تحديد جميع اإليرادات المخصصة؟ .46

 

a.  آل على حدةاإليرادات المخصصةيتم تحديد جميع ، 

b.  آل على حدة ولكن ليس آلهااإليرادات المخصصةيتم تحديد على األقل ثلثي ، 

c. آل على حدةاإليرادات المخصصةيد أقل من ثلثي يتم تحد ، 

d.  آل على حدةاإليرادات المخصصةال يتم تحديد أية ، 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

ما هي نسبة نفقات الموازنة المخصصة لإلنفاق على البنود السرية المتعلقة مثًال باألمن القومي واالستخبارات  .47
 سكرية؟ الع

 

a. 1 %أو أقل من نفقات الموازنة يخصص للبنود السرية 

b. 3 % من نفقات الموازنة يخصص للبنود السرية%) 1ولكن أآثر من (أو أقل 

c. 8 % من نفقات الموازنة يخصص للبنود السرية%) 3ولكن أآثر من (أو أقل 

d.  فة للجمهورمن نفقات الموازنة يخصص للبنود السرية، أو أن النسبة غير معرو% 8أآثر من 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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  توصيف الموازنة والرقابة على أدائها
هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها شرح آيفية ربط الموازنة المقترحة مع أهداف السياسة  .48

 ، خالل سنة الموازنة؟)أو التصنيف الوظيفي(ة الحكومية المعلنة، حسب الوحدات اإلداري

 

a.  حول آيفية ربط الموازنة مع أهداف السياسة الحكومية المعلنة، حسب نعم، يتم إيراد معلومات تفصيلية
 وهي تشمل شروحات وتقديرات آمية، )أو التصنيف الوظيفي(الوحدات اإلدارية 

b.  ولكن ُتستبَعد بعض ات األساسية والموازنةالربط بين أهداف السياسنعم، يتم إيراد معلومات تبين ،
 التفاصيل

c. نعم، يتم إيراد بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d.  آيفية ربط الموازنة مع أهداف السياسة الحكومية المعلنةآال، ال يتم إيراد معلومات حول 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

م في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها شرح آيفية ربط الموازنة المقترحة مع أهداف السياسة هل يت .49
 ؟ )على األقل سنتين بعد سنة الموازنة(الحكومية المعلنة، لعدة سنوات 

  

a.  لعدة حول آيفية ربط الموازنة مع أهداف السياسة الحكومية المعلنةنعم، يتم إيراد معلومات تفصيلية 
 وهي تشمل شروحات وتقديرات آميةسنوات، 

b.  ولكن ُتستبَعد بعض الربط بين أهداف السياسات األساسية والموازنةنعم، يتم إيراد معلومات تبين ،
 التفاصيل

c. نعم، يتم إيراد بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d.  اف السياسة الحكومية المعلنة لعدة سنواتآيفية ربط الموازنة مع أهدآال، ال يتم إيراد معلومات حول 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

مثل عدد (هل يتم في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها إيراد بيانات غير مالية حول برامج اإلنفاق  .50
 ؟)المستفيدين

 

a.  لبرامجاجميع بيانات غير مالية حول يتم إيراد 

b.  ولكن ليس آلهابيانات غير مالية حول برامج تمثل ثلثي برامج اإلنفاق في الموازنة على األقل، يتم إيراد 

c.  بيانات غير مالية حول برامج تمثل أقل من ثلثي اإلنفاقيتم إيراد 

d.  بيانات غير ماليةال يتم تحديد أية 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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 هل البيانات غير المالية الواردة في الموازنة مفيدة في تقييم أداء برامج اإلنفاق المعنية؟  .51

 

a. البيانات غير المالية مفيدة جدًا في تقييم أداء البرامج 

b. في تقييم أداء البرامج مفيدةغالبا   البيانات غير المالية  

c. لبرامجالبيانات غير المالية مفيدة بعض الشيء في تقييم أداء ا 

d. ال يتم إيراد أية بيانات غير مالية، أو أنها غير مفيدة في تقييم أداء البرامج 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 هل تتضمن الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها مؤشرات حول أداء برامج اإلنفاق؟ .52

 

a. برامج اإلنفاقيتم إيراد مؤشرات أداء لجميع  

b. يتم إيراد مؤشرات أداء لبرامج تمثل ثلثي نفقات الموازنة على األقل، ولكن ليس آلها 

c. يتم إيراد مؤشرات أداء لبرامج تمثل أقل من ثلثي نفقات الموازنة 

d. ال يتم إيراد أية مؤشرات أداء لبرامج اإلنفاق 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 ؟  المرجوةبشكل تستطيع معه تقييم مدى التقدم الحاصل في تحقيق أهداف السياساتمصممة  مؤشرات األداء هل  .53

 

a. جميع مؤشرات األداء مصممة بشكل جيد 

b. معظم مؤشرات األداء مصممة بشكل جيد 

c. ء مصممة بشكل جيد، ولكن معظمها غير مصمم جيدا بعض مؤشرات األدا 

d. لبرامج، أو أنها غير مصممة بشكل جيدء ا حول أداال توجد أية مؤشرات 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

هل يتم استخدام مؤشرات األداء بالترابط مع أهداف األداء المذآورة في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق  .54
 الداعمة لها؟

 

a.  األداءجميع مؤشرات األداء تستخدم بالترابط مع أهداف 

b. معظم مؤشرات األداء تستخدم بالترابط مع أهداف األداء 

c. بعض مؤشرات األداء تستخدم بالترابط مع أهداف األداء، ولكن معظمها ال يستخدم آذلك 

d. ال يتم استخدام أية مؤشرات أداء بالترابط مع أهداف األداء 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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سواء اقتراحات أم (م في الموازنة الحكومية أو أي من الوثائق الداعمة لها إيراد معلومات حول السياسات هل يت .55
 لسنة الموازنة على األقل، والتي تخدم بشكل مباشر الفئات األشد فقرًا من السكان؟ ) التزامات فعلية

 

a.  وهي تشمل شروحات ة الفقر، حول السياسات الهادفة إلى تخفيف حدنعم، يتم إيراد معلومات تفصيلية
 وتقديرات آمية

b.  ولكن ُتستبَعد بعض تأثير السياسات األساسية الهادفة إلى تخفيف الفقرنعم، يتم إيراد معلومات تبين ،
 التفاصيل

c. نعم، يتم إيراد بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d. ف حدة الفقر السياسات الهادفة إلى تخفيآال، ال يتم إيراد معلومات حول 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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  معلومات أساسية إضافية حول تحليل الموازنة والرقابة عليها
وليس ثمة ضرورة إلدراج . الرجاء االنتباه إلى أن أسئلة هذا القسم ترآز على المعلومات التي تتوفر بشكل عام للجمهور

ت في مشروع الموازنة الحكومية أو الوثائق الداعمة، ولكنها يمكن أن ترد في وثائق أخرى تصدرها مثل هذه المعلوما
 السلطة التنفيذية

 

 ؟اتهل تضع الحكومة في متناول الجمهور وصفًا لجدول معدل الضرائب والرسوم لجميع مصادر اإليراد .56
 

a.  وهي تشمل شروحات وتقديرات ، ومجدول معدل الضرائب والرسحول نعم، يتم إيراد معلومات تفصيلية
 آمية

b.  ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيلضرائب ورسوم مصادر اإليراد األساسيةنعم، يتم إيراد معلومات تبين ، 

c. نعم، يتم إيراد بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d. هذه الجوانبآال، ال يتم إيراد معلومات حول  

e. يحيرجى التوض(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 هل تضع الحكومة في متناول الجمهور تحليًال لتوزيع العبء الضريبي؟ .57

 

a. نعم، يتم تقديم تحليل تفصيلي حول توزيع العبء الضريبي، وهو يشمل شروحات وتقديرات آمية 

b. نعم، يتم تقديم تحليل يبين الجوانب األساسية لتوزيع العبء، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيل 

c. نعم، يتم تقديم بعض التحليالت، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d. ال يتم تقديم أية تحليالت حول توزيع العبء الضريبي 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

  الحكومة في متناول الجمهور شرحًا للشروط المرافقة للمساعدات التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية؟هل تضع .58

 

a.  وهي تشمل شروحات ، شروط مساعدات المؤسسات المالية الدوليةحول نعم، يتم إيراد معلومات تفصيلية
 وتقديرات آمية

b. نعم، يتم إيراد معلومات، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيل 

c. يتم إيراد بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةنعم ، 

d. شروط مساعدات المؤسسات المالية الدولية آال، ال يتم إيراد معلومات حول 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 هل تضع الحكومة في متناول الجمهور شرحًا لشروط مساعدات الدول المانحة؟ .59

 

a.  ،وهي تشمل شروحات وتقديرات ، شروط مساعدات الدول المانحةحول يتم إيراد معلومات تفصيلية نعم
 آمية

b. نعم، يتم إيراد معلومات، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيل 

c. نعم، يتم إيراد بعض المعلومات، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d. شروط مساعدات الدول المانحة آال، ال يتم إيراد معلومات حول 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى / ينطبقال( 

  

أو تعليق/تنويه و
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 هل تضع الحكومة في متناول الجمهور ملخصًا يصف الموازنة ومشاريعها؟ .60

 

a. نعم، تقدم ملخصًا غنيًا جدًا بالمعلومات 

b. نعم، تقدم ملخصًا يقدم معلومات معقولة 

c. نعم، ولكن الملخص ال يقدم معلومات مفيدة آثيرًا 

d. أي ملخص من هذا القبيلآال، ال تقدم  

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

أو بعض النصوص غير الفنية التي تصف الموازنة ومشاريعها وُتوّجه إلى " موازنة المواطن"هل تنشر الحكومة  .61
 الجمهور العريض 

 

a. نعم، تنشر موازنة المواطن وهي غنية جدًا بالمعلومات 

b. موازنة المواطن وهي تقدم معلومات معقولةنعم، تنشر  

c. نعم، تنشر ولكنها ال تقدم معلومات مفيدة آثيرًا 

d. آال، ال تنشر أية موازنة للمواطن 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 ة والوثائق األخرىهل تضع الحكومة في متناول الجمهور تعاريف غير فنية للمصطلحات المستخدمة في الموازن .62

 ؟)مثل ملحق خاص بذلك(ذات الصلة 
 

a. نعم، يتم نشر تعاريف شاملة لمصطلحات الموازنة 

b. نعم، يتم نشر بعض التعاريف، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيل 

c. نعم، يتم نشر بعض التعاريف، ولكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d. ال، ال يتم نشر التعاريف 

e. توضيحيرجى ال(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 هل تضع الحكومة في متناول الجمهور ملخصًا عن عملية إعداد الموازنة؟ .63

 

a. نعم، وهو يتضمن موجزًا غنيًا بالمعلومات عن عملية إعداد الموازنة 

b. نعم، وهو يتضمن موجزًا عن عملية إعداد الموازنة فيه معلومات معقولة 

c. ازنة ليس غنيًا بالمعلوماتنعم، ولكن موجز عملية إعداد المو 

d. آال، ال تتضمن موجزًا عن عملية إعداد الموازنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
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 هل يسمح القانون للمواطنين باالطالع على المعلومات الحكومية بما فيها بيانات الموازنة؟ .64

 

a. ع المواطنون عمومًا الحصول فعليًا على المعلومات نعم، هذا الحق منصوص عليه بالقانون، ويستطي
 الحكومية، بما فيها بيانات الموازنة

b.  نعم، هذا الحق منصوص عليه بالقانون، ولكن ال يسمح أحيانًا للمواطنين بالحصول فعليًا على المعلومات
 الحكومية، بما فيها بيانات الموازنة

c. يل على المواطنين، غالبًا أو دومًا، الحصول فعليًا نعم، هذا الحق منصوص عليه بالقانون، ولكن يستح
 على المعلومات الحكومية، بما فيها بيانات الموازنة

d.  آال، هذا الحق باالطالع على المعلومات الحكومية غير منصوص عليه بالقانون، أو أن هذا الحق ال
 يشمل االطالع على بيانات الموازنة

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

هل يستطيع المواطنون فعليًا الحصول على معلومات مالية حول النفقات المتعلقة ببرامج محددة، وبتفصيل أآبر  .65
 ؟)من إحدى الوزارات مثًال(بكثير من القيم اإلجمالية الواردة في مشروع الموازنة الحكومية، إذا طلبوها 

  

a. متوفرة للجمهور حول جميع البرامج باستثناء البرامج المتعلقة فعليًا، هناك معلومات شديدة التفصيل 
 باألمن القومي أو االستخبارات العسكرية

b.  فعليًا، هناك معلومات شديدة التفصيل متوفرة للجمهور حول برامج تمثل ثلثي النفقات على األقل، ولكن
 ليس آلها

c. ثلثي النفقاتمن امج تمثل أقل فعليًا، هناك معلومات شديدة التفصيل متوفرة للجمهور حول بر 

d. فعليًا، ال توجد أية معلومات شديدة التفصيل متوفرة للجمهور حول نفقات الموازنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

د عد(هل يستطيع المواطنون فعليًا الحصول على معلومات غير مالية حول النفقات المتعلقة ببرامج محددة  .66
، وبتفصيل أآبر بكثير من القيم اإلجمالية الواردة في )إلخ..  من البرنامج، عدد األشخاص العاملين فيه نالمستفيدي

 ؟)من إحدى الوزارات مثًال(مشروع الموازنة الحكومية، إذا طلبوها 
  

a. اء البرامج فعليًا، هناك معلومات غير مالية شديدة التفصيل متوفرة للجمهور حول جميع البرامج باستثن
 المتعلقة باألمن القومي أو االستخبارات العسكرية

b.  فعليًا، هناك معلومات غير مالية شديدة التفصيل متوفرة للجمهور حول برامج تمثل ثلثي النفقات على
 األقل، ولكن ليس آلها

c.  ي النفقاتثلثمن فعليًا، هناك معلومات غير مالية شديدة التفصيل متوفرة للجمهور حول برامج تمثل أقل 

d. فعليًا، ال توجد أية معلومات غير مالية شديدة التفصيل متوفرة للجمهور حول نفقات الموازنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28
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  عملية الموازنة

  صياغة الحكومة للموازنة
 ؟مسبقا ، أي قبل موعد نشرها؟ وما هو طول تلك الفترةيخ نشر الموازنة هل يتم إعالن تار .67
 

a. دائمر الموازنة منصوص عليه بموجب قانون تاريخ نش 

b. تعلن الحكومة تاريخ نشر الموازنة قبل شهرين على األقل من موعد نشرها 

c.  شرهاشهرين، ولكن أآثر من شهر من موعد نمن تعلن الحكومة تاريخ نشر الموازنة قبل أقل 

d. تعلن الحكومة تاريخ نشر الموازنة قبل أسبوعين أو أقل من موعد نشرها، أو ال تعلنه إطالقًا 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 هل تضع الحكومة في متناول الجمهور برنامجها الزمني لعملية إعداد الموازنة؟ .68

 

a. لى الجمهور زمني تفصيلي عجنعم، يتم نشر برنام 

b. نعم، يتم نشر برنامج زمني، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيل 

c. نعم، يتم نشر برنامج زمني، ولكنه يفتقر إلى تفاصيل هامة 

d. آال، ال يتم نشر برنامج زمني لعملية إعداد الموازنة على الجمهور 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 ببرنامجها الزمني لعملية إعداد ونشر الموازنة؟هل تلتزم الحكومة  .69

 

a. تلتزم الحكومة بالمواعيد المثبتة في برنامجها الزمني 

b. تلتزم الحكومة بمعظم المواعيد الرئيسية في برنامجها الزمني 

c. تجد الحكومة صعوبة في االلتزام بمعظم المواعيد في برنامجها الزمني 

d.  برنامجها الزمني، أو تنشر البرنامج المذآور على الجمهورال تلتزم الحكومة بالمواعيد المثبتة في 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 هل تجري الحكومة مشاورات مع أعضاء في الهيئة التشريعية أثناء قيامها بتحديد أولويات الموازنة؟ .70

 

a. الهيئة التشريعيةء نعم، تجري الحكومة مشاورات واسعة مع عدد آبير من أعضا 

b. ءنعم، تجري الحكومة مشاورات مع عدد من  أعضاء الهيئة التشريعية ، ولكن يتم استبعاد بعض األعضا 
  األساسيين

c. نعم، تجري الحكومة مشاورات محدودة للغاية، تشمل عددًا قليًال من المشرعين 

d.  أثناء قيامها بتحديد أولويات الموازنة العادية أعضاء الهيئة التشريعية والحاألآال، ال تشاور الحكومة في 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 

 

 

 

 30



 هل تجري الحكومة مشاورات مع الجمهور أثناء قيامها بتحديد أولويات الموازنة؟ .71

 

a. ات واسعة مع عدد آبير من القواعد  االنتخابيةنعم، تجري الحكومة مشاور 

b. الهامةاورات مع عدد من القواعد االنتخابية، ولكن يتم استبعاد بعض القواعد شنعم، تجري الحكومة م  

c. نعم، تجري الحكومة مشاورات محدودة للغاية، تشمل عددًا قليًال من الناخبين 

d. آال، ال تشاور الحكومة بالحالة العادية الناخبين أثناء قيامها بتحديد أولويات الموازنة 

e. لتوضيحيرجى ا(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

  

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

  للموازنة على الجمهور؟بيان ما قبل الموازنة كومة متى تنشر الح .72

 

a.  قبل أربعة أشهر على األقل من بداية سنة الموازنةبيان ما قبل الموازنة  تنشر الحكومة 

b.  كن أقل من أربعة ول(قبل شهرين على األقل من بداية سنة الموازنة بيان ما قبل الموازنة  تنشر الحكومة
 )أشهر

c.  لكنه ينشر قبل أقل من شهرين من بداية سنة الموازنةبيان ما قبل الموازنة  تنشر الحكومة ، 

d.  بيان ما قبل الموازنة  ال تنشر الحكومة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 ؟طار الكلي والمالي  للحكومة واالقتصادللموازنة وصفًا لإلبيان ما قبل الموازنة  هل يتضمن  .73
 

a.  للسياسات الحكومية االقتصادية الكلية والضريبية، وهو يشمل بيان ما قبل الموازنة  نعم، يتم تقديم
 شروحات وتقديرات آمية

b.  نعم، يتم تقديم شرح يبين المعالم األساسية للهيكلية االقتصادية الكلية والضريبية، ولكن ُتستبَعد بعض
 يلالتفاص

c. نعم، يتم تقديم بعض الشروح، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d. لموازنة على الجمهورن الحكومة ال تنشر  البيان التمهيدي لآال، ال يتم تقديم شرح، أو أ 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

ات الحكومية التي توّجه عملية إعداد التقديرات التفصيلية  عرضًا للسياسات واألولوي  بيان ما قبل الموازنةهل يتضمن  .74
 للموازنة القادمة؟

 

a. وتقديرات آميةولويات الحكومية، وهو يشمل شرحا نعم، يتم تقديم شرح تفصيلي للسياسات واأل  

b. نعم، يتم تقديم شرح يبين المعالم األساسية للسياسات واألولويات الحكومية، ولكن ُتستبَعد بعض التفاصيل 

c. نعم، يتم تقديم بعض الشروح، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d. لجمهورلبيان التمهيدي على الموازنة لآال، ال يتم تقديم شرح، أو أن الحكومة ال تنشر ا 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
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  إقرار الموازنة في البرلمان
 نة الموازنة تستلم الهيئة التشريعية مشروع الموازنة؟قبل آم من الوقت قبل بداية س .75

 

a. تستلم الهيئة التشريعية الموازنة قبل ثالثة أشهر على األقل من بداية سنة الموازنة 

b.  تستلم الهيئة التشريعية الموازنة قبل ستة أسابيع على األقل من بداية سنة الموازنة، ولكن قبل أقل من ثالثة
 أشهر

c. يعية الموازنة قبل أقل من ستة أسابيع من بداية سنة الموازنةتستلم الهيئة التشر 

d. ال تستلم الهيئة التشريعية الموازنة قبل بداية سنة الموازنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 لضريبي المعروض والي جلسات استماع علنية حول اإلطار  االقتصادي الكتشريعية بعقد) أو لجان(هل تقوم لجنة  .76

 في الموازنة، ويتم خاللها االستماع إلى شهادات السلطة التنفيذية والجمهور؟

 

a. ويتم خاللها االستماع إلى شهادات د جلسات استماع عامة حول اإلطار االقتصادي والضريبينعم، يتم عق ،
 السلطة التنفيذية وعدد آبير من الناخبين

b. االستماع إلى السلطة التنفيذية وبعض الناخبيننعم، يتم عقد جلسات، يتم خاللها  

c.  نعم، يتم عقد جلسات، يتم خاللها االستماع إلى السلطة التنفيذية، ولكن ال تعرض فيها وجهات نظر الجمهور
 أبدًا

d. يتم خاللها االستماع إلى شهادات تم عقد جلسات استماع حول اإلطار االقتصادي والضريبيآال، ال ي ،
  والجمهورالسلطة التنفيذية

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 بعقد جلسات استماع علنية حول الموازنات الفردية لوحدات اإلدارة الحكومية ةتشريعي) أو لجان(هل تقوم لجنة  .77
 ، ويتم خاللها االستماع إلى شهادات السلطة التنفيذية؟)وزارات، مديريات، هيئات(المرآزية 

 

a.  نعم، يتم عقد جلسات استماع علنية واسعة حول موازنات الوحدات اإلدارية، ويتم خاللها االستماع إلى
 شهادات السلطة التنفيذية

b. نعم، يتم عقد جلسات استماع للوحدات اإلدارية الرئيسية، يتم خاللها االستماع إلى شهادات السلطة التنفيذية 

c. ماع، يتم خاللها االستماع إلى شهادات السلطة التنفيذيةنعم، يتم عقد عدد محدود من جلسات االست 

d.  آال، ال يتم عقد جلسات استماع حول موازنات الوحدات اإلدارية، يتم خاللها االستماع إلى شهادات السلطة
 التنفيذية

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
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د جلسات استماع علنية حول الموازنات الفردية لوحدات اإلدارة الحكومية  بعقةتشريعي) ) أو لجان(هل تقوم لجنة  .78
 ، ويتم خاللها االستماع إلى شهادات الجمهور؟)وزارات، مديريات، هيئات(المرآزية 

 

a.  نعم، يتم عقد جلسات استماع علنية واسعة حول موازنات الوحدات اإلدارية، ويتم خاللها االستماع إلى
 شهادات الجمهور

b. ،يتم عقد جلسات استماع للوحدات اإلدارية الرئيسية، يتم خاللها االستماع إلى شهادات الجمهورنعم  

c. نعم، يتم عقد عدد محدود من جلسات االستماع، يتم خاللها االستماع إلى شهادات الجمهور 

d. ات آال، ال يتم عقد جلسات استماع حول موازنات الوحدات اإلدارية، يتم خاللها االستماع إلى شهاد
 الجمهور

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

  التي تعقد جلسات عامة العلنية بنشر تقارير للجمهور حول هذه الجلسات؟ةتشريعيال هل تقوم اللجنة  .79

 

a. نةنعم، تقوم اللجنة بنشر تقارير غنية بالمعلومات، تتضمن جميع الشهادات المكتوبة المقدمة أمام اللج 

b. نعم، تقوم اللجنة بنشر تقارير، لكن تستبعد بعض التفاصيل 

c. نعم، تقوم اللجنة بنشر تقارير، لكنها ليست غنية بالمعلومات 

d. آال، ال تقوم اللجنة بنشر تقارير، أو أنها ال تعقد جلسات استماع علنية 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

طلب مثَل هذه المعلومات ما موازنة، إذا للة تفاصيل إضافية أو شروحًا أفضل حول أي مشروع هل تقدم الحكوم .80
 ؟)داخل البرلمانبمن فيهم األحزاب الصغيرة (الهيئة التشريعية أعضاٌء في 

 

a. تستجيب الحكومة إلى مثل هذه الطلبات ، وتقوم عمومًا بتقديم أجوبة مناسبة وفي الوقت المحدد 

b.  إلى مثل هذه الطلبات ، لكن أجوبتها تكون أحيانًا غير مناسبة وفي غير توقيتهاتستجيب الحكومة 

c. تستجيب الحكومة إلى مثل هذه الطلبات ، لكن أجوبتها غاليًا غير مناسبة وفي غير توقيتها 

d.  تستجيب الحكومة بشكل انتقائي، أو أنها تتجاهل مثل هذه الطلبات 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

بمعلومات تخص سنة الموازنة حول اإلنفاق على البنود السرية، ) أو اللجنة المخولة(د السلطة التشريعية هل يتم تزوي .81
 مثل األمن القومي واالستخبارات العسكرية؟

 

a. نعم، يتم تزويد السلطة التشريعية بمعلومات تفصيلية حول اإلنفاق على جميع البنود السرية 

b. م، يتم تزويد السلطة التشريعية بمعلومات حول اإلنفاق على البنود السرية، لكن تستبعد بعض التفاصيلنع 

c. يتم تزويد السلطة التشريعية بمعلومات حول اإلنفاق على البنود السرية، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة ، 

d.  البنود السريةآال، ال، يتم تزويد السلطة التشريعية بأية معلومات حول اإلنفاق على 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
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 ك السلطة التشريعية صالحية تعديل الموازنة المقدمة من قبل الحكومة؟هل تمل .82

 

a. نعم، تملك السلطة التشريعية صالحيات غير محدودة في تعديل الموازنة 

b. موازنة، مع بعض القيودنعم، تملك السلطة التشريعية صالحيات في تعديل ال 

c. نعم، تملك السلطة التشريعية صالحيات في تعديل الموازنة، لكن هذه الصالحيات محدودة جدًا 

d. آال، ال تملك السلطة التشريعية أية صالحيات في تعديل الموازنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

     

 

 

 موازنة اإلنفاق المقرة من قبل السلطة التشريعية ؟مة في ع التفاصيل المقدما هي أوس .83

 

a. تتضمن الموازنة المقّرة تفاصيل على مستوى البرامج 

b.  مثل األرقام (تتضمن الموازنة المقّرة األرقام اإلجمالية حسب التصنيف اإلداري إضافة إلى بعض التفاصيل
 )اإلجمالية لبعض األقسام الفرعية في البرامج الكبرى

c.  الموازنة المقّرة فقط األرقام اإلجمالية حسب التصنيف اإلداريتتضمن 

d. تتضمن الموازنة المقّرة معلومات أقل من األرقام اإلجمالية حسب التصنيف اإلداري 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
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  تنفيذ بنود الموازنة من قبل الحكومة
 اإلدارية المعنية، مبوبة حسب  الوحدات (هور حول اإلنفاق الفعلي تقارير للجمالسنة المالية خالل هل تصدر الحكومة  .84

 ؟) أو وظيفي/دي وتصنيف اقتصا
 

a. تصدر تقارير اإلنفاق الفعلي خالل السنة آل شهر على األقل 

b. تصدر تقارير اإلنفاق الفعلي خالل السنة آل فصل على األقل 

c. ل السنة آل نصف عام على األقلتصدر تقارير اإلنفاق الفعلي خال 

d. ال يتم إصدار أية تقارير حول اإلنفاق الفعلي خالل السنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 اإلدارية مبوبة حسب الوحدات(لصادرة خالل سنة الموازنة ما هي نسبة النفقات التي تغطيها تقارير اإلنفاق الفعلي ا .85
 خالل سنة الموازنة؟) أو وظيفي/ة، تصنيف اقتصادي والمعني

 

a. تغطي تقارير اإلنفاق الفعلي الصادرة خالل سنة الموازنة جميع النفقات 

b. تغطي تقارير اإلنفاق الفعلي الصادرة خالل سنة الموازنة ثلثي النفقات على األقل، ولكن ليس آلها 

c. نة أقل من ثلثي النفقاتتغطي تقارير اإلنفاق الفعلي الصادرة خالل سنة المواز 

d. ال يتم إصدار أية تقارير حول اإلنفاق الفعلي خالل السنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

هل تقوم التقارير الصادرة للجمهور خالل سنة الموازنة بمقارنة اإلنفاق الفعلي الذي تم حتى تاريخ اإلصدار مع  .86
 أو مع نفس الفترة من العام السابق؟) والواردة في الموازنة المقّرة(ة للفترة المعنية التقديرات األصلي

 

a. نعم، يجري عقد مقارنات لجميع النفقات 

b. نعم، يجري عقد مقارنات تغطي ثلثي النفقات على األقل، ولكن ليس آلها 

c. نعم، يجري عقد مقارنات تغطي أقل من ثلثي النفقات 

d.  ،أو ال يتم إصدار أية تقارير للجمهور خالل السنةآال، ال يتم عقد مقارنات 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

  تصدر الحكومة تقارير للجمهور خالل سنة الموازنة حول اإليرادات الفعلية حسب مصادر اإليراد؟آم مرة .87

 

a. راد آل شهر على األقلتصدر تقارير اإليرادات الفعلية خالل السنة حسب مصادر اإلي 

b. تصدر تقارير اإليرادات الفعلية خالل السنة آل فصل على األقل 

c. تصدر تقارير اإليرادات الفعلية خالل السنة آل نصف عام على األقل 

d. ال يتم إصدار تقارير حول اإليرادات الفعلية حسب مصادر اإليراد خالل السنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/وتنويه 
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 ما هي نسبة اإليرادات التي تغطيها التقارير الصادرة خالل سنة الموازنة حول اإليرادات الفعلية؟ .88

 

a. تغطي تقارير اإليرادات الفعلية الصادرة خالل سنة الموازنة جميع مصادر اإليرادات 

b. رادات على األقل، ولكن ليس تغطي تقارير اإليرادات الفعلية الصادرة خالل سنة الموازنة ثلثي مصادر اإلي
 آلها

c. تغطي تقارير اإليرادات الفعلية الصادرة خالل سنة الموازنة أقل من ثلثي مصادر اإليرادات 

d. ال يتم إصدار أية تقارير حول اإليرادات الفعلية خالل السنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 للجمهور خالل سنة الموازنة بمقارنة اإليرادات الفعلية التي تحققت حتى تاريخ اإلصدار هل تقوم التقارير الصادرة .89
 أو مع نفس الفترة من العام السابق؟) والواردة في الموازنة المقّرة(مع التقديرات األصلية للفترة المعنية 

 

a. نعم، يجري عقد مقارنات لجميع مصادر اإليرادات 

b. لثي مصادر اإليرادات على األقل، ولكن ليس آلهانعم، يجري عقد مقارنات تغطي ث 

c. نعم، يجري عقد مقارنات تغطي أقل من ثلثي مصادر اإليرادات 

d. آال، ال يتم عقد مقارنات، أو ال يتم إصدار أية تقارير للجمهور خالل السنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 جمهور خالل سنة الموازنة حول االقتراض الفعلي؟هل تصدر الحكومة تقارير لل .90

 

a. تصدر تقارير االقتراض الفعلي خالل السنة آل شهر على األقل 

b. تصدر تقارير االقتراض الفعلي خالل السنة آل فصل على األقل 

c. تصدر تقارير االقتراض الفعلي خالل السنة آل نصف عام على األقل 

d. ي خالل السنةال يتم إصدار تقارير حول االقتراض الفعل 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 خص سنة الموازنة حول ترآيبةهل تقدم التقارير الصادرة للجمهور خالل السنة حول االقتراض الفعلي معلومات ت .91

 ؟)معدالت الفائدة، مواعيد استحقاق الديون، العملة التي تسدد بها(الدين الحكومي 
 

a.  ،الدين الحكوميم تقديم معلومات تفصيلية حول ترآيبةيتنعم  

b. تستبعد بعض التفاصيلها الدين الحكومي، لكنم معلومات إضافية أساسية حول ترآيبةنعم، يتم تقدي  

c. الدين الحكومي، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة  معلومات إضافية حول ترآيبة نعم، يتم تقديم 

d. الدين الحكومي، أو ال تصدر تقارير خالل السنة حول ة حول ترآيبةتم تقديم معلومات إضافيآال، ال ي 
 االقتراض

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
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بالنسبة للتقارير الصادرة للجمهور خالل السنة حول اإلنفاق الفعلي، ما هو الزمن الفاصل بين الفترة التي يغطيها  .92
 ؟) أسابيع على انتهاء الفصل المعني4هل تصدر التقارير الفصلية بعد أقل من : مثال(صداره التقرير وبين تاريخ إ

 

a. تصدر التقارير بعد شهر أو أقل من نهاية الفترة المعنية 

b.  من نهاية الفترة المعنية) ولكن أآثر من شهر(تصدر التقارير بعد شهرين أو أقل 

c. ترة المعنيةتصدر التقارير بعد أآثر من شهرين من نهاية الف 

d. ال يتم إصدار تقارير خالل السنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

   

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

هل تصدر الحكومة للجمهور في منتصف العام عرضًا عامًا حول الموازنة يناقش التغيرات في المشهد االقتصادي منذ  .93
 تاريخ إقرار الموازنة؟

 

a.  تتضمن مراجعة التوقعات لكل السنة يالقتصاداألداء مناقشة شاملة لنعم، يتضمن عرض منتصف العام ،
 المالية وتأثيراتها على الموازنة

b.  لكنها تفتقر إلى بعض التفاصيلالقتصادي الألداء نعم، يتضمن عرض منتصف العام مناقشة ، 

c.  ة، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامالقتصادي الألداء نعم، يتضمن عرض منتصف العام مناقشة 
d.  أو أن الحكومة ال تصدر مثل هذا العرض القتصادي الألداء آال، ال يتضمن عرض منتصف العام مناقشة ،

 أبدًا

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

هل تصدر الحكومة للجمهور في منتصف العام عرضًا عامًا حول الموازنة يتضمن توقعات محدثة حول اإلنفاق  .94
 سنة الموازنة؟تخص 

 

a.  نعم، يتضمن عرض منتصف العام توقعات محدثة حول اإلنفاق لكامل السنة المالية، تقدم معلومات تفصيلية
 حول أسباب تغير التوقعات عن المستويات الموجودة في الموازنة المقّرة

b.  أسباب نعم، يتضمن عرض منتصف العام توقعات محدثة حول اإلنفاق، ولكنه يغفل بعض التفاصيل حول
 تغير التوقعات

c.  نعم، يتضمن عرض منتصف العام توقعات محدثة حول اإلنفاق، ولكنه يفتقر إلى تفاصيل هامة حول أسباب
 تغير التوقعات

d.  آال، ال يتضمن عرض منتصف العام توقعات محدثة حول اإلنفاق للسنة الحالية، أو أن الحكومة ال تصدر
 في منتصف العام عرضًا عامًا حول الموازنة

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 منتصف العام حول اإلنفاق؟تقرير ما هي أآثر التفاصيل يتم عرضها في  .95

 

a. يتضمن عرض منتصف العام تفاصيل اإلنفاق على مستوى البرامج 

b.  إضافة إلى ) يأو الوظيف(يتضمن عرض منتصف العام األرقام اإلجمالية للنفقات حسب التصنيف اإلداري
 )مثل األرقام اإلجمالية لبعض األقسام الفرعية في البرامج الكبرى(بعض التفاصيل 

c. أو الوظيفي( األرقام اإلجمالية حسب التصنيف اإلداري يتضمن عرض منتصف العام فقط( 

d.  أو (يتضمن عرض منتصف العام معلومات أقل من األرقام اإلجمالية للنفقات حسب التصنيف اإلداري
 ، أو أن الحكومة ال تصدر في منتصف العام عرضًا عامًا حول الموازنة)ظيفيالو

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
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هل تصدر الحكومة للجمهور في منتصف العام عرضًا عامًا حول الموازنة يتضمن توقعات محدثة حول اإليرادات  .96
  التي تخص سنة الموازنة؟

 

a. من عرض منتصف العام توقعات محدثة حول اإليرادات لكامل السنة المالية، تقدم معلومات نعم، يتض
 تفصيلية حول أسباب تغير التوقعات عن المستويات الموجودة في الموازنة المقّرة

b.  نعم، يتضمن عرض منتصف العام توقعات محدثة حول اإليرادات، ولكنه يغفل بعض التفاصيل حول
 أسباب تغير التوقعات

c.  نعم، يتضمن عرض منتصف العام توقعات محدثة حول اإليرادات، ولكنه يفتقر إلى تفاصيل هامة حول
 أسباب تغير التوقعات

d.  آال، ال يتضمن عرض منتصف العام توقعات محدثة حول اإليرادات للسنة الحالية، أو أن الحكومة ال
 تصدر في منتصف العام عرضًا عامًا حول الموازنة

e. يرجى التوضيح( أخرى إجابة/ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

هل تطلب الحكومة تدخل من السلطة التشريعية عندما تجري تحويالت مالية بين مخصصات الوحدات اإلدارية  .97
 ؟ )باستثناء الحاالت التي يكون فيها المبلغ المعني أقل من حد معين وفقًا لما هو محدد في القانون(

 

a. السلطة التشريعية قبل إجراء تحويالت مالية بين مخصصات الوحدات اإلدارية ةنعم، تطلب الحكومة موافق 
 في الموازنة

b.  ، البرلمان فرصة وهو ما يمنح نعم، تطلب الحكومة موافقة السلطة التشريعية قبل إجراء تحويالت مالية 
 االعتراض على، أو تعديل التغييرات المقترحة

c. هذه ويالت مالية ، ولكن فقط بعد إجراءيعية قبل إجراء تحنعم، تطلب الحكومة موافقة السلطة التشر 
 التحويالت المالية

d. آال، تجري الحكومة التحويالت المالية بين الوحدات اإلدارية بدون طلب موافقة السلطة التشريعية 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 تم فيها طرح عطاءات حكومية لشراء بضائع وخدمات بدون االلتزام هل جرت خالل العام الماضي حاالت موّثقة .98
 باإلجراءات العلنية والتنافسية؟

 

a.  طرح العطاءات  لإلجراءات العلنية والتنافسيةإتباعلم تسجل خالل العام الماضي أية حالة حول عدم  

b. افسية، ولكن تم تسجيل التزمت عمليات طرح العطاءات للبضائع والخدمات دومًا بإجراءات العلنية والتن
 بعض الخروقات

c.  التزمت العطاءات  لشراء البضائع والخدمات بإجراءات العلنية والتنافسية في العديد من الحاالت، ولكن تم
 تسجيل حاالت هامة من الخروقات

d. آال، العطاءات لشراء  البضائع والخدمات ليست علنية في الواقع 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/نويه وت
 

 

  بإقرار الموازنات التكميلية؟قوم السلطة التشريعية عادًةتمتى  .99

 

a.  يرجى (يتم إقرار الموازنات التكميلية قبل إنفاق األموال ، أو أن الحكومة نادرًا ما تقترح موازنات تكميلية
 )التوضيح

b.  تنفذ الموازنات التكميلية دون طلب موافقة يتم إقرار الموازنات التكميلية بعد إنفاق األموال ، أو أن الحكومة
 )يرجى التحديد( إطالقًا السلطة التشريعية

c. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

 أو تعليق/تنويه و
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 ما هو حجم الموازنات التكميلية التي تطلب موافقة السلطة التشريعية في معظم السنوات قياسًا بالموازنة األصلية؟ .100

  

a.  أو أقل من الموازنة األصلية% 2التكميلية تعادل عمومًا الموازنات 

b.  من الموازنة األصلية%) 5ولكن أقل من % (2الموازنات التكميلية تعادل عمومًا أآثر من 

c.  من الموازنة األصلية%) 10ولكن أقل من % (5الموازنات التكميلية تعادل عمومًا أآثر من 

d.  أآثر من الموازنة األصلية، أو ال تتوفر للجمهور معلومات أو % 10الموازنات التكميلية تعادل عمومًا
 آافية حول حجم الموازنات التكميلية

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 المالية األخرى التي لم يوضع لها غرض محدد في تمتى يوافق البرلمان على إنفاق اعتمادات الطوارئ أو االلتزاما .101
 ة؟الموازن

 

a.  تتم الموافقة على النفقات قبل إنفاق االعتمادات، أو أن الموازنة ال تتضمن اعتمادات طوارئ أو اعتمادات
 أخرى ليس لها غرض محدد

b. تتم الموافقة على النفقات بعد إنفاق االعتمادات، ولكن قبل نهاية السنة المالية 

c.  وازنة التالية مثًالفي الم(تتم الموافقة على النفقات بعد نهاية السنة المالية( 

d. تتم مثل هذه النفقات بدون موافقة البرلمان 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
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  ]للتدقيق[تقرير نهاية السنة والهيئة العليا للرقابة 
جمهور مرفقًا بوثيقة أخرى بعد آم من الوقت على انتهاء سنة الموازنة تقوم الحكومة بنشر تقرير نهاية السنة على ال .102

 تناقش النتائج الفعلية للموازنة خالل السنة المعنية؟

 

a. تنشر التقارير بعد ستة أشهر أو أقل من انتهاء السنة المالية 

b.  من انتهاء السنة المالية) ولكن بعد أآثر من ستة أشهر( شهرًا أو أقل 12تنشر التقارير بعد 

c.  من انتهاء السنة المالية شهرًا 12تنشر التقارير بعد أآثر من 

d. ال تقوم الحكومة بنشر تقرير نهاية السنة حول الموازنة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

، هل تخضع بيانات )يرجى التحديد أدناه(في تقرير نهاية السنة، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الحكومة للجمهور  .103
 ة إلى التدقيق؟النتائج الفعلية للموازن

 

a. نعم، تخضع جميع بيانات النتائج الفعلية للموازنة إلى التدقيق 

b. يخضع ثلثا بيانات النتائج الفعلية للموازنة على األقل إلى التدقيق، ولكن ليس آلها 

c. يخضع أقل من ثلثي بيانات النتائج الفعلية للموازنة إلى التدقيق 

d. ازنة إلى التدقيق، أو أنه ال يتم إصدار تقرير نهاية السنةال يخضع أي من بيانات النتائج الفعلية للمو 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

، شرحًا للفروق بين )يرجى التحديد أدناه(هل يقدم تقرير نهاية السنة، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الحكومة للجمهور  .104
 وبين النتائج الفعلية لإلنفاق؟) التي أقرها البرلمان خالل سنة الموازنةبما فيها التعديالت (األرقام المقّرة 

 

a. نعم، يتم تقديم شرح تفصيلي للفروق، وهو يشمل شروحات وتقديرات آمية 

b. نعم، يتم تقديم شرح يبين الفروق األساسية، ولكن تستبعد بعض التفاصيل 

c. نعم، يتم تقديم بعض الشروح، ولكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d. آال، ال يتم تقديم الشروح، أو ال يتم إصدار مثل هذا التقرير 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

ما هو مستوى التفاصيل التي يرآز عليها الشرح الوارد في تقرير نهاية السنة أو أية وثيقة أخرى تصدرها الحكومة  .105
 ق بين األرقام المقّرة في الموازنة والنتائج الفعلية لإلنفاق؟حول الفر) يرجى التحديد أدناه(للجمهور 

 

a. يرآز الشرح المتعلق بالفرق بين األرقام المقّرة والنتائج الفعلية لإلنفاق على مستوى البرامج 

b.  أو على مستوى أدنى من )أو الوظيفي(يرآز الشرح على األرقام اإلجمالية حسب التصنيف اإلداري ،
 ) على مستوى البرامج في جميع الحاالتولكن ليس(التفاصيل 

c.  أو الوظيفي(يرآز الشرح على مستوى أعلى من األرقام اإلجمالية حسب التصنيف اإلداري( 

d. ال يتم تقديم الشروح، أو ال يتم إصدار مثل هذا التقرير 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
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، شرحًا للفروق بين )يرجى التحديد أدناه(أية وثيقة أخرى تصدرها الحكومة للجمهور هل يقدم تقرير نهاية السنة، أو  .106
 وبين النتائج الفعلية لإليرادات؟) بما فيها التعديالت التي أقرها البرلمان خالل سنة الموازنة(األرقام المقّرة 

 

a. نعم، يتم تقديم شرح تفصيلي للفروق، وهو يشمل شروحات وتقديرات آمية 

b. م تقديم شرح يبين الفروق األساسية، ولكن تستبعد بعض التفاصيلنعم، يت 

c. نعم، يتم تقديم بعض الشروح، ولكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d. آال، ال يتم تقديم الشروح، أو ال يتم إصدار مثل هذا التقرير 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

، شرحًا للفروق بين )يرجى التحديد أدناه( أو أية وثيقة أخرى تصدرها الحكومة للجمهور هل يقدم تقرير نهاية السنة، .107
 التقديرات االقتصادية الكلية األصلية للسنة المالية وبين النتائج الفعلية لهذه السنة؟

 

a. نعم، يتم تقديم شرح تفصيلي للفروق، وهو يشمل شروحات وتقديرات آمية 

b. روق األساسية، ولكن تستبعد بعض التفاصيلنعم، يتم تقديم شرح يبين الف 

c. نعم، يتم تقديم بعض الشروح، ولكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d. آال، ال يتم تقديم الشروح، أو ال يتم إصدار مثل هذا التقرير 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

، شرحًا للفروق بين )يرجى التحديد أدناه(صدرها الحكومة للجمهور هل يقدم تقرير نهاية السنة، أو أية وثيقة أخرى ت .108
 التقديرات األصلية للبيانات غير المالية وبين النتائج الفعلية للسنة المالية؟

 

a. نعم، يتم تقديم شرح تفصيلي للفروق، وهو يشمل شروحات وتقديرات آمية 

b. ض التفاصيلنعم، يتم تقديم شرح يبين الفروق األساسية، ولكن تستبعد بع 

c. نعم، يتم تقديم بعض الشروح، ولكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d. آال، ال يتم تقديم الشروح، أو ال يتم إصدار مثل هذا التقرير 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

، شرحًا للفروق بين )التحديد أدناهيرجى (هل يقدم تقرير نهاية السنة، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الحكومة للجمهور  .109
 مؤشرات األداء األصلية وبين النتائج الفعلية؟

 

a. نعم، يتم تقديم شرح تفصيلي للفروق، وهو يشمل شروحات وتقديرات آمية 

b. نعم، يتم تقديم شرح يبين الفروق األساسية، ولكن تستبعد بعض التفاصيل 

c. يل هامةنعم، يتم تقديم بعض الشروح، ولكنها تفتقر إلى تفاص 

d. آال، ال يتم تقديم الشروح، أو ال يتم إصدار مثل هذا التقرير 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
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، شرحًا للفروق بين )يرجى التحديد أدناه(هل يقدم تقرير نهاية السنة، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الحكومة للجمهور  .110
  للفئات األشد فقرًا من السكان في البلد وبين النتائج الفعلية؟االعتمادات المقّرة المخصصة

 

a. نعم، يتم تقديم شرح تفصيلي للفروق، وهو يشمل شروحات وتقديرات آمية 

b. نعم، يتم تقديم شرح يبين الفروق األساسية، ولكن تستبعد بعض التفاصيل 

c. نعم، يتم تقديم بعض الشروح، ولكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d.  يتم تقديم الشروح، أو ال يتم إصدار مثل هذا التقريرآال، ال 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

، النتائج الحقيقية )يرجى التحديد أدناه(هل يظهر تقرير نهاية السنة، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الحكومة للجمهور  .111
 إلنفاق التمويالت اإلضافية في الموازنة؟

 

a. م، يتم تقديم معلومات تفصيلية حول النتائج الفعلية لالعتمادات اإلضافية، وهي تشمل شروحات نع
 وتقديرات آمية

b. نعم، يتم تقديم معلومات تبين القضايا األساسية، ولكن تستبعد بعض التفاصيل 

c. نعم، يتم تقديم بعض المعلومات، ولكنها تفتقر إلى تفاصيل هامة 

d.  حول النتائج الفعلية لالعتمادات اإلضافية، أو ال يتم إصدار مثل هذا التقريرآال، ال يتم تقديم معلومات 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

باستثناء  (المحليةبعد آم من الوقت على انتهاء السنة المالية يجري تدقيق األرقام النهائية إلنفاق الوحدات اإلدارية  .112
  ونشرها للجمهور؟)البرامج السرية

 

a. يتم نشر األرقام النهائية المدققة على الجمهور بعد ستة أشهر أو أقل من نهاية السنة المالية 

b.  من نهاية السنة ) ولكن بعد أآثر من ستة أشهر( شهرًا أو أقل 12يتم نشر األرقام النهائية المدققة بعد
 المالية

c.  شهرًا من نهاية السنة المالية 24 شهرًا، ولكن خالل 12يتم نشر األرقام النهائية المدققة بعد أآثر من  

d.  شهرًا من نهاية السنة المالية، أو أنها ال تنشر للجمهور24ال يتم إآمال األرقام النهائية المدققة خالل  

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

وتم نشر تقارير عنها للجمهور بعد سنتين من ) البرامج السريةباستثناء (ما هي نسبة النفقات التي خضعت للتدقيق  .113
 انتهاء السنة المالية؟

 

a. تم تدقيق جميع النفقات ونشر تقارير عنها للجمهور 

b. تم تدقيق نفقات تمثل ثلثي برامج اإلنفاق على األقل، ولكن ليس آلها 

c. تم تدقيق نفقات تمثل أقل من ثلثي برامج اإلنفاق 

d. قات، أو لم يتم نشر تقارير التدقيق للجمهورلم يتم تدقيق أية نف 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
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 هل تتضمن تقارير تدقيق نهاية العام الخاصة بنفقات الوحدات اإلدارية والتي نشرت للجمهور، ملخصًا شامًال؟ .114

 

a. جميع تقارير التدقيق تتضمن ملخصات شاملة 

b. يق تتضمن ملخصات شاملةمعظم تقارير التدق 

c. بعض تقارير التدقيق تتضمن ملخصات شاملة 

d. ال يتضمن أي من تقارير التدقيق ملخصات شاملة، أو ال يتم نشر مثل هذه التقارير للجمهور 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

قبل إعفاء رئيس الهيئة ) شريعية أو القضائية مثًالآالسلطة الت(هل يتطلب األمر موافقة سلطة أخرى غير الحكومة  .115
  من منصبه؟)رئيس ديوان المحاسبة( والتدقيق العليا للرقابة

 

a.  من منصبه إال من قبل البرلمان أو السلطة والتدقيق نعم، ال يجوز إعفاء رئيس الهيئة العليا للرقابة
 الموافقة النهائية قبل تنفيذ اإلعفاءالقضائية، أو أن البرلمان أو السلطة القضائية يجب أن يعطيا 

b. من منصبه بدون الحصول على الموافقة والتدقيق  ةآال، تستطيع الحكومة إعفاء رئيس الهيئة العليا للرقاب
 النهائية من السلطة القضائية أو البرلمان

c. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

  بنشر تقارير تدقيق االعتمادات اإلضافية في الموازنة للجمهور؟ والتدقيق بةهل تقوم الهيئة العليا للرقا .116

  

a. بنشر تقارير تدقيق جميع االعتمادات اإلضافية للجمهور والتدقيق نعم، تقوم الهيئة العليا للرقابة  

b. على األقل،  بنشر تقارير تدقيق تغطي ثلثي االعتمادات اإلضافية والتدقيق نعم، تقوم الهيئة العليا للرقابة 

 ولكن ليس آلها

c. بنشر تقارير تدقيق تغطي أقل من ثلثي االعتمادات اإلضافية والتدقيق نعم، تقوم الهيئة العليا للرقابة  

d. بنشر تقارير تدقيق االعتمادات اإلضافية للجمهور، أو أنها ال  والتدقيق آال، ال تقوم الهيئة العليا للرقابة 
 تقوم بتدقيق مثل هذه االعتمادات

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

صالحيات قانونية إلجراء والتدقيق باإلضافة إلى عمليات التدقيق المقّرة في نهاية العام، هل تملك الهيئة العليا للرقابة  .117
 مثل هذا التدقيق عندما ترغب بذلك؟

 

a. ية آاملة لتقرير ما هي خطوات التدقيق التي تريد  صالحيات قانون والتدقيق تملك الهيئة العليا للرقابة
 إجراءها

b.  صالحيات آبيرة، لكنها تواجه بعض القيودوالتدقيق تملك الهيئة العليا للرقابة 

c.  بعض الصالحيات، ولكنها تواجه قيودًا آبيرةوالتدقيق تملك الهيئة العليا للرقابة 

d.  نية لتقرير ما هي خطوات التدقيق التي تريد إجراءهاصالحيات قانووالتدقيق ال تملك الهيئة العليا للرقابة 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
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 ؟ والتدقيقمن يقرر موازنة الهيئة العليا للرقابة .118
 

a.  أو من قبل جهة مستقلة(يتم إقرار موازنة الهيئة العليا للرقابة من قبل البرلمان أو السلطة القضائية( ،
 تمادات المخصصة تغطي إلى حد آبير الموارد التي تحتاجها الهيئة إلنجاز مهامهاواالع

b.  يتم إقرار موازنة الهيئة العليا للرقابة من قبل الحكومة، واالعتمادات المخصصة تغطي إلى حد آبير
 الموارد التي تحتاجها الهيئة إلنجاز مهامها

c. لكن )أو من قبل جهة مستقلة(برلمان أو السلطة القضائية يتم إقرار موازنة الهيئة العليا للرقابة من قبل ال ،
 االعتمادات المخصصة ال تغطي الموارد التي تحتاجها الهيئة إلنجاز مهامها

d.  يتم إقرار موازنة الهيئة العليا للرقابة من قبل الحكومة، لكن االعتمادات المخصصة ال تغطي الموارد التي
 تحتاجها الهيئة إلنجاز مهامها

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /طبقال ين( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 هل تقوم لجنة برلمانية بمراجعة تقارير التدقيق والتأآد من مضمونها؟ .119

 

a. نعم، تخضع جميع تقارير التدقيق للمراجعة 

b. نعم، تخضع معظم تقارير التدقيق للمراجعة 

c. نعم، تخضع بعض تقارير التدقيق للمراجعة 

d. تدقيق للمراجعةآال، ال تخضع تقارير ال 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

هل تضع الحكومة في متناول الجمهور تقريرًا يعرض الخطوات التي اتخذتها لمعالجة توصيات ونتائج التدقيق حول  .120
 ضرورة اتخاذ إجراءات عالجية؟

 

a. لجة نتائج التدقيقنعم، تعلن الحكومة للجمهور عن الخطوات التي اتخذتها لمعا 

b. نعم، تعلن الحكومة للجمهور معظم نتائج التدقيق 

c. نعم، تعلن الحكومة للجمهور بعض نتائج التدقيق 

d. آال، ال تعلن الحكومة للجمهور عن الخطوات التي اتخذتها لمعالجة نتائج التدقيق 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

عليا للرقابة أو البرلمان بنشر تقرير للجمهور يتابع الخطوات المتخذة من قبل الحكومة لمعالجة هل تقوم الهيئة ال .121
 توصيات التدقيق

 

a. نعم، يتم بانتظام نشر تقرير شامل يتابع الخطوات المتخذة من قبل الحكومة لمعالجة توصيات التدقيق 

b. عد بعض التفاصيلنعم، يتم نشر تقرير يغطي التوصيات األساسية للتدقيق، لكن تستب 

c. نعم، يتم نشر تقرير، لكنه يفتقر إلى تفاصيل هامة 

d.  يرجى التحديد(آال، ال يتم نشر مثل هذا التقرير، أو أنه يعّد ألغراض التداول الداخلي فقط( 

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
 

 

 

 

 

 

 

 44



 ؟)أو إلى لجنة مختصة(لبرامج السرية األخرى إلى البرلمان هل تقّدم تقارير التدقيق المتعلقة باألمن القومي وا .122
 

a. نعم، يتم إطالع البرلمان على تقارير تدقيق تفصيلية متعلقة باألمن القومي والبرامج السرية األخرى 

b. نعم، يتم إطالع البرلمان على تقارير تدقيق حول البنود السرية، لكن تستبعد بعض التفاصيل 

c. على تقارير تدقيق حول البنود السرية، لكنها تفتقر إلى تفاصيل هامةنعم، يتم إطالع البرلمان  

d.  آال، ال يتم إطالع البرلمان على تقارير حول البنود السرية، أو أن البرامج السرية ال تخضع للتدقيق
 )يرجى التحديد(

e. يرجى التوضيح(إجابة أخرى /ال ينطبق( 

أو تعليق/تنويه و
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