
1 
 

 شراكة الموازنة الدولیة 

 واإلرشادات ذات الصلة 2017استبیان الموازنة المفتوحة لعام 
 

 

  : توافر وثائق الموازنة الرئیسیة للعامة1القسم 

 

ة. یحتوي توفیرھا للجمھور، وفقًا للممارسة الجیدة الدولیإن ھدف االستبیان ھو دراسة شفافیة نظام الموازنة، بحیث یكون تركیزه بشكل أساسي على وثائق الموازنة الرئیسیة التي ینبغي  مقدمة:
) EBPتنفیذیة (مقترح الموازنة للسلطة ال و للموازنة القسم األول لالستبیان على أسئلة تسمح للباحثین بفحص وربط التوفر للعامة ونشر وثائق الموازنة األساسیة للدولة (أي البیان التمھیدي

) وموازنة المواطنین والموازنة المقررة والتقاریر السنویة والمراجعة نصف السنویة وتقریر نھایة العام وتقریر المراجعة). EBPترح الموازنة للسلطة التنفیذیة (ووثائق الموازنة الداعمة لمق
ائق المحددة المذكورة في األسئلة من أجل اإلجابة على األسئلة المضمنة في تلك األسئلة كأساس إلكمال باقي االستبیان، حیث یشیر الباحثون إلى الوثأجوبة وبمجرد االنتھاء منھا، یتم استخدام 

 األقسام من الثاني إلى الخامس من االستبیان. 

 

لوثائق التي كان الباحث یقیم توافر ا للمرحلة ذات الصلة من دورة الموازنة. على سبیل المثال، إذا بأحدث إصدار تم إطالقھ من الوثیقة وتقییمھاوینبغي على الباحثین تسجیل المعلومات الخاصة 
 یرھا للتو. ماًدا على تقویم الموازنة، الموازنة التي تم تقرتتعلق بمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، یجب علیھ استخدام وثائق لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة لعام الموازنة المقبل، أو، اعت

 

ثائق التي تم حینھا تقییم الو ال ینبغي على الباحثینللعام المقبل أو لم تطرح مقترحھا ضمن اإلطار الزمني المناسب للموازنة التي تم تقریرھا مؤخًرا،  إذا لم تطرح السلطة التنفیذیة مقترحھا
ي الفترة تلك الوثائق والتي كان ینبغي أن تكون متوفرة للجمھور ف إنتاجھا أثناء عام مالي سابق. وینطبق الشيء نفسھ على الوثائق ذات الصلة بالتنفیذ أو المراجعة ؛ یجب على الباحثین تقییم

لمزید من المعلومات عن كل وثیقة موازنة: إرشادات إتاحة وثائق الموازنة العامة  األخیرة التي تندرج ضمن الجدول الزمني لطرح الوثائق عن كل مرحلة (یرجى النظر إلى
http://www.internationalbudget.org/publications/open-budget-survey-guidelines-public-availability-budget-documents.(/ 

 

في دولة سنتھا المالیة تمتد من أبریل إلى  2016في مایو الوثائق التي یتم تقییمھا في االستبیان ذات صلة بالعدید من أعوام الموازنة المختلفة. على سبیل المثال، افترض أنھ یتم عمل التقییم 
) من جانب السلطة التشریعیة وتم اقرارھا في القانون. في ھذه الحالة، یجب أن یستخدم الباحث السنة المالیة 17-2016مارس. وافترض أیضا أنھ تم بالفعل النظر في الموازنة لتلك السنة المالیة (

ومقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة والموازنة المقررة لعام  2017-2016ةً البیان التمھیدي للموازنة من أجل الوثائق ذات الصلة بعملیة تكوین ومناقشة وتبني الموازنة (وخاص 2017 - 2016
حث التقاریر بعد. وبالتالي، یجب أن یضع البا 2017 - 2016قد بدأ لتوه، قد ال یكون تم إصدار الوثائق ذات الصلة بمراقبة الموازنة لعام  2017 -2016). ولكن ألن العام المالي 2017 - 2016

). 2017 - 2016في االعتبار ألنھا تعد أحدث تقاریر مقدمة لموازنة (في مایو سیكون مر شھر فقط من  2016 - 2015السنویة والمراجعات نصف السنویة التي تم إصدارھا لموازنة عام 

ن تقاریر نھایة العام وتقریر المراجعة النھائیة لذلك العام قد طُرحت بعد. في ھذه الحالة، یجب أن یشیر في ھذا المثال، قد ال تكو 2015- 2016وعالوة على ذلك ، بالرغم من اكتمال العام المالي 
 .2015 - 2014تقریر نھایة العام وتقریر المراجعة إلى موازنة 

 

لم یتم طرح وثیقة بعینھا ألحدث موازنة مالیة بسبب حدث ما نادر ومشروع (على سبیل المثال االنتخابات)، یجوز  -وفقط إذا  -إذا ومن ناحیة أخرى، . یوجد استثناء واحد لإلرشاد الوارد أعاله
تھم على االستبیان. ر أسفل إجاباألساس المنطقي لھذا االختیا استعمال العام المالي السابق كأساس لإلجابة على األسئلة المتعلقة بھذه الوثیقة. وینبغي على الباحثین في ھذه الحاالت النادرة توفیر

 ما إذا كان ھناك استثناء یسري أم ال. تحدید) عند IBPالرجاء االطالع على برنامج شراكة الموازنة الدولیة (
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to-http://www.internationalbudget.org/publications/guide-( دلیل الشفافیة في تقاریر الموازنة الحكومیةوفي النھایة، أثناء إكمال ھذا القسم، قد یرغب الباحثون في الرجوع إلى 
include-they-should-what-and-important-reports-budget-are-why-reports-tbudge-government-in-transparency/ أفضل الممارسات لشفافیة الموازنة لمنظمة  ) أو

)، مما یوفر وصفًا شامالً وواضًحا لكل وثیقة من  transparency.htm-budget-practices-d.org/gov/budgeting/besthttp://www.oec(OECDالتعاون االقتصادي والتنمیة 
ق الموازنة. وثائ لتمییز بینعدة ھامة لھم أثناء تحدید واوثائق الموازنة ومحتویاتھا. أخبرنا الباحثون خالل الجوالت السابقة من مسح الموازنة المفتوحة أن ھذه المراجع كانت بمثابة وسیلة مسا

 ن، من المھم جًدا عدم الخلط بین ھذه الوثائق.ویمكن أن یكون التمییز في كثیر من الدول بین الوثائق صعبًا جًدا، وألغراض اإلجابة على األسئلة في القسمین الثاني والثالث لالستبیا

 

  

 ) PBSالبیان التمھیدي للموازنة (

لسلطة التنفیذیة لاش على الموازنة قبل تقدیم مقترح الموازنة البیان التمھیدي للموازنة یمثل خطط السیاسة االقتصادیة والمالیة للسلطة التنفیذیة لعام الموازنة القادم، وھو یساعد على تشجیع النق
یجي لعملیة وضع الموازنة، حیث تربط السلطة التنفیذیة على نطاق واسع أھداف سیاستھا مع الموارد المتاحة في األكثر تفصیالً. ویعكس البیان التمھیدي للموازنة أوج مرحلة التخطیط االسترات

قرارات التمویل المفصلة  قترح الموازنة قبل أن یتم اتخاذاإلطار المالي للموازنة، أي إجمالي مبالغ النفقات واإلیرادات والدین لعام الموازنة القادم. وتحدد ھذه العملیة المعلمات الالزمة لم
زنة كذلك یذیة. كما یمكن أن یقترن البیان التمھیدي للمواللبرنامج. ومن خالل وضع المعلمات الواسعة للموازنة، یمكن أن یساعد البیان على خلق التوقعات المناسبة لمقترح الموازنة للسلطة التنف

سات والتخطیط ووضع الموازنة على مدار فترة تشتمل على عدة أعوام.  توصي أفضل الممارسات بأن یحتوي البیان التمھیدي بإطار عمل نفقات متوسط المدى، یھدف إلى الربط بین السیا
ة، وتوقعات اإلیرادات نة التالیدیرات التفصیلیة للموازللموازنة على توقعات االقتصاد الكلي التي تقوم الموازنة علیھا؛ سیاسات وأولویات اإلیرادات والنفقات الرئیسیة التي توجھ تطویر التق

 والنفقات متعددة األعوام. 

 

PBS-1.  الخاص ببیان الموازنة التمھیدي الذي تم تقییمھ في ھذا االستبیان الخاص بمسح الموازنة المفتوحة؟  العام الماليما ھو 

 

 ."FY YYYY-YY" أو "FY YYYYیرجى إدخال العام المالي بالتنسیق التالي: "

   

PBS-2. متى یتاح البیان التمھیدي للموازنة للجمھور؟ 

 

 الل اإلطار الزمني المحدد في منھجیة مسحیتم تعریف وثائق الموازنة المتاحة للجمھور بأنھا وثائق یتم نشرھا على موقع الویب الخاص بالجھة العامة المخولة بإصدار الوثیقة في خ

ول علیھا مجانًا.  (انظر إرشادات مسح الموازنة المفتوحة عن إتاحة وثائق الموازنة للجمھور.) ویعد ذلك تغیًرا عن الجوالت الموازنة المفتوحة وأن جمیع المواطنین یمكنھم الحص
 السابقة لمسح الموازنة المفتوحة: اآلن یجب إتاحة الحد األدنى من الوثائق على اإلنترنت ومجانًا حتى تعتبر متاحة للجمھور.

 

قبل شھر من تقدیم مقترح الموازنة الخاص بالسلطة التنفیذیة ة العامة أن یكون البیان التمھیدي للموازنة متاًحا للجمھور، یجب أن یكون متاًحا للجمھور تتطلب منھجیة مسح الموازن
یسري الخیار  نفیذیة إلى السلطة التشریعیة من أجل البت فیھ،إذا لم یتم إصداره للجماھیر قبل شھر على األقل من تقدیم مقترح الموازنة للسلطة التإلى السلطة التشریعیة لیتم النظر فیھ.

 و لم یتم إنتاجھا للجمیع.  یمكن أن تقوم بعض"د". یجب تحدید الخیار "د" كذلك للوثائق التي تم إنتاجھا ألھداف داخلیة فقط (التي تم إنتاجھا ولكن لم یتم نشرھا مطلقًا للجمھور) أ

حدد لبیان مل آخر التواریخ المحتملة الموضحة أعاله بكثیر. في ھذه الحاالت، یجب أن یختار الباحثون الخیارین "أ" أو "ب"، وفقًا لتاریخ النشر الالحكومات بنشر وثائق الموازنة قب
 الموازنة التمھیدي.

 

a. یة إلى السلطة التشریعیةقبل أربعة أشھر على األقل قبل عام الموازنة، وقبل شھر على األقل من تقدیم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذ  

b.  السلطة التشریعیةقبل شھرین على األقل ولكن أقل من أربعة أشھر قبل عام الموازنة، وقبل شھر على األقل من تقدیم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة إلى  

c. نفیذیة إلى السلطة التشریعیةأقل من شھرین قبل عام الموازنة، ولكن قبل شھر على األقل من تقدیم مقترح الموازنة للسلطة الت 

d. لطة التشریعیةال یتم إصدار البیان التمھیدي للموازنة للجماھیر، أو یتم إصداره قبل أقل من شھر من تقدیم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة إلى الس 

http://www.internationalbudget.org/publications/guide-to-transparency-in-government-budget-reports-why-are-budget-reports-important-and-what-should-they-include/
http://www.internationalbudget.org/publications/guide-to-transparency-in-government-budget-reports-why-are-budget-reports-important-and-what-should-they-include/
http://www.internationalbudget.org/publications/guide-to-transparency-in-government-budget-reports-why-are-budget-reports-important-and-what-should-they-include/
http://www.oecd.org/gov/budgeting/best-practices-budget-transparency.htm
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PBS-3a.إذا تم نشر البیان التمھیدي للموازنة، فما ھو تاریخ نشره؟ 

 

 الحظ أن تاریخ النشر ھذا لیس بالضرورة نفس التاریخ المذكور على الوثیقة نفسھا. 

 

 في وقت متأخر للغایة.  یجب أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو

 

. إذا لم یتم نشر الوثیقة أو إنتاجھا، 2016سبتمبر  05یجب أن یتم إدخالھ  2016." على سبیل المثال، الخامس من سبتمبر YYYYالشھر  DDلتالي: "یرجى إدخال التاریخ بالتنسیق ا
 یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح." 

 

PBS-3bفي المربع أدناه، یرجى شرح كیفیة تحدید تاریخ نشر البیان التمھیدي للموازنة .. 

 

 إذا لم یتم نشر الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح."

 

PBS-4. إذا تم نشر البیان التمھیدي للموازنة، فما ھو عنوانURL  أو رابط الویب الخاص بالبیان التمھیدي للموازنة؟ 

 

إلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو في وقت متأخر للغایة.  إذا لم یتم نشر یجب أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل ا
 الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح."

 

PBS-5. ؟ مقروء لآلالتلموازنة متاحة بتنسیق إذا تم نشر البیان التمھیدي للموازنة، فھل البیانات الرقمیة الموجودة في البیان التمھیدي ل 

 

. البیانات الرقمیة jsonو. xlsxو. xlsو. csvالمواد (البیانات أو المحتویات) قابلة للقراءة من خالل الماكینات إذا كانت بتنسیق یمكن معالجتھ بسھولة من خالل جھاز كمبیوتر، مثل 
) غیر مؤھلة للقراءة من خالل الماكینات. یمكنك رؤیة المزید على: Word (.doc/.docxو PDFsالموجودة في ملفات 

readable-http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine/ 

 

 التمھیدي للموازنة، وبالتالي ال یمكن تقییم إمكانیة قراءتھ من خالل اآلالت. یسري الخیار "د" إذا لم یتم نشر أو تقدیم البیان

 

a.  نعم، جمیع البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآلالت 

b. نعم، بعض البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآلالت 

c. ال 
d. غیر متاح 

 

PBS-6a. إذا لم تتم إتاحة البیان التمھیدي للموازنة للجمھور، فھل قد تم إنتاجھ؟ 

 

تكون الحكومة قد ھي "د")، على الرغم من ذلك قد  PBS-2إذا لم یعتبر البیان التمھیدي للموازنة متاًحا للجماھیر وفقًا لمنھجیة مسح الموازنة المفتوحة (ولھذا كانت اإلجابة للسؤال 
   للجمھور). بإتاحتھن لم تقم قامت بإنتاجھ (ولك

http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine-readable/
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 ) PBS-2الوثیقة وإتاحتھا للجمھور عبر اإلنترنت ولكن لیس خالل اإلطار الزمني المحدد في منھجیة مسح الموازنة المفتوحة (انظر السؤال  إنتاجیسري الخیار "أ" إذا تم 

ي المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة ولكن فقط بنسخة مطبوعة (وغیر متاحة عبر یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمن
حة بنسخة إلكترونیة فقط ولكن غیر متاحة اإلنترنت). یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتو

 رنت.عبر اإلنت

 یسري الخیار "ج" إذا تم إنتاج الوثیقة  لألغراض الداخلیة فقط، وبالتالي، ال یتم توفیرھا للجماھیر. 

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم إنتاج الوثیقة إطالقًا.

 یسري الخیار "ھـ" إذا تمت إتاحة الوثیقة للجمھور.

 

 راسلة أو زیارة المكتب الحكومي ذي الصلة لتحدید أي الخیارین یسري "ج" أو "د".إذا لم یتم نشر الوثیقة للجمھور، فقد یحتاج الباحثون إلى م

 

a.  للجمھور في وقت متأخر جًدا (نشرت بعد اإلطار الزمني المقبول) عبر اإلنترنتتم إنتاجھا وإتاحتھا 

b. .(غیر متاحة عبر اإلنترنت) تم إنتاجھا وإتاحتھا بنسخة مطبوعة أو نسخة إلكترونیة فقط 

c.  إنتاجھا لألغراض / االستخدام الداخلي فقطتم 

d. لم یتم إنتاجھا على اإلطالق 

e.  (تمت إتاحة الوثیقة للجمھور) قابل للتطبیقغیر 

 

PBS-6b.مقابل عدم إنتاجھا إطالقًا.لداخلي فقط إذا قمت بتحدید الخیار "ج" أو "د" في السؤال أعاله، یرجى توضیح كیفیة تحدید ما إذا تم إنتاج البیان التمھیدي للموازنة لالستخدام ا 

 

 " على ھذا السؤال.قابل للتطبیق، یجب على الباحثین وضع العالمة "غیر PBS-6aإذا تم تحدید الخیار "أ" أو "ب" أو "ھـ" في السؤال 

 

PBS-7.  الخاص بالبیان التمھیدي للموازنة.العنوان بالكامل إذا تم إنتاج البیان التمھیدي للموازنة، یرجى كتابة 

 

 ."2015/  2014" أو "إرشادات إلعداد الخطة السنویة والموازنة لعام 2014على سبیل المثال، یمكن أن یكون عنوان البیان التمھیدي للموازنة "موازنة الدولة المقترحة لعام 

 

 ."ققابل للتطبیإذا لم یتم إنتاج الوثیقة على اإلطالق، یجب على الباحثین تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر 

 

PBS-8. ھل ھناك "إصدار للمواطنین" من البیان التمھیدي للموازنة؟ 

 

اطنین" ة الجیدة وتقترح أن تصدر موازنات "الموبینما كان یعتقد في البدایة أن موازنة المواطنین نسخة مبسطة لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الموازنة المقررة، تتطور الممارس
 أثناء دورة الموازنة بشكل نة الرئیسیة خالل كل مرحلة من المراحل األربعة لدورة الموازنة. یمكن أن یستخدم ذلك إلبالغ المواطنین بحالة اإلدارة المالیة العامةلكل من وثائق المواز

الوثائق الرئیسیة، یبدو مقبوالً أن نتوقع أنھ وفقًا للممارسة الجیدة،  غیر معقول أن نتوقع أن یتم إخراج موازنة المواطنین لكل واحدة من تلكمن كامل. بینما من المسلم بھ أنھ قد یكون 
حیث اإلدارة المالیة العامة، في جمیع  تطرح السلطة التنفیذیة موازنة المواطنین لكل مرحلة من المراحل األربعة لعملیة وضع الموازنة لتمكین المواطنین من معرفة ما یجري، من

 ./budgets-budgets/citizens-http://www.internationalbudget.org/openingا. لمزید من المعلومات حول موازنة المواطنین، انظر: مراحل دورة الموازنة بأكملھ

 

a. نعم 

http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/citizens-budgets/
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b. ال 
 ) والوثائق الداعمة لھ EBPمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة (

وافتراضات  قة على تفاصیل اإلیرادات والنفقات وتقدیر الدیونمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة ھو البیان األكبر للحكومة حول القضایا المالیة لعام الموازنة الذي یوشك أن یبدأ. تحتوي ھذه الوثی
، مألعوام؛ ومعلومات السیاسة العامة. یعد مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة وثیقة من بین أھم وثائق السیاسات التي تصدرھا الدولة كل عااالقتصاد الكلي وبیانات الموازنة التاریخیة ومتعددة ا

التنفیذیة من دولة إلى أخرى: فأحیانًا تكون العدید من أھداف السیاسات الخاصة بھا إلى إجراءات من خالل الموازنة. ویمكن أن تختلف طبیعة مقترح الموازنة للسلطة  تترجمحیث إن الدول 
ي قترحات الخاصة بھ تحدد العائدات (الضرائب التوثیقة واحدة وأحیانًا تكون عبارة عن مجموعة وثائق متعددة. ومن الضروري أن یتسم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة بالشفافیة ألن الم

ناقشات عامة م ارد الحكومیة بین المواطنین) والدیون (مقدار التكلفة الحكومیة الذي تتحملھ األجیال الحالیة أو المستقبلیة). وإلتاحة الفرصة إلجراءیدفعھا المواطنون) والنفقات (كیفیة توزیع المو
 نفاق واالقتراض قبل إقرارھا.  وتشریعیة مبنیة على اطالع حول الموازنة، فإن أفضل الممارسات تدعو السلطة التنفیذیة إلى توفیر تفسیر كامل للضرائب وخطط اإل

 

EBP-1a الخاص بمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة الذي تم تقییمھ في ھذا االستبیان الخاص بمسح الموازنة المفتوحة؟  العام المالي. ما ھو 

 

 ."FY YYYY-YY" أو "FY YYYYیرجى إدخال العام المالي بالتنسیق التالي: "

 

EBP-1bح الموازنة للسلطة التنفیذیة إلى السلطة التشریعیة حتى یتم البت فیھ؟ . متى یتم تقدیم مقتر 

 

 .2016سبتمبر  05یجب أن یتم إدخالھ  2016." على سبیل المثال، الخامس من سبتمبر YYYYالشھر  DDیرجى إدخال التاریخ بالتنسیق التالي: "

  

EBP-2. متى یتاح مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة للجمھور؟ 

 

ح ل اإلطار الزمني المحدد في منھجیة مستم تعریف وثائق الموازنة المتاحة للجمھور بأنھا وثائق یتم نشرھا على موقع الویب الخاص بالجھة العامة المخولة بإصدار الوثیقة في خالی
المفتوحة عن إتاحة وثائق الموازنة للجمھور.) ویعد ذلك تغیًرا عن الجوالت الموازنة المفتوحة وأن جمیع المواطنین یمكنھم الحصول علیھا مجانًا.  (انظر إرشادات مسح الموازنة 

 السابقة لمسح الموازنة المفتوحة: اآلن یجب إتاحة الحد األدنى من الوثائق على اإلنترنت ومجانًا حتى تعتبر متاحة للجمھور.

 

الموافقة  قبلوبینما التزال السلطة التشریعیة تبت فیھ لتنفیذیة متاح للجمھور، یجب أن تتم إتاحتھ للجمھور تتطلب منھجیة مسح الموازنة المفتوحة العتبار أن مقترح الموازنة للسلطة ا
لوثائق التي تم ل د الخیار "د" كذلك. إذا لم یتم نشر مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة للجمھور قبل موافقة السلطة التشریعیة علیھ (إقراره)، یسري الخیار "د". یجب تحدیعلیھ (إقراره)

 ومات بنشر وثائق الموازنة قبل آخر التواریخإنتاجھا ألھداف داخلیة فقط (التي تم إنتاجھا ولكن لم یتم نشرھا مطلقًا للجمھور) أو لم یتم إنتاجھا للجمیع.  یمكن أن تقوم بعض الحك

 ارین "أ" أو "ب"، وفقًا لتاریخ النشر المحدد لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة.المحتملة الموضحة أعاله بكثیر. في ھذه الحاالت، یجب أن یختار الباحثون الخی

 

a. قبل ثالثة أشھر على األقل قبل عام الموازنة، وقبل اعتماد الموازنة من خالل السلطة التشریعیة  

b.  من خالل السلطة التشریعیةقبل شھرین على األقل قبل عام الموازنة، ولكن أقل من ثالثة أشھر منھ، وقبل اعتماد الموازنة  

c. قبل أقل من شھرین من عام الموازنة، ولكن قبل اعتماد الموازنة من خالل السلطة التشریعیة على األقل  

d. ال یتم إصدار مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة للجمھور، أو یتم إصداره بعد اعتماد الموازنة من خالل السلطة التشریعیة 

 

 

 

EBP-3a . مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، فما ھو تاریخ نشره؟إذا تم نشر 
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 الحظ أن تاریخ النشر ھذا لیس بالضرورة نفس التاریخ المذكور على الوثیقة نفسھا. 

 في وقت متأخر للغایة.  یجب أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو

 

. إذا لم یتم نشر الوثیقة أو إنتاجھا، 2016سبتمبر  05یجب أن یتم إدخالھ  2016." على سبیل المثال، الخامس من سبتمبر YYYYالشھر  DDیرجى إدخال التاریخ بالتنسیق التالي: "
 یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح." 

 

 وثائق داعمة لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة وتاریخ نشرھا في مربعات التعلیقات أدناه. یجب أن یقوم الباحثون بذكر أي

 

EBP-3b..في المربع أدناه، یرجى شرح كیفیة تحدید تاریخ نشر مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة 

 

 إذا لم یتم نشر الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح."

 

EBP-4. إذا تم نشر مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، فما ھو عنوانURL  أو رابط الویب الخاص بمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة؟ 

 

تأخر للغایة.  إذا لم یتم نشر في وقت م یجب أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو
 الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح." 

 

 الخاص بھا أو رابط الویب.  URLیجب أن یقوم الباحثون بذكر أي وثائق داعمة لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة وعنوان 

 

EBP-5.  ؟ مقروء لآلالتإذا تم نشر مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، فھل البیانات الرقمیة الموجودة في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة متاحة بتنسیق 

 

. البیانات الرقمیة jsonو. xlsxو. xlsو. csvالمواد (البیانات أو المحتویات) قابلة للقراءة من خالل الماكینات إذا كانت بتنسیق یمكن معالجتھ بسھولة من خالل جھاز كمبیوتر، مثل 
المزید على:  ) غیر مؤھلة للقراءة من خالل الماكینات. یمكنك رؤیةWord (.doc/.docxو PDFsالموجودة في ملفات 

readable-http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine/ . 

 

 یم إمكانیة قراءتھ من خالل اآلالت.یسري الخیار "د" إذا لم یتم نشر أو تقدیم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، وبالتالي ال یمكن تقی

 

a.  نعم، جمیع البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآلالت 

b. نعم، بعض البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآلالت 

c. ال 
d.  قابل للتطبیقغیر 

 

EBP-6a.ھل قد تم إنتاجھ؟ إذا لم تتم إتاحة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة للجمھور، ف 

 

http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine-readable/
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تكون ھي "د")، على الرغم من ذلك قد  EBP-2إذا لم یعتبر مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة متاًحا للجماھیر وفقًا لمنھجیة مسح الموازنة المفتوحة (ولھذا كانت اإلجابة للسؤال 
 .  الحكومة قد قامت بإنتاجھ

 

 ). EBP-2للجمھور عبر اإلنترنت ولكن لیس خالل اإلطار الزمني المحدد في منھجیة مسح الموازنة المفتوحة (انظر السؤال  الوثیقة وإتاحتھا إنتاجیسري الخیار "أ" إذا تم 

متاحة عبر بنسخة مطبوعة (وغیر  یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة ولكن فقط
حة بنسخة إلكترونیة فقط ولكن غیر متاحة اإلنترنت). یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتو

 عبر اإلنترنت.

 ال یتم توفیرھا للجماھیر.  یسري الخیار "ج" إذا تم إنتاج الوثیقة  لألغراض الداخلیة فقط، وبالتالي،

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم إنتاج الوثیقة إطالقًا.

 یسري الخیار "ھـ" إذا تمت إتاحة الوثیقة للجمھور.

 

 "د". إذا لم یتم نشر الوثیقة للجمھور، فقد یحتاج الباحثون إلى مراسلة أو زیارة المكتب الحكومي ذي الصلة لتحدید أي الخیارین یسري "ج" أو

 

a.  للجمھور في وقت متأخر جًدا (نشرت بعد اإلطار الزمني المقبول) عبر اإلنترنتتم إنتاجھا وإتاحتھا 

b. .(غیر متاحة عبر اإلنترنت) تم إنتاجھا وإتاحتھا بنسخة مطبوعة أو نسخة إلكترونیة فقط 

c. تم إنتاجھا لألغراض / االستخدام الداخلي فقط 

d. لم یتم إنتاجھا على اإلطالق 

e.  (تمت إتاحة الوثیقة للجمھور) تطبیققابل للغیر 

 

EBP-6b. إذا قمت بتحدید الخیار "ج" أو "د" في السؤالEBP-6a  أعاله، یرجى توضیح كیفیة تحدید ما إذا تم إنتاج مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة لالستخدام الداخلي فقط مقابل عدم إنتاجھا
 إطالقًا.

 

 " على ھذا السؤال.قابل للتطبیق، یجب على الباحثین وضع العالمة "غیر EBP-6aـ" في السؤال إذا تم تحدید الخیار "أ" أو "ب" أو "ھ

 

EBP-7.  الخاص بمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة.العنوان بالكامل إذا تم إنتاج مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، یرجى كتابة 

 

، التي تم إنتاجھا من قبل وزارة المالیة 2015 - 2014ة للسلطة التنفیذیة "مسودة تقدیریة لإلیرادات والنفقات لما قبل عام على سبیل المثال، یمكن أن یكون عنوان مقترح الموازن
 والتخطیط والتنمیة االقتصادیة." 

 

 أدناه. إذا كان ھناك أي وثائق داعمة لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، یرجى إدخال العناوین الكاملة في مربع التعلیقات 

 

 إذا لم یتم إنتاج الوثیقة على اإلطالق، یجب على الباحثین تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح."

 

EBP-8. ھل ھناك "إصدار للمواطنین" من مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة؟ 
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اطنین" ة الجیدة وتقترح أن تصدر موازنات "الموبینما كان یعتقد في البدایة أن موازنة المواطنین نسخة مبسطة لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الموازنة المقررة، تتطور الممارس
یستخدم ذلك إلبالغ المواطنین بحالة اإلدارة المالیة العامة أثناء دورة الموازنة بشكل  لكل من وثائق الموازنة الرئیسیة خالل كل مرحلة من المراحل األربعة لدورة الموازنة. یمكن أن

لجیدة، اغیر معقول أن نتوقع أن یتم إخراج موازنة المواطنین لكل واحدة من تلك الوثائق الرئیسیة، یبدو مقبوالً أن نتوقع أنھ وفقًا للممارسة من كامل. بینما من المسلم بھ أنھ قد یكون 
حیث اإلدارة المالیة العامة، في جمیع  تطرح السلطة التنفیذیة موازنة المواطنین لكل مرحلة من المراحل األربعة لعملیة وضع الموازنة لتمكین المواطنین من معرفة ما یجري، من

 ./budgets-budgets/citizens-http://www.internationalbudget.org/openingمراحل دورة الموازنة بأكملھا. لمزید من المعلومات حول موازنة المواطنین، انظر: 

 

a. نعم 

b. ال 
 

 

  

http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/citizens-budgets/
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 ) EBالموازنة المقررة (

سلطة التشریعیة، بعد مناقشة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة. وتوفر الموازنة المقررة الحد األدنى من الموازنة المقررة ھي وثیقة (موازنة أو اعتماد) والتي تم اعتمادھا نموذجیًا من قبل ال
لسلطة التنفیذیة اختالفًا ل ي بعض الدول، یختلف مقترح الموازنةالمعلومات ألي تحلیالت یتم تنفیذھا أثناء العام المالي. وبمعنى آخر، تعد بمثابة نقطة االنطالق لمراقبة مرحلة التنفیذ للموازنة. وف

لمقررة عن مقترح الموازنة بشكل كبیر. وتسمح الموازنة اكبیًرا عن الموازنة المقررة، لذلك ینبغي أن یتم تقییم محتویات الوثیقتین كل على حدة. وتتزاید أھمیة الموازنة المقررة عندما تختلف 
 بما قامت السلطة التشریعیة بتمریره في شكل قانون. للشخص بمقارنة ما تم اقتراحھ من خالل السلطة التنفیذیة

 

EB-1a.  الخاص بالموازنة المقررة الذي تم تقییمھ في ھذا االستبیان الخاص بمسح الموازنة المفتوحة؟  العام الماليما ھو 

 

 ."FY YYYY-YY" أو "FY YYYYیرجى إدخال العام المالي بالتنسیق التالي: "

 

EBP-1b. الموازنة المقررة (إقرارھا) من قبل السلطة التشریعیة؟متى تم اعتماد 

 

 .2016سبتمبر  05یجب أن یتم إدخالھ  2016." على سبیل المثال، الخامس من سبتمبر YYYYالشھر  DDیرجى إدخال التاریخ بالتنسیق التالي: "

  

EB-2متى تتاح الموازنة المقررة للجمھور؟ . 

 

مسح  ةللجمھور بأنھا وثائق یتم نشرھا على موقع الویب الخاص بالجھة العامة المخولة بإصدار الوثیقة في خالل اإلطار الزمني المحدد في منھجییتم تعریف وثائق الموازنة المتاحة 
للجمھور.) ویعد ذلك تغیًرا عن الجوالت  الموازنة المفتوحة وأن جمیع المواطنین یمكنھم الحصول علیھا مجانًا.  (انظر إرشادات مسح الموازنة المفتوحة عن إتاحة وثائق الموازنة

 السابقة لمسح الموازنة المفتوحة: اآلن یجب إتاحة الحد األدنى من الوثائق على اإلنترنت ومجانًا حتى تعتبر متاحة للجمھور.

 

إصدار  إذا لم یتماد الموازنة من قبل السلطة التشریعیة بثالثة أشھر.بعد اعتمتتطلب منھجیة مسح الموازنة العامة أن تكون الموازنة المقررة متاحة للجمھور، یجب أن تتاح للجمھور 
اف یار "د" كذلك للوثائق التي تم إنتاجھا ألھدالموازنة المقررة للجماھیر بعد ثالثة أشھر على األقل من اعتماد الموازنة من قبل السلطة التشریعیة، یسري الخیار "د". یجب تحدید الخ

ملة الموضحة اریخ المحتتاجھا ولكن لم یتم نشرھا مطلقًا للجمھور) أو لم یتم إنتاجھا للجمیع.  یمكن أن تقوم بعض الحكومات بنشر وثائق الموازنة قبل آخر التوداخلیة فقط (التي تم إن
 مقررة.أعاله بكثیر. في ھذه الحاالت، یجب أن یختار الباحثون الخیارین "أ" أو "ب"، وفقًا لتاریخ النشر المحدد للموازنة ال

 

a. بعد أسبوعین أو أقل من إقرار الموازنة  

b. بین أسبوعین إلى ستة أسابیع بعد إقرار الموازنة 

c.  أكثر من ستة أسابیع، وأقل من ثالثة أشھر، بعد إقرار الموازنة  

d. ال یتم اعتبار أن الموازنة المقررة قد تم إصدارھا للجماھیر بعد أكثر من ثالثة أشھر من إقرار الموازنة 

 

EB-3a. إذا تم نشر الموازنة المقررة، فما ھو تاریخ نشرھا؟ 

 

 الحظ أن تاریخ النشر ھذا لیس بالضرورة نفس التاریخ المذكور على الوثیقة نفسھا. 

 في وقت متأخر للغایة.  یجب أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو
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. إذا لم یتم نشر الوثیقة أو إنتاجھا، 2016سبتمبر  05یجب أن یتم إدخالھ  2016." على سبیل المثال، الخامس من سبتمبر YYYYالشھر  DDیرجى إدخال التاریخ بالتنسیق التالي: "
 یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح." 

 

EB-3b. ى شرح كیفیة تحدید تاریخ نشر الموازنة المقررة.في المربع أدناه، یرج 

 

 إذا لم یتم نشر الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح."

 

EB-4.إذا تم نشر الموازنة المقررة، فما ھو عنوانURL أو رابط الویب الخاص بالموازنة المقررة؟ 

 

تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو في وقت متأخر للغایة. إذا لم یتم نشر یجب أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا 
 الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح."

 

EB-5. ؟ مقروء لآلالتإذا تم نشر الموازنة المقررة، فھل البیانات الرقمیة الموجودة في الموازنة المقررة متاحة بتنسیق 

 

. البیانات الرقمیة jsonو. xlsxو. xlsو. csvالمواد (البیانات أو المحتویات) قابلة للقراءة من خالل الماكینات إذا كانت بتنسیق یمكن معالجتھ بسھولة من خالل جھاز كمبیوتر، مثل 
) غیر مؤھلة للقراءة من خالل الماكینات. یمكنك رؤیة المزید على: Word (.doc/.docxو PDFsالموجودة في ملفات 

readable-ehttp://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machin/ 

 

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم نشر أو تقدیم الموازنة المقررة، وبالتالي ال یمكن تقییم إمكانیة قراءتھا من خالل اآلالت.

 

a.  نعم، جمیع البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآلالت 

b. التنعم، بعض البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآل 

c. ال 
d. غیر متاح 

 

EB-6a.  إذا لم تتم إتاحة الموازنة المقررة للجمھور، فھل قد تم إنتاجھا؟ 

 

تكون الحكومة قد قامت ھي "د")، على الرغم من ذلك قد  EB-2إذا لم تعتبر الموازنة المقررة متاحة للجماھیر وفقًا لمنھجیة مسح الموازنة المفتوحة (ولھذا كانت اإلجابة للسؤال  
 .  تاجھابإن

 

 ). EB-2المفتوحة (انظر السؤال یسري الخیار "أ" إذا تم تقدیم الوثیقة وإتاحتھا للجمھور عبر اإلنترنت ولكن لیس خالل اإلطار الزمني المحدد في منھجیة مسح الموازنة 

منھجیة مسح الموازنة المفتوحة ولكن فقط بنسخة مطبوعة (وغیر متاحة عبر یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل 
حة بنسخة إلكترونیة فقط ولكن غیر متاحة اإلنترنت). یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتو

 عبر اإلنترنت.

 "ج" إذا تم إنتاج الوثیقة  لألغراض الداخلیة فقط، وبالتالي، ال یتم توفیرھا للجماھیر. یسري الخیار 

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم إنتاج الوثیقة إطالقًا.

http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine-readable/
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 یسري الخیار "ھـ" إذا تمت إتاحة الوثیقة للجمھور.

 

 المكتب الحكومي ذي الصلة لتحدید أي الخیارین یسري "ج" أو "د".إذا لم یتم نشر الوثیقة للجمھور، فقد یحتاج الباحثون إلى مراسلة أو زیارة 

 

a.  للجمھور في وقت متأخر جًدا (نشرت بعد اإلطار الزمني المقبول) عبر اإلنترنتتم إنتاجھا وإتاحتھا 

b. .(غیر متاحة عبر اإلنترنت) تم إنتاجھا وإتاحتھا بنسخة مطبوعة أو نسخة إلكترونیة فقط 

c. الستخدام الداخلي فقطتم إنتاجھا لألغراض / ا 

d. لم یتم إنتاجھا على اإلطالق 

e.  (تمت إتاحة الوثیقة للجمھور) قابل للتطبیقغیر 

 

EB-6b.  إذا قمت بتحدید الخیار "ج" أو "د" في السؤالEB-6a قًا.أعاله، یرجى توضیح كیفیة تحدید ما إذا تم إنتاج الموازنة المقررة لالستخدام الداخلي فقط مقابل عدم إنتاجھا إطال 

 

 " على ھذا السؤال.قابل للتطبیق، یجب على الباحثین وضع العالمة "غیر EB-6aإذا تم تحدید الخیار "أ" أو "ب" أو "ھـ" في السؤال 

 

EB-7.  الخاص بالموازنة المقررة.العنوان بالكامل إذا تم إنتاج الموازنة المقررة، یرجى كتابة 

 

 ."2016لعام  10موازنة المقررة ھو "قانون االعتماد رقم على سبیل المثال، یمكن أن یكون عنوان ال

 

 ."قابل للتطبیقإذا لم یتم إنتاج الوثیقة على اإلطالق، یجب على الباحثین تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر 

 

EB-8. ھل ھناك "إصدار للمواطنین" من الموازنة المقررة؟ 

 

اطنین" ة الجیدة وتقترح أن تصدر موازنات "الموبینما كان یعتقد في البدایة أن موازنة المواطنین نسخة مبسطة لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الموازنة المقررة، تتطور الممارس
یستخدم ذلك إلبالغ المواطنین بحالة اإلدارة المالیة العامة أثناء دورة الموازنة بشكل  لكل من وثائق الموازنة الرئیسیة خالل كل مرحلة من المراحل األربعة لدورة الموازنة. یمكن أن

ة، مقبوالً أن نتوقع أنھ وفقًا للممارسة الجید كامل. بینما من المسلم بھ أنھ قد یكون غیر معقول أن نتوقع أن یتم إخراج موازنة المواطنین لكل واحدة من تلك الوثائق الرئیسیة، یبدو
ث اإلدارة المالیة العامة، في جمیع ح السلطة التنفیذیة موازنة المواطنین لكل مرحلة من المراحل األربعة لعملیة وضع الموازنة لتمكین المواطنین من معرفة ما یجري، من حیتطر

 ./budgets-budgets/citizens-http://www.internationalbudget.org/openingمراحل دورة الموازنة بأكملھا. لمزید من المعلومات حول موازنة المواطنین، انظر: 

 

a. نعم 

b. ال 
 

  

http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/citizens-budgets/
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 ) CBموازنة المواطنین (

 ون مفھومة من جانب شریحة كبیرة من السكان قدرموازنة المواطنین ھي تمثیل غیر فني لوثیقة الموازنة. یمكن أن تتخذ أشكاالً كثیرة، ولكن سمتھا الممیزة ھي أنھ یتم تصمیمھا لتصل وتك

كتابتھا نموذجیًا بلغة سھلة وتضمین عناصر مرئیة لمساعدة القراء غیر المتخصصین على فھم  اإلمكان. تم تصمیمھا لتقدیم المعلومات الرئیسیة حول األموال العامة إلى الجمھور العام. تمت
یقة یمكن تقدیم كل وثیقة رئیسیة في دورة الموازنة بطرالمعلومات. عندما تكون إصدارات میزانیات المواطنین الخاصة بمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة والموازنة المقررة ھي األكثر شیوًعا، 

 . /budgets-budgets/citizens-http://www.internationalbudget.org/openingیمكن للعامة فھمھا. یمكنك قراءة المزید والعثور على أمثلة ھنا: 

 

CB-1.  بموازنة المواطنین التي یتم تقییمھا في ھذا االستبیان الخاص بمسح الموازنة المفتوحة؟الخاص  العام الماليما ھو 

 

 ."FY YYYY-YY" أو "FY YYYYیرجى إدخال العام المالي بالتنسیق التالي: "

 

 الي لكل موازنة للمواطنین. إذا تم إنتاج أكثر من موازنة للمواطنین، یرجى اإلشارة إلى كل وثیقة تعمل موازنة المواطنین على تبسیطھا / اإلشارة إلیھا والعام الم

 

CB-2a. .بالنسبة للعام المالي أعاله، ما ھي حالة إتاحة موازنة المواطنین للجمھور 

 

ي موازنات ما ھ -في نفس مربع التعلیق  -زنة للمواطنین، یرجى إنھاء ھذه األسئلة لكل منھا، مع تحدید الوثیقة التي تشیر إلیھا في مربع التعلیق أدناه، وإذا تم إنتاج أكثر من موا
 المواطنین األخرى التي تم إنتاجھا وحالة إتاحتھا للجمھور.

 

وثائق یتم نشرھا على موقع الویب الخاص بالجھة العامة المخولة بإصدار الوثیقة في خالل اإلطار الزمني المحدد في تذكر أنھ یتم تعریف وثائق الموازنة المتاحة للجمھور بأنھا 
ن الحد األدنى مالمفتوحة: اآلن یجب إتاحة منھجیة مسح الموازنة المفتوحة وأن جمیع المواطنین یمكنھم الحصول علیھا مجانًا. ویعد ذلك تغیًرا عن الجوالت السابقة لمسح الموازنة 

 الوثائق على اإلنترنت ومجانًا حتى تعتبر متاحة للجمھور.

 

 المفتوحة. یسري الخیار "أ" إذا تم تقدیم الوثیقة وإتاحتھا للجمھور عبر اإلنترنت ولكن لیس خالل اإلطار الزمني المحدد في منھجیة مسح الموازنة 

للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة ولكن فقط بنسخة مطبوعة (وغیر متاحة عبر یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا 
تاحة ولكن غیر م حة بنسخة إلكترونیة فقطاإلنترنت). یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتو

 عبر اإلنترنت.

 یسري الخیار "ج" إذا تم إنتاج الوثیقة  لألغراض الداخلیة فقط، وبالتالي، ال یتم توفیرھا للجماھیر. 

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم إنتاج الوثیقة إطالقًا.

 یسري الخیار "ھـ" إذا تمت إتاحة الوثیقة للجمھور.

 

a.  للجمھور في وقت متأخر جًدا (نشرت بعد اإلطار الزمني المقبول) تعبر اإلنترنتم إنتاجھا وإتاحتھا 

b. .(غیر متاحة عبر اإلنترنت) تم إنتاجھا وإتاحتھا بنسخة مطبوعة أو نسخة إلكترونیة فقط 

c. تم إنتاجھا لألغراض / االستخدام الداخلي فقط 

d. لم یتم إنتاجھا على اإلطالق 

e.  (تمت إتاحة الوثیقة للجمھور) قابل للتطبیقغیر 

 

CB-2b. إذا قمت بتحدید الخیار "ج" أو "د" في السؤالCB-2a .أعاله، یرجى توضیح كیفیة تحدید ما إذا تم إنتاج موازنة المواطنین لالستخدام الداخلي فقط مقابل عدم إنتاجھا إطالقًا 

http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/citizens-budgets/
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 " على ھذا السؤال.قابل للتطبیقغیر ، یجب على الباحثین وضع العالمة "CB-2aإذا تم تحدید الخیار "أ" أو "ب" أو "ھـ" في السؤال 

 

CB-3a. إذا تم نشر موازنة المواطنین، فما ھو تاریخ نشرھا؟ 

 

 الحظ أن تاریخ النشر ھذا لیس بالضرورة نفس التاریخ المذكور على الوثیقة نفسھا. 

 في وقت متأخر للغایة.  یجب أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو

 

. إذا لم یتم نشر الوثیقة أو إنتاجھا، 2016سبتمبر  05لھ یجب أن یتم إدخا 2016." على سبیل المثال، الخامس من سبتمبر YYYYالشھر  DDیرجى إدخال التاریخ بالتنسیق التالي: "
 یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح." 

 

ھي موازنات  ما -في نفس مربع التعلیق  -ناه، وإذا تم إنتاج أكثر من موازنة للمواطنین، یرجى إنھاء ھذه األسئلة لواحد منھا، مع تحدید الوثیقة التي تشیر إلیھا في مربع التعلیق أد
 المواطنین األخرى التي تم إنتاجھا وتاریخ نشرھا. 

 

CB-3b. .في المربع أدناه، یرجى شرح كیفیة تحدید تاریخ نشر موازنة المواطنین 

   

 ."قابل للتطبیقإذا لم یتم نشر الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر 

 

CB-4. فما ھو عنوانإذا تم نشر موازنة المواطنین ،URL أو رابط الویب الخاص بموازنة المواطنین؟ 

 

في وقت متأخر للغایة. إذا لم یتم نشر  یجب أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو
 السؤال على أنھ "غیر متاح."الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا 

 

ھي موازنات  ما -في نفس مربع التعلیق  -ناه، وإذا تم إنتاج أكثر من موازنة للمواطنین، یرجى إنھاء ھذه األسئلة لواحد منھا، مع تحدید الوثیقة التي تشیر إلیھا في مربع التعلیق أد
 أو رابط الویب الخاص بھا.  URLالمواطنین األخرى التي تم إنتاجھا وموقع 

 

CB-5.  الخاص بموازنة المواطنین.العنوان بالكامل إذا تم إنتاج موازنة المواطنین، یرجى كتابة 

 

 یة." ": نشر الموازنة الشعب2015" أو "مختصر مقترح الموازنة لعام 2016على سبیل المثال، یمكن أن یكون عنوان موازنة المواطنین "دلیل الشعب لموازنة عام 

 

 ."قابل للتطبیقإذا لم یتم إنتاج الوثیقة على اإلطالق، یجب على الباحثین تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر 

 

 إذا تم إنتاج أكثر من موازنة للمواطنین، یرجى اإلشارة إلى كل وثیقة تشیر إلیھا موازنة المواطنین وبجوارھا عنوانھا بالكامل.

 

CB-6.  المواطنین، یرجى اإلشارة إلى وثیقة الموازنة التي تتوافق معھا.إذا تم إنتاج موازنة 
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موازنات  ما ھي -في نفس مربع التعلیق  -اه، وإذا تم إنتاج أكثر من موازنة للمواطنین، یرجى إنھاء ھذا السؤال لواحد منھا، مع تحدید الوثیقة التي تشیر إلیھا في مربع التعلیق أدن
 نتاجھا وما ھي وثائق الموازنة التي تعمل على تبسیطھا. المواطنین األخرى التي تم إ
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 ) IYRsالتقاریر الدوریة (

لوحدات ا موازنة. وھي تظھر في العادة النفقات الفعلیة حسبالتقاریر السنویة ھي تقاریر یتم إصدارھا أثناء العام أثناء تنفیذ الموازنة. وھي تھدف إلى إظھار تقدم السلطة التنفیذیة في تنفیذ ال
بشكل فردي، بینما في دول أخرى تكون المعلومات اإلداریة (الوزارات أو اإلدارات أو الھیئات)، لضمان أن تخضع للمساءلة عن إنفاقھا. وفي بعض الدول، تصدر الوحدات اإلداریة التقاریر 

 موحدة في تقریر واحد، والذي تصدره عادة وزارة الخزانة.

 

IYRs-1.  الخاص بالتقریر الدوري الذي تم تقییمھ في ھذا االستبیان الخاص بمسح الموازنة المفتوحة؟ العام الماليما ھو 

 

 ."FY YYYY-YY" أو "FY YYYYیرجى إدخال العام المالي بالتنسیق التالي: "

  

IYRs-2. متى یتاح التقریر الدوري للجمھور؟ 

 

نشرھا على موقع الویب الخاص بالجھة العامة المخولة بإصدار الوثیقة في خالل اإلطار الزمني المحدد في منھجیة مسح یتم تعریف وثائق الموازنة المتاحة للجمھور بأنھا وثائق یتم 
ا عن الجوالت للجمھور.) ویعد ذلك تغیرً  الموازنة المفتوحة وأن جمیع المواطنین یمكنھم الحصول علیھا مجانًا.  (انظر إرشادات مسح الموازنة المفتوحة عن إتاحة وثائق الموازنة

 السابقة لمسح الموازنة المفتوحة: اآلن یجب إتاحة الحد األدنى من الوثائق على اإلنترنت ومجانًا حتى تعتبر متاحة للجمھور.

 

شر على إذا لم یتم ننھایة فترة التقاریر.في وقت ال یتجاوز ثالثة أشھر بعد تتطلب منھجیة مسح الموازنة العامة ألن یكون التقریر الدوري متاًحا للجمھور، یجب أن یتاح للجمھور 
جب قاریر، یسري الخیار "د". یتقریًرا دوریًا شھریًا أو ثالثة على األقل من آخر أربعة تقاریر ربع سنویة للجمھور في مدة ثالثة أشھر على األقل بعد نھایة فترة الت 12األقل أحدث 

 رألھداف داخلیة فقط (التي تم إنتاجھا ولكن لم یتم نشرھا مطلقًا للجمھور) أو لم یتم إنتاجھا للجمیع.  یمكن أن تقوم بعض الحكومات بنشتحدید الخیار "د" كذلك للوثائق التي تم إنتاجھا 
 .اریخ النشر المحدد للتقاریر الدوریةا لتوثائق الموازنة قبل آخر التواریخ المحتملة الموضحة أعاله بكثیر. في ھذه الحاالت، یجب أن یختار الباحثون الخیارین "أ" أو "ب"، وفقً 

 

a. كل شھر على األقل، وخالل شھر من الفترة الخاضعة للتغطیة 

b. كل ربع سنة على األقل، وخالل شھر من الفترة الخاضعة للتغطیة 

c. كل ربع عام على األقل، وخالل ثالثة أشھر من الفترة الخاضعة للتغطیة 

d. یتم إصدارھا بعد أكثر من ثالثة أشھر من فترة التغطیة ال یتم إصدار التقاریر الدوریة للجماھیر، أو 

 

IYRs-3a.إذا تم نشر التقاریر الدوریة، فما ھو تاریخ نشرھا؟ 

 

لجمھور. إذا تم تھا لقاریر والتي تمت إتاحعلى وجھ الخصوص: إذا تم نشر التقاریر الدوریة ربع السنویة، فأشر إلى تواریخ النشر الخاصة بأحدث ثالثة تقاریر دوریة من آخر أربعة ت
 تقریًرا والتي تمت إتاحتھا للجمھور. 12نشر التقاریر الدوریة الشھریة، فأشر إلى تواریخ النشر الخاصة بأحدث سبعة تقاریر دوریة من آخر 

 

 الحظ أن تاریخ النشر ھذا لیس بالضرورة نفس التاریخ المذكور على الوثیقة نفسھا. 

 لسؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو في وقت متأخر للغایة. یجب أن یجیب الباحثون على ھذا ا

 

نشر الوثیقة أو إنتاجھا، . إذا لم یتم 2016سبتمبر  05یجب أن یتم إدخالھ  2016." على سبیل المثال، الخامس من سبتمبر YYYYالشھر  DDیرجى إدخال التاریخ بالتنسیق التالي: "
 یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح." 
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IYRs-3b..في المربع أدناه، یرجى شرح كیفیة تحدید تاریخ نشر التقاریر الدوریة 

  

 إذا لم یتم نشر الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح."

 

IYRs-4 . الدوریة، فما ھو عنوانإذا تم نشر التقاریرURL أو رابط الویب الخاص بالتقاریر الدوریة؟ 

 

في وقت متأخر للغایة. إذا لم یتم نشر  یجب أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو
 یز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح."الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمی

 

 روابط الویب للتقاریر الدوریة األقدم. -في مربع التعلیقات في األسفل  -یجب على الباحثین توفیر رابط الویب الخاص بأحدث تقریر دوري في الفراغ أدناه، و

 

IYRs-5 .؟ مقروء لآلالتیر الدوریة متاحة بتنسیق إذا تم نشر التقاریر الدوریة، فھل البیانات الرقمیة الموجودة في التقار 

 

. البیانات الرقمیة jsonو. xlsxو. xlsو. csvالمواد (البیانات أو المحتویات) قابلة للقراءة من خالل الماكینات إذا كانت بتنسیق یمكن معالجتھ بسھولة من خالل جھاز كمبیوتر، مثل 
) غیر مؤھلة للقراءة من خالل الماكینات. یمكنك رؤیة المزید على: Word (.doc/.docxو PDFsالموجودة في ملفات 

readable-http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine/ 

  

 ریر الدوریة، وبالتالي ال یمكن تقییم إمكانیة قراءتھا من خالل اآلالت.یسري الخیار "د" إذا لم یتم نشر أو إنتاج التقا

 

a.  نعم، جمیع البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآلالت 

b. نعم، بعض البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآلالت 

c. ال 
d.  قابل للتطبیقغیر 

 

IYRs-6a.؟ار الدوریة للجمھور، فھل قد تم إنتاجھإذا لم تتم إتاحة التقاری 
 

تكون الحكومة قد قامت ھي "د")، على الرغم من ذلك قد  IYRs-2إذا لم تعتبر التقاریر الدوریة متاحة للجماھیر وفقًا لمنھجیة مسح الموازنة المفتوحة (ولھذا كانت اإلجابة للسؤال  
 .  بإنتاجھا

  

 ). IYRs-2الوثیقة وإتاحتھا للجمھور عبر اإلنترنت ولكن لیس خالل اإلطار الزمني المحدد في منھجیة مسح الموازنة المفتوحة (انظر السؤال  إنتاجیسري الخیار "أ" إذا تم 

سخة مطبوعة (وغیر متاحة عبر بن یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة ولكن فقط
حة بنسخة إلكترونیة فقط ولكن غیر متاحة اإلنترنت). یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتو

 عبر اإلنترنت.

 یة فقط، وبالتالي، ال یتم توفیرھا للجماھیر. یسري الخیار "ج" إذا تم إنتاج الوثیقة  لألغراض الداخل

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم إنتاج الوثیقة إطالقًا.

http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine-readable/
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 یسري الخیار "ھـ" إذا تمت إتاحة الوثیقة للجمھور.

 

 یسري "ج" أو "د". إذا لم یتم نشر الوثیقة للجمھور، فقد یحتاج الباحثون إلى مراسلة أو زیارة المكتب الحكومي ذي الصلة لتحدید أي الخیارین

 

a.  للجمھور في وقت متأخر جًدا (نشرت بعد اإلطار الزمني المقبول) عبر اإلنترنتتم إنتاجھا وإتاحتھا 

b. .(غیر متاحة عبر اإلنترنت) تم إنتاجھا وإتاحتھا بنسخة مطبوعة أو نسخة إلكترونیة فقط 

c. تم إنتاجھا لألغراض / االستخدام الداخلي فقط 

d. طالقلم یتم إنتاجھا على اإل 

e.  (تمت إتاحة الوثیقة للجمھور) قابل للتطبیقغیر 

 

IYRs-6b. إذا قمت بتحدید الخیار "ج" أو "د" في السؤالIYRs-6a .أعاله، یرجى توضیح كیفیة تحدید ما إذا تم إنتاج موازنة المواطنین لالستخدام الداخلي فقط مقابل عدم إنتاجھا إطالقًا 

 

 " على ھذا السؤال.قابل للتطبیق، یجب على الباحثین وضع العالمة "غیر IYRs-6aو "ھـ" في السؤال إذا تم تحدید الخیار "أ" أو "ب" أ

 

IYRs-7.  الخاص بالتقاریر الدوریة.العنوان بالكامل إذا تم إنتاج موازنة المواطنین، یرجى كتابة 

 

 ." 2016السنة األول" أو "تقریر تنفیذ الموازنة من ینایر إلى مارس لعام  على سبیل المثال، قد یكون عنوان التقریر الدوري "تقریر مراقبة الموازنة، ربع

 

 ."قابل للتطبیقإذا لم یتم إنتاج التقاریر الدوریة على اإلطالق، یجب على الباحثین تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر 

 

 العناوین الكاملة للتقاریر الدوریة األقدم. -في مربع التعلیقات في األسفل  -أدناه، ویجب على الباحثین توفیر العنوان الكامل الخاص بأحدث تقریر دوري في الفراغ 

 

IYRs-8. ھل ھناك "إصدار للمواطنین" من التقاریر الدوریة؟ 

 

اطنین" ة الجیدة وتقترح أن تصدر موازنات "الموبینما كان یعتقد في البدایة أن موازنة المواطنین نسخة مبسطة لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الموازنة المقررة، تتطور الممارس
یستخدم ذلك إلبالغ المواطنین بحالة اإلدارة المالیة العامة أثناء دورة الموازنة بشكل  لكل من وثائق الموازنة الرئیسیة خالل كل مرحلة من المراحل األربعة لدورة الموازنة. یمكن أن

لجیدة، اغیر معقول أن نتوقع أن یتم إخراج موازنة المواطنین لكل واحدة من تلك الوثائق الرئیسیة، یبدو مقبوالً أن نتوقع أنھ وفقًا للممارسة من كامل. بینما من المسلم بھ أنھ قد یكون 
حیث اإلدارة المالیة العامة، في جمیع  تطرح السلطة التنفیذیة موازنة المواطنین لكل مرحلة من المراحل األربعة لعملیة وضع الموازنة لتمكین المواطنین من معرفة ما یجري، من

 ./budgets-budgets/citizens-http://www.internationalbudget.org/openingمراحل دورة الموازنة بأكملھا. لمزید من المعلومات حول موازنة المواطنین، انظر: 

 

a. نعم 

b. ال 
 

  

http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/citizens-budgets/
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 ) MYRالمراجعة نصف السنویة (

 ن عام الموازنة. توفر المراجعة نصف السنویة إیضاًحا تفصیلیًا لحالة الموازنة بعد مرور ستة أشھر م

 

ا من لتنفیذ الموازنة بعد مرور ستة أشھر تقریبً ومن أجل ضمان أنھ یجري تنفیذ البرامج بفعالیة ولتحدید أي مشاكل ناشئة، من الضروري أن تقوم الحكومة بإجراء مراجعة نصف سنویة شاملة 
نةً بتوقعات االقتصاد الكلي المبدئیة وتحدیث التوقعات االقتصادیة لباقي العام. یجب أن توفر المراجعة نصف السنویة عام الموازنة. ویجب أن ترمي ھذه المراجعة إلى تقییم حالة االقتصاد مقار

المنقحة في المراجعة  التقدیراتأكملھ. وینبغي أن تعكس تقدیرات محدثة للنفقات واإلیرادات والدین، بما یعكس تأثیر التجربة الفعلیة حتى تاریخھ والتوقعات التي تتم مراجعتھا للعام المالي ب
یجب أن اریة وإیضاح شامل ألي تعدیالت للتقدیر. ونصف السنویة التغیرات االقتصادیة والفنیة باإلضافة إلى مقترحات السیاسة الجدیدة، بما في ذلك إعادة تخصیص األموال بین الوحدات اإلد

أحداث غیر متوقعة، ویجب أن یتم اقتراح التدابیر المضادة المناسبة. ویھدف طرح المراجعة نصف السنویة للجمھور إلى تعزیز یتم تحدید المشكالت مثل زیادة التكلفة بسبب التضخم أو أي 
 المساءلة واإلدارة السلیمة.

 

یر الدوري الصادر كل ستة أشھر أن یحل محل المراجعة نصف من المھم التمییز بین المراجعة نصف السنویة والتقریر الدوري السنوي الصادر بعد ستة أشھر من عام الموازنة. ال یمكن للتقر
تحلیالت  ات على تقدیرات نفقات العام الكامل أو بعضالسنویة. ویسجل التقریر السنوي الدوري عادة اإلنفاق واإلیراد الفعلیین حتى تاریخھ، ولكنھ ال یتضمن مناقشة كیفیة تأثیر ھذه االتجاھ

 ي یمكن العثور علیھا في الغالب في المراجعة نصف السنویة.الموازنة التفصیلیة األخرى الت

 

MYR-1 .ما ھو العام المالي الخاص بالمراجعة نصف السنویة التي تم تقییمھا في ھذا االستبیان الخاص بمسح الموازنة المفتوحة؟ 

 

 ."FY YYYY-YY" أو "FY YYYYبالتنسیق التالي: " العام الماليیرجى إدخال 

  

MYR-2 تتاح المراجعة نصف السنویة للجمھور؟. متى 

 

 الل اإلطار الزمني المحدد في منھجیة مسحیتم تعریف وثائق الموازنة المتاحة للجمھور بأنھا وثائق یتم نشرھا على موقع الویب الخاص بالجھة العامة المخولة بإصدار الوثیقة في خ

مجانًا.  (انظر إرشادات مسح الموازنة المفتوحة عن إتاحة وثائق الموازنة للجمھور.) ویعد ذلك تغیًرا عن الجوالت  الموازنة المفتوحة وأن جمیع المواطنین یمكنھم الحصول علیھا
 السابقة لمسح الموازنة المفتوحة: اآلن یجب إتاحة الحد األدنى من الوثائق على اإلنترنت ومجانًا حتى تعتبر متاحة للجمھور.

 

في وقت ال یتجاوز ثالثة أشھر بعد نھایة فترة التقاریر (أي بعد ثالثة أن تكون المراجعة نصف السنویة متاحة للجمھور، یجب أن تتاح للجمھور  تتطلب منھجیة مسح الموازنة العامة
یسري الخیار "د". یجب تحدید الخیار "د" إذا لم یتم إصدار المراجعة نصف السنویة للجماھیر بعد ثالثة أشھر على األقل من نھایة فترة التقاریر، أشھر من منتصف العام المالي).

موازنة یمكن أن تقوم بعض الحكومات بنشر وثائق الكذلك للوثائق التي تم إنتاجھا ألھداف داخلیة فقط (التي تم إنتاجھا ولكن لم یتم نشرھا مطلقًا للجمھور) أو لم یتم إنتاجھا للجمیع.  
 في ھذه الحاالت، یجب أن یختار الباحثون الخیارین "أ" أو "ب"، وفقًا لتاریخ النشر المحدد للمراجعة نصف السنویة.قبل آخر التواریخ المحتملة الموضحة أعاله بكثیر. 

 

a.  بعد ستة أسابیع أو أقل بعد منتصف العام  

b. بعد تسعة أسابیع أو أقل ولكن أكثر من ستة أسابیع بعد منتصف العام  

c.  ،بعد منتصف العامأكثر من تسعة أسابیع، لكن أقل من ثالثة أشھر  

d. ال یتم إصدار المراجعة نصف السنویة للجماھیر، أو یتم إصدارھا بعد أكثر من ثالثة أشھر من منتصف العام 

 

MYR-3a.إذا تم نشر المراجعة نصف السنویة، فما ھو تاریخ نشرھا؟ 
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 الحظ أن تاریخ النشر ھذا لیس بالضرورة نفس التاریخ المذكور على الوثیقة نفسھا. 

 وقت متأخر للغایة. أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو في  یجب

 

. إذا لم یتم نشر الوثیقة أو إنتاجھا، 2016سبتمبر  05یجب أن یتم إدخالھ  2016." على سبیل المثال، الخامس من سبتمبر YYYYالشھر  DDیرجى إدخال التاریخ بالتنسیق التالي: "
 یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح." 

 

 

MYR-3b ..في المربع أدناه، یرجى شرح كیفیة تحدید تاریخ نشر المراجعات نصف السنویة 

   

 ."للتطبیققابل إذا لم یتم نشر الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر 

 

MYR-4.إذا تم نشر المراجعة نصف السنویة، فما ھو عنوانURL أو رابط الویب الخاص بالمراجعة نصف السنویة؟ 

 

 إذا لم یتم نشر في وقت متأخر للغایة. یجب أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو

 الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح."

 

MYR-5. ؟ مقروء لآلالتإذا تم نشر المراجعة نصف السنویة، فھل البیانات الرقمیة الموجودة في المراجعة نصف السنویة متاحة بتنسیق 

 

. البیانات الرقمیة jsonو. xlsxو. xlsو. csvلماكینات إذا كانت بتنسیق یمكن معالجتھ بسھولة من خالل جھاز كمبیوتر، مثل المواد (البیانات أو المحتویات) قابلة للقراءة من خالل ا
) غیر مؤھلة للقراءة من خالل الماكینات. یمكنك رؤیة المزید على: Word (.doc/.docxو PDFsالموجودة في ملفات 

readable-http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine/ 

 

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم نشر أو تقدیم المراجعة نصف السنویة، وبالتالي ال یمكن تقییم إمكانیة قراءتھا من خالل اآلالت.

 

a.  نعم، جمیع البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآلالت 

b. نعم، بعض البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآلالت 

c. ال 
d.  قابل للتطبیقغیر 

 

MYR-6a . إذا لم تتم إتاحة المراجعة نصف السنویة للجمھور، فھل یعني ذلك أنھ مازال قد تم إنتاجھ؟ 

 

تكون الحكومة قد ھي "د")، على الرغم من ذلك قد  MYR-2تعتبر المراجعة نصف السنویة متاحة للجماھیر وفقًا لمنھجیة مسح الموازنة المفتوحة (ولھذا كانت اإلجابة للسؤال  إذا لم 
 .  قامت بإنتاجھا

 

 ). MYR-2المفتوحة (انظر السؤال یسري الخیار "أ" إذا تم تقدیم الوثیقة وإتاحتھا للجمھور عبر اإلنترنت ولكن لیس خالل اإلطار الزمني المحدد في منھجیة مسح الموازنة 

http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine-readable/
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لموازنة المفتوحة ولكن فقط بنسخة مطبوعة (وغیر متاحة عبر یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح ا
حة بنسخة إلكترونیة فقط ولكن غیر متاحة اإلنترنت). یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتو

 عبر اإلنترنت.

 نتاج الوثیقة  لألغراض الداخلیة فقط، وبالتالي، ال یتم توفیرھا للجماھیر. یسري الخیار "ج" إذا تم إ

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم إنتاج الوثیقة إطالقًا.

 یسري الخیار "ھـ" إذا تمت إتاحة الوثیقة للجمھور.

 

 ذي الصلة لتحدید أي الخیارین یسري "ج" أو "د". إذا لم یتم نشر الوثیقة للجمھور، فقد یحتاج الباحثون إلى مراسلة أو زیارة المكتب الحكومي

 

a.  للجمھور في وقت متأخر جًدا (نشرت بعد اإلطار الزمني المقبول) عبر اإلنترنتتم إنتاجھا وإتاحتھا 

b. .(غیر متاحة عبر اإلنترنت) تم إنتاجھا وإتاحتھا بنسخة مطبوعة أو نسخة إلكترونیة فقط 

c. لي فقطتم إنتاجھا لألغراض / االستخدام الداخ 

d. لم یتم إنتاجھا على اإلطالق 

e.  (تمت إتاحة الوثیقة للجمھور) قابل للتطبیقغیر 

 

MYR-6b .قط مقابل عدم إنتاجھا إطالقًا.إذا قمت بتحدید الخیار "ج" أو "د" في السؤال أعاله، یرجى توضیح كیفیة تحدید ما إذا تم إنتاج مراجعة نصف سنویة لالستخدام الداخلي ف 

 

 " على ھذا السؤال.قابل للتطبیق، یجب على الباحثین وضع العالمة "غیر MYR-6aإذا تم تحدید الخیار "أ" أو "ب" أو "ھـ" في السؤال 

 

MYR-7. الخاص بالمراجعة نصف السنویة.العنوان بالكامل إذا تم إنتاج المراجعة نصف السنویة، یرجى كتابة 

 

" أو "التقریر نصف السنوي عن الموازنة القومیة 2016/  2015على سبیل المثال، یمكن أن یكون عنوان المراجعة نصف السنویة "تقریر أداء الموازنة نصف السنوي، العام المالي 
 ." 2015لعام 

 

 ."قابل للتطبیقر إذا لم یتم إنتاج الوثیقة على اإلطالق، یجب على الباحثین تمییز ھذا السؤال على أنھ "غی

 

MYR-8.ھل ھناك "إصدار للمواطنین" من المراجعة نصف السنویة؟ 

 

اطنین" ة الجیدة وتقترح أن تصدر موازنات "الموبینما كان یعتقد في البدایة أن موازنة المواطنین نسخة مبسطة لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الموازنة المقررة، تتطور الممارس
ة العامة أثناء دورة الموازنة بشكل ق الموازنة الرئیسیة خالل كل مرحلة من المراحل األربعة لدورة الموازنة. یمكن أن یستخدم ذلك إلبالغ المواطنین بحالة اإلدارة المالیلكل من وثائ

ة من تلك الوثائق الرئیسیة، یبدو مقبوالً أن نتوقع أنھ وفقًا للممارسة الجیدة، غیر معقول أن نتوقع أن یتم إخراج موازنة المواطنین لكل واحدمن كامل. بینما من المسلم بھ أنھ قد یكون 
حیث اإلدارة المالیة العامة، في جمیع  تطرح السلطة التنفیذیة موازنة المواطنین لكل مرحلة من المراحل األربعة لعملیة وضع الموازنة لتمكین المواطنین من معرفة ما یجري، من

 ./budgets-budgets/citizens-http://www.internationalbudget.org/openingة بأكملھا. لمزید من المعلومات حول موازنة المواطنین، انظر: مراحل دورة الموازن

 

a. نعم 

b. ال  

http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/citizens-budgets/
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 ) YERتقریر نھایة السنة (

ثیر من الموازنة خالل العام المالي بأكملھ. في كقة محاسبة رئیسیة تخرجھا السلطة التنفیذیة بعد انتھاء العام المالي والتي تقرر أنشطة الحكومة المالیة بشكل مكثف وأداءھا في تنفیذ ھو وثی
یل اإلیرادات والدین والنفقات للوحدات اإلداریة. وفي الدول األخرى، تصدر الوحدات اإلداریة الفردیة الدول، تصدر السلطة التنفیذیة تقریًرا واحًدا لنھایة العام یوحد المعلومات المتعلقة بتحص

ریر ھو أقل أھمیة من التق الموازنة للسلطة التنفیذیة. وشكل ھذا تقاریرھا الخاصة بھا لنھایة العام. وبالمثل، قد تكون تقاریر نھایة العام وثائق قائمة بذاتھا أو قد تُدرج في وثائق أكبر، مثل مقترح
نتائج من جانب السلطة التشریعیة خالل العام) والمضمونھ. وینبغي للتقاریر أن تغطي جمیع البنود الرئیسیة المدرجة في الموازنة، موضحة الفروق بین التقدیرات األصلیة (كما تم تعدیلھا 

وینبغي أن تقوم ھذه التقاریر أیًضا بمراجعة معلومات األداء غیر المالیة وغیر ذلك من جھات السیاسة العامة. كما یمكن أن تشتمل الفعلیة للنفقات واإلیرادات والدین وافتراضات االقتصاد الكلي. 
 على بیان مالي كذلك.

 

YER-1.  الخاص بتقریر نھایة السنة الذي تم تقییمھ في ھذا االستبیان الخاص بمسح الموازنة المفتوحة؟ العام الماليما ھو 

 

 ."FY YYYY-YY" أو "FY YYYYیرجى إدخال العام المالي بالتنسیق التالي: "

  

YER-2. متى یتاح تقریر نھایة السنة للجمھور؟ 

 

ة مسح المحدد في منھجی الل اإلطار الزمنيیتم تعریف وثائق الموازنة المتاحة للجمھور بأنھا وثائق یتم نشرھا على موقع الویب الخاص بالجھة العامة المخولة بإصدار الوثیقة في خ
للجمھور.) ویعد ذلك تغیًرا عن الجوالت  الموازنة المفتوحة وأن جمیع المواطنین یمكنھم الحصول علیھا مجانًا.  (انظر إرشادات مسح الموازنة المفتوحة عن إتاحة وثائق الموازنة

 لى اإلنترنت ومجانًا حتى تعتبر متاحة للجمھور.السابقة لمسح الموازنة المفتوحة: اآلن یجب إتاحة الحد األدنى من الوثائق ع

 

دار تقریر إذا لم یتم إصفي وقت ال یتجاوز سنة بعد نھایة العام المالي المعني.تتطلب منھجیة مسح الموازنة العامة ألن یكون تقریر نھایة السنة متاًحا للجمھور، یجب أن یتاح للجمھور 
ولكن  اایة العام المالي المعني، یسري الخیار "د". یجب تحدید الخیار "د" كذلك للوثائق التي تم إنتاجھا ألھداف داخلیة فقط (التي تم إنتاجھنھایة السنة للجمھور خالل عام واحد بعد نھ

 ملة الموضحة أعاله بكثیر. في ھذه الحاالت،لم یتم نشرھا مطلقًا للجمھور) أو لم یتم إنتاجھا للجمیع.  یمكن أن تقوم بعض الحكومات بنشر وثائق الموازنة قبل آخر التواریخ المحت

 یجب أن یختار الباحثون الخیارین "أ" أو "ب"، وفقًا لتاریخ النشر المحدد لتقریر نھایة السنة.

 

a. بعد ستة أشھر أو أقل بعد نھایة عام الموازنة 

b. بعد تسعة أشھر أو أقل، وبما ال یقل عن ستة أشھر، من نھایة عام الموازنة 

c. شھًرا، من نھایة عام الموازنة 12سعة أشھر، وخالل بعد أكثر من ت 

d.  شھًرا من نھایة عام الموازنة 12ال یتم إصدار تقریر نھایة السنة للجماھیر، أو یتم إصداره بعد أكثر من 

 

YER-3a.إذا تم نشر تقریر نھایة السنة، فما ھو تاریخ نشره؟ 

 

 ذكور على الوثیقة نفسھا. الحظ أن تاریخ النشر ھذا لیس بالضرورة نفس التاریخ الم

 في وقت متأخر للغایة.  یجب أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو

 

. إذا لم یتم نشر الوثیقة أو إنتاجھا، 2016سبتمبر  05یجب أن یتم إدخالھ  2016تمبر ." على سبیل المثال، الخامس من سبYYYYالشھر  DDیرجى إدخال التاریخ بالتنسیق التالي: "
 یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح." 
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YER-3b..في المربع أدناه، یرجى شرح كیفیة تحدید تاریخ نشر تقاریر نھایة السنة 

  

 ال على أنھ "غیر متاح."إذا لم یتم نشر الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤ

 

YER-4. إذا تم نشر تقریر نھایة السنة، فما ھو عنوانURL أو رابط الویب الخاص بتقریر نھایة السنة؟ 

 

للغایة. إذا لم یتم نشر  في وقت متأخر یجب أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو
 الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح."

 

YER-5.  ؟ مقروء لآلالتإذا تم نشر تقریر نھایة السنة، فھل البیانات الرقمیة الموجودة في تقریر نھایة السنة متاحة بتنسیق 

 

. البیانات الرقمیة jsonو. xlsxو. xlsو. csvالمواد (البیانات أو المحتویات) قابلة للقراءة من خالل الماكینات إذا كانت بتنسیق یمكن معالجتھ بسھولة من خالل جھاز كمبیوتر، مثل 
المزید على:  ) غیر مؤھلة للقراءة من خالل الماكینات. یمكنك رؤیةWord (.doc/.docxو PDFsالموجودة في ملفات 

readable-http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine/ 

 

 ھا من خالل اآلالت.یسري الخیار "د" إذا لم یتم نشر أو تقدیم تقریر نھایة السنة، وبالتالي ال یمكن تقییم إمكانیة قراءت

 

a.  نعم، جمیع البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآلالت 

b. نعم، بعض البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآلالت 

c. ال 
d.  قابل للتطبیقغیر 

 

YER-6a. إذا لم تتم إتاحة تقریر نھایة السنة للجمھور، فھل قد تم إنتاجھ؟ 

 

 .  تكون الحكومة قد أنتجتھھي "د")، على الرغم من ذلك قد  YER-2بر تقریر نھایة السنة متاًحا للجماھیر وفقًا لمنھجیة مسح الموازنة المفتوحة (ولھذا كانت اإلجابة للسؤال  إذا لم یعت

 

 ). YER-2ي المحدد في منھجیة مسح الموازنة المفتوحة (انظر السؤال الوثیقة وإتاحتھا للجمھور عبر اإلنترنت ولكن لیس خالل اإلطار الزمن إنتاجیسري الخیار "أ" إذا تم 

بنسخة مطبوعة (وغیر متاحة عبر  یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة ولكن فقط
ج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة بنسخة إلكترونیة فقط ولكن غیر متاحة اإلنترنت). یسري الخیار "ب" إذا تم إنتا

 عبر اإلنترنت.

 یسري الخیار "ج" إذا تم إنتاج الوثیقة  لألغراض الداخلیة فقط، وبالتالي، ال یتم توفیرھا للجماھیر. 

 م یتم إنتاج الوثیقة إطالقًا.یسري الخیار "د" إذا ل

 یسري الخیار "ھـ" إذا تمت إتاحة الوثیقة للجمھور.

 

 "د". إذا لم یتم نشر الوثیقة للجمھور، فقد یحتاج الباحثون إلى مراسلة أو زیارة المكتب الحكومي ذي الصلة لتحدید أي الخیارین یسري "ج" أو
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a.  للجمھور في وقت متأخر جًدا (نشرت بعد اإلطار الزمني المقبول) عبر اإلنترنتتم إنتاجھا وإتاحتھا 

b. .(غیر متاحة عبر اإلنترنت) تم إنتاجھا وإتاحتھا بنسخة مطبوعة أو نسخة إلكترونیة فقط 

c. تم إنتاجھا لألغراض / االستخدام الداخلي فقط 

d. لم یتم إنتاجھا على اإلطالق 

e.  (تمت إتاحة الوثیقة للجمھور) قابل للتطبیقغیر 

 

YER-6b إذا قمت بتحدید الخیار "ج" أو "د" في السؤال .YER-6a .أعاله، یرجى توضیح كیفیة تحدید ما إذا تم إنتاج تقریر نھایة السنة لالستخدام الداخلي فقط مقابل عدم إنتاجھ إطالقًا 

 

 " على ھذا السؤال.قابل للتطبیقة "غیر ، یجب على الباحثین وضع العالمYER-6aإذا تم تحدید الخیار "أ" أو "ب" أو "ھـ" في السؤال 

 

YER-7.  الخاص بتقریر نھایة السنة.العنوان بالكامل إذا تم إنتاج تقریر نھایة السنة، یرجى كتابة 

  

الذي نشرتھ وزارة  2015تقریر السنوي لعام " أو "ال2016من مارس لعام  31على سبیل المثال، یمكن أن یكون عنوان تقریر نھایة السنة ھو "البیان المالي الموحد للعام المنتھي في 
 المالیة والتخطیط." إذا لم یتم إنتاج الوثیقة على اإلطالق، یجب على الباحثین تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح."

 

YER-8. ھل ھناك "إصدار للمواطنین" من تقریر نھایة السنة؟ 

 

سخة مبسطة لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الموازنة المقررة، تتطور الممارسة الجیدة وتقترح أن تصدر موازنات "المواطنین" بینما كان یعتقد في البدایة أن موازنة المواطنین ن
یة العامة أثناء دورة الموازنة بشكل دارة الماللكل من وثائق الموازنة الرئیسیة خالل كل مرحلة من المراحل األربعة لدورة الموازنة. یمكن أن یستخدم ذلك إلبالغ المواطنین بحالة اإل

لجیدة، اغیر معقول أن نتوقع أن یتم إخراج موازنة المواطنین لكل واحدة من تلك الوثائق الرئیسیة، یبدو مقبوالً أن نتوقع أنھ وفقًا للممارسة من كامل. بینما من المسلم بھ أنھ قد یكون 
من المراحل األربعة لعملیة وضع الموازنة لتمكین المواطنین من معرفة ما یجري، من حیث اإلدارة المالیة العامة، في جمیع  تطرح السلطة التنفیذیة موازنة المواطنین لكل مرحلة

 ./budgets-budgets/citizens-http://www.internationalbudget.org/openingمراحل دورة الموازنة بأكملھا. لمزید من المعلومات حول موازنة المواطنین، انظر: 

 

a. نعم 

b. ال 
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 ) ARتقریر المراجعة (

رقابة األعلى منتجة ألنشطة المراجعة الخاصة بھ في نھایة كل عام مالي، یقوم جھاز الرقابة األعلى بإجراء مراجعة سنویة للحسابات الختامیة. تقریر المراجعة ھو وثیقة تصدر عن جھاز ال
لى دوًرا ھاًما في محاسبة السلطة التنفیذیة أمام السلطة التشریعیة والجمھور. في دوره الرقابي إلشراف ویقوم بتقییم شرعیة وقانونیة اإلدارة المالیة والمحاسبة للحكومة. ویلعب جھاز الرقابة األع

 . المتعلقة باألداء ، و / أو المتعلقة باالمتثالو المراجعات المالیة السلطة التنفیذیة على األموال العامة، یؤدي جھاز الرقابة األعلى في كثیر من الدول 

 

) content/uploads/LimaDeclaration.pdf-http://www.internationalbudget.org/wp)) (1( 16(الفصل السادس، المادة  إعالن لیما للمبادئ التوجیھیة بشأن مبادئ المراجعة

كمل جھاز الرقابة األعلى ھذه ، ینبغي أن ی(OECDتوضح أنھ ینبغي نشر تقریر المراجعة السنویة وإتاحتھ للجمھور. وبحسب أفضل الممارسات لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (
 المراجعات في غضون ستة أشھر بعد نھایة عام الموازنة للوحدات اإلداریة (أي الوزارات أو اإلدارات أو الھیئات).

 

AR-1 الخاص بتقریر المراجعة التي تم تقییمھا في ھذا االستبیان الخاص بمسح الموازنة المفتوحة؟العام المالي  . ما ھو 

 

 ."FY YYYY-YY" أو "FY YYYYالعام المالي بالتنسیق التالي: " یرجى إدخال

 

  

AR-2متى یتاح تقریر المراجعة للجمھور؟ . 

  

ھجیة مسح نالل اإلطار الزمني المحدد في میتم تعریف وثائق الموازنة المتاحة للجمھور بأنھا وثائق یتم نشرھا على موقع الویب الخاص بالجھة العامة المخولة بإصدار الوثیقة في خ
للجمھور.) ویعد ذلك تغیًرا عن الجوالت  الموازنة المفتوحة وأن جمیع المواطنین یمكنھم الحصول علیھا مجانًا.  (انظر إرشادات مسح الموازنة المفتوحة عن إتاحة وثائق الموازنة

 ومجانًا حتى تعتبر متاحة للجمھور.السابقة لمسح الموازنة المفتوحة: اآلن یجب إتاحة الحد األدنى من الوثائق على اإلنترنت 

 

إذا لم یتم إصدار شھًرا بعد نھایة العام المالي المعني. 18في وقت ال یتجاوز تتطلب منھجیة مسح الموازنة العامة ألن یكون تقریر المراجعة متاًحا للجمھور، یجب أن یتاح للجمھور 
المالي المعني، یسري الخیار "د". یجب تحدید الخیار "د" كذلك للوثائق التي تم إنتاجھا ألھداف داخلیة فقط (التي تم إنتاجھا شھًرا بعد نھایة العام  18تقریر المراجعة للجمھور خالل 

ذه ة أعاله بكثیر. في ھلمحتملة الموضحولكن لم یتم نشرھا مطلقًا للجمھور) أو لم یتم إنتاجھا للجمیع.  یمكن أن تقوم بعض الحكومات بنشر وثائق الموازنة قبل آخر التواریخ ا
 الحاالت، یجب أن یختار الباحثون الخیارین "أ" أو "ب"، وفقًا لتاریخ النشر المحدد لتقریر المراجعة.

 

a.  بعد ستة أشھر أو أقل بعد نھایة عام الموازنة 

b.  شھًرا أو أقل، وبما ال یقل عن ستة أشھر، من نھایة عام الموازنة  12بعد 

c.  شھًرا، من نھایة عام الموازنة 18وخالل شھًرا،  12بعد أكثر من 

d.  شھًرا من نھایة عام الموازنة 18ال یتم إصداره للجماھیر، أو یتم إصداره بعد أكثر من 

 

AR-3aإذا تم نشر تقریر المراجعة، فما ھو تاریخ نشره؟ . 

 

 الحظ أن تاریخ النشر ھذا لیس بالضرورة نفس التاریخ المذكور على الوثیقة نفسھا. 

 قت متأخر للغایة. ن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو في ویجب أ

  

http://www.intosai.org/en/portal/documents/intosai/general/limaundmexikodeclaration/lima_declaration/index.php?article_pos=1
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. إذا لم یتم نشر الوثیقة أو إنتاجھا، 2016سبتمبر  05یجب أن یتم إدخالھ  2016." على سبیل المثال، الخامس من سبتمبر YYYYالشھر  DDیرجى إدخال التاریخ بالتنسیق التالي: "
 یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح." 

 

AR-3b. .في المربع أدناه، یرجى شرح كیفیة تحدید تاریخ نشر تقاریر المراجعة 

  

 ."قابل للتطبیقإذا لم یتم نشر الوثیقة على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر 

 

AR-4إذا تم نشر تقریر المراجعة، فما ھو عنوان .URL أو رابط الویب الخاص بتقریر المراجعة؟ 

 

في وقت متأخر للغایة. إذا لم یتم نشر  یجب أن یجیب الباحثون على ھذا السؤال إذا تم نشر الوثیقة إما خالل اإلطار الزمني المقبول من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة أو
 على اإلطالق، یرجى تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح."الوثیقة 

 

AR-5 إذا تم نشر تقریر المراجعة، فھل البیانات الرقمیة الموجودة في تقریر المراجعة متاحة بتنسیق مقروء لآلالت؟ . 

 

. البیانات الرقمیة jsonو. xlsxو. xlsو. csvھ بسھولة من خالل جھاز كمبیوتر، مثل المواد (البیانات أو المحتویات) قابلة للقراءة من خالل الماكینات إذا كانت بتنسیق یمكن معالجت
) غیر مؤھلة للقراءة من خالل الماكینات. یمكنك رؤیة المزید على: Word (.doc/.docxو PDFsالموجودة في ملفات 

readable-http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine/ 

 

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم نشر أو تقدیم تقریر المراجعة، وبالتالي ال یمكن تقییم إمكانیة قراءتھ من خالل اآلالت.

 

a.  نعم، جمیع البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآلالت 

b. نعم، بعض البیانات الرقمیة متاحة بتنسیق یمكن قراءتھ من خالل اآلالت 

c. ال 
d. غیر متاح 

 

AR-6aإذا لم تتم إتاحة تقریر المراجعة للجمھور، فھل یعني ذلك أنھ مازال قد تم إنتاجھ؟ . 

 

 .  تكون الحكومة قد أنتجتھھي "د")، على الرغم من ذلك قد  AR-2راجعة متاًحا للجماھیر وفقًا لمنھجیة مسح الموازنة المفتوحة (ولھذا كانت اإلجابة للسؤال  إذا لم یعتبر تقریر الم

 

 ). AR-2یة مسح الموازنة المفتوحة (انظر السؤال الوثیقة وإتاحتھا للجمھور عبر اإلنترنت ولكن لیس خالل اإلطار الزمني المحدد في منھج إنتاجیسري الخیار "أ" إذا تم 

بنسخة مطبوعة (وغیر متاحة عبر  یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة ولكن فقط
ا للجمھور خالل اإلطار الزمني المحدد من خالل منھجیة مسح الموازنة المفتوحة بنسخة إلكترونیة فقط ولكن غیر متاحة اإلنترنت). یسري الخیار "ب" إذا تم إنتاج الوثیقة وإتاحتھ

 عبر اإلنترنت.

 یسري الخیار "ج" إذا تم إنتاج الوثیقة  لألغراض الداخلیة فقط، وبالتالي، ال یتم توفیرھا للجماھیر. 

 قة إطالقًا.یسري الخیار "د" إذا لم یتم إنتاج الوثی

 یسري الخیار "ھـ" إذا تمت إتاحة الوثیقة للجمھور.
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 "د". إذا لم یتم نشر الوثیقة للجمھور، فقد یحتاج الباحثون إلى مراسلة أو زیارة المكتب الحكومي ذي الصلة لتحدید أي الخیارین یسري "ج" أو

 

a.  ت بعد اإلطار الزمني المقبول)للجمھور في وقت متأخر جًدا (نشر عبر اإلنترنتتم إنتاجھا وإتاحتھا 

b. .(غیر متاحة عبر اإلنترنت) تم إنتاجھا وإتاحتھا بنسخة مطبوعة أو نسخة إلكترونیة فقط 

c. تم إنتاجھا لألغراض / االستخدام الداخلي فقط 

d. لم یتم إنتاجھا على اإلطالق 

e.  (تمت إتاحة الوثیقة للجمھور) قابل للتطبیقغیر 

 

AR-6b.  إذا قمت بتحدید الخیار "ج" أو "د" في السؤالAR-6a .أعاله، یرجى توضیح كیفیة تحدید ما إذا تم إنتاج تقریر المراجعة لالستخدام الداخلي فقط مقابل عدم إنتاجھ إطالقًا 

 

 " على ھذا السؤال.تطبیققابل لل، یجب على الباحثین وضع العالمة "غیر AR-6aإذا تم تحدید الخیار "أ" أو "ب" أو "ھـ" في السؤال 

 

AR-7. الخاص بتقریر المراجعة.العنوان بالكامل إذا تم إنتاج تقریر المراجعة، یرجى كتابة 

 

باحثین ق، یجب على التاج الوثیقة على اإلطالعلى سبیل المثال، یمكن أن یكون عنوان تقریر المراجعة ھو "التقاریر العامة السنویة الخاصة بالمراقب والمراجع العام." إذا لم یتم إن
 تمییز ھذا السؤال على أنھ "غیر متاح."

 

AR-8. ھل ھناك "إصدار للمواطنین" من تقریر المراجعة؟ 

 

ات "المواطنین" در موازنة الجیدة وتقترح أن تصبینما كان یعتقد في البدایة أن موازنة المواطنین نسخة مبسطة لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الموازنة المقررة، تتطور الممارس
دارة المالیة العامة أثناء دورة الموازنة بشكل لكل من وثائق الموازنة الرئیسیة خالل كل مرحلة من المراحل األربعة لدورة الموازنة. یمكن أن یستخدم ذلك إلبالغ المواطنین بحالة اإل

إخراج موازنة المواطنین لكل واحدة من تلك الوثائق الرئیسیة، یبدو مقبوالً أن نتوقع أنھ وفقًا للممارسة الجیدة، كامل. بینما من المسلم بھ أنھ قد یكون غیر معقول أن نتوقع أن یتم 
ع امة، في جمیحیث اإلدارة المالیة الع تطرح السلطة التنفیذیة موازنة المواطنین لكل مرحلة من المراحل األربعة لعملیة وضع الموازنة لتمكین المواطنین من معرفة ما یجري، من

 ./budgets-budgets/citizens-http://www.internationalbudget.org/openingمراحل دورة الموازنة بأكملھا. لمزید من المعلومات حول موازنة المواطنین، انظر: 

 

a. نعم 

b. ال 
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 األسئلة العامة
 ومات غیر المتعلقة بالموازنة. تستفسر األسئلة التالیة عن القوانین والممارسات الحكومیة المتعلقة بأمور الشفافیة وقدرة المواطنین على الوصول إلى الموازنة والمعل

 

GQ-1a. مة في التعلیق / االستشھاد.  ھل ھناك موقع ویب واحد أو أكثر أو مواقع بوابة لنشر المعلومات المالیة الحكومیة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، یرجى توفیر الروابط الالز 

 

ا على المعلومات المالیة. على سبیل المثال، في نیوزیالندا، من الباحث أن یسرد أي مواقع ویب أو مواقع بوابة حكومیة على الویب یمكن العثور من خاللھ GQ-1aیطلب السؤال 
طة المعلومات الھامة المتعلقة بالموازنة، بما في ذلك بیان ما قبل الموازنة، ومقترح الموازنة للسل )/http://www.treasury.govt.nzیستضیف موقع ویب وزارة الخزانة (

البرلمانیة في نیوزیالندا  التنفیذیة، وموازنة المواطنین، وتقاریر العام، ومراجعة منتصف العام، وتقریر نھایة العامة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مكتب االستشارات
)http://www.legislation.govt.nz/( یقوم بنشر الموازن) ة المقررة في حین ینشر موقع ویب المراقب والمراجع العامhttp://www.oag.govt.nz/(  .تقریر المراجعة السنوي

نسیق بوابة تشتمل على معلومات مالیة، رغم أنھا ال تكون بت الخاصة بتلك المواقع. وقد قامت دول أخرى بتطویر مواقع الروابط بتقدیم یمكن أن یقوم الباحث في الشئون النیوزیالندیة
والفلبین  )index.jsphttp://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/"الوثائق". على سبیل المثال، تم إنشاء مواقع البوابة تلك من خالل المكسیك (

)http://budgetngbayan.com/) والبرازیل (http://www.portaltransparencia.gov.br/ومة البرازیلیة ). بعض الدول لدیھا موقع ویب وموقع بوابة مًعا. خصصت الحك
ت على سبیل المثال، بعیًدا عن بوابة الشفافیة، موقع ویب للموازنة الفیدرالیة، حیث یمكنك العثور على جمیع الوثائق الرئیسیة والمعلوما

صیل جمیع مواقع الویب ذات الصلة و / أو البوابات التي یمكن استخدامھا للوصول إلى معلومات . وعلى الباحثین تضمین تفا)www.orcamentofederal.gov.brاألخرى
 الموازنة.

 

a. نعم 

b. ال 
 

GQ-1b. (أو مجموعة من الملفات) ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، یرجى توفیر الروابط ھل یمكن، من خالل ھذه المواقع / البوابات، تنزیل بیانات اإلیرادات والنفقات للعام المالي الحالي كملف موحد
 الالزمة في التعلیق / االستشھاد.  

 

ة تقوم بنشر أنواع معینة من المحتوى على مواقع الویب / البوابات الخاصة بھا: (أ) الملفات الموحدة التي تحتوي عما إذا كانت الحكوم GQ-1dو GQ-1cو GQ-1bتسأل األسئلة 
ورة / مات المصة بتنسیق ثابت؛ و(ج) المعلوعلى معلومات اإلیرادات / النفقات للعام المالي الحالي؛ و(ب) الملفات الموحدة التي تحتوي معلومات اإلیرادات / النفقات ألعوام متعدد

 لما تحتویھ. لة وبعض التوضیحاتالتصورات أو أي أدوات مشابھة تستخدم لتبسیط الوصول إلى البیانات والتحلیالت. یجب على الباحثین توفیر الروابط لصفحات الویب ذات الص

 

a. نعم 

b. ال 
 

GQ-1c. ستشھاد.  فیر الروابط الالزمة في التعلیق / االھل یمكن من خالل ھذه المواقع / البوابات تنزیل بیانات اإلیرادات والنفقات لعدة سنوات بتنسیق ثابت؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، یرجى تو 

 

a. نعم 

b. ال 
 

http://www.treasury.govt.nz/
http://www.legislation.govt.nz/
http://www.oag.govt.nz/
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/index.jsp
http://budgetngbayan.com/
http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.orcamentofederal.gov.br)/
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GQ-1d.  / لتبسیط الوصول إلى البیانات والتحلیالت على ھذه المواقع / البوابات؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، یرجى  أو أي أدوات أخرى مشابھة الرسوم البیانیةھل تستخدم المعلومات المصورة
 توفیر الروابط الالزمة في التعلیق / االستشھاد.  

 

a. نعم 

b. ال 
 

GQ-2. ى توفیر البیانات والروابط الالزمة في التعلیق / االستشھاد، وحدد ما إذا كان ھل توجد قوانین معمول بھا لتوجیھ اإلدارة المالیة العامة و / أو المراجعة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، یرج
 القانون (القوانین) یحتوي على بنود معینة لشفافیة الموازنة و / أو المشاركة ومكان ھذه البنود.  

 

أن تشتمل تلك القوانین على قانون للتمویل العام أو قسم من أقسام الدستور أو قانون عن تواجد أي قوانین قومیة تحكم اإلدارة والمراجعة المالیة العامة. یمكن  GQ-2یستفسر السؤال 
اط إلى قانون ن الكینیة بتضمین االرتبللموازنات العضویة. قد تكون تشریعات المسؤولیة المالیة كذلك ذات صلة في بعض الدول. على سبیل المثال، یمكن أن یقوم الباحث في الشئو

)، في حین act-management-finance-public-the-http://cickenya.org/index.php/legislation/acts/item/245-20122012العام الصادر في عام اإلدارة المالیة 
لباحث في الشئون المقدونیة بتضمین ارتباط إلى قانون مراجعة الدولة الصادر في تلك یمكن أن یقوم ا

. یجب على الباحثین توفیر الروابط )ENG.pdfhttp://www.dzr.gov.mk/EN/Uploads/1_State%20Audit%20Law_adopted%20May_202010%الدولة
افیة وأین (أي بند) یشتمل على بنود محددة لشفلمواقع الویب حیث یتم نشر مثل ھذه القوانین، إذا أمكن، أو نسخة إلكترونیة من القانون نفسھ. یجب علیھم أیًضا اإلشارة إلى القوانین 

 الموازنة.الموازنة ومشاركة المواطنین في علمیات 

 

a. نعم 

b. ال 
 

 

GQ-3. ) :مشاركة المواطنین؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، یرجى توفیر البیانات والروابط 3) شفافیة الحكومة؛ أو (2) الوصول إلى المعلومات؛ أو (1ھل ھناك قوانین إضافیة لتنظیم ما یلي (
 یحتوي على بنود معینة لشفافیة الموازنة و / أو المشاركة ومكان ھذه البنود.  الالزمة في التعلیق / االستشھاد، وحدد ما إذا كان القانون (القوانین) 

  

ومشاركة  ذات الصلة لعرض شفافیة الموازنةیطلب السؤال الثالث واألخیر من الباحثین ذكر أي قوانین إضافیة تقوم بتنظیم الوصول إلى المعلومات أو الشفافیة أو مشاركة المواطنین 
ي . ویعد قانون الحق فعملیات الموازنة. وقد تتضمن التشریعات ذات الصلة بالوصول إلى المعلومات أو إلى عملیات التخطیط أو اإلدارة العامة بشكل أكثر عمومیةالمواطنین في 

یمكن العثور على المزید من المعلومات  ) مثاالً لھذا النوع من القوانین.Act.pdf-://www.iitb.ac.in/legal/RTIhttp( 2005الحصول على المعلومات الصادر في الھند عام 
حول الوصول إلى تشریع المعلومات (البنود الدستوریة والقوانین والتشریعات)، بما في ذلك أمثلة عن القوانین النموذجیة ھنا: 

1-regulations#section-and-laws-provisions-http://www.right2info.org/laws/constitutional . 

 

a. نعم 

b. ال 
 

 

 

 

http://cickenya.org/index.php/legislation/acts/item/245-the-public-finance-management-act-2012
http://cickenya.org/index.php/legislation/acts/item/245-the-public-finance-management-act-2012
http://www.dzr.gov.mk/EN/Uploads/1_State%20Audit%20Law_adopted%20May%202010_ENG.pdf)
http://www.iitb.ac.in/legal/RTI-Act.pdf
http://www.right2info.org/laws/constitutional-provisions-laws-and-regulations#section-1
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 شمولیة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة القسم الثاني:
 

  مقدمة:
دیمھا إلى السلطة التشریعیة قالعریضة األولى لألسئلة في استبیان الموازنة المفتوحة في المعلومات المقدمة وفیما یتعلق بمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة بمجرد ت تنظر الفئة

عن أي  -من السلطة التشریعیة ووسائل اإلعالم والجمھور  -ام وعادة ما یتلقى مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة المزید من االھتم للنظر فیھا وكیفیة تقدیم تلك المعلومات.
ویجعل ھذا المستوى المتزاید لالھتمام من الضروري أن یتم توفیر مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة وأیة  وثیقة موازنة أخرى تصدرھا السلطة التنفیذیة بصورة منتظمة.

 لومات الواضحة والشاملة.وثائق للموازنة داعمة على نطاق واسع وتوفیر المع
 

ھا إلى ھداف السیاسات الخاصة بیعد مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة وثیقة من بین أھم وثائق السیاسات التي تصدرھا الدولة كل عام، حیث إن الدول تترجم العدید من أ
التنفیذیة من دولة إلى أخرى: فأحیاًنا تكون وثیقة واحدة وأحیاًنا تكون عبارة عن مجموعة ویمكن أن تختلف طبیعة مقترح الموازنة للسلطة  إجراءات من خالل الموازنة.

طنون) والنفقات اومن الضروري أن یتسم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة بالشفافیة ألن المقترحات الخاصة بھ تحدد العائدات (الضرائب التي یدفعھا المو وثائق متعددة.
امة وإلتاحة الفرصة إلجراء مناقشات ع ارد الحكومیة بین المواطنین) والدیون (مقدار التكلفة الحكومیة الذي تتحملھ األجیال الحالیة أو المستقبلیة).(كیفیة توزیع المو

یھدف   ارھا.نفاق واالقتراض قبل إقروتشریعیة مبنیة على اطالع حول الموازنة، فإن أفضل الممارسات تدعو السلطة التنفیذیة إلى توفیر تفسیر كامل للضرائب وخطط اإل
  القسم األول من االستبیان إلى تقییم محتویات مقترح الموازنة للسلطة التشریعیة.

 
ر، وكذلك أي ) استخالص إجاباتھم من مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة الرئیسي والمتاح للجماھی53إلى  1وینبغي على الباحثین ألغراض اإلجابة على األسئلة التالیة (من 

والعتبارھا متوفرة للجمھور حسب منھجیة مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من طرح مقترح الموازنة للسلطة  وثائق موازنة داعمة قد توفرھا السلطة التنفیذیة للجمھور.
سح ترح الموازنة للسلطة التنفیذیة یعتبر متاًحا للجمھور، وفًقا لمعاییر مإذا لم یكن مق التنفیذیة وأي وثائق داعمة للجمھور قبل أن تقوم السلطة التشریعیة باعتماد الموازنة.

  الموازنة المفتوحة، فإنھ یجب اختیار الخیار "د" لكل األسئلة المتعلقة بمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة.
  

 مختلفة، ویوفر اإلجابات على أسئلة مختلفة:وكل نظام من أنظمة التصنیف لھ میزات  وھناك ثالثة أنواع مختلفة من تصنیفات النفقات.
 من ینفق األموال الوحدة التجاریة  •
 األغراض التي یتم إنفاق األموال فیھا التصنیف الوظیفي  •
 األشیاء التي یتم إنفاق األموال علیھا التصنیف االقتصادي  •

 
ل دولة، تم وضع وتوحید التصنیفات الوظیفیة واالقتصادیة لموازنات الحكومات من جانب على عكس التصنیف حسب الوحدة اإلداریة، والذي یمیل إلى أن یكون فریًدا لك

  وتسھل المقارنات بین الدول من خالل االلتزام بھذه المعاییر للتصنیف الدولي. المؤسسات الدولیة.
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ق عبر مختلف ومن الضروري أن یتم تقدیم بیانات الموازنة بتنسیق متس المختلفة. یتم تكرار األسئلة المتعلقة بتصنیف النفقات عبر االستبیان، لكل وثیقة من وثائق الموازنة
 مراحل عملیة الموازنة من أجل تسھیل الشفافیة والمحاسبة.

 
یة (أي حسب الوزارات أو ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة النفقات لعام الموازنة بحیث تكون مصنفًة حسب الوحدة اإلدار .1

  اإلدارات أو الھیئات)؟

  نعم، یتم تقدیم الوحدات اإلداریة التي تنجم عنھا كل النفقات. .أ
 نعم، یتم تقدیم الوحدات اإلداریة التي ینجم عنھا ثلثا النفقات على األقل، ولیس كلھا. .ب
 نعم، یتم تقدیم الوحدات اإلداریة التي ینجم عنھا أقل من ثلثي النفقات. .ج
 ال، ال یتم تقدیم النفقات حسب الوحدات اإلداریة. .د
  ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

وتشیر المعلومات إلى الجھة الحكومیة (اإلدارة أو الوزارة أو الوكالة) التي ستكون مسؤولة عن إنفاق األموال، والتي  تقدیم النفقات حسب الوحدة اإلداریة. 1یعالج السؤال 
 ستكون، في النھایة، خاضعة للمساءلة عن استخدامھا.

ختیار ال كل النفقات في عام الموازنة.الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ النفقات لكل الوحدات اإلداریة، بما یمثل 
معنى آخر، ب ة بشكل فردي في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ ثلثي النفقات في عام الموازنة.الخیار "ب"، یجب أن تقدم الوحدات اإلداریة الموضح

لثي إجمالي ثوالدفاع وما إلى ذلك) یجب أن یمثل مجموع النفقات التي یتم تعیینھا إلى الوزارات واإلدارات والھیئات الفردیة (التعلیم والصحة والبنیة التحتیة والداخلیة 
یسري الخیار "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ یمثل الوحدات اإلداریة التي تمثل  النفقات المحددة في الموازنة لھذا العام بعینھ على األقل.

 اریة.یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم النفقات حسب الوحدات اإلد أقل من ثلثي النفقات.
 

 ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة النفقات لعام الموازنة حسب التصنیف الوظیفي؟ .2

  نعم، یتم تقدیم النفقات حسب التصنیف الوظیفي. .أ
 ال، ال یتم تقدیم النفقات حسب التصنیف الوظیفي. .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج

 
 اإلرشادات:

یشیر ھذا التصنیف إلى غرض البرنامج أو القطاع أو الھدف الذي ستستخدم األموال من أجلھ، مثل الصحة أو  تقدیم النفقات حسب التصنیف الوظیفي. 2یعالج السؤال 
بإمداد المیاه بط التي ترتیل المثال، في دولة ما كل الوظائف على سب وال یتم تحقیق التماشي بالضرورة بین الوحدات اإلداریة والتصنیفات الوظیفیة.  التعلیم أو الدفاع.

سكان بین وزارات البیئة واإل ھامن خالل وكالة حكومیة مفردة، في حین أنھ في دولة أخرى، یمكن أن یتم توزیع ھا(والتي تقع ضمن وظیفة "اإلسكان")، یمكن أن یتم تنفیذ
بنفس و وزارات في تنفیذ وظیفة واحدة.ثالث وفي الحالة األخیرة، تكون ھناك ثالث وزارات لدیھا برامج للتعامل مع إمداد المیاه، وبالتالي تساھم  والتطویر الصناعي.
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م تصنیف الموضح أعاله، یمكن أن یتعلى سبیل المثال، في المثال   الطریقة، یمكن أن تقوم بعض الوحدات اإلداریة بتنفیذ أنشطة یمكن أن تمتد بین أكثر من وظیفة واحدة.
  بعض برامج وزارة البیئة كذلك ضمن وظیفة "الحمایة البیئیة".

 
  في.الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ النفقات لعام الموازنة حسب التصنیف الوظی

التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة یقدم النفقات لعام الموازنة حسب التصنیف الوظیفي، فھل التصنیف الوظیفي متوافق مع المعاییر إذا كان مقترح الموازنة للسلطة  .3
 الدولیة؟

 
 نعم، التصنیف الوظیفي متوافق مع المعاییر الدولیة. .أ

 ات مصنفة حسب التصنیف الوظیفي.ال، التصنیف الوظیفي غیر متوافق مع المعاییر الدولیة، أو لم یتم تقدیم النفق .ب
  ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج
 

 اإلرشادات:

 ةالختیار اإلجابة "أ"، یجب أن یتوافق التصنیف الوظیفي للدولة مع منظم یستفسر السؤال الثالث عما إذا كان التصنیف الوظیفي للدولة یتوافق مع المعاییر الدولیة أم ال.
  )، أو أن یكون ھناك رابط بین التقدیم الوظیفي القومي وبین ذلك.COFOG) وتصنیف األمم المتحدة للوظائف الحكومیة ( OECD والتنمیة ( االقتصادي التعاون

) لشفافیة الموازنة من خالل الملف التالي: OECDوالتنمیة ( االقتصادي التعاون یمكن االطالع على أفضل ممارسات منظمة
http://www.oecd.org/gov/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparency%20-

%20complete%20with%20cover%20page.pdf.  
 

) من خالل الصفحة: COFOGطالع على تصنیف األمم المتحدة للوظائف الحكومیة (یمكن اال
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4  :أو من خالل الملف التالي

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/ch6ann.pdf.  
 
 . ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة النفقات لعام الموازنة حسب التصنیف االقتصادي؟4 

 
  التصنیف االقتصادي.نعم، یتم تقدیم النفقات حسب  .أ

 ال، ال یتم تقدیم النفقات حسب التصنیف االقتصادي. .ب
  ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج
 

 اإلرشادات:
لتصنیف ویوفر ا ال.عما إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ یقدم النفقات لعام الموازنة منظمًة حسب التصنیف االقتصادي أم  4یستفسر السؤال 

 مساعدة االجتماعیة.االقتصادي معلومات عن طبیعة اإلنفاق، مثل ما إذا كانت األموال تستخدم لدفع األجور والمرتبات أو للمشاریع الرأسمالیة أو لمخصصات ال
 

  لعام الموازنة حسب التصنیف االقتصادي. الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ النفقات

http://www.oecd.org/gov/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparency%20-%20complete%20with%20cover%20page.pdf
http://www.oecd.org/gov/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparency%20-%20complete%20with%20cover%20page.pdf
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/ch6ann.pdf
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وافق مع نیف االقتصادي متإذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة یقدم النفقات لعام الموازنة حسب التصنیف االقتصادي، فھل التص .5

 المعاییر الدولیة؟

 
 المعاییر الدولیة.نعم، التصنیف االقتصادي متوافق مع  .أ

 ال، التصنیف االقتصادي غیر متوافق مع المعاییر الدولیة، أو لم یتم تقدیم النفقات مصنفة حسب التصنیف االقتصادي. .ب
  ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج
 

 اإلرشادات:
الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن یتوافق التصنیف االقتصادي للدولة مع   أم ال. یستفسر السؤال الخامس عما إذا كان التصنیف االقتصادي للدولة یتوافق مع المعاییر الدولیة

یمكنك االطالع على التصنیف االقتصادي المتوافق مع إحصاءات التمویل الحكومي من  .2001) لعام IMF) لصندوق النقد الدولي (GFSإحصاءات التمویل الحكومي (
للتعرف على المزید حول إحصاءات التمویل الحكومي، یمكنك كذلك  .http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/app4.pdfھذا الملف: 

 2001) لعام IMFولي () لصندوق النقد الدGFSاالطالع على دلیل إحصاءات التمویل الحكومي (
)http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf.( 

 
 م الموازنة؟ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة النفقات للبرامج المفردة لعا .6
 

  نعم، یتم تقدیم البرامج التي تمثل كل النفقات. .أ
 نعم، یتم تقدیم البرامج التي تمثل ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا. .ب
 نعم، یتم تقدیم البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات. .ج
 ال، ال یتم تقدیم النفقات حسب البرنامج. .د
  ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:
 ومع وال یوجد تعریف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى یمكن أن یختلف من دولة إلى أخرى. عما إذا كان یتم تقدیم النفقات حسب البرامج أم ال. 6یستفسر السؤال 

جمیع أي، أي ت –مستوى تفاصیل أقل من الوحدة اإلداریة ذلك، ألغراض اإلجابة على االستبیان، ینبغي على الباحثین التعامل مع مصطلح "برنامج" على أنھ یعني أي 
على سبیل المثال، یمكن أن یتم تقسیم موازنة وزارة الصحة إلى مجموعات فرعیة متعددة، مثل "الرعایة الصحیة  برمجي أقل من مستوى الوزارة أو اإلدارة أو الوكالة.

ار ھذه المجموعات الفرعیة على أنھا برامج حتى إذا كان باإلمكان تقسیمھا إلى وحدات أكثر تفصیالً، إال أنھا لم ویجب أن یتم اعتب األولیة" أو "المستشفیات" أو "اإلدارة".
 یتم تقسیمھا.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/app4.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/app4.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf
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میز ھذه (عادة ما یتم تر .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحیانا یشار لتفصیل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسیة:

 البیانات في قاعدة بیانات اإلدارة المالیة، باتباع خریطة حسابات الموازنة، بحیث یمكن تنظیمھا حسب التصنیف اإلداري والوظیفي).
 

ختیار الخیار ال النفقات في عام الموازنة. لالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ النفقات لكل البرامج الفردیة، بما یمثل ك
ري الخیار "ج" یس عام الموازنة. "ب"، یجب أن تقدم البرامج الموضحة بشكل فردي في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ ثلثي النفقات على األقل في

 نامج.یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم النفقات حسب البر لھ یمثل البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات.إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة 
 

ذه ھ وبالتالي، من المفید تقدیر العائدات والنفقات للفترات متعددة األعوام، مع فھم أن یمكن أن تؤثر قرارات الموازنة للعام التالي على معلمات الموازنات المستقبلیة.
)، وغالًبا ما تكون ھذه الفترة المكونة من ثالثة أعوام، أي MTEFویشار إلیھ أحیاًنا على أنھ إطار اإلنفاق متوسط األجل ( التقدیرات یمكن مراجعتھا مع تغیر الظروف.

 عام الموازنة باإلضافة إلى عامین آخرین، أفًقا مناسًبا لوضع الموازنة والتخطیط.
 
ي من خالل أ لموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق موازنة داعمة تقدیرات للنفقات لفترة متعددة األعوام (لعامین على األقل بعد عام الموازنة) من. ھل یمثل مقترح ا7

 تصنیفات النفقات الثالثة (حسب التصنیف اإلداري أو االقتصادي أو الوظیفي)؟

 
 سب تصنیفات النفقات الثالثة كلھا (حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي والوظیفي).نعم، یتم تقدیم تقدیرات النفقات متعددة األعوام ح .أ

 حسب تصنیفین من تصنیفات النفقات الثالثة. عوامنعم، یتم تقدیم تقدیرات النفقات متعددة األ .ب
 .من خالل تصنیف واحد فقط من تصنیفات النفقات الثالثة عوامنعم، یتم تقدیم تقدیرات النفقات متعددة األ .ج
 من خالل تصنیف نفقات. عوامال، ال یتم تقدیم تقدیرات النفقات متعددة األ .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

حسب أحد تصنیفات النفقات الثالثة، حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي والوظیفي، والتي تم  عوامعما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات النفقات متعددة األ 7یستفسر السؤال رقم 
تشیر الوحدة اإلداریة إلى من ینفق األموال، ویوضح التصنیف  كل تصنیف من ھذه التصنیفات یجیب على سؤال مختلف: أعاله. 5إلى  1التعرض لھا في األسئلة من 

 األموال من أجلھ، ویعرض التصنیف االقتصادي األشیاء التي یتم إنفاق األموال علیھا.الوظیفي الغرض الذي یتم إنفاق 
 

قل بعد عام الثة لعامین على األالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ تقدیرات النفقات حسب تصنیفات النفقات الث
یتم  عوامویسري الخیار "ج" إذا كانت تقدیرات النفقات متعددة األ یار "ب"، یجب أن یتم تقدیم تقدیرات النفقات حسب اثنین من ھذه التصنیفات الثالثة.الختیار الخ الموازنة.

 ي من التصنیفات الثالثة.من خالل أ عوامویسري الخیار "د" إذا لم یكن یتم تقدیم تقدیرات النفقات متعددة األ تقدیمھا من خالل أحد التصنیفات الثالثة.
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 ج؟عام الموازنة) حسب البرنام . ھل یمثل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق موازنة داعمة تقدیرات للنفقات لفترة متعددة األعوام (لعامین على األقل بعد8

 
 نعم، یتم تقدیم تقدیرات متعددة األعوام للبرامج تمثل كل النفقات. .أ

 نعم، یتم تقدیم تقدیرات متعددة األعوام للبرامج تمثل ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا. .ب
 نعم، یتم تقدیم تقدیرات متعددة األعوام للبرامج تمثل أقل من ثلثي النفقات. .ج
 ال، ال یتم تقدیم تقدیرات متعددة األعوام للبرامج. .د
  ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:
وال یوجد تعریف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى یمكن أن یختلف من دولة إلى  عما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات متعددة األعوام حسب البرامج. 8تفسر السؤال رقم یس

للتفصیل أدنى الوحدة اإلداریة، مثل وزارة أو ومع ذلك، ألغراض اإلجابة على االستبیان، ینبغي على الباحثین فھم مصطلح "برنامج" بالرجوع إلى أي مستوى  أخرى.
جب أن وی أو "اإلدارة".على سبیل المثال، یمكن أن یتم تقسیم موازنة وزارة الصحة إلى مجموعات فرعیة متعددة، مثل "الرعایة الصحیة األولیة" أو "المستشفیات"  إدارة.

 باإلمكان تقسیمھا إلى وحدات أكثر تفصیالً، إال أنھا لم یتم تقسیمھا. یتم اعتبار ھذه المجموعات الفرعیة على أنھا برامج حتى إذا كان
 

(عادة ما یتم ترمیز ھذه  .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحیانا یشار لتفصیل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسیة:
 اتباع خریطة حسابات الموازنة، بحیث یمكن تنظیمھا حسب التصنیف اإلداري والوظیفي).البیانات في قاعدة بیانات اإلدارة المالیة، ب

 
عد عام ل النفقات لعامین على األقل بالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ النفقات لكل البرامج الفردیة، بما یمثل ك

قل خالل الفترة ألالخیار "ب"، یجب أن تقدم البرامج الموضحة بشكل فردي في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ ثلثي النفقات على ا الختیار الموازنة.
 ات.األعوام للبرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفق یسري الخیار "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ یمثل تقدیرات متعددة متعددة األعوام.

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم التقدیرات متعددة األعوام حسب البرنامج.
 

مة لسلطتھا الحكووالضرائب ھي التحویالت اإلجباریة التي تنجم عن ممارسة  اإلیرادات "الضریبیة" و"غیر الضریبیة". وتفرز اإلیرادات عموًما في فئتین رئیسیتین:
بیعات أو موأكبر مصادر اإلیرادات الضریبیة في بعض الدول ھي الضرائب المفروضة على الدخل الشخصي والتجاري والضرائب على السلع والخدمات، مثل ال السیادیة.

الدولیة والحكومات األجنبیة إلى األموال الممولة من خالل بیع وفئة اإلیرادات غیر الضریبیة ھي األكثر تنوًعا، بدًءا من المنح من المؤسسات  ضرائب القیمة المضافة.
الحظ أنھ یمكن اعتبار بعض أشكال اإلیراد، مثل المساھمات في صنادیق الضمان االجتماعي، إما إیراد ضریبي أو غیر ضریبي  السلع والخدمات المقدمة من الحكومة.



35 

 

ا ألن اإلیرادات المختلفة لھا سمات مختلفة، بما في ذلك من یتحمل تبعات دفع الضرائب وكیف تتأثر عملیات ونظرً  تبًعا لطبیعة منھجیة التعامل مع ھذه المساھمات.
 التحصیل بالحالة االقتصادیة، فإنھ یكون من المفید تصنیف اإلیرادات وعرضھا اعتماًدا على مصدرھا.

 
 4، وعلى وجھ الخصوص الفھرس 2001) لعام GFSالحكومي ( مویلالت للحصول على المزید من المعلومات، یرجى االطالع على دلیل إحصاءات

)http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/app4.pdf.(  
 
داعمة للموازنة المصادر المفردة لإلیرادات الضریبیة (مثل ضریبة الدخل أو ضریبة القیمة المضافة) لعام . ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق 9

 الموازنة؟

 
 نعم، یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات الضریبیة التي تمثل كل اإلیرادات الضریبیة. .أ

 اإلیرادات على األقل، ولیس كلھا.نعم، یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات الضریبیة التي تمثل ثلثي  .ب
 نعم، یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات الضریبیة التي تمثل أقل من ثلثي اإلیرادات المجمعة. .ج
 ال، ال یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات الضریبیة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:
وأكبر مصادر اإلیرادات الضریبیة في بعض الدول ھي الضرائب  تصنیف المصادر المفردة لإلیرادات "الضریبیة" في الموازنة.إلى تقییم درجة  9یھدف السؤال رقم 

 المفروضة على الدخل الشخصي والتجاري والضرائب على السلع والخدمات، مثل المبیعات أو ضرائب القیمة المضافة.
 

ار "ب"، الختیار الخی ازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل المصادر المفردة لإلیرادات الضریبیة لعام الموازنة.الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح المو
ي اإلیرادات یقل عن ثلث ھا مًعا، ما الیجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ المصادر المفردة لإلیرادات الضریبیة التي تمثل، عندما یتم جمع

یسري الخیار "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ یمثل المصادر المفردة لإلیرادات الضریبیة التي  الضریبیة، ولكن لیس كل اإلیرادات.
  المفردة لإلیرادات الضریبیة. یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم المصادر تمثل أقل من ثلثي اإلیرادات الضریبیة.

 
لخدمات لكیة ومبیعات السلع واھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة المصادر المفردة لإلیرادات غیر الضریبیة (مثل المنح ودخل الم .10

 التي تنتجھا الحكومة) لعام الموازنة؟

 
 لإلیرادات غیر الضریبیة التي تمثل كل اإلیرادات غیر الضریبیة. نعم، یتم تقدیم المصادر المفردة .أ

 نعم، یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات غیر الضریبیة التي تمثل ثلثي اإلیرادات غیر الضریبیة على األقل، ولیس كلھا. .ب
 ادات غیر الضریبیة المجمعة.نعم، یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات غیر الضریبیة التي تمثل أقل من ثلثي اإلیر .ج
 ال، ال یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات غیر الضریبیة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/app4.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/app4.pdf
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 اإلرشادات:
أن تشتمل  بالتنوع ویمكن وفئة اإلیرادات غیر الضریبیة تتسم إلى تقییم درجة تصنیف المصادر المفردة لإلیرادات "غیر الضریبیة" في الموازنة. 10یھدف السؤال رقم 

 دمة من الحكومة.على اإلیرادات التي تتراوح من المنح من المؤسسات الدولیة والحكومات األجنبیة إلى األموال الممولة من خالل بیع السلع والخدمات المق
 

ار الخیار "ب"، الختی لمصادر المفردة لإلیرادات غیر الضریبیة لعام الموازنة.الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل ا
لثي جمعھا مًعا، ما ال یقل عن ث یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ المصادر المفردة لإلیرادات غیر الضریبیة التي تمثل، عندما یتم

یسري الخیار "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ یمثل المصادر المفردة لإلیرادات  ن لیس كل اإلیرادات.اإلیرادات غیر الضریبیة، ولك
  بیة.یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات غیر الضری غیر الضریبیة التي تمثل أقل من ثلثي اإلیرادات غیر الضریبیة.

 
متعددة األعوام  فترةمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق موازنة داعمة تقدیرات لإلیرادات حسب الفئة (مثل اإلیرادات الضریبیة وغیر الضریبیة) ل یقدم. ھل 11

 (على األقل عامین بعد عام الموازنة)؟
 

 نعم، یتم تقدیم التقدیرات متعددة األعوام حسب الفئة. .أ
 ال یتم تقدیم التقدیرات متعددة األعوام حسب الفئة. ال، .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج

 
 اإلرشادات:

ة مصادر الضریبیما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات اإلیرادات لفترة متعددة األعوام (على األقل عامین بعد عام الموازنة) حسب "الفئة"، أي، ھل یتم عرض ال 11یقیم السؤال 
 الضریبیة لإلیرادات مًعا أم بشكل منفصل.وغیر 

 
الموازنة  الفئة لعامین على األقل بعد عامالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ التقدیرات متعددة األعوام لإلیرادات حسب 

 ذي الصلة.
 

 وازنة)؟مین بعد عام الممقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق موازنة داعمة تقدیرات للمصادر المفردة لإلیرادات لفترة متعددة األعوام (على األقل عا یقدم. ھل 12
 

 نعم، یتم تقدیم تقدیرات متعددة األعوام لمصادر اإلیرادات المفردة لكل اإلیرادات. .أ
 ة األعوام لمصادر اإلیرادات المفردة تمثل ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا.نعم، یتم تقدیم تقدیرات متعدد .ب
 نعم، یتم تقدیم تقدیرات متعددة األعوام لمصادر اإلیرادات المفردة تمثل أقل من ثلثي اإلیرادات. .ج
 ال، ال یتم تقدیم تقدیرات متعددة األعوام لمصادر اإلیرادات المفردة. .د
 التعلیق).ال ینطبق / أخرى (الرجاء  .ه
 

 اإلرشادات:
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یسري ھذا السؤال على  ما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات اإلیرادات للمصادر المفردة لفترة متعددة األعوام (على األقل عامین بعد عام الموازنة) أم ال. 12یقیم السؤال 
 اإلیرادات الضریبیة وغیر الضریبیة.

 
للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ تقدیرات متعددة األعوام لكل مصادر اإلیرادات بشكل مفرد، بحیث تمثل كل  الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة

ي تمثل، تلإلیرادات والالختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ تقدیرات متعددة األعوام للمصادر المفردة  اإلیرادات.
یسري الخیار "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ  عندما یتم جمعھا مًعا، ما ال یقل عن ثلثي اإلیرادات اإلجمالیة، ولكن لیس كل اإلیرادات.
یسري الخیار "د" إذا لم یكن یتم تقدیم مصادر اإلیرادات المفردة لفترة متعددة   یمثل تقدیرات متعددة األعوام لمصادر اإلیرادات المفردة التي تمثل أقل من ثلثي النفقات.

  األعوام.
 

أثناء عام  مبلغ صافي االقتراض المطلوب . ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة ثالثة تقدیرات تتعلق باالقتراض والدین الحكومیین:13
 وإجمالي الدین المعلق في نھایة عام الموازنة، ومدفوعات الفوائد للدین في عام الموازنة؟الموازنة، 

 
  نعم، یتم تقدیم التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین. .أ

  نعم، یتم تقدیم اثنین من التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین. .ب
 من التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین. نعم، یتم تقدیم تقدیر .ج
 ال، یتم تقدیم أي تقدیر من التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

  یجب أن یتم تضمینھا في الموازنة:عن ثالثة تقدیرات رئیسیة تتعلق باالقتراض والدین والتي  13یستفسر السؤال 

   مقدار صافي االقتراض الجدید المطلوب أثناء عام الموازنة، •
 وإجمالي أعباء الدیون الملقاة على عاتق الحكومة المركزیة عند نھایة عام الموازنة، •

  ومدفوعات الفوائد على الدیون المعلقة لعام الموازنة. •
 

ویمكن أن تقترض الحكومة من األفراد ومن البنوك والشركات الموجودة داخل الدولة (الدین المحلي) أو من  التي تقترضھا الحكومة. الدین ھو المبالغ المالیة المتراكمة
لبنك الدولیة، مثل ا ویكون الدین الخارجي في الغالب مملوًكا للبنوك التجاریة الخاصة أو للحكومات األخرى أو للمؤسسات المالیة الدائنین خارج الدولة (الدین الخارجي).

 ).IMFالدولي وصندوق النقد الدولي (
 

ضیف صافي ی ز اإلیرادات المتاحة.یشیر صافي االقتراض الجدید إلى المبالغ المالیة اإلضافیة للقروض الجدیدة المطلوبة لعام الموازنة لتمویل نفقات الموازنة التي تتجاو
شتمل كذلك على القروض الالزمة لسداد الدیون الحالیة التي تصبح مستحقة أثناء عام ی الذى، واالقتراضلف عن إجمالي وھو یخت االقتراض الجدید إلى الدیون التراكمیة.

   الموازنة؛ وال تتم إضافة الدین الذي یتم استبدالھ (أو ترحیلھ) إلى إجمالي الدیون التراكمیة.
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الدین) بشكل نموذجي على فترات فاصلة منتظمة، ویجب أن یتم دفع ھذه المدفوعات بشكل منتظم من أجل  ویتم دفع مدفوعات الفوائد الناجمة عن الدین (أو تكالیف خدمة
وتكون مدفوعات الفوائد منفصلة عن مدفوعات الدین األساسي، والتي ال یتم دفعھا إال عندما یصبح الدین مستحًقا  تجنب التأخر في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالدین.

 أن یتم دفعھ كلھ بالكامل. وحینھا یجب
 

"ب"، یجب أن  الختیار الخیار والدین. الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض
ئق الختیار الخیار "ج"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثا ن التقدیرات الثالثة.یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ تقدیرین م

 یسري الخیار "د" عند عدم تقدیم معلومات حول االقتراض والدین لعام الموازنة. الداعمة لھ تقدیر واحد من التقدیرات الثالثة.
 
 
 
 

 التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة المعلومات المتعلقة بتكوین الدین اإلجمالي المعلق عند نھایة عام الموازنة؟ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة . 14

 
 (یجب أن تشتمل المعلومات األساسیة على معدالت الفائدة على صكوك الدیون، وملف تعریف استحقاق الدیون، وھل الدین محلي أم خارجي).

 
 ت التي تتجاوز العناصر األساسیة حول تكوین إجمالي الدیون المعلقة.نعم، یتم تقدیم المعلوما .أ

 نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة حول تكوین إجمالي الدیون المعلقة. .ب
 نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسیة. .ج
 لمعلقة.ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة بتكوین إجمالي الدیون ا .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

ات وتشمل ھذه المكون على تكوین الدین الحكومي في نھایة عام الموازنة، حیث یستفسر عن تواجد المعلومات "األساسیة" المتعلقة بتكوین ذلك الدین. 14یركز السؤال 
 األساسیة على ما یلي:

   معدالت الفائدة على الدین؛ •

  تعریف االستحقاق للدین، وملف •
 ھل الدین محلي أم خارجي. •

 
یشیر ملف تعریف االستحقاق إلى تاریخ الدفع النھائي للقرض، الواجب دفع الدین األساسي (وكل الفوائد  تؤثر معدالت الفائدة على مقدار الفائدة الواجب دفعھا إلى الدائنین.

، یكون الدین المحلي مملوًكا 13كما أوضحنا في السؤال  لحكومي على خلیط من الدیون قصیرة المدة وبعیدة المدى.المتبقیة) بحلولھ؛ وبشكل نموذجي، یشتمل اإلقراض ا
 يوتعطي ھذه العوامل المتعلقة بتكوین الدین مؤشًرا للتأثر المحتمل لوضع الدین ف لمواطني الدولة والبنوك والشركات، في حین أن الدین الخارجي یكون مملوًكا لألجانب.

 الدولة، وفي نھایة المطاف ما إذا كانت تكلفة خدمة الدین المتراكم میسورة أم ال.
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ھل معدالت  ال:لك، على سبیل المثوبما یتجاوز ھذه العناصر األساسیة، یمكن أن تقوم الحكومة كذلك بتقدیم معلومات إضافیة فیما یتعلق بتكوین الدین الخاص بھا، بما في ذ
اریة، والبنك جیرة، وھل یمكن استرداد الدین أم ال، وعملة الدین، وملف تعریف الدائنین (المؤسسات الثنائیة، والمؤسسات متعددة األطراف، والبنوك التالفائدة ثابتة أم متغ

 المركزي، وما إلى ذلك)، وتحلیل المخاطر المقترنة بالدین، ومتى أمكن، ما یتم استخدام الدین لتمویلھ.
 

عام الموازنة،  ةیجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل المعلومات األساسیة المتعلقة بتكوین الدین الحكومي في نھایالختیار الخیار "أ"، 
ھ كل لطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لالختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للس باإلضافة إلى بعض المعلومات اإلضافیة بما یتجاوز العناصر األساسیة.

 تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلومات المتعلقة بتكوین الدین الحكومي، في حین ال یتم تضمین بعض المعلومات األساسیة. المكونات األساسیة المذكورة أعاله.
 نھایة عام الموازنة. یسري الخیار "د" عند عدم تقدیم معلومات حول تكوین الدین المعلق مع

 
 

  الموازنة؟ . ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات حول توقعات االقتصاد الكلي التي تقوم علیھا توقعات15
 

) االسمي ومعدل التضخم والنمو الفعلي في إجمالي GDPالمحلي ((یجب أن تتضمن المعلومات األساسیة مناقشة للتطلعات االقتصادیة بتقدیرات مستوى إجمالي الناتج 
  الناتج المحلي ومعدالت الفائدة).

 
  نعم، یتم تقدیم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسیة لتطلعات االقتصاد الكلي. .أ

 نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة لتطلعات االقتصاد الكلي. .ب
  أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسیة.نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة بتطلعات االقتصاد الكلي. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:

نت المعلومات "األساسیة" المتعلقة على تطلعات االقتصاد الكلي التي تركز على إیرادات الموازنة وتقدیرات النفقات، حیث یستفسر عما إذا كا 15یركز السؤال 
 ھذه المكونات األساسیة تشتمل على نقاش للتطلعات االقتصادیة باإلضافة إلى تقدیرات لما یلي: باالفتراضات االقتصادیة قد تم تقدیمھا أم ال.

 )؛GDPمستوى إجمالي الناتج المحلي ( •
 ومعدل التضخم؛ •
 ) الحقیقي؛GDPونمو إجمالي الناتج المحلي ( •
 ومعدالت الفائدة. •

 
ت االقتصاد أنواع افتراضافي حین أن معلومات االقتصاد الكلي األساسیة یجب أن تكون سمة قیاسیة في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، یمكن أن تختلف أھمیة بعض 

  رات التي تحدث في سعر النفط والسلع األخرى.على سبیل المثال، تتأثر بعض تقدیرات الموازنة بشكل خاص بالتغیی الكلي من دولة إلى دولة أخرى.
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دالت الفائدة مع المثال: وبما یتجاوز ھذه العناصر األساسیة، توفر بعض الحكومات كذلك معلومات إضافیة فیما یتعلق بالتطلعات االقتصادیة، بما في ذلك، على سبیل
الناتج المحلي، وسعر النفط والسلع األخرى، والحساب الحالي، ومعدل الصرف، وتكوین نمو  قصیرة المدى وبعیدة المدى، ومعدل التوظیف والبطالة، وُمخفض إجمالي

 إجمالي الناتج المحلي.
 

ى بعض االقتصاد الكلي باإلضافة إلالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل المعلومات األساسیة المتعلقة بتطلعات 
الختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل المكونات األساسیة  المعلومات اإلضافیة التي تتجاوز العناصر األساسیة.

سري الخیار ی في حین ال یتم تضمین بعض المعلومات األساسیة.تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلومات المتعلقة بتطلعات االقتصاد الكلي،  المذكورة أعاله.
 "د" إذا لم یتم تقدیم معلومات متعلقة باالقتصاد الكلي.

 
 

  ازنة؟ھل یظھر مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة تأثیر افتراضات االقتصاد الكلي المختلفة (أي تحلیل الحساسیة) على المو. 16
 

) GDPحلي (ج المتتضمن المعلومات األساسیة تقدیرات التأثیر على النفقات والعائدات والدین لالفتراضات المختلفة لمعدل التضخم والنمو في إجمالي النات (یجب أن
  الحقیقي ومعدالت الفائدة.)

 
  الكلي المختلفة على الموازنة.نعم، یتم تقدیم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسیة إلظھار تأثیر افتراضات االقتصاد  .أ

 نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة إلظھار تأثیر افتراضات االقتصاد الكلي المختلفة على الموازنة. .ب
 نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسیة. .ج
 المختلفة.ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة بافتراضات االقتصاد الكلي  .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:

قدیرات تعلى موضوع ما إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة یظھر كیفیة تأثیر افتراضات االقتصاد الكلي المختلفة على  16یركز السؤال 
تفسر عما إذا كان یتم تقدیم المعلومات "األساسیة" المتعلقة بتحلیل الحساسیة أم ال، مع تقدیر التأثیر على النفقات وھو یس  الموازنة (والتي تعرف باسم "تحلیل الحساسیة").

 واإلیرادات والدین فیما یتعلق باالفتراضات المختلفة لما یلي:

  معدل التضخم؛ •

  ) الحقیقي؛GDPونمو إجمالي الناتج المحلي ( •
 ومعدالت الفائدة. •

 
لى الموازنة، على ع ساسیة التأثیر الذي ینجم على الموازنة نتیجة التغییرات المحتملة في بعض افتراضات االقتصاد الكلي، ویعد ھاًما لفھم تأثیر االقتصاديیظھر تحلیل الح

أو ما الذي یمكن أن یحدث  في مقترح الموازنة؟سبیل المثال، ماذا یمكن أن یحدث لإلیرادات التي یتم تجمیعھا إذا كان نمو إجمالي الناتج المحلي أبطأ مما كان مفترًضا 
  أو كیف یمكن أن تتأثر اإلیرادات من خالل االنخفاض في سعر النفط؟ للنفقات إذا كان التضخم أعلى مما ھو متوقع؟
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دیرات أو غیر ذلك من السلع، تأثیر كبیر على تق ، یمكن أن یكون للتغییرات التي تحدث في افتراضات االقتصاد الكلي المعینة، مثل سعر النفط15وكما ذكرنا في السؤال 
مثل سعر النفط  تونتیجة لذلك، یمكن أن تحلل بعض تحلیالت الحساسیة كذلك التأثیر الناجم على تقدیرات الموازنة بسبب التغییرات التي تحدث في االفتراضا الموازنة.

 ) الحقیقي ومعدالت الفائدة.GDPالناتج المحلي (والتي تتجاوز العناصر األساسیة لمعدل التضخم والنمو في إجمالي 
 

عض ل الحساسیة" باإلضافة إلى بالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل المعلومات األساسیة المتعلقة بـ "تحلی
الخیار "ب"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل المكونات األساسیة  الختیار المعلومات اإلضافیة التي تتجاوز العناصر األساسیة.

ي الخیار "د" إذا یسر تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلومات المتعلقة بـ "تحلیل الحساسیة"، في حین ال یتم تضمین بعض المعلومات األساسیة. المذكورة أعاله.
 م یتم تقدیم معلومات متعلقة بـ "تحلیل الحساسیة".ل
 
 
 

 ؤثر مقترحات السیاسات. ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات تتعلق بعام الموازنة على األقل ویظھر (تظھر) كیف ت17
 السیاسات الحالیة، على النفقات؟ والمختلفة عنالجدیدة، 

 
 م، یتم تقدیم تقدیرات توضح كیف تؤثر كل مقترحات السیاسات الجدیدة على النفقات، باإلضافة إلى نقاش سردي.نع .أ

  نعم، یتم تقدیم تقدیرات توضح كیف تؤثر كل مقترحات السیاسات الجدیدة على النفقات، إال أنھ ال یتم تقدیم نقاش سردي. .ب
  عض مقترحات السیاسات الجدیدة ولیس كلھا على النفقات.نعم، یتم تقدیم المعلومات التي توضح كیف تؤثر ب .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات التي توضح كیف تؤثر مقترحات السیاسات الجدیدة على النفقات. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

 عام معین، معظم النفقات واإلیرادات في الموازنة تعكس استمرار السیاسات القائمة.في أي  یستفسران عن مقترحات السیاسات الجدیدة في الموازنة. 18و 17السؤاالن 
سواء كانت تدعو إلى إلغاء برنامج قائم أو إدخال برامج جدیدة أو تغییر برنامج قائم  -ومع ذلك، یركز الكثیر من االھتمام خالل مناقشة الموازنة على المقترحات الجدیدة 

نظًرا ألن ھذه التغییرات یمكن أن یكون لھا تأثیرات مختلفة على  حب ھذه المقترحات الجدیدة زیادة أو نقصان أو تغییر في النفقات أو اإلیرادات.وعادة، یصا على الھامش.
  حیاة األشخاص، یجب أن تقدم مقترحات الموازنة تفاصیل كافیة حول السیاسات الجدیدة وتأثیرھا على الموازنة.

 
الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة  یستفسر عن سیاسات اإلیرادات الجدیدة. 18سیاسات النفقات الجدیدة، في حین أن السؤال یستفسر عن  17السؤال 

) 18أو اإلیرادات (بالنسبة للسؤال ) 17للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ التقدیرات الخاصة بكیفیة تأثیر كل مقترحات السیاسات الجدیدة على النفقات (بالنسبة للسؤال 
الختیار الخیار "ب" في أي سؤال من السؤالین، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق   باإلضافة إلى تقدیم مناقشة سردیة لتأثیر ھذه السیاسات الجدیدة.

اش یسري االختیار "ج" إذا كان المعروض یشتمل على النق  ، إال أنھ ال یتم تضمین أي نقاشات سردیة.الداعمة لھ التقدیرات التي توضح تأثیر كل مقترحات السیاسة الجدیدة
اش سردي أم لك على نقالسردي فقط، أو إذا كان یشتمل على التقدیرات التي توضح تأثیر بعض، ولیس كل، مقترحات السیاسات فقط (بغض النظر عما إذا كان یشتمل كذ

 " إذا لم یتم تقدیم معلومات متعلقة بتأثیر مقترحات السیاسات الجدیدة.یسري الخیار "د ال).
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 ؤثر مقترحات السیاسات. ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات تتعلق بعام الموازنة على األقل ویظھر (تظھر) كیف ت18
 السیاسات الحالیة، على اإلیرادات؟ المختلفة عنالجدیدة، 

 
 نعم، یتم تقدیم تقدیرات توضح كیف تؤثر كل مقترحات السیاسات الجدیدة على اإلیرادات، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ

  نعم، یتم تقدیم تقدیرات توضح كیف تؤثر كل مقترحات السیاسات الجدیدة على اإلیرادات، إال أنھ ال یتم تقدیم نقاش سردي. .ب
  یتم تقدیم المعلومات التي توضح كیف تؤثر بعض مقترحات السیاسات الجدیدة ولیس كلھا على اإلیرادات. نعم، .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات التي توضح كیف تؤثر مقترحات السیاسات الجدیدة على اإلیرادات. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:
 في أي عام معین، معظم النفقات واإلیرادات في الموازنة تعكس استمرار السیاسات القائمة. قترحات السیاسات الجدیدة في الموازنة.یستفسران عن م 18و 17السؤاالن 

م أو تغییر برنامج قائسواء كانت تدعو إلى إلغاء برنامج قائم أو إدخال برامج جدیدة  -ومع ذلك، یركز الكثیر من االھتمام خالل مناقشة الموازنة على المقترحات الجدیدة 
نظًرا ألن ھذه التغییرات یمكن أن یكون لھا تأثیرات مختلفة على  وعادة، یصاحب ھذه المقترحات الجدیدة زیادة أو نقصان أو تغییر في النفقات أو اإلیرادات. على الھامش.

  أثیرھا على الموازنة.حیاة األشخاص، یجب أن تقدم مقترحات الموازنة تفاصیل كافیة حول السیاسات الجدیدة وت
 

الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة  یستفسر عن سیاسات اإلیرادات الجدیدة. 18یستفسر عن سیاسات النفقات الجدیدة، في حین أن السؤال  17السؤال 
) 18) أو اإلیرادات (بالنسبة للسؤال 17ات الجدیدة على النفقات (بالنسبة للسؤال للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ التقدیرات الخاصة بكیفیة تأثیر كل مقترحات السیاس

الختیار الخیار "ب" في أي سؤال من السؤالین، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق   باإلضافة إلى تقدیم مناقشة سردیة لتأثیر ھذه السیاسات الجدیدة.
اش یسري االختیار "ج" إذا كان المعروض یشتمل على النق  التي توضح تأثیر كل مقترحات السیاسة الجدیدة، إال أنھ ال یتم تضمین أي نقاشات سردیة. الداعمة لھ التقدیرات

سردي أم  ل كذلك على نقاشالسردي فقط، أو إذا كان یشتمل على التقدیرات التي توضح تأثیر بعض، ولیس كل، مقترحات السیاسات فقط (بغض النظر عما إذا كان یشتم
 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم معلومات متعلقة بتأثیر مقترحات السیاسات الجدیدة. ال).

 
 

لموازنة (فیما یتعلق ا وینبغي تقدیم تقدیرات األعوام السابقة بنفس التنسیقات المستخدمة في عام تمثل معلومات العام السابق مؤشًرا مھًما لتقییم مقترحات عام الموازنة القادم.
 -على سبیل المثال، إذا كانت الموازنة تقترح نقل المسؤولیة عن برنامج معین من وحدة إداریة إلى أخرى  بالتصنیف) لضمان أن تكون المقارنات بین األعوام ذات مغزى.

أرقام العام السابق معدلة قبل إمكانیة إجراء المقارنات بین األعوام  یجب أن تكون -مثل نقل المسؤولیة عن تدریب الممرضات من وزارة الصحة إلى وزارة التعلیم 
  للموازنات اإلداریة.

 
)، والذي یمكن أن یطلق علیھ كذلك اسم العام الحالي، قد انتھى، تقدم السلطة BY-1وفي العادة، عندما یتم تقدیم مقترح الموازنة، ولم یكن العام السابق لعام الموازنة (

 دیرات للنتیجة المتوقعة للعام السابق.التنفیذیة تق

غییرات المتوقعة في وقعت، والتوتتعلق سالمة ھذه التقدیرات بشكل مباشر للدرجة التي تم تحدیثھا بھا لتعكس النفقات الفعلیة حتى تاریخھ، والتغییرات التشریعیة التي  
 رة المتبقیة من العام.االقتصاد الكلي، وعدد القضایا، وغیر ذلك من العوامل ذات الصلة للفت
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وبالتالي، فإن منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة  ).BY-2وبالتالي، فإن العام األول الذي یمكن أن یعكس النفقات الفعلیة یكون قبل عامین من عام الموازنة بشكل عام (
)OECDعام الموازنة) من أجل تقییم اتجاھات الموازنة بشكل بعدة إلى توقعات عامین ) توصي بتوفیر البیانات التي تغطي عامین على األقل قبل عام الموازنة (باإلضاف 

  كامل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) حسب أي من تصنیفات النفقات الثالثة (حسب BY-1ھل یمثل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة نفقات العام السابق لعام الموازنة ( .19
 أو االقتصادي أو الوظیفي)؟ التصنیف اإلداري

 
 ) حسب تصنیفات النفقات الثالثة كلھا (حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي والوظیفي).BY-1نعم، یتم تقدیم تقدیرات نفقات العام السابق لعام الموازنة ( .أ

 لنفقات الثالثة.) حسب تصنیفین من تصنیفات اBY-1نعم، یتم تقدیم تقدیرات النفقات للعام السابق لعام الموازنة ( .ب
 ) من خالل تصنیف واحد من تصنیفات النفقات الثالثة.BY-1نعم، یتم تقدیم تقدیرات النفقات للعام السابق لعام للموازنة ( .ج
 ) حسب أي من تصنیف النفقات.BY-1ال، ال یتم تقدیم تقدیرات النفقات للعام السابق لعام الموازنة ( .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي  -) حسب أحد تصنیفات النفقات الثالثة BY-1عما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات النفقات للعام السابق لعام الموازنة ( 19یستفسر السؤال 
األموال، ویوضح التصنیف الوظیفي الغرض الذي یتم إنفاق تشیر الوحدة اإلداریة إلى من ینفق   كل تصنیف من ھذه التصنیفات یجیب على سؤال مختلف: والوظیفي.

 أعاله). 5إلى  1(انظر األسئلة من  األموال من أجلھ، ویعرض التصنیف االقتصادي األشیاء التي یتم إنفاق األموال علیھا.
 

) حسب كل تقدیرات النفقات BY-1ات النفقات للعام السابق لعام الموازنة (الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ تقدیر
ویسري الخیار "ج" إذا كانت  ) حسب اثنین من ھذه التصنیفات الثالثة.BY-1الختیار الخیار "ب"، یجب أن یتم تقدیم تقدیرات النفقات للعام السابق لعام الموازنة ( الثالثة.

ویسري الخیار "د" إذا كانت تقدیرات النفقات للعام السابق لعام الموازنة  ) یتم تقدیمھا من خالل أحد التصنیفات الثالثة.BY-1عام الموازنة (تقدیرات النفقات للعام السابق ل
)1-BY.ال یتم تقدیمھا حسب أي من التصنیفات الثالثة ( 
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 )؟BY-1النفقات للبرامج المفردة للعام الذي یسبق عام الموازنة (. ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة 20

 
  ).BY-1نعم، یتم تقدیم البرامج التي تمثل كل النفقات للعام السابق لعام الموازنة ( .أ

 ).BY-1نعم، یتم تقدیم البرامج التي تمثل ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا للعام السابق لعام الموازنة ( .ب
 ).BY-1یم البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات للعام السابق لعام الموازنة (نعم، یتم تقد .ج
 ).BY-1ال، ال یتم تقدیم النفقات حسب البرنامج للعام السابق لعام الموازنة ( .د
  ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:
وال یوجد تعریف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى یمكن  ) حسب البرامج.BY-1السابق لعام الموازنة ( عما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات النفقات للعام 20یستفسر السؤال 

ومع ذلك، ألغراض اإلجابة على االستبیان، ینبغي على الباحثین فھم مصطلح "برنامج" بالرجوع إلى أي مستوى للتفصیل أدنى الوحدة  أن یختلف من دولة إلى أخرى.
على سبیل المثال، یمكن أن یتم تقسیم موازنة وزارة الصحة إلى مجموعات فرعیة متعددة، مثل "الرعایة الصحیة األولیة" أو "المستشفیات"  رة أو إدارة.اإلداریة، مثل وزا

 الً، إال أنھا لم یتم تقسیمھا.ویجب أن یتم اعتبار ھذه المجموعات الفرعیة على أنھا برامج حتى إذا كان باإلمكان تقسیمھا إلى وحدات أكثر تفصی أو "اإلدارة".
 

(عادة ما یتم ترمیز ھذه  .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحیانا یشار لتفصیل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسیة:
 یمكن تنظیمھا حسب التصنیف اإلداري والوظیفي).البیانات في قاعدة بیانات اإلدارة المالیة، باتباع خریطة حسابات الموازنة، بحیث 

 
-1الموازنة ( ل النفقات للعام السابق لعامالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ النفقات لكل البرامج الفردیة، بما یمثل ك

BY.( 

الموضحة بشكل فردي في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ ثلثي النفقات على األقل في العام السابق لعام الختیار الخیار "ب"، یجب أن تقدم البرامج  
  ).BY-1الموازنة (

تم تقدیم یسري الخیار "د" إذا لم ی ت فقط.یسري الخیار "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ یمثل البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقا
 النفقات حسب البرنامج.

 
 

) عن المستویات المقررة BY-1في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة، ھل تم تحدیث تقدیرات النفقات للعام السابق لعام الموازنة ( . 21
 األصلیة بما یعكس النفقات الفعلیة؟

 
 ) عن المستویات األصلیة المقررة.BY-1تم تحدیث تقدیرات النفقات لعام الموازنة (نعم،  .أ

 ) عن المستویات األصلیة المقررة.BY-1ال، لم یتم تحدیث تقدیرات النفقات لعام الموازنة ( .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج

 
 اإلرشادات:
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ویمكن أن تعكس التحدیثات  ) عن المستویات األصلیة المقررة أم ال.BY-1النفقات للعام السابق لعام الموازنة (عما إذا كان قد تم تحدیث تقدیرات  21یستفسر السؤال 
اضات ازنات التكمیلیة واالفترالتجارب الفعلیة حتى تاریخھ، والتقدیرات المنقحة الناجمة عن نقل األموال من خالل السلطة التشریعیة، كما یسمح القانون، وتقریر المو

 لمنقحة فیما یتعلق بشروط االقتصاد الكلي وعدد القضایا وغیر ذلك من العوامل األخرى ذات الصلة للفترة المتبقیة من العام.ا
 

 ویسري الخیار "أ" إذا تم تحدیث التقدیرات؛ ویسري الخیار "ب" إذا كان ما زال یتم استخدام التقدیرات األصلیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوام) واألBY-2ازنة (ھل یمثل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة نفقات ألكثر من عام قبل عام الموازنة (أي عامین قبل عام المو .22
 السابقة) حسب أي من تصنیفات النفقات الثالثة (حسب التصنیف اإلداري أو االقتصادي أو الوظیفي)؟

 
) واألعوام السابقة حسب تصنیفات النفقات الثالثة كلھا (حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي BY-2یرات نفقات العام السابق للموازنة (نعم، یتم تقدیم تقد .أ

 والوظیفي).
 ة.) واألعوام السابقة حسب تصنیفین من تصنیفات النفقات الثالثBY-2نعم، یتم تقدیم تقدیرات النفقات للعامین السابقین لعام الموازنة ( .ب
 ) واألعوام السابقة حسب تصنیف واحد فقط من تصنیفات النفقات الثالثة.BY-2نعم، یتم تقدیم تقدیرات النفقات للعامین السابقین لعام الموازنة ( .ج
 الثة.) واألعوام السابقة حسب أي تصنیف من تصنیفات النفقات الثBY-2ال، یتم تقدیم تقدیرات النفقات للعامین السابقین لعام الموازنة ( .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

 -واألعوام السابقة) حسب أي تصنیف من تصنیفات النفقات الثالثة  BY-2عما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات النفقات للعام، لعام واحد قبل عام الموازنة ( 22یستفسر السؤال 
 تشیر الوحدة اإلداریة إلى من ینفق األموال، ویوضح التصنیف من ھذه التصنیفات یجیب على سؤال مختلف: كل تصنیف حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي والوظیفي.

 أعاله). 5إلى  1(انظر األسئلة من  الوظیفي الغرض الذي یتم إنفاق األموال من أجلھ، ویعرض التصنیف االقتصادي األشیاء التي یتم إنفاق األموال علیھا.
 

) واألعوام السابقة حسب BY-2یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ تقدیرات النفقات للعامین السابقین لعام الموازنة ( الختیار الخیار "أ"،
) واألعوام السابقة حسب اثنین من ھذه BY-2الختیار الخیار "ب"، یجب أن یتم تقدیم تقدیرات النفقات للعامین السابقین لعام الموازنة ( كل تقدیرات النفقات الثالثة.
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 ) واألعوام السابقة یتم تقدیمھا من خالل أحد التصنیفات الثالثة.BY-2ویسري الخیار "ج" إذا كانت تقدیرات النفقات للعامین السابقین لعام الموازنة ( التصنیفات الثالثة.
 ) واألعوام السابقة ال یتم تقدیمھا حسب أي من التصنیفات الثالثة.BY-2لعام الموازنة ( ویسري الخیار "د" إذا كانت تقدیرات النفقات للعامین السابقین

 
 )؟BY-2ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة النفقات للبرامج المفردة ألكثر من عام قبل عام الموازنة (. 23

 
  ) واألعوام السابقة.BY-2لنفقات للعامین السابقین لعام الموازنة (نعم، یتم تقدیم البرامج التي تمثل كل ا .أ

 ) واألعوام السابقة.BY-2نعم، یتم تقدیم البرامج التي تمثل ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا للعامین السابقین لعام الموازنة ( .ب
 ) واألعوام السابقة.BY-2لعام الموازنة ( نعم، یتم تقدیم البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات للعامین السابقین .ج
 ) واألعوام السابقة.BY-2ال، ال یتم تقدیم النفقات حسب البرنامج للعامین السابقین لعام الموازنة ( .د
  ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:

وال   واألعوام السابقة لذلك) حسب البرامج. BY-2عما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات النفقات ألكثر من عام قبل عام الموازنة (للعامین السابقین للموازنة  23یستفسر السؤال 
على االستبیان، ینبغي على الباحثین فھم مصطلح  ومع ذلك، ألغراض اإلجابة یوجد تعریف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى یمكن أن یختلف من دولة إلى أخرى.
على سبیل المثال، یمكن أن یتم تقسیم موازنة وزارة الصحة إلى مجموعات فرعیة  "برنامج" بالرجوع إلى أي مستوى للتفصیل أدنى الوحدة اإلداریة، مثل وزارة أو إدارة.

ویجب أن یتم اعتبار ھذه المجموعات الفرعیة على أنھا برامج حتى إذا كان باإلمكان تقسیمھا إلى  دارة".متعددة، مثل "الرعایة الصحیة األولیة" أو "المستشفیات" أو "اإل
 وحدات أكثر تفصیالً، إال أنھا لم یتم تقسیمھا.

 
(عادة ما یتم ترمیز ھذه  .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحیانا یشار لتفصیل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسیة:

 البیانات في قاعدة بیانات اإلدارة المالیة، باتباع خریطة حسابات الموازنة، بحیث یمكن تنظیمھا حسب التصنیف اإلداري والوظیفي).
 

وازنة البرامج الفردیة، بما یمثل كل النفقات للعامین السابقین لعام المالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ النفقات لكل 
)2-BY.ت االختیار الخیار "ب"، یجب أن تقدم البرامج الموضحة بشكل فردي في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ ثلثي النفق ) واألعوام السابقة لذلك

 ) واألعوام السابقة.BY-2لعام الموازنة (على األقل في العامین السابقین 

تم تقدیم یسري الخیار "د" إذا لم ی یسري الخیار "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ یمثل البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات فقط.
 النفقات حسب البرنامج.

 
 التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة، ما ھو أحدث عام یتم تقدیمھ تعكس كل النفقات الخاصة بھ النتائج الفعلیة؟في مقترح الموازنة للسلطة . 24

 
 )BY-2عامان قبل عام الموازنة ( .أ

 )BY-3ثالثة أعوام قبل عام الموازنة ( .ب
 ).BY-3قبل ثالثة أعوام من عام الموازنة ( .ج
 لموازنة أو في الوثائق الداعمة للموازنة.لم یتم تقدیم بیانات فعلیة لكل النفقات في ا .د
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 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:

في أغلب الحاالت، یكون أحدث عام تتاح لھ البیانات الفعلیة المتعلقة بالنتائج ھو عامین قبل عام الموازنة  عن العام الذي یتم عرض النفقات الفعلیة لھ؟ 24یستفسر السؤال 
)2-BY 1عام قبل عام الموازنة () أو-BY) 1) حیث إن العام السابق للموازنة-BY.وبالتالي، تظھر  ) غالًبا ما ال یكون قد انتھى عندما یتم وضع مسودة مقترح الموازنة

تقدیر النتائج لھذا العام، ممارسات إداریة ) لتعكس ما حدث بالفعل، مقارنة بBY-2الحكومة التي قامت بتحدیث كل بیانات النفقات الخاصة بھا لعامین قبل عام الموازنة (
 مالیة عامة جیدة.

 
   ) تعكس النتائج الفعلیة.BY-2الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تفي الدولة بمعاییر الممارسات الجیدة بما یجعل أرقام عامین قبل الموازنة (

 
 
 
 
 
 
 

داعمة للموازنة اإلیرادات حسب الفئة (مثل اإلیرادات الضریبیة أو غیر الضریبیة) للعام الذي یسبق عام . ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق 25
 )؟BY-1الموازنة (

 
 ) حسب الفئة.BY-1نعم، یتم تقدیم تقدیرات اإلیرادات للعام الذي یسبق عام الموازنة ( .أ

 ) حسب الفئة.BY-1ة (ال، ال یتم تقدیم تقدیرات اإلیرادات للعام الذي یسبق عام الموازن .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج

 
 اإلرشادات:

نفس الموضوعات حول معلومات العام السابق مثل األسئلة الستة السابقة، إال أنھا تستفسر عن معلومات یتم توفیرھا لإلیرادات ولیس  30إلى  25تغطي األسئلة من 
 للنفقات.

 
 )؟BY-1التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة المصادر المفردة لإلیرادات للعام الذي یسبق عام الموازنة ( . ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة26

 
 ).BY-1نعم، یتم تقدیم مصادر مفردة لإلیرادات التي تمثل كل اإلیرادات للعام الذي یسبق عام الموازنة ( .أ

 ) على األقل، ولیس كلھا.BY-1اإلیرادات للعام السابق لعام الموازنة (نعم، یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات التي تمثل ثلثي  .ب
 ).BY-1نعم، یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات التي تمثل أقل من ثلثي كل اإلیرادات للعام السابق لعام الموازنة ( .ج
 ).BY-1ال، ال یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات للعام السابق لعام الموازنة ( .د
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  ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق).ال .ه
 

 اإلرشادات:

نفس الموضوعات حول معلومات العام السابق مثل األسئلة الستة السابقة، إال أنھا تستفسر عن معلومات یتم توفیرھا لإلیرادات ولیس  30إلى  25تغطي األسئلة من 
 للنفقات.

 
) لتعكس اإلیرادات BY-1داعمة للموازنة، ھل تم تحدیث تقدیرات اإلیرادات األصلیة للعام السابق لعام الموازنة (. في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق 27

 الفعلیة التي تم تحصیلھا؟

 
 ) عن المستویات األصلیة المقررة.BY-1نعم، تم تحدیث تقدیرات اإلیرادات لعام الموازنة ( .أ

 ) عن المستویات األصلیة المقررة.BY-1الموازنة (ال، لم یتم تحدیث تقدیرات اإلیرادات لعام  .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج

 
 اإلرشادات:

نفس الموضوعات حول معلومات العام السابق مثل األسئلة الستة السابقة، إال أنھا تستفسر عن معلومات یتم توفیرھا لإلیرادات ولیس  30إلى  25تغطي األسئلة من 
 للنفقات.

 
 

ة) ألكثر دات غیر الضریبییقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة تقدیرات اإلیرادات حسب الفئة (مثل اإلیرادات الضریبیة أو اإلیرا ھل. 28
 ) أو األعوام السابقة لذلك)؟BY-2من عام قبل عام الموازنة (أي عامین قبل الموازنة (

 
 ) واألعوام السابقة حسب الفئة.BY-2اإلیرادات للعام الذي یسبق عام الموازنة (نعم، یتم تقدیم تقدیرات  .أ

 ) واألعوام السابقة حسب الفئة.BY-2ال، ال یتم تقدیم تقدیرات اإلیرادات للعام الذي یسبق عام الموازنة ( .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج

 
 اإلرشادات:

ات حول معلومات العام السابق مثل األسئلة الستة السابقة، إال أنھا تستفسر عن معلومات یتم توفیرھا لإلیرادات ولیس نفس الموضوع 30إلى  25تغطي األسئلة من 
 للنفقات.

 
-2قبل عام الموازنة ( (أي عامین. ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة المصادر المفردة لإلیرادات ألكثر من عام قبل عام الموازنة 29
BYواألعوام السابقة)؟ ( 

 
 ) واألعوام السابقة.BY-2نعم، یتم تقدیم مصادر اإلیرادات المفردة التي تمثل كل اإلیرادات للعام الذي یسبق عام الموازنة ( .أ
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 ) واألعوام السابقة.BY-2السابقین لعام الموازنة (نعم، یتم تقدیم مصادر اإلیرادات المفردة التي تمثل ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا، للعامین  .ب
 ) واألعوام السابقة.BY-2نعم، یتم تقدیم مصادر اإلیرادات المفردة ألقل من ثلثي اإلیرادات للعامین السابقین لعام الموازنة ( .ج
 السابقة.) واألعوام BY-2ال، ال یتم تقدیم مصادر اإلیرادات المفردة التي تمثل عامین قبل عام الموازنة ( .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:

نفس الموضوعات حول معلومات العام السابق مثل األسئلة الستة السابقة، إال أنھا تستفسر عن معلومات یتم توفیرھا لإلیرادات ولیس  30إلى  25تغطي األسئلة من 
 للنفقات.

 
 وثائق داعمة للموازنة، ما ھو أحدث عام یتم تقدیمھ تعكس كل اإلیرادات الخاصة بھ النتائج الفعلیة؟ في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي. 30

 
 )BY-2عامان قبل عام الموازنة ( .أ

 )BY-3ثالثة أعوام قبل عام الموازنة ( .ب
 ).BY-3قبل ثالثة أعوام من عام الموازنة ( .ج
 في الوثائق الداعمة للموازنة.لم یتم تقدیم بیانات فعلیة لكل اإلیرادات في الموازنة أو  .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:
نفس الموضوعات حول معلومات العام السابق مثل األسئلة الستة السابقة، إال أنھا تستفسر عن معلومات یتم توفیرھا لإلیرادات ولیس  30إلى  25تغطي األسئلة من 

 للنفقات.

 
ام ما، للعام الذي یسبق عھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة المعلومات حول االقتراض والدین الحكومیین، بما في ذلك تكوینھ .31

  )؟BY-1الموازنة (
 

-1)، ومقدار صافي اإلقراض الالزم أثناء العام السابق لعام الموازنة (BY-1(یجب أن تشتمل المعلومات األساسیة على إجمالي الدین في نھایة العام السابق لعام الموازنة (
BY.(ومدفوعات الفوائد على الدین، ومعدالت الفوائد على صكوك الدین، وملف تعریف استحقاق الدیون، وھل الدین محلي أم خارجي ،( 

 
 .نعم، یتم تقدیم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسیة للدین الحكومي .أ

 نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة للدین الحكومي. .ب
 نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسیة. .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة بالدین الحكومي. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
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 اإلرشادات:
السابق، بدالً من التركیز على اإلیرادات والنفقات للعام السابق، حیث یستفسر عما إذا كان یتم تقدیم المعلومات "األساسیة" حول یركز على معلومات الدین للعام  31السؤال 

 ).BY-1االقتراض والدین الحكومیین، بما في ذلك تكوینھما، للعام الذي یسبق عام الموازنة (
 

 وتشمل المعلومات "األساسیة" على ما یلي:

  )؛BY-1الدین المعلق في نھایة العام الذي یسبق عام الموازنة (إجمالي  •

  )،BY-1مقدار صافي االقتراض الجدید المطلوب أثناء العام الذي یسبق عام الموازنة ( •
 مدفوعات الفائدة على الدین؛ •
 معدالت الفائدة على صكوك الدین؛ •
 وملف تعریف االستحقاق للدین، •

  ھل الدین محلي أم خارجي. •
 

) مع معلومات عام الموازنة فیما یتعلق بالقروض والدیون، والتي یتم فحصھا في السؤالین الثالث BY-1ق ھذه المعلومات األساسیة للعام الذي یسبق عام الموازنة (تتواف
  عشر والرابع عشر.

 
)، وعملة BY-1الجدیدة الالزمة أثناء العام السابق لعام الموازنة (باإلضافة إلى ذلك، توفر بعض الحكومات معلومات تتجاوز العناصر األساسیة، مثل إجمالي القروض 

نوك ات متعددة األطراف، والبالقرض، وھل یحمل القرض معدل فائدة ثابت أم متغیر، وھل یمكن استرداد الدین أم ال، وملف تعریف الدائنین (المؤسسات الثنائیة، والمؤسس
 متى أمكن، ما یتم استخدام الدین لتمویلھ.التجاریة، والبنك المركزي، وما إلى ذلك)، و

لك والدین الحكومیین، بما في ذالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل المعلومات األساسیة المتعلقة بالقروض 
الختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم مقترح  المعلومات اإلضافیة التي تتجاوز العناصر األساسیة.) باإلضافة إلى بعض BY-1تكوینھما، للعام السابق لعام الموازنة (

تسري اإلجابة "ج" في حالة عدم تضمین بعض المعلومات المتعلقة باإلقراض  الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل المكونات األساسیة المذكورة أعاله.
یسري الخیار "د" إذا تم تقدیم معلومات متعلقة باالقتراض والدین الحكومیین للعام السابق   بما في ذلك تكوینھما، باستثناء بعض المعلومات األساسیة. والدین الحكومیین،

 ).BY-1لعام الموازنة (
 

 ھ تعكس كل أرقام الدیون الخاصة بھ النتائج الفعلیة؟في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة، ما ھو أحدث عام یتم تقدیم . 32

 
 )BY-2عامان قبل عام الموازنة ( .أ

 )BY-3ثالثة أعوام قبل عام الموازنة ( .ب
 ).BY-3قبل ثالثة أعوام من عام الموازنة ( .ج
 لم یتم تقدیم بیانات فعلیة للدین الحكومي في الموازنة أو في الوثائق الداعمة للموازنة. .د
 (الرجاء التعلیق). ال ینطبق / أخرى .ه

 
 اإلرشادات:
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في أغلب الحاالت، یكون أحدث عام تتاح لھ البیانات الفعلیة المتعلقة بالنتائج ھو عامین قبل عام الموازنة  عن العام الذي یتم عرض الدیون الفعلیة لھ؟ 32یستفسر السؤال 
)2-BY) 1) أو عام قبل عام الموازنة-BY 1() حیث إن العام السابق للموازنة-BY.وبالتالي، تظھر  ) غالًبا ما ال یكون قد انتھى عندما یتم وضع مسودة مقترح الموازنة

) لتعكس ما حدث بالفعل، مقارنة بتقدیر النتائج لھذا العام، ممارسات إداریة مالیة BY-2الحكومة التي قامت بتحدیث كل بیانات الدین الخاصة بھا لعامین قبل عام الموازنة (
 عامة جیدة.

 
   ) تعكس النتائج الفعلیة.BY-2الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تفي الدولة بمعاییر الممارسات الجیدة بما یجعل أرقام عامین قبل الموازنة (

 
لطة إلى الس -الموازنة المقبلة في عام الموازنة الحالي أو في أعوام  -من الضروري اإلفصاح بالكامل عن جمیع األنشطة الحكومیة التي قد یكون لھا تأثیر على الموازنة 

وفي بعض الدول، على سبیل المثال، تضطلع كیانات من خارج الحكومة المركزیة (مثل الشركات العامة) باألنشطة المالیة التي  التشریعیة والجمھور في وثائق الموازنة.
األنشطة التي یمكن أن یكون لھا أثر كبیر على الموازنة، مثل دفع المتأخرات وااللتزامات  وبالمثل، أحیاًنا ال یتم حصر یمكن أن تؤثر على الموازنات الحالیة والمستقبلیة.

 المحتملة، على نحو سلیم باألسالیب العادیة لعرض اإلنفاق واإلیرادات والدین.
 

 لموازنة لعام الموازنة على األقل؟. ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات حول األموال خارج ا33
 

 لنفقات والتمویل على أساس(یجب أن تشتمل المعلومات األساسیة على بیان الغرض أو السبب المنطقي وراء السیاسة لألموال خارج الموازنة، مع إكمال بیانات الدخل وا
  اإلجمالي).

 
 ألموال خارج الموازنة.نعم، یتم تقدیم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسیة لكل ا .أ

 نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة لكل األموال خارج الموازنة. .ب
 نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسیة أو بعض األموال من خارج الموازنة. .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة باألموال خارج الموازنة. .د
 أخرى (الرجاء التعلیق).ال ینطبق /  .ه
 

 اإلرشادات:
 وازنة، أم ال.على األموال خارج الموازنة، حیث یستفسر عما إذا كان یتم تقدیم المعلومات "األساسیة" المتعلقة بھذه األموال، والتي تتواجد خارج الم 33یركز السؤال 

 وتشمل ھذه المكونات األساسیة على ما یلي:

  وراء السیاسة لألموال خارج الموازنة (على سبیل المثال، لماذا یتم إعداد أموال محددة؟ وما الغرض الذي تستخدم من أجلھ؟)، بیان الغرض أو السبب المنطقي •

 (یجب أن یتم تقدیم ھذه التقدیرات على أساس إجمالي بحیث یكون من الممكن معرفة مقدار األموال التي تتدفق عبر كل وتقدیرات الدخل والنفقات والتمویل. •
   مجموعة من األموال الموجودة خارج الموازنة.)

 
ویمكن أن تتراوح تلك األنشطة، والتي یطلق علیھا اسم   في أغلب الدول، تشارك الحكومات في بعض أنشطة الموازنة غیر المضمنة في موازنة الحكومة المركزیة.

ول بإعداد برامج تتعلق بالمعاشات والضمان االجتماعي كأموال خارج الموازنة، حیث یتم تسجیل على سبیل المثال، تقوم الد األموال خارج الموازنة، في الحجم والنطاق.
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ویوجد مثال آخر على استخدام األموال من خارج الموازنة في الدول التي تعتمد على الموارد  اإلیرادات المحصلة واإلعانات المدفوعة في صندوق منفصل خارج الموازنة.
  معدنیة، حیث یتم توجیھ اإلیرادات من إنتاج وبیع تلك الموارد من خالل أنظمة خارج الموازنة السنویة.الھیدروكربونیة / ال

 
الت ومع ذلك في حا ًقا جیًدا.وفي بعض الحاالت، یخدم الفصل الناجم من الصندوق من خارج الموازنة غرًضا سیاسًیا مشروًعا، وتوثق التمویالت وأنشطة ھذه األموال توثی

  یتم استخدام ھذه البنیة للتعتیم، وال ُیعرف إال القلیل أو ال شيء عن تمویالت الصندوق وأنشطتھ.أخرى، 
 

وباإلضافة إلى المعلومات األساسیة، یفضل كذلك تضمین   وتعد إتاحة المعلومات المتعلقة باألموال خارج الموازنة ضروریة للفھم الشامل للوضع المالي الفعلي للحكومة.
وتشتمل ھذه المعلومات على نقاش حول المخاطر المقترنة باألموال خارج الموازنة، والنفقات المصنفة حسب الوحدة  رى حول األموال خارج الموازنة.معلومات أخ

   االقتصادیة أو الوظیفیة أو اإلداریة، والقواعد واإلجراءات التي تحكم العملیات واإلدارات الخاصة باألموال خارج الموازنة.
 

النظر بما یتجاوز الموازنة األساسیة  :دلیل الشفافیة في التمویل العامللحصول على المزید من المعلومات حول األموال خارج الموازنة، یرجى االطالع على 
)http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf من دلیل 64إلى  61(صفحة  2.1.5) والقسم (

   ).http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf) (2007صندوق النقد الدولي حول الشفافیة المالیة (لعام 
 

 خارج الموازنة باإلضافة إلى بعض الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل المعلومات األساسیة المتعلقة باألموال
كان مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ یمثل (تمثل) كل المعلومات یسري الخیار "ب" إذا  المعلومات اإلضافیة التي تتجاوز العناصر األساسیة.

ار "د" إذا لم یسري الخی تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلومات المتعلقة باألموال خارج الموازنة، في حین ال یتم تضمین بعض المعلومات األساسیة. األساسیة.
 حول األموال خارج الموازنة.یتم تقدیم معلومات 

 
 
 
 
 
 
 

الموازنة) على أساس موحد لعام . ھل یمثل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة أموال الحكومة المركزیة (سواء المتعلقة بالموازنة أو خارج 34
 الموازنة على األقل؟

 
 أساس موحد.نعم، یتم تقدیم أموال الحكومة المركزیة على  .أ

 ال، ال یتم تقدیم أموال الحكومة المركزیة على أساس موحد. .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج

 
 اإلرشادات:

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf
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ار أنشطة ظھعما إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة یمثل (تمثل) أموال الحكومة المركزیة على أساس موحد، مع إ 34یستفسر السؤال 
أي  –المفتوحة على موازنة الحكومة المركزیة  الموازنة بشكل عملي، تركز كل األسئلة الموجودة في استبیان مسح الموازنة واألنشطة خارج الموازنة لھا في نفس الوقت.

عن الصنادیق خارج الموازنة، مثل صنادیق الضمان  33السؤال وباإلضافة إلى ذلك، یستفسر  أنشطة الوزارات أو اإلدارات أو الوكاالت التابعة للحكومة المركزیة.
   االجتماعي التي ال یتم تضمینھا في الموازنة.

 
 جفي العدید من الدول، تكون األنشطة خار ویجب أن تغطي وثائق الموازنة النطاق الشامل لألنشطة المالیة للحكومة. تعد التغطیة جانًبا ھاًما من جوانب التقاریر المالیة.

وبالتالي، للحصول على الصورة الكاملة ألموال الحكومة المركزیة، من الضروري فحص كال  الموازنة ھامة، ویمكن أن تمثل حصة كبیرة من أنشطة الحكومة المركزیة.
  د ألموال الحكومة المركزیة أم ال.یستفسر ھذا السؤال عما إذا كان یتم توفیر ھذا العرض الموح األنشطة المضمنة في الموازنة وتلك خارج نطاق الموازنة.

 
كما یشتمل القطاع العام كذلك على مستویات حكومیة أخرى، مثل حكومات الوالیات والحكومات  تعد الحكومة المركزیة مكوًنا واحًدا فقط في القطاع العام اإلجمالي.

 ):2007من دلیل صندوق النقد الدولي حول الشفافیة المالیة ( 19و 18في الصفحتین  1.1.1(انظر المخطط الوارد في القسم  المحلیة، باإلضافة إلى الشركات العامة.
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf.( ومة المركزیة فقط في وألغراض اإلجابة على ھذا السؤال، الرجاء أخذ مستوى الحك

 االعتبار.
 

علقة بالموازنة أو خارج الموازنة) الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن یعرض مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة أموال الحكومة المركزیة (سواء المت
 على أساس موحد لعام الموازنة على األقل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لعام الموازنة على األقل؟ یةالحكومالمستویات . ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة تقدیرات للتحویالت بین 35
 

 نعم، یتم تقدیم تقدیرات لكل التحویالت بین الحكومات، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ
 حكومات، إال أنھ ال یتم تضمین نقاش سردي.نعم، یتم تقدیم تقدیرات لكل التحویالت بین ال .ب
  نعم، یتم تقدیم تقدیرات لبعض ولیس كل التحویالت بین الحكومات. .ج
 ال، ال یتم تقدیم تقدیرات للتحویالت بین الحكومات. .د

http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf
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 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:

كثیر من الحاالت، تدعم الحكومة المركزیة توفیر سلعة أو خدمة من خالل مستوى أدنى للحكومة من في  .یةالحكومالمستویات عن التحویالت بین  35یستفسر السؤال 
وھذا ضروري ألن، استقالال من مستوى الالمركزیة اإلداریة التي توجد في دولة معینة، من غیر المرجح أن تكون القدرة  خالل تحویل األموال بین اإلدارات الحكومیة.

ومع ذلك، ألن النشاط ال تضطلع بھ وحدة إداریة للحكومة المركزیة، فمن غیر المحتمل أن تحصل على  ت للحكومة المحلیة كافیة لدفع نفقاتھا جمیًعا.على تحصیل اإلیرادا
 لتحویالت.وبالتالي، فإنھ من المھم أن ُیدرج في مقترح الموازنة بیان یشیر بوضوح لحجم وأغراض ھذه ا نفس المستوى من المراجعة في الموازنة.

 
اإلضافة إلى نقاش ب یةلحكومالمستویات االختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ التقدیرات التي تغطي كل التحویالت بین 

لمستویات االنقاش السردي، إال أنھ تم تقدیم تقدیرات لكل التحویالت بین  أما إذا لم یتم تضمین سردي لمناقشة تلك التحویالت في نفس الوقت لعام الموازنة على األقل.
 المستویاتیسري االختیار "ج" إذا كان المعروض یشتمل على تقدیرات تغطي بعض، ولیس كل، التحویالت بین  ، فإن الخیار "ب" ھو الخیار المناسب.بةالحكوم
 .یةالحكومالمستویات یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم تقدیرات للتحویالت بین   مناقشة سردیة أم ال). ات (بغض النظر عما إذا كان یشتمل كذلك علىیةالحكوم

 
حسب الدخل أو حسب  . ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة عروًضا بدیلة للنفقات (مثل عرضھا حسب النوع أو حسب السن أو36

 لتوضیح التأثیر المالي للسیاسات على مجموعات المواطنین المختلفة، خالل عام الموازنة على األقل؟المنطقة) 

 
   نعم، یتم تقدیم ثالثة عروض بدیلة على األقل للنفقات لتوضیح التأثیر المالي للسیاسات على مجموعات المواطنین المختلفة. .أ

  التأثیر المالي للسیاسات على مجموعات المواطنین المختلفة.نعم، یتم تقدیم عرضین بدیلین للنفقات لتوضیح  .ب
 نعم، یتم تقدیم عرض واحد بدیل للنفقات لتوضیح التأثیر المالي للسیاسات على مجموعات المواطنین المختلفة. .ج
 ال، ال یتم تقدیم عروض بدیلة للنفقات لتوضیح التأثیر المالي للسیاسات على مجموعات المواطنین المختلفة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

دیم النفقات، كما ناقشنا أعاله، یتم تق عن "العروض البدیلة" للنفقات التي تلقي الضوء على التأثیر المالي للسیاسات على مجموعات المواطنین المختلفة. 36یستفسر السؤال 
وباإلضافة  )، وحسب البرنامج كذلك.5إلى  1التصنیف اإلداري واالقتصادي والوظیفي (انظر األسئلة من في الغالب، حسب وسیلة تصنیف واحدة على األقل، أي حسب 

 .النفقاتإلى ذلك، فإن الحكومات یمكن أن تقوم بتوفیر وسائل عرض بدیلة للتركیز على األوجھ البدیلة لسیاسات النفقات وتوضیح من یستفید من تلك 

رھا في وتتاح حالًیا مسودة لقانون الشفافیة المالیة، وسیتم نش حالًیا بمناقشة قانون الشفافیة المالیة ودلیل الشفافیة المالیة الخاصین بھ. )IMFیقوم صندوق النقد الدولي (
ولي الحكومات لتوفیر "معلومات ، یدعو صندوق النقد الد2013من مسودة قانون الشفافیة المالیة لعام  2.4.3في القسم  صیغتھا النھائیة خالل الشھور القلیلة القادمة.

" تفصیلیة حول التأثیر المالي للسیاسات الكبرى على المجموعات المختلفة فیما یتعلق بالدخل أو النوع أو اإلحصاءات السكانیة أو المناطق
)https//:www.imf.org/external/np/exr/consult/2013/fisctransp/pdf/070113.pdf.(  وبنفس الطریقة، تدعم األمم المتحدة الموازنات التي تستجیب

 انظر: للنوع، والتي یمكن أن تشتمل على عروًضا في الموازنات القائمة على النوع، من أجل الترویج للمساواة بین الجنسین وتعزیز حقوق المرأة.

https://www.imf.org/external/np/exr/consult/2013/fisctransp/pdf/070113.pdf
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http://www.gender-budgets.org/ . ویمكن أن توضح العروض البدیلة األخرى كیف تتدفق النفقات للمناطق المختلفة في الدولة، أو كیف یمكن أن تستفید
   المجموعات المختلفة حسب الدخل من تلك النفقات.

)، وھو برنامج مصمم لمساعدة الفئات (أو الطوائف) SCSPد، تشتمل الموازنة السنویة على أموال للخطط الفرعیة للطوائف المحرومة (فعلى سبیل المثال، في الھن
للھند (البیانات المالیة السنویة)  2011، من مقترح موازنة السلطة التنفیذیة لعام 4، صفحة PDF 2انظر ملف  المھمشة بشكل تقلیدي.

)https://docs.google.com/folderview?pli=1&id=0ByA9wmvBrAnZeVdkbjlfUDROaFU&tid=0ByA9wmvBrAnZN3ZrdzNzcS1
JZzg.(  للمكسیك، حیث یظھر تخصیص أموال بعینھا للسكان  2014االطالع على مقترح موازنة السلطة التنفیذیة لعام لالطالع على نموذج باللغة اإلسبانیة، یمكن

  ).http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/temas/anexos/metodologia/metodologia_indigenas.pdfاألصلیین (
 

على سبیل المثال، یمكن أن یظھر كیفیة توزیع كل نفقات البرامج  وألغراض اإلجابة على ھذا السؤال، یمكن أن یغطي العرض البدیل كل النفقات أو جزء فقط من النفقات.
ة تقدم وبنفس الطریقة، إذا كانت الدول  دة (مثل موازنة الصحة أو موازنة الزراعة) بین المناطق المختلفة.وفًقا للمناطق الجغرافیة أو یمكن أن یظھر كیفیة توزیع نفقات محد

) والتي یجب أن یتم وضعھا في االعتبار كعرض بدیل ألغراض اإلجابة على ھذا 52تقدیرات للسیاسات التي تھدف إلى تحقیق الفائدة للسكان األكثر حرماًنا (انظر السؤال 
    ل.السؤا

 
سات على لتأثیر المالي للسیاالختیار الخیار "أ"، یجب أن یشتمل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ على ثالثة عروض مختلفة على األقل توضح ا

نة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ على عرضین بدیلین الختیار الخیار "ب"، یجب أن یشتمل مقترح المواز مجموعات المواطنین المختلفة لعام الموازنة على األقل.
 ویسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم أي عروض بدیلة للنفقات. ویسري الخیار "ج" فقط إذا كان یتم تقدیم عرض واحد فقط للنفقات.  مختلفین للنفقات.

 
 داعمة للموازنة تقدیرات للتحویالت إلى الشركات العامة لعام الموازنة على األقل؟. ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق 37

 
 نعم، یتم تقدیم تقدیرات لكل التحویالت إلى الشركات العامة، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ

 نعم، یتم تقدیم تقدیرات لكل التحویالت إلى الشركات العامة، إال أنھ ال یتم تضمین نقاش سردي. .ب
  تقدیم تقدیرات لبعض ولیس كل التحویالت إلى الشركات العامة. نعم، یتم .ج
 ال، ال یتم تقدیم تقدیرات للتحویالت إلى الشركات العامة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

تدیر الموارد ذات الصلة على وجھ الخصوص  في الغالب، یكون للحكومات حصص في المشروعات التي عن التحویالت إلى الشركات العامة. 37یستفسر السؤال 
وفي حین أن تلك الشركات العامة یمكن أن تعمل بشكل مستقل، إال أن الحكومة في بعض األحیان تقوم بتوفیر دعم مباشر  بالمصالح العامة (مثل الكھرباء والمیاه والنفط).

   استثمار رأس المال ونفقات التشغیل.لھا من خالل تقدیم تحویالت إلى تلك الشركات، بما في ذلك دعم 
 

نقاش  شركات العامة باإلضافة إلىالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ التقدیرات التي تغطي كل التحویالت إلى ال
أما إذا لم یتم تضمین النقاش السردي، إال أنھ تم تقدیم تقدیرات لكل التحویالت إلى الشركات العامة،  .سردي لمناقشة تلك التحویالت في نفس الوقت لعام الموازنة على األقل

http://www.gender-budgets.org/
https://docs.google.com/folderview?pli=1&id=0ByA9wmvBrAnZeVdkbjlfUDROaFU&tid=0ByA9wmvBrAnZN3ZrdzNzcS1JZzg
https://docs.google.com/folderview?pli=1&id=0ByA9wmvBrAnZeVdkbjlfUDROaFU&tid=0ByA9wmvBrAnZN3ZrdzNzcS1JZzg
https://docs.google.com/folderview?pli=1&id=0ByA9wmvBrAnZeVdkbjlfUDROaFU&tid=0ByA9wmvBrAnZN3ZrdzNzcS1JZzg
http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/temas/anexos/metodologia/metodologia_indigenas.pdf
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یسري االختیار "ج" إذا كان المعروض یشتمل على تقدیرات تغطي بعض، ولیس كل، التحویالت إلى الشركات العامة (بغض النظر  فإن الخیار "ب" ھو الخیار المناسب.
 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم تقدیرات للتحویالت إلى الشركات العامة. تمل كذلك على مناقشة سردیة أم ال).عما إذا كان یش

 
  . ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات حول األنشطة شبھ المالیة لعام الموازنة على األقل؟38

 
 المعلومات األساسیة على بیان الغرض أو السبب المنطقي وراء السیاسة للنشاط شبھ المالي والمستفیدین المستھدفین منھ.)(یجب أن تشتمل 

 
 نعم، یتم تقدیم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسیة لكل األنشطة شبھ المالیة. .أ

 نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة لكل األنشطة شبھ المالیة. .ب
 یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسیة أو بعض األنشطة شبھ المالیة.نعم،  .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة باألنشطة شبھ المالیة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:

ما  وتشمل ھذه المكونات األساسیة على یتم تقدیم المعلومات "األساسیة" المتعلقة بھذه األنشطة أم ال.على األنشطة شبھ المالیة، حیث یستفسر عما إذا كان  38یركز السؤال 
 یلي:

 بیان الغرض أو السبب المنطقي وراء األنشطة شبھ المالیة (أیما السبب وراء المشاركة في ھذا النشاط؟)؛ •
 تحدید المستفیدین المستھدفین من النشاط شبھ المالي. •

 
لكن ال یتم نة العادیة ومصطلح "أنشطة شبھ المالیة" إلى مجموعة واسعة من األنشطة التي تعد أنشطة مالیة في طبیعتھا وینبغي تنفیذھا من خالل عملیة وضع الموازویشیر 

بدالً من تقدیم منحة مباشرة عبر الموازنة لتنفیذ نشاط على سبیل المثال، یمكن أن یتم إجراء نشاط شبھ مالي إذا قامت مؤسسة مالیة عامة بتوفیر منحة غیر مباشرة،  ذلك.
وبنفس الطریقة، یكون النشاط شبھ مالي عندما یقوم أحد المشروعات بتوفیر السلع أو الخدمات  بعینھ، من خالل تقدیم قروض بمعدالت تقل عن معدالت السوق لھذا النشاط.

  موعات معینة من أجل دعم أھداف السیاسة الحكومیة.بأسعار أقل من المعدالت التجاریة ألفراد معینین أو لمج
 

ومع ذلك، یمكن أن تنطوي األنشطة شبھ المالیة أیًضا  األمثلة الواردة أعاله عبارة عن خیارات للسیاسات یمكن أن تكون مدعومة من خالل الحكومة والسلطة التشریعیة.
ال، قد تصدر وعلى سبیل المث موازنة في دولة ما أو ال تخضع لعملیة الموافقة التشریعیة العادیة للنفقات.على األنشطة التي تنتھك أو تتحایل على قوانین عملیة وضع ال

ؤھا من خالل االت الطبیعیة، شراالسلطة التنفیذیة أمًرا غیر رسمي لھیئة حكومیة، مثل مؤسسة عامة تجاریة، لتمد السلطة التنفیذیة بالسلع والخدمات التي یتوجب، في الح
 ویجب أن یتم الكشف عن كل األنشطة شبھ المالیة للعامة وأن تكون تلك األنشطة خاضعة للمراقبة العامة. مویل المخصص والمعتمد من خالل السلطة التشریعیة.الت
 

) إلى صعوبة http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf) (2007)، في دلیل الشفافیة المالیة (لعام IMFأشار صندوق النقد الدولي (
ء بعض مات كافیة لتمكین إجراتحدید وقیاس األنشطة شبھ المالیة، كما أنھ دعا إلى تضمین وثائق الموازنة الخاصة ببیانات األنشطة شبھ المالیة التي "تشتمل على معلو

  لموازنة.لكبرى" في الى األقل لألھمیة المالیة المحتملة لكل نشاط من األنشطة شبھ المالیة، ومتى أمكن، یجب أن یتم تحدید كم وقیاس األنشطة شبھ المالیة االتقییمات ع
 

http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf
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وقعة للنشاط المدة المت ذلك، على سبیل المثال: وبما یتجاوز المعلومات األساسیة، توفر بعض الحكومات كذلك معلومات إضافیة فیما یتعلق باألنشطة شبھ المالیة، بما في
لكیان الذي ط، بما في ذلك التأثیر على اشبھ المالي، وتحدید كمیة النشاط واالفتراضات التي تدعم ھذه التقدیرات، ومناقشة األھمیة المالیة والمخاطر المحتملة المقترنة بالنشا

) 2007من دلیل صندوق النقد الدولي حول الشفافیة المالیة (لعام  80یوفر المربع الموجود في صفحة  یقوم بتنفیذ النشاط.
)http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdfإلیھا عند  ) العدید من األمثلة حول األنشطة شبھ المالیة التي یمكن أن یتم الرجوع

النظر بما یتجاوز الموازنة األساسیة  .التمویل العام دلیل الشفافیة فيویمكن العثور على المزید من التفاصیل حول األنشطة شبھ المالیة في  الحاجة.
)http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf.( 
 

لى األقل، شطة شبھ المالیة لعام الموازنة عالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل المعلومات األساسیة المتعلقة بكل األن
الختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل  المعلومات اإلضافیة بما یتجاوز العناصر األساسیة.باإلضافة إلى بعض 

 اسیة.یتم تضمین بعض المعلومات األس تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلومات المتعلقة باألنشطة شبھ المالیة، في حین ال المكونات األساسیة المذكورة أعاله.
 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم معلومات حول األنشطة شبھ المالیة.

 
 ومع ذلك، الرجاء توخي الحذر عند الرد على ھذا السؤال. إذا لم تكن األنشطة شبھ المالیة تمثل مشكلة كبیرة في دولتك، الرجاء اختیار الخیار "ھـ".

 
   مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات حول األصول المالیة التي تمتلكھا الحكومة؟ھل یقدم .39

 
 (یجب أن تشتمل المعلومات األساسیة على قائمة باألصول، باإلضافة إلى تقدیر لقیمتھا).

 
 ل المالیة.نعم، یتم تقدیم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسیة لكل األصو .أ

 نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة لكل األصول المالیة. .ب
 نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسیة أو بعض األصول المالیة. .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة باألصول المالیة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:
 وتشمل ھذه المكونات على األصول المالیة المملوكة للحكومة، حیث یستفسر عما إذا كان یتم تقدیم المعلومات "األساسیة" المتعلقة بھذه األصول أم ال. 39یركز السؤال 

 األساسیة على ما یلي:
 قائمة باألصول المالیة، •
 وتقدیر لقیمھا. •

 
ومع ذلك، بخالف شركات القطاع الخاص، توفر بعض الحكومات موازنات تظھر قیمة األصول  السندات أو األسھم. تمتلك الحكومات األصول المالیة، مثل النقد أو

 والمسؤولیات الخاصة بھا.
 

http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf
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ول الغرض تدور ح مناقشة :وبما یتجاوز المعلومات األساسیة، توفر بعض الحكومات كذلك معلومات إضافیة فیما یتعلق باألصول المالیة، بما في ذلك، على سبیل المثال
 ومیة.كجزء من الموازنة الحكمنھا، ومعلومات تاریخیة حول األمور االفتراضیة، والفروق بین القیم التي یتم رفع تقاریر بھا والقیم السوقیة، وملخص األصول السوقیة 

 
ل المعلومات األساسیة المتعلقة بكل األصول المالیة التي تمتلكھا الحكومة الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ ك

الختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو  باإلضافة إلى بعض المعلومات اإلضافیة التي تتجاوز العناصر األساسیة لعام الموازنة على األقل.
تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلومات المتعلقة باألصول المالیة، في حین ال یتم تضمین بعض  ت األساسیة المذكورة أعاله.الوثائق الداعمة لھ كل المكونا

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم معلومات متعلقة باألصول المالیة التي تمتلكھا الحكومة. المعلومات األساسیة.
 

  للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات حول األصول غیر المالیة التي تمتلكھا الحكومة؟ ھل یقدم مقترح الموازنة. 40
 

 (یجب أن تشتمل المعلومات األساسیة على قائمة باألصول مصنفة حسب الفئة).

 
 نعم، یتم تقدیم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسیة لكل األصول غیر المالیة. .أ

 تقدیم المعلومات األساسیة لكل األصول غیر المالیة. نعم، یتم .ب
 نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض األصول غیر المالیة. .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة باألصول غیر المالیة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

ساسیة المعلومات األ المالیة المملوكة للحكومة، حیث یستفسر عما إذا كان یتم تقدیم المعلومات "األساسیة" المتعلقة بھذه األصول أم ال.على األصول غیر  40یركز السؤال 
 عبارة عن قائمة باألصول غیر المالیة، مجمعة حسب نوع (أو فئة) األصول.

 
أن یمثل  ویمكن لحكومة أو تسیطر علیھا (باستثناء األصول المالیة)، مثل األراضي والمباني والمعدات.األصول غیر المالیة عبارة عن األشیاء ذات القیمة التي تمتلكھا ا

أمرا  وفي ھذه الحاالت یعتبر ).تقدیر األصول غیر المالیة العامة مشكلة، وخاصة في الحاالت التي ال یكون األصل فیھا متاًحا في السوق المفتوحة (مثل اآلثار الحكومیة
إال أنھ في بعض الحاالت، یمكن للحكومات تقدیر قیمة األصول غیر المالیة المملوكة لھا،  تقدیم معلومات موجزة في وثائق الموازنة من سجل األصول لدولة ما.مقبوال 

مالیة في واحدة من العدید من الوثائق ولالطالع على مثال لكیفیة تقدیم األصول غیر ال وبعضھا یمثل ملخًصا لألصول غیر المالیة كجزء من الموازنات الخاصة بھا.
، والتي 14، مالحظات للبیانات المالیة (یتبع)، المالحظة 2011الداعمة لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة في نیوزیلندا، یرجى االطالع على بیان التوقعات المالیة لعام 

 . http://www.treasury.govt.nz/budget/forecasts/befu2011/072.htm یمكن الوصول إلیھا ھنا:
 

باإلضافة مة مالیة التي تمتلكھا الحكوالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ قائمة مصنفة حسب الفئة لكل األصول غیر ال
الختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق  إلى بعض المعلومات اإلضافیة التي تتجاوز العناصر األساسیة لعام الموازنة على األقل.

ت المتعلقة باألصول غیر المالیة، في حین ال یتم تضمین بعض تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلوما الداعمة لھ كل المكونات األساسیة المذكورة أعاله.
 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم معلومات متعلقة باألصول غیر المالیة التي تمتلكھا الحكومة. المعلومات غیر المالیة.

http://www.treasury.govt.nz/budget/forecasts/befu2011/072.htm
http://www.treasury.govt.nz/budget/forecasts/befu2011/072.htm
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 لمتأخرات اإلنفاق لعام الموازنة على األقل؟ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة تقدیرات . 41

 
 نعم، یتم تقدیم تقدیرات لكل متأخرات اإلنفاق، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ

 نعم، یتم تقدیم تقدیرات لكل متأخرات اإلنفاق، إال أنھ ال یتم تضمین نقاش سردي. .ب
  نعم، یتم تقدیم تقدیرات لبعض ولیس كل متأخرات اإلنفاق. .ج
 م تقدیرات لمتأخرات اإلنفاق.ال، ال یتم تقدی .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

(للحصول على المزید من  عن تقدیرات متأخرات اإلنفاق التي تنشأ عندما تلتزم الحكومة بإنفاق األموال ولكنھا لم تدفع المبلغ عند استحقاقھ. 41یستفسر السؤال 
والصادر عن صندوق النقد الدولي،  2001من دلیل إحصاءات التمویل الحكومي لعام  3.50إلى  3.49المعلومات، یرجى االطالع على القسمین 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf  وبالرغم من أن ھذا االلتزام یعادل االقتراض، غالًبا ال یتم تسجیلھ في  )).29(صفحة
وعالوة على ذلك، یؤثر االلتزام بتسدید ھذه الدیون على قدرة الحكومة على تحمل تكالیف  الموازنة، مما یجعل من الصعب إجراء تقییم للوضع المالي للحكومة بالكامل.

  نشطة األخرى.األ
 

مناقشة باإلضافة إلى نقاش سردي لالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ التقدیرات التي تغطي كل متأخرات اإلنفاق 
إال أنھ تم تقدیم تقدیرات لكل متأخرات اإلنفاق، فإن الخیار "ب" ھو الخیار أما إذا لم یتم تضمین النقاش السردي،  المتأخرات في نفس الوقت لعام الموازنة على األقل.

قشة منایسري االختیار "ج" إذا كان المعروض یشتمل على تقدیرات تغطي بعض، ولیس كل، متأخرات اإلنفاق (بغض النظر عما إذا كان یشتمل كذلك على  المناسب.
 تقدیم تقدیرات لمتأخرات اإلنفاق.یسري الخیار "د" إذا لم یتم  سردیة أم ال).

 
وغالًبا  ال.د اإلجابة على ھذا السؤإذا لم تمثل متأخرات اإلنفاق مشكلة كبیرة في الدولة، ینبغي على الباحثین اختیار الخیار "ھـ". ولكن یجب على الباحثین توخي الحذر عن

وال ینبغي اعتبار متأخرات اإلنفاق  یوًما، في السداد النمطي للفواتیر المستحقة. 60أو  30ولة، ربما ما سوف تسمح قوانین إدارة اإلنفاق العام واللوائح بالتأخیرات المعق
  التي تؤثر على نسبة ضئیلة لإلنفاق بسبب النزاعات التعاقدیة مشكلة كبیرة لغرض اإلجابة على ھذا السؤال.

 
 
 
 
 

 داعمة للموازنة معلومات حول االلتزامات المحتملة، مثل ضمانات القروض الحكومیة أو برامج الضمان؟ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق . 42
 

غ ترحة لعام الموازنة؛ المبل(یجب أن تشتمل المعلومات األساسیة على بیان الغرض أو السبب المنطقي وراء كل التزام محتمل؛ والضمانات أو االلتزامات التأمینیة المق
 لتزامات الضمانات أو الضمان (التعرض اإلجمالي) في نھایة عام الموازنة.)اإلجمالي ال

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf
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 نعم، یتم تقدیم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسیة لكل االلتزامات المحتملة. .أ

 نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة لكل االلتزامات المحتملة. .ب
 العناصر األساسیة أو بعض االلتزامات المحتملة. نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة بااللتزامات المحتملة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

ى وتشمل ھذه المكونات األساسیة عل بھذه االلتزامات أم ال.على االلتزامات المحتملة، حیث یستفسر عما إذا كان یتم تقدیم المعلومات "األساسیة" المتعلقة  42یركز السؤال 
 ما یلي:

  بیان الغرض أو السبب المنطقي للسیاسة وراء كل التزام محتمل؛ •

  وااللتزامات المحتملة الجدیدة لعام الموازنة، مثل الضمانات أو التزامات الضمان الجدیدة المقترحة لعام الموازنة، •

ویعكس ذلك التعرض اإلجمالي للحكومة في حالة أصبحت كل الضمانات أو  أو التزامات الضمان المعلقة بنھایة عام الموازنة.المبلغ اإلجمالي للضمانات  •
  االلتزامات مستحقة (رغم أنھ من غیر المحتمل أن یحدث ذلك).

 
إن المثال لھذه االلتزامات ھو حالة القروض التي تضمنھا  الطارئ ویتم السداد.یتم التعرف على ھذه االلتزامات المحتملة بأسلوب المحاسبة النقدیة فقط عندما یقع الحدث 

ات إلداریة الحكومیة أو المؤسسالحكومة المركزیة، والتي یمكن أن تشمل القروض للبنوك المملوكة للدولة وغیرھا من المؤسسات التجاریة المملوكة للدولة أو التقسیمات ا
وبالتالي، فإن تقییم احتمال حدوث الطوارئ ھو مسألة أساسیة إلجراء تقدیرات كمیة لھذه  سوف تدفع الحكومة إذا قصر المقترض.وبموجب ھذه الضمانات،  الخاصة.

  االلتزامات.
 

الرئیسیة التي  تصنیفھا حسب الفئةو في الموازنة، ووفًقا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة "حیثما یكون عملًیا، ینبغي اإلفصاح عن المبلغ اإلجمالي لاللتزامات العرضیة
كمًیا،  وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تحدید االلتزامات العرضیة تعكس طبیعتھا وینبغي اإلفصاح عن المعلومات التاریخیة حول التقصیر لكل فئة حیثما یكون ذلك متاًحا.

  ینبغي سردھا ووصفھا".
 

الفتراضیة المعدالت ا الحكومات كذلك معلومات إضافیة فیما یتعلق بااللتزامات المحتملة، بما في ذلك، على سبیل المثال:وبما یتجاوز المعلومات األساسیة، توفر بعض 
سبیل على مقترن بالضمان ( التاریخیة لكل برنامج، والمعدالت االفتراضیة المحتملة في المستقبل، والحد األقصى للضمان المصرح بھ من خالل القانون، وأي تمویل خاص
المالیة والمخاطر المحتملة المثال، ھل یتم فرض الرسوم أم ال، وھل توجد أموال احتیاطیة لغرض دفع الضمانات أم ال، وما إلى ذلك)، ومدة كل ضمان، وتقدیر لألھمیة 

 المقترنة بالضمانات.
 

النظر بما یتجاوز الموازنة األساسیة  :الشفافیة في التمویل العامدلیل للحصول على المزید من المعلومات حول االلتزامات المحتملة، یرجى االطالع على 
)http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf إلى  77) الصفحات من 11بع (المر 59) والصفحة

 ).http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf) (2007من دلیل صندوق النقد الدولي حول الشفافیة المالیة (لعام  79

 

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf
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الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل المعلومات األساسیة المتعلقة بااللتزامات المحتملة باإلضافة إلى بعض الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح 
ق الداعمة لھ كل الوثائ الختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو المعلومات اإلضافیة التي تتجاوز العناصر األساسیة لعام الموازنة على األقل.

 تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلومات المتعلقة بااللتزامات المحتملة، في حین ال یتم تضمین بعض المعلومات األساسیة. المكونات األساسیة المذكورة أعاله.
 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم معلومات حول االلتزامات المحتملة.

 
 عید؟لمدى البمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة توقعات لتقییم االلتزامات المستقبلیة للحكومة واستدامة تمویلھا على ا ھل یوفر. 43

 
مستخدمة باإلضافة إلى مناقشة حول وأن تشتمل على افتراضات االقتصاد الكلي واإلحصاءات السكانیة ال أعوام 10(یجب أن تغطي المعلومات األساسیة فترة ال تقل عن 
 التداعیات والمخاطر المالیة التي تشیر إلیھا التوقعات.)

 
 دى البعید.نعم، یتم تقدیم المعلومات التي تتجاوز المعلومات األساسیة لتقییم مسؤولیات الحكومة المستقبلیة واستدامة التمویل الخاص بھا على الم .أ

 لتقییم مسؤولیات الحكومة المستقبلیة واستدامة التمویل الخاص بھا على المدى البعید. نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة .ب
 نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسیة. .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة بااللتزامات المستقبلیة واستدامة التمویل الخاص بھا على المدى البعید. .د
 نطبق / أخرى (الرجاء التعلیق).ال ی .ه

 
 اإلرشادات:

قة بھذه لعلى االلتزامات المستقبلیة للحكومة واستدامة التمویل الخاص بھا على المدى البعید، حیث یستفسر عن تواجد المعلومات "األساسیة" المتع 43یركز السؤال 
 ویجب أن تشمل ھذه المكونات األساسیة على ما یلي: األمور.

  أعوام. 10التي تغطي فترة ال تقل عن التوقعات  •

  افتراضات االقتصاد الكلي وإحصاءات السكان المستخدمة لتقدیم التوقعات. •
 مناقشة تدور حول التداعیات المالیة والمخاطر التي یتم تمییزھا من خالل التوقعات. •

 
الصادرة عن صندوق  2013توصي مسودة قانون الشفافیة المالیة لعام  الت االستدامة المالیة.تدعو ممارسات اإلدارة المالیة العامة الجیدة إلى أن تشتمل الموازنة على تحلی

) بأن تقوم الحكومات بشكل دوري بنشر التقییمات https://www.imf.org/external/np/exr/consult/2013/fisctransp/pdf/070113.pdfالنقد الدولي (
تعد االلتزامات المستقبلیة عنصًرا ھاًما على وجھ الخصوص عند تقییم استدامة التمویل العام على المدى  ).2.4.4المتوقعة للتمویل العام على المدى البعید (انظر القسم 

مات الحكومیة التي تكون، على عكس االلتزامات المحتملة، مؤكدة الوقوع في وقت محدد في المستقبل وتؤدي بذلك إلى جلب وتعد االلتزامات المستقبلیة نتیجة لاللتزا البعید.
النقدیة، ة وفي إطار نظام المحاسب ویتكون المثال النموذجي من التزامات الحكومة بدفع إعانات المعاش أو تغطیة تكالیف الرعایة الصحیة للمتقاعدین في المستقبل. نفقات.

  مطلوب بیان منفصل لحصر التأثیر المستقبلي على الموازنة لھذه االلتزامات. یتم االعتراف فقط بالمدفوعات الجاریة المرتبطة بھذه االلتزامات في الموازنة.
 

لتوقعات التي ا الخاص بھا، بما في ذلك، على سبیل المثال:وبما یتجاوز المعلومات األساسیة، قد توفر بعض الحكومات كذلك معلومات إضافیة فیما یتعلق باستدامة التمویل 
وارد عاًما، والسیناریوھات المتعددة التي تحتوي على مجموعات مختلفة من االفتراضات، واالفتراضات المتعلقة بالعوامل األخرى (مثل نفاد الم 30أو  20تغطي 

https://www.imf.org/external/np/exr/consult/2013/fisctransp/pdf/070113.pdf
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اء السكاني األساسیة، والتقدیم التفصیلي للبرامج الخاصة التي لھا آفاق زمنیة بعیدة المدى، مثل تعاقدات الطبیعیة) والتي تتجاوز بیانات االقتصاد الكلي وبیانات اإلحص
 الخدمة المدنیة.

 
ة النظر بما یتجاوز الموازنة األساسی :دلیل الشفافیة في التمویل العامللحصول على المزید من المعلومات حول االلتزامات المستقبلیة، یرجى االطالع على 

)http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf.(   
ق الداعمة لھ كل المعلومات األساسیة المتعلقة بااللتزامات المستقبلیة واستدامة تمویل الحكومة الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائ

ق الختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائ على المدى البعید باإلضافة إلى بعض المعلومات اإلضافیة التي تتجاوز العناصر األساسیة.
تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلومات المتعلقة بااللتزامات المستقبلیة، في حین ال یتم تضمین بعض  لھ كل المكونات األساسیة المذكورة أعاله.الداعمة 

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم معلومات متعلقة بااللتزامات المستقبلیة واستدامة تمویل الحكومة المعلومات األساسیة.
 

 ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة تقدیرات لمصادر مساعدات المانحین، سواء المالیة أو العینیة؟ .44

 
 نعم، یتم تقدیم تقدیرات لكل مصادر مساعدات المانحین، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ

 المانحین، إال أنھ ال یتم تضمین نقاش سردي.نعم، یتم تقدیم تقدیرات لكل مصادر مساعدات  .ب
  نعم، یتم تقدیم تقدیرات لبعض ولیس كل مصادر مساعدات المانحین. .ج
 ال، ال یتم تقدیم تقدیرات لمصادر مساعدات المانحین. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

وتعتبر ھذه المساعدات إیراًدا غیر ضریبي، ویجب تحدید مصادر ھذه المساعدة بشكل  المالیة أو العینیة.عن تقدیرات مساعدات المانحین، سواء  44یستفسر السؤال 
عدة عینیة ع الواردة كمسامن حیث المساعدة العینیة، االھتمام في المقام األول على توفیر السلع (وال سیما تلك التي توجد لھا سوق الذي من شأنھ أن یسمح للبضائ صریح.

  ع وتتحول بالتالي إلى نقد) بدالً من المعونة المتمثلة في المستشارین من الدول المانحة والتي توفر المساعدة الفنیة.أن تبا
 

ردي لمناقشة س باإلضافة إلى نقاش الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ التقدیرات التي تغطي كل مساعدات المانحین
أما إذا لم یتم تضمین النقاش السردي، إال أنھ تم تقدیم تقدیرات لكل مساعدات المانحین، فإن الخیار "ب" ھو الخیار  المساعدات في نفس الوقت لعام الموازنة على األقل.

ت المانحین (بغض النظر عما إذا كان یشتمل كذلك على مناقشة یسري االختیار "ج" إذا كان المعروض یشتمل على تقدیرات تغطي بعض، ولیس كل، مساعدا المناسب.
  حدد الخیار "ھـ" إذا لم تحصل الدولة على مساعدات من المانحین. یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم تقدیرات لمساعدات المانحین. سردیة أم ال).

 
 

  للموازنة معلومات حول النفقات الضریبیة لعام الموازنة على األقل؟ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة  .45
 

دیر لإلیرادات الناجمة ة إلى تق(یجب أن تشتمل المعلومات األساسیة على بیان الغرض أو السبب المنطقي وراء السیاسة لكل نفقات ضریبیة والمستفیدین المستھدفین باإلضاف
 عن ذلك.)

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf
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 لتي تتجاوز العناصر األساسیة لكل النفقات الضریبیة.نعم، یتم تقدیم المعلومات ا .أ

 نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة لكل النفقات الضریبیة. .ب
 نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسیة أو بعض النفقات الضریبیة. .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة بالنفقات الضریبیة. .د
 ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق).ال  .ه

 
 اإلرشادات:

شمل المكونات ویجب أن ت على النفقات الضریبیة، حیث یستفسر عما إذا كان یتم تقدیم المعلومات "األساسیة" المتعلقة بھذه التفضیالت الضریبیة أم ال. 45یركز السؤال 
 األساسیة على ما یلي للنفقات الضریبیة الجدیدة والحالیة:

  الغرض أو السبب المنطقي وراء السیاسة؛بیان  •

  وقائمة بالمستفیدین المستھدفین، •
 وتقدیر لإلیرادات الناجمة. •

 
لضریبیة نفس وغالًبا ما یكون للتفضیالت ا تنشأ النفقات الضریبیة نتیجة الستثناءات أو تفضیالت أخرى في القانون الضریبي الخاصة بكیانات محددة أو أفراد أو أنشطة.

على سبیل المثال، یمكن أن یكون لتشجیع شركة ما على الدخول في المزید من  ر على السیاسة العامة مثل اإلعانات أو المخصصات أو السلع أو الخدمات المباشرة.التأثی
كلفة فیما إن تلك اإلعانة ال تزال تمثل تالبحوث من خالل تخفیضات ضریبیة خاصة نفس تأثیر إعانة تلك الشركة بشكل مباشر من خالل جانب النفقات في الموازنة، حیث 

ة للقانون مومع ذلك، من المحتمل أن تتلقى بنود اإلنفاق التي تتطلب إقراًرا سنوًیا مزیًدا من التدقیق عن التخفیضات الضریبیة التي تشكل سمة دائ یتعلق باإلیرادات الناجمة.
 الضریبي.

 
یدون المستھدفون المستف الحكومات كذلك معلومات إضافیة فیما یتعلق بالنفقات الضریبیة، بما في ذلك، على سبیل المثال:وبما یتجاوز المعلومات األساسیة، توفر بعض 

ضریبیة كجزء لا لھ؛ ونقاش النفقات احسب القطاع وفئة الدخل (التأثیر الموزع)؛ وبیان افتراضات التقدیر، بما في ذلك تعریف المعیار الذي یتم قیاس اإلیرادات الناجمة وفقً 
د من للحصول على المزی من النقاش العام للنفقات لمناطق البرامج التي تتلق كال نوعي الدعم الحكومي (من أجل توفیر المعلومات بشكل أفضل لخیارات السیاسات).

 الموازنة األساسیة النظر بما یتجاوز :دلیل الشفافیة في التمویل العامالمعلومات حول النفقات الضریبیة، یرجى االطالع على 
)http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf دلیل ) من 77إلى  76(صفحة  3.1.3) والقسم

 ).http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf) (2007(لعام  ل الشفافیة المالیةصندوق النقد الدولي حو

 
ومات مات األساسیة المتعلقة بالنفقات الضریبیة، باإلضافة إلى بعض المعلالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل المعلو

الختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ كل المكونات  اإلضافیة التي تتجاوز العناصر األساسیة لعام الموازنة على األقل.
سري الخیار ی تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلومات المتعلقة بالنفقات الضریبیة، في حین ال یتم تضمین بعض المعلومات األساسیة. األساسیة المذكورة أعاله.

 "د" إذا لم یتم تقدیم معلومات حول النفقات الضریبیة.
 

 تقدیرات لإلیرادات المخصصة؟ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة  .46

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf
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 نعم، یتم تقدیم تقدیرات لكل اإلیرادات المخصصة، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ

 نعم، یتم تقدیم تقدیرات لكل اإلیرادات المخصصة، إال أنھ ال یتم تضمین نقاش سردي. .ب
  نعم، یتم تقدیم تقدیرات لبعض ولیس كل اإلیرادات المخصصة. .ج
 لإلیرادات المخصصة. ال، ال یتم تقدیم تقدیرات .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

ائب لضرعن تقدیرات اإلیرادات المخصصة، والتي تعد بمثابة اإلیرادات التي قد یتم استخدامھا فقط لغرض محدد (على سبیل المثال، اإلیرادات من ا 46یسأل السؤال 
وھذه المعلومات تكون مھمة في تحدید أي اإلیرادات متوفرة لتمویل النفقات العامة للحكومة وأي  لبناء الطرق فقط).المفروضة على الوقود والتي یمكن استخدامھا 

  اإلیرادات محتجزة ألغراض معینة.
 

مناقشة ت المخصصة باإلضافة إلى نقاش سردي لالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ التقدیرات التي تغطي كل اإلیرادا
أما إذا لم یتم تضمین النقاش السردي، إال أنھ تم تقدیم تقدیرات لكل اإلیرادات المخصصة، فإن الخیار "ب" ھو  التخصیصات في نفس الوقت لعام الموازنة على األقل.

ات تغطي بعض، ولیس كل، اإلیرادات المخصصة (بغض النظر عما إذا كان یشتمل كذلك على یسري االختیار "ج" إذا كان المعروض یشتمل على تقدیر الخیار المناسب.
یسري الخیار "ھـ" إذا لم تكن اإلیرادات مخصصة أو إذا كانت الممارسة غیر  یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم تقدیرات لإلیرادات المخصصة. مناقشة سردیة أم ال).

 لتشریع.مسموح بھا بموجب القانون أو ا
 

ة) جدیدة والسیاسات الحالیھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة المعلومات حول كیفیة ارتباط الموازنة المقترحة (المقترحات ال .47
 بأھداف السیاسة الحكومیة في عام الموازنة؟

 
  الموازنة المقترحة بكل أھداف السیاسات الحكومیة لعام الموازنة، باإلضافة إلى نقاش سردي.نعم، یتم تقدیم التقدیرات التي توضح كیفیة ارتباط  .أ

  سردي.ضمین النقاش النعم، یتم تقدیم التقدیرات التي توضح كیفیة ارتباط الموازنة المقترحة بكل أھداف السیاسات الحكومیة لعام الموازنة، إال أنھ ال یتم ت .ب
  التي توضح كیفیة ارتباط الموازنة المقترحة ببعض ولیس كل أھداف السیاسات الحكومیة لعام الموازنة. نعم، یتم تقدیم المعلومات .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات التي توضح كیفیة ارتباط الموازنة وأھداف السیاسات الحكومیة المعلنة لعام الموازنة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:
ثیقة فالموازنة ھي و یستفسران عن المعلومات التي توضح كیفیة ارتباط الموازنة (المقترحات الجدیدة والسیاسات الحالیة) بأھداف سیاسات الحكومة. 48و 47 السؤاالن

اف السیاسة ا واضًحا للرابط بین أھدوینبغي بالتالي أن تتضمن وصفً  السیاسة الرئیسیة للسلطة التنفیذیة وذروة التخطیط للسلطة التنفیذیة وعملیات وضع الموازنة.
للتعرف على مثال على النقاش حول أھداف السیاسة الحكومیة في  والموازنة، أي تنطوي على تفسیر واضح لكیفیة انعكاس أھداف سیاسة الحكومة في خیارات موازنتھا.

نیوزیالندا ل 2011من بیان النوایا لعام  18إلى  13الموازنة، یرجى االطالع على الصفحات من 
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)http://www.treasury.govt.nz/publications/abouttreasury/soi/2011-16 والتي تعد واحدة من بین العدید من الوثائق التي تدعم الموازنة الخاصة ،(
  بالدولة.

 
تشتمل تلك الخطط على كل السیاسات التي تخطط الحكومة لتنفیذھا لعام الموازنة، كما أنھا في الكثیر  تجھز الدولة خطط االستراتیجیات / خطط التنمیة.في بعض الدول، 

 عن مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة.وفي بعض الحاالت، ال تتفق ھذه الخطط مع وثائق الموازنة، وربما تكون منفصلة تماًما  .عواممن األحوال تغطي منظوًرا متعدد األ
 لفعلیة أم ال.وبالتالي، فإن السؤال یستفسر عما إذا كانت خطط السیاسات الحكومیة "تتم ترجمتھا" إلى أرقام لإلیرادات والنفقات في وثائق الموازنة ا

 
الختیار الخیار "أ"،  عن الفترة التي ال تقل عن عامین بعد عام الموازنة. یستفسر 48عن المعلومات التي تغطي عام الموازنة، في حین أن السؤال  47یستفسر السؤال 

بة للسؤال كومیة لعام الموازنة (بالنسیجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ التقدیرات الخاصة بكیفیة ارتباط الموازنة بأھداف السیاسات الح
الختیار الخیار "ب" في أي  ) باإلضافة إلى نقاش سردي لكیفیة عكس أھداف السیاسات ھذه في الموازنة.48تتجاوز عام الموازنة (للسؤال  امعو) أو لفترة متعددة األ47

كومیة، إال أنھ ال اف السیاسات الحبأھد سؤال من السؤالین، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ التقدیرات التي توضح كیفیة ارتباط الموازنة
یسري االختیار "ج" إذا كان المعروض یشتمل على النقاش السردي فقط، أو إذا كان یشتمل على التقدیرات التي توضح كیفیة ارتباط  یتم تضمین أي نقاشات سردیة.

یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم  یشتمل كذلك على نقاش سردي أم ال).الموازنة ببعض، ولیس كل، أھداف السیاسات الحكومیة (بغض النظر عما إذا كان المعروض 
 معلومات متعلقة بكیفیة ارتباط الموازنة بأھداف السیاسات الحكومیة.

 
(المقترحات الجدیدة والسیاسات الحالیة) ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة المعلومات حول كیفیة ارتباط الموازنة المقترحة  .48

  بأھداف السیاسة الحكومیة لفترة متعددة األعوام (على األقل عامین بعد عام الموازنة)؟
 

  ردي.إلى نقاش سنعم، یتم تقدیم التقدیرات التي توضح كیفیة ارتباط الموازنة المقترحة بكل أھداف السیاسات الحكومیة لفترة متعددة األعوام، باإلضافة  .أ
  لنقاش السردي. یتم تضمین انعم، یتم تقدیم التقدیرات التي توضح كیفیة ارتباط الموازنة المقترحة بكل أھداف السیاسات الحكومیة لفترة متعددة األعوام، إال أنھ ال .ب
  كومیة لفترة متعددة األعوام.نعم، یتم تقدیم المعلومات التي توضح كیفیة ارتباط الموازنة المقترحة ببعض ولیس كل أھداف السیاسات الح .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات التي توضح كیفیة ارتباط الموازنة وأھداف السیاسات الحكومیة المعلنة لفترة متعددة األعوام. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

ثیقة فالموازنة ھي و الموازنة (المقترحات الجدیدة والسیاسات الحالیة) بأھداف سیاسات الحكومة.یستفسران عن المعلومات التي توضح كیفیة ارتباط  48و 47السؤاالن 
ة وینبغي بالتالي أن تتضمن وصًفا واضًحا للرابط بین أھداف السیاس السیاسة الرئیسیة للسلطة التنفیذیة وذروة التخطیط للسلطة التنفیذیة وعملیات وضع الموازنة.

للتعرف على مثال على النقاش حول أھداف السیاسة الحكومیة في  تنطوي على تفسیر واضح لكیفیة انعكاس أھداف سیاسة الحكومة في خیارات موازنتھا.والموازنة، أي 
لنیوزیالندا  2011من بیان النوایا لعام  18إلى  13الموازنة، یرجى االطالع على الصفحات من 

)http://www.treasury.govt.nz/publications/abouttreasury/soi/2011-16 والتي تعد واحدة من بین العدید من الوثائق التي تدعم الموازنة الخاصة ،(
  بالدولة.

 

http://www.treasury.govt.nz/publications/abouttreasury/soi/2011-16
http://www.treasury.govt.nz/publications/abouttreasury/soi/2011-16
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ل تلك الخطط على كل السیاسات التي تخطط الحكومة لتنفیذھا لعام الموازنة، كما أنھا في الكثیر تشتم في بعض الدول، تجھز الدولة خطط االستراتیجیات / خطط التنمیة.
 وفي بعض الحاالت، ال تتفق ھذه الخطط مع وثائق الموازنة، وربما تكون منفصلة تماًما عن مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة. .عواممن األحوال تغطي منظوًرا متعدد األ

 السؤال یستفسر عما إذا كانت خطط السیاسات الحكومیة "تتم ترجمتھا" إلى أرقام لإلیرادات والنفقات في وثائق الموازنة الفعلیة أم ال. وبالتالي، فإن
 

الختیار الخیار "أ"،  یستفسر عن الفترة التي ال تقل عن عامین بعد عام الموازنة. 48عن المعلومات التي تغطي عام الموازنة، في حین أن السؤال  47یستفسر السؤال 
بة للسؤال كومیة لعام الموازنة (بالنسیجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ التقدیرات الخاصة بكیفیة ارتباط الموازنة بأھداف السیاسات الح

الختیار الخیار "ب" في أي  قاش سردي لكیفیة عكس أھداف السیاسات ھذه في الموازنة.) باإلضافة إلى ن48تتجاوز عام الموازنة (للسؤال  عوام) أو لفترة متعددة األ47
ومیة، إال أنھ ال بأھداف السیاسات الحك سؤال من السؤالین، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ التقدیرات التي توضح كیفیة ارتباط الموازنة

یسري االختیار "ج" إذا كان المعروض یشتمل على النقاش السردي فقط، أو إذا كان یشتمل على التقدیرات التي توضح كیفیة ارتباط  شات سردیة.یتم تضمین أي نقا
إذا لم یتم تقدیم یسري الخیار "د"  الموازنة ببعض، ولیس كل، أھداف السیاسات الحكومیة (بغض النظر عما إذا كان المعروض یشتمل كذلك على نقاش سردي أم ال).

 معلومات متعلقة بكیفیة ارتباط الموازنة بأھداف السیاسات الحكومیة.
 

دم البیانات غیر وتستخ قات.وینبغي أن تفصح الموازنة لیس فقط عن مبلغ األموال التي یجري تخصیصھا لبرنامج ولكن أیًضا المعلومات األخرى الالزمة لتحلیل تلك النف
على سبیل المثال، حتى عندما یتم إنفاق األموال المخصصة وفًقا للخطة، یبقى السؤال "ھل حققت  المقترنة بمقترحات الموازنة لتقییم نجاح سیاسة ما.المالیة وأھداف األداء 

  السیاسة األھداف التي كانت تھدف إلى تحقیقھا"؟
 

 یمكن أن تشتمل البیانات غیر المالیة على المعلومات المتعلقة بما یلي:

على سبیل المثال، في مجال التعلیم، أن تشتمل البیانات غیر المالیة المتعلقة بالمدخالت على مجموعة من  تشیر إلى الموارد المحددة لتحقیق النتائج. –المدخالت  •
  الكتب التي یتم توفیرھا إلى كل مدرسة أو المواد المطلوب استخدامھا لبناء أو تجدید مدرسة.

على سبیل المثال، عدد التالمیذ الذین یتم تعلیمھم كل عام، أو عدد األطفال الذین  المنتجات والخدمات التي یتم توفیرھا كنتیجة للمدخالت.تشیر إلى  –المخرجات  •
  یتلقون اللقاحات، أو عدد المستفیدین من برنامج للضمان االجتماعي.

على سبیل المثال، زیادة في معدالت معرفة القراءة والكتابة بین األطفال األقل من  م تحقیقھا.تشیر إلى التأثیرات المستھدفة أو أھداف السیاسات التي ت –النتائج  •
 أعوام، أو تقلیل معدالت الوفیات بین األمھات. 10

 
 فاء بھذه األھداف أم ال.باإلضافة إلى ذلك، یجب على الحكومات التي تضع أھداف األداء استخدام البیانات غیر المالیة للمخرجات والنتائج لتحدید ھل تم الو

 
 
 
 

 عام الموازنة على األقل؟ . ھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة بیانات غیر مالیة حول المدخالت التي یتم الحصول علیھا خالل49
 

 اإلداریة (أو الوظائف).نعم، یتم توفیر بیانات غیر مالیة حول المدخالت لكل برنامج في كل الوحدات  .أ
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 نعم، یتم توفیر بیانات غیر مالیة حول المدخالت لكل الوحدات اإلداریة (أو الوظائف)، ولكن لیس لكل البرامج (أو أي منھا). .ب

 نعم، یتم توفیر بیانات غیر مالیة حول المدخالت لبعض البرامج و / أو بعض الوحدات اإلداریة (أو الوظائف). .ج

 بیانات غیر مالیة حول المدخالت.ال، ال یتم تقدیم  .د

 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:
  ).50(یتم التعامل مع البیانات غیر المالیة حول المخرجات والنتائج في السؤال  عن إتاحة البیانات غیر المالیة حول المدخالت لعام الموازنة. 49یستفسر السؤال 

 
قدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ بیانات غیر مالیة حول المدخالت لكل برنامج مفرد في الوحدات اإلداریة الختیار الخیار "أ"، یجب أن ی

برنامج مرتبة حسب ویكون من المقبول كذلك إذا كانت البیانات غیر المالیة حول المدخالت الخاصة بكل  (الوزارات واإلدارات والوكاالت) لعام الموازنة على األقل.
 ات اإلداریة أو لكلالختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ بیانات غیر مالیة حول المدخالت لكل الوحد الوظائف.

تسري اإلجابة بالخیار "ج" إذا تم توفیر بیانات غیر مالیة حول  ف.الوظائف، ولكن لیس لكل برنامج مفرد (أو حتى ألي برامج) في تلك الوحدات اإلداریة أو الوظائ
 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم بیانات غیر مالیة حول المدخالت. المدخالت لبعض البرامج و / أو بعض الوحدات اإلداریة أو بعض الوظائف.

 
لى ئج) خالل عام الموازنة عھل یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة بیانات غیر مالیة حول النتائج (فیما یتعلق المخرجات أو النتا .50

 األقل؟
 

 نعم، یتم توفیر بیانات غیر مالیة حول النتائج لكل برنامج في كل الوحدات اإلداریة (أو الوظائف). .أ

 یتم توفیر بیانات غیر مالیة حول النتائج لكل الوحدات اإلداریة (أو الوظائف)، ولكن لیس لكل البرامج (أو أي منھا). نعم، .ب

 نعم، یتم توفیر بیانات غیر مالیة حول النتائج لبعض البرامج و / أو بعض الوحدات اإلداریة (أو الوظائف). .ج

 ال، ال یتم تقدیم بیانات غیر مالیة حول النتائج. .د

 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:

یمكن أن تشتمل البیانات غیر المالیة حول النتائج على بیانات حول المخرجات والنتائج،   عن إتاحة البیانات غیر المالیة حول النتائج لعام الموازنة. 50یستفسر السؤال 
   ).49ولیس حول المدخالت (والتي یتم التعامل معھا في السؤال 

 
وزارات مفرد في الوحدات اإلداریة (ال الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ بیانات غیر مالیة حول النتائج لكل برنامج

 غیر المالیة حول النتائج الخاصة بكل برنامج مرتبة حسب التصنیف الوظیفي.ویكون من المقبول كذلك إذا كانت البیانات   واإلدارات والوكاالت) لعام الموازنة على األقل.
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ت الوظیفیة، ت اإلداریة أو لكل التصنیفاالختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ بیانات غیر مالیة حول النتائج لكل الوحدا
تسري اإلجابة بالخیار "ج" إذا تم توفیر بیانات غیر مالیة حول النتائج لبعض  (أو حتى ألي برامج) في تلك الوحدات اإلداریة أو الوظائف. ولكن لیس لكل برنامج مفرد

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم بیانات غیر مالیة حول النتائج. البرامج و / أو بعض الوحدات اإلداریة أو بعض الوظائف.
 

 تعیین أھداف األداء للبیانات غیر المالیة حول النتائج في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة؟ھل تم . 51

 
 نعم، یتم تعیین أھداف األداء لكل البیانات غیر المالیة حول النتائج. .أ

 نعم، یتم تعیین أھداف األداء ألغلب البیانات غیر المالیة حول النتائج. .ب
 یتم تعیین أھداف األداء لبعض البیانات غیر المالیة حول النتائج.نعم،  .ج
 ال، ال یتم تعیین أھداف األداء للبیانات غیر المالیة حول النتائج، أو أن الموازنة ال تقدم بیانات غیر مالیة حول النتائج. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

ویسري السؤال على النتائج غیر المالیة الموضحة في الموازنة، والتي تم  األداء للبیانات غیر المالیة حول النتائج لعام الموازنة. عن تعیین أھداف 51یستفسر السؤال 
 .50تحدیدھا ألغراض السؤال 

 
یانات غیر المالیة حول النتائج الموضحة في الموازنة لعام الختیار الخیار "أ"، یجب أن یعین مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ أھداف األداء لكل الب

المالیة حول  غیر الختیار الخیار "ب"، یجب أن یعین مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ أھداف األداء ألغلبیة (ولیس كل) البیانات الموازنة على األقل.
عیین ویسري الخیار "د" إذا لم یتم ت ر "ج" عندما یتم تعیین أھداف األداء على أقل من نصف البیانات غیر المالیة حول النتائج.یسري الخیا النتائج الموضحة في الموازنة.

 أھداف األداء للبیانات غیر المالیة حول النتائج والموضحة في الموازنة، أو أن الموازنة ال تقدم نتائج غیر مالیة.
 

للفئات  ةللسلطة التنفیذیة أو أي وثائق داعمة للموازنة تقدیرات للسیاسات (المقترحات الجدیدة والسیاسات الحالیة) التي تھدف إلى توفیر الفائد. ھل یقدم مقترح الموازنة 52
 األكثر حرماًنا في الدولة في عام الموازنة على األقل؟

 
 ت األكثر حرماًنا في الدولة، باإلضافة إلى نقاش سردي.نعم، یتم تقدیم تقدیرات لكل السیاسات التي تھدف إلى توفیر الفائدة للفئا .أ

 دي.نعم، یتم تقدیم تقدیرات لكل السیاسات التي تھدف إلى توفیر الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في الدولة، إال أنھ ال یتم تضمین نقاش سر .ب
  فئات األكثر حرماًنا في الدولة.نعم، یتم تقدیم تقدیرات لبعض ولیس كل السیاسات التي تھدف إلى توفیر الفائدة لل .ج
 ال، ال یتم تقدیم تقدیرات للسیاسات التي تھدف إلى توفیر الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في الدولة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:
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إلى  ویھدف ھذا السؤال فقط القائمة، والتي تعود بالنفع على أفقر شرائح المجتمع.یسأل عما إذا كانت الموازنة تسلط الضوء على السیاسات، سواء الجدیدة أو  52السؤال 
على سبیل  س بشكل غیر مباشر،تقییم تلك البرامج التي تعالج االحتیاجات الفوریة للفقراء مباشرة، مثلما یحدث من خالل برامج المساعدة النقدیة أو توفیر السكن، ولی

 إن ھذه المعلومات ذات أھمیة خاصة ألولئك الذین یسعون إلى تعزیز التزام الحكومة بجھود مكافحة الفقر. وى.المثال، من خالل دفاع وطني أق
 

كثر لفئات األدف إلى توفیر الفائدة لالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الوثائق الداعمة لھ التقدیرات التي تغطي كل السیاسات التي تھ
یمكن اختیار الخیار "ب" إذا لم یتم تضمین النقاش السردي، إال أنھ یتم تقدیم كل السیاسات التي  حرماًنا باإلضافة إلى نقاش سردي لھذه السیاسات لعام الموازنة على األقل.

 على تقدیرات تغطي بعض، ولیس كل، السیاسات التي تھدف إلى توفیریمكن اختیار الخیار "ج" إذا كان المعروض یشتمل  تھدف إلى توفیر الفائدة للفئات األكثر حرماًنا.
یمكن اختیار الخیار "د"  إذا لم تكن ھناك تقدیرات للسیاسات التي  الفائدة للفئات األكثر حرماًنا (بغض النظر عما إذا كان المعروض یشتمل كذلك على مناقشة سردیة أم ال).

   حرماًنا في الدولة.تھدف إلى توفیر الفائدة للفئات األكثر 
 

لكیانات ابإعالن جدولھا الزمني فیما یتعلق بتكوین مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة للجماھیر (أي، الوثیقة التي تحدد الجداول الزمنیة لقیام  التنفیذیةھل تقوم السلطة . 53
األمور الخاصة بتنسیق تكوین  الحكومیة بتقدیم الوثائق، مثل الوزارات أو الحكومات الفرعیة في الدولة إلى وزارة المالیة أو أي وكالة حكومیة مركزیة مسؤولة عن

 الموازنة)؟
 

 نعم، یتم إصدار جدول زمني تفصیلي للجماھیر. .أ
 نعم، یتم إصدار جدول زمني للجماھیر، إال أنھ یتم استثناء بعض التفاصیل. .ب
 نعم، یتم إصدار جدول زمني للجماھیر، إال أنھ یفتقر إلى بعض التفاصیل الھامة. .ج
 للجماھیر.ال، ال یتم إصدار جدول زمني  .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

والجدول الزمني الداخلي مھم بشكل خاص إلدارة السلطة التنفیذیة لعملیة إعداد الموازنة، وذلك للتأكد من أنھا تضع في  عن الجداول الزمنیة للموازنة. 53یسأل السؤال 
فعلى سبیل المثال، یمكن أن یحدد الجدول الزمني مواعید التقدیم من الكیانات الحكومیة األخرى، مثل الوزارات أو  اعتبارھا وجھات نظر مختلف اإلدارات والھیئات.

وبالتالي یكون المجتمع المدني على  الحكومات الفرعیة في الدولة إلى وزارة المالیة أو أي وكالة حكومیة مركزیة مسؤولة عن األمور الخاصة بتنسیق تكوین الموازنة.
 لجدول الزمني للجماھیر.درایة بالخطوات المتنوعة المضمنة في عملیة تكوین الموازنة، وعندما تظھر الفرص لمشاركة السلطة التنفیذیة، من الضروري أن یتاح ھذا ا

 
جابة "ب" في حالة إتاحة الجدول الزمني للجماھیر، تسري اإل الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تقوم السلطة التنفیذیة بتجھیز جدول زمني مفصل للموازنة وإصداره للجماھیر.

تسري اإلجابة "ج" في حالة إتاحة الجدول الزمني للجماھیر، إال أنھ یتم استثناء الكثیر من التفاصیل الھامة، مما یقلل من قیمتھ  إال أنھ ال یتم تضمین بعض التفاصیل بھ.
 تتم إتاحة الجدول الزمني للجماھیر. یسري الخیار "د" إذا لم بالنسبة ألولئك خارج الحكومة.
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 شمولیة وثائق الموازنة الرئیسیة األخرى القسم الثالث:
 
 

  مقدمة:
تبلغ و في شأن وثائق الموازنة السبعة الرئیسیة التي یتم إنتاجھا أثناء المراحل األربع لعملیة وضع الموازنة. استبیان الموازنة المفتوحةتنظر الفئة الثانیة الواسعة لألسئلة في 

وخالل ھذه المراحل یتم تحدید أولویات الموازنة، وبالتالي یعد احتمال المساعدة في تشكیل  ذروتیھما في الموازنة عند إقرارھا. -الصیاغة واإلقرار  -أول مرحلتین 
وھذه المراحل األخیرة مھمة  بعد إقرار الموازنة. -التنفیذ والتقاریر النھائیة / عملیات المراجعة  --وتقع المرحلتان األخریان  لموازنة أمًرا مفتوًحا أمام المجتمع المدني.ا

تساعد ھذه و الموازنة، وتوفیر الخدمات المطلوبة كما ھو مخطط لھا.ألنھ یتم إخراج معلومات أساسیة والتي تشیر إلى مدى االلتزام باالتفاقات التي تمت في وضع أولویات 
 مناقشة الموازنات المقبلة.أمام مسئولیتھا، وإثراء الحكومة  وضعالمعلومات على 

 
رارھا، للموازنة، والموازنة التي تم إق البیان التمھیدي والقسم الثالث مقسم إلى سبع فئات فرعیة، حیث یطرح مجموعة من األسئلة لكل وثیقة من وثائق الموازنة التالیة:

 وموازنة المواطنین، وتقاریر العام، ومراجعة منتصف العام، وتقریر نھایة العام، وتقریر المراجعة.
 
 

 البیان التمھیدي للموازنة
 

ة القادم، السیاسة االقتصادیة والمالیة للسلطة التنفیذیة لعام الموازن البیان التمھیدي للموازنة، والذي یشار إلیھ في بعض األحیان باسم التقریر التمھیدي للموازنة، یمثل خطط
ستراتیجي ویعكس البیان التمھیدي للموازنة أوج مرحلة التخطیط اال وھو یساعد على تشجیع النقاش على الموازنة قبل تقدیم مقترح الموازنة األكثر تفصیالً للسلطة التنفیذیة.

 السلطة التنفیذیة على نطاق واسع أھداف سیاستھا مع الموارد المتاحة في اإلطار المالي للموازنة، أي إجمالي مبالغ النفقات واإلیرادات لعملیة وضع الموازنة، حیث تربط
لواسعة ا المعاییرومن خالل وضع  الالزمة لمقترح الموازنة قبل أن یتم اتخاذ قرارات التمویل المفصلة للبرنامج. المعاییروتحدد ھذه العملیة  والدین لعام الموازنة القادم.

كما یمكن أن یقترن البیان التمھیدي للموازنة كذلك بإطار عمل نفقات  للموازنة، یمكن أن یساعد البیان على خلق التوقعات المناسبة لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة.
  ار فترة تشتمل على عدة أعوام.متوسط المدى، یھدف إلى الربط بین السیاسات والتخطیط ووضع الموازنة على مد

 
توقعات االقتصاد الكلي التي تقوم الموازنة علیھا، سیاسات وأولویات اإلیرادات والنفقات  توصي أفضل الممارسات بأن یشتمل البیان التمھیدي للموازنة على ما یلي:

 رادات والنفقات متعددة األعوام.الرئیسیة التي توجھ تطویر التقدیرات التفصیلیة للموازنة التالیة، وتوقعات اإلی
 

ولكي یتم اعتبار البیان  )، ینبغي على الباحثین استخالص إجاباتھم من البیان التمھیدي للموازنة المتاح للجماھیر.58إلى  54وألغراض اإلجابة على األسئلة التالیة (
یم مقترح الموازنة للسلطة التمھیدي للموازنة متوفًرا للجمھور حسب منھجیة مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من طرح ذلك البیان للجماھیر قبل شھر على األقل من تقد
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جمھور، وفًقا لمعاییر مسح الموازنة المفتوحة، فإنھ ال یتم اعتبار أن ھذا البیان متاًحا إذا لم یكن البیان التمھیدي للموازنة یعتبر متاًحا لل التنفیذیة إلى السلطة التشریعیة.
 للجماھیر، وبالتالي، یجب اختیار الخیار "د" لكل األسئلة المتعلقة بالبیان التمھیدي للموازنة.

 
 
 

  یھا توقعات الموازنة؟. ھل یقدم البیان التمھیدي للموازنة معلومات حول توقعات االقتصاد الكلي تقوم عل54
 

 ) االسمي ومعدل التضخم والنمو الفعلي في إجماليGDP(یجب أن تتضمن المعلومات األساسیة مناقشة للتطلعات االقتصادیة مع تقدیرات مستوى إجمالي الناتج المحلي (
  الناتج المحلي ومعدالت الفائدة).

 
  األساسیة لتطلعات االقتصاد الكلي.نعم، یتم تقدیم المعلومات التي تتجاوز العناصر  .أ

 نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة لتطلعات االقتصاد الكلي. .ب
 نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسیة. .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة بتطلعات االقتصاد الكلي. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 رشادات:اإل

على البیان التمھیدي للموازنة، حیث یستفسر عما إذا كانت المعلومات "األساسیة" المتعلقة باالفتراضات  تؤثراالقتصاد الكلي التي  توقعاتعلى  54یركز السؤال 
 االقتصادیة باإلضافة إلى تقدیرات لما یلي: للتوقعاتوھذه المكونات األساسیة تشتمل على نقاش  االقتصادیة قد تم تقدیمھا أم ال.

 )؛GDPمستوى إجمالي الناتج المحلي ( •
 ومعدل التضخم؛ •
 ) الحقیقي؛GDPونمو إجمالي الناتج المحلي ( •
 ومعدالت الفائدة. •

 
دالت الفائدة قصیرة مع ا في ذلك، على سبیل المثال:االقتصادیة، بم بالتوقعاتوبما یتجاوز ھذه العناصر األساسیة، توفر بعض الحكومات كذلك معلومات إضافیة فیما یتعلق 

ف، وتكوین نمو إجمالي المدى وبعیدة المدى، ومعدل التوظیف والبطالة، وُمخفض إجمالي الناتج المحلي، وسعر النفط والسلع األخرى، والحساب الحالي، ومعدل الصر
 الناتج المحلي.

 
اوز االقتصاد الكلي باإلضافة إلى بعض المعلومات اإلضافیة التي تتج بتوقعاتالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم البیان التمھیدي للموازنة كل المعلومات األساسیة المتعلقة 

 تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلومات لمذكورة أعاله.الختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم البیان التمھیدي للموازنة كل المكونات األساسیة ا العناصر األساسیة.
 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم معلومات متعلقة باالقتصاد الكلي. االقتصاد الكلي، في حین ال یتم تضمین بعض المعلومات األساسیة. بتوقعاتالمتعلقة 
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 حول سیاسات وأولویات اإلنفاق للحكومة والتي توجھ تطویر التقدیرات التفصیلیة للموازنة التالیة؟ . ھل یقدم البیان التمھیدي للموازنة معلومات55
 

  (یجب أن تشتمل المعلومات األساسیة على نقاش حول سیاسات وأولویات النفقات، باإلضافة إلى تقدیر إلجمالي النفقات).
 

  لسیاسات وأولویات اإلنفاق الحكومي. نعم، یتم تقدیم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسیة .أ
 نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة لسیاسات وأولویات اإلنفاق الحكومي. .ب
 نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسیة. .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة بسیاسات وأولویات اإلنفاق الحكومي. .د
 (الرجاء التعلیق). ال ینطبق / أخرى .ه

 
 اإلرشادات:

اسات قد تم لسیعلى سیاسات وأولویات اإلنفاق الحكومي في البیان التمھیدي للموازنة، حیث یستفسر عما إذا كانت المعلومات "األساسیة" المتعلقة بھذه ا 55یركز السؤال 
  وتشمل ھذه المكونات األساسیة على ما یلي:  تقدیمھا أم ال.

  سات وأولویات اإلنفاق،مناقشة حول سیا •
 وتقدیر إلجمالي النفقات. •

 
ازنة ذاتھا)، العادة في المو بالرغم أنھ من غیر المرجح أن یشتمل البیان التمھیدي للموازنة على مقترحات برمجیة مفصلة (حیث یتم تقدیم تلك المعلومات التفصیلیة في

تمل البیان ویمكن أن یش باإلضافة إلى توقع بإجمالي النفقات المقترنة بھذه السیاسات لعام الموازنة على األقل.ینبغي أن یشمل مناقشة ألولویات السیاسة واسعة النطاق 
داري واالقتصادي تصنیف اإلالتمھیدي للموازنة على بعض التفاصیل، على سبیل المثال، التقدیرات التي یتم توفیرھا من خالل أي من تصنیفات النفقات الثالثة، حسب ال

 لوظیفي.وا
 

بعض  الموازنة القادم باإلضافة إلى الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم البیان التمھیدي للموازنة كل المعلومات األساسیة المتعلقة بسیاسات وأولویات اإلنفاق الحكومي لعام
التمھیدي للموازنة كل المكونات األساسیة المذكورة أعاله لعام الموازنة الختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم البیان  المعلومات اإلضافیة التي تتجاوز العناصر األساسیة.

یسري الخیار  .ساسیةتسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلومات المتعلقة بسیاسات وأولویات اإلنفاق الحكومي، في حین ال یتم تضمین بعض المعلومات األ القادم.
 لق بسیاسات وأولویات اإلنفاق الحكومي."د" في حالة عدم تقدیم أي معلومات تتع
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 التالیة؟ ھل یقدم البیان التمھیدي للموازنة معلومات حول سیاسات وأولویات اإلیرادات الحكومیة والتي توجھ تطویر التقدیرات التفصیلیة للموازنة .56

 
  اإلیرادات، باإلضافة إلى تقدیر إلجمالي اإلیرادات).(یجب أن تشتمل المعلومات األساسیة على نقاش حول سیاسات وأولویات 

 
  نعم، یتم تقدیم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسیة لسیاسات وأولویات اإلیرادات الحكومیة. .أ

 نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة لسیاسات وأولویات اإلیرادات الحكومیة. .ب
 إلى بعض العناصر األساسیة.نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا تفتقر  .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة بسیاسات وأولویات اإلیرادات الحكومیة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:

المعلومات "األساسیة" المتعلقة بھذه السیاسات قد على سیاسات وأولویات اإلیرادات الحكومیة في البیان التمھیدي للموازنة، حیث یستفسر عما إذا كانت  56یركز السؤال 
  وتشمل ھذه المكونات األساسیة على ما یلي: تم تقدیمھا أم ال.

  مناقشة حول سیاسات وأولویات اإلیرادات، •
 وتقدیر إلجمالي اإلیرادات. •

 
یرادات، ینبغي أن یشمل مناقشة ألولویات السیاسة واسعة النطاق باإلضافة بالرغم أنھ من غیر المرجح أن یشتمل البیان التمھیدي للموازنة على مقترحات مفصلة حول اإل

كما یمكن أن یشتمل البیان التمھیدي للموازنة كذلك على بعض التفاصیل اإلضافیة، على  إلى توقع بإجمالي اإلیرادات المقترنة بھذه السیاسات لعام الموازنة على األقل.
فیرھا من خالل فئة اإلیرادات، سواء الضریبیة أو غیر الضریبیة، أو بعض مصادر اإلیرادات المفردة، مثل ضریبة القیمة المضافة أو سبیل المثال، التقدیرات التي یتم تو

 ضریبة الدخل.
 

ى بعض ة لعام الموازنة القادم باإلضافة إلالختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم البیان التمھیدي للموازنة كل المعلومات األساسیة المتعلقة بسیاسات وأولویات اإلیرادات الحكومی
الختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم البیان التمھیدي للموازنة كل المكونات األساسیة المذكورة أعاله لعام الموازنة  المعلومات اإلضافیة التي تتجاوز العناصر األساسیة.

سري ی ة بسیاسات وأولویات اإلیرادات الحكومیة، في حین ال یتم تضمین بعض المعلومات األساسیة.تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلومات المتعلق القادم.
 الخیار "د" في حالة عدم تقدیم أي معلومات تتعلق بسیاسات وأولویات اإلیرادات الحكومیة.
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 مبلغ صافي االقتراض المطلوب أثناء عام الموازنة، وإجمالي الدین المعلق والدین الحكومیین:. ھل یقدم البیان التمھیدي للموازنة ثالثة تقدیرات فیما یتعلق باالقتراض 57
 في نھایة عام الموازنة، ومدفوعات الفوائد للدین في عام الموازنة؟

 
  نعم، یتم تقدیم التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین. .أ

  الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین.نعم، یتم تقدیم اثنین من التقدیرات  .ب
 نعم، یتم تقدیم تقدیر من التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین. .ج
 ال، یتم تقدیم أي تقدیر من التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

  عما إذا كان البیان التمھیدي للموازنة یشتمل على ثالثة تقدیرات رئیسیة فیما یتعلق باالقتراض والدین: 57یستفسر السؤال 

  مقدار صافي االقتراض الجدید المطلوب في عام الموازنة القادم، •

  ادم،وإجمالي أعباء الدیون الملقاة على عاتق الحكومة المركزیة عند نھایة عام الموازنة الق •

  ومدفوعات الفوائد على الدیون المعلقة لعام الموازنة القادم. •
 

ویمكن أن تقترض الحكومة من األفراد ومن البنوك والشركات الموجودة داخل الدولة (الدین المحلي) أو من  الدین ھو المبالغ المالیة المتراكمة التي تقترضھا الحكومة.
ویكون الدین الخارجي في الغالب مملوًكا للبنوك التجاریة الخاصة أو للحكومات األخرى أو للمؤسسات المالیة الدولیة، مثل البنك  الدائنین خارج الدولة (الدین الخارجي).

 الدولي وصندوق النقد الدولي.
 

ضیف صافي ی لموازنة التي تتجاوز اإلیرادات المتاحة.یشیر صافي االقتراض الجدید إلى المبالغ المالیة اإلضافیة للقروض الجدیدة المطلوبة لعام الموازنة لتمویل نفقات ا
وھو یختلف عن إجمالي الدیون، والتي تشتمل كذلك على القروض الالزمة لسداد الدیون الحالیة التي تصبح مستحقة أثناء عام  االقتراض الجدید إلى الدیون التراكمیة.

   ھ) إلى إجمالي الدیون التراكمیة.الموازنة؛ وال تتم إضافة الدین الذي یتم استبدالھ (أو ترحیل
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أجل  فوعات بشكل منتظم منویتم دفع مدفوعات الفوائد الناجمة عن الدین (أو تكالیف خدمة الدین) بشكل نموذجي على فترات فاصلة منتظمة، ویجب أن یتم دفع ھذه المد
منفصلة عن مدفوعات الدین األساسي، والتي ال یتم دفعھا إال عندما یصبح الدین مستحًقا  وتكون مدفوعات الفوائد تجنب التأخر في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالدین.

 وحینھا یجب أن یتم دفعھ كلھ بالكامل.
 

یقدم البیان  یار "ب"، یجب أنالختیار الخ الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم البیان التمھیدي للموازنة كل التقدیرات الثالثة لالقتراض والدین لعام الموازنة القادم على األقل.
خیار "د" عند عدم یسري ال الختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم البیان التمھیدي للموازنة تقدیر واحد من التقدیرات الثالثة. التمھیدي للموازنة تقدیرین من التقدیرات الثالثة.

 تقدیم معلومات حول االقتراض والدین في البیان التمھیدي للموازنة.
 
 
 
 
 
 
 

 ھل یقدم البیان التمھیدي للموازنة تقدیرات إلجمالي النفقات لفترة متعددة األعوام (على األقل عامین بعد عام الموازنة) أم ال؟ .58
 

 نعم، یتم تقدیم تقدیرات متعددة األعوام للنفقات. .أ
 ال، ال یتم تقدیم تقدیرات متعددة األعوام للنفقات. .ب
 التعلیق).ال ینطبق / أخرى (الرجاء  .ج
 

 اإلرشادات:
 عن تقدیرات النفقات متعددة األعوام في البیان التمھیدي للموازنة. 58یستفسر السؤال 

 
مكن أن ییجب أن تكون التقدیرات متعلقة بإجمالي النفقات على األقل، إال أنھا  الختیار الخیار "أ"، یجب أن یتم تقدیم تقدیرات النفقات لعامین على األقل بعد عام الموازنة.

 تشتمل على المزید من التفاصیل عن مجرد اإلجمالي الُمجمع.
 
 

 الموازنة المقررة
 

ة غالًبا ما یطلق على ذلك اسم الموازنبعد مناقشة الموازنة المقترحة للسلطة التنفیذیة، ُتقر السلطة التشریعیة عادة شكالً ما من أشكال الموازنة أو االعتمادات المالیة، و
وبمعنى آخر، تعد بمثابة نقطة االنطالق لمراقبة مرحلة التنفیذ  وتوفر الموازنة المقررة الحد األدنى من المعلومات ألي تحلیالت یتم تنفیذھا أثناء العام المالي. المقررة.
وتتزاید  دة.ینبغي أن یتم تقییم محتویات الوثیقتین كل على حوفي بعض الدول، یختلف مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة اختالًفا كبیًرا عن الموازنة المقررة، لذلك  للموازنة.
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وتسمح الموازنة المقررة للشخص بمقارنة ما تم اقتراحھ من خالل السلطة التنفیذیة بما قامت السلطة  أھمیة الموازنة المقررة عندما تختلف عن مقترح الموازنة بشكل كبیر.
 التشریعیة بتمریره في شكل قانون.

 
والعتبارھا متوفرة للجمھور حسب  )، ینبغي على الباحثین استخالص إجاباتھم من الموازنة المقررة المتاحة للجماھیر.63إلى  59جابة على األسئلة التالیة (وألغراض اإل

السلطة التشریعیة. إذا لم یكن یتم اعتبار أن منھجیة مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من طرح الموازنة المفتوحة للعامة في غضون ثالثة أشھر من اعتماد الموازنة من قبل 
ة ر الخیار "د" لكل األسئلة المتعلقالموازنة المقررة متاحة للجمھور، وفًقا لمعاییر مسح الموازنة المفتوحة، فإنھ ال یتم اعتبارھا متاحة للجماھیر، وبالتالي، یجب اختیا

 بالموازنة التمھیدیة.
 

 تقیم شمولیة الموازنة المقررة، ولیس مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة.یرجى مالحظة أن األسئلة التالیة 

 
 
 
 
 
 
 

 ھل تقدم الموازنة المقررة تقدیرات للنفقات حسب أي من تصنیفات النفقات الثالثة (حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي والوظیفي)؟ .59

 
 النفقات الثالثة كلھا (حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي والوظیفي).نعم، تقدم الموازنة المقررة تقدیرات النفقات حسب تصنیفات  .أ

 نعم، تقدم الموازنة المقررة تقدیرات النفقات حسب تصنیفین من تصنیفات النفقات الثالثة. .ب
 نعم، تقدم الموازنة المقررة تقدیرات النفقات حسب تصنیف واحد من تصنیفات النفقات الثالثة. .ج
 المقررة تقدیرات النفقات حسب أي تصنیف من تصنیفات النفقات.ال، ال تقدم الموازنة  .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

عما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات النفقات في الموازنة المقررة حسب أي من تصنیفات النفقات الثالثة، حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي  59یستفسر السؤال رقم 
تشیر الوحدة اإلداریة إلى من ینفق األموال،  كل تصنیف من ھذه التصنیفات یجیب على سؤال مختلف: أعاله. 5إلى  1والوظیفي، والتي تم التعرض لھا في األسئلة من 

ف حسب على عكس التصنی  ألموال علیھا.ویوضح التصنیف الوظیفي الغرض الذي یتم إنفاق األموال من أجلھ، ویعرض التصنیف االقتصادي األشیاء التي یتم إنفاق ا
تسھل و نب المؤسسات الدولیة.الوحدة اإلداریة، والذي یمیل إلى أن یكون فریًدا لكل دولة، تم وضع وتوحید التصنیفات الوظیفیة واالقتصادیة لموازنات الحكومات من جا

  المقارنات بین الدول من خالل االلتزام بھذه المعاییر للتصنیف الدولي.
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سب الختیار الخیار "ب"، یجب أن یتم تقدیم تقدیرات النفقات ح الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تقدم الموازنة المقررة تقدیرات النفقات حسب كل تصنیفات النفقات الثالثة.
م تقدیرات ویسري الخیار "د" إذا لم یكن یتم تقدی لثالثة.ویسري الخیار "ج" إذا كانت تقدیرات النفقات یتم تقدیمھا حسب أحد التصنیفات ا اثنین من التصنیفات الثالثة.

 النفقات حسب أي من التصنیفات الثالثة.
 
 

 ھل تقدم الموازنة المقررة تقدیرات النفقات للبرامج المفردة؟ .60
 

  نعم، تقدم الموازنة المقررة تقدیرات للبرامج تمثل كل النفقات. .أ
 للبرامج تمثل ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا.نعم، تقدم الموازنة المقررة تقدیرات  .ب
 نعم، تقدم الموازنة المقررة تقدیرات للبرامج تمثل أقل من ثلثي النفقات. .ج
 ال، ال تقدم الموازنة المقررة تقدیرات النفقات حسب البرنامج. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:

وال یوجد تعریف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى یمكن أن یختلف من دولة إلى   تقدیم تقدیرات النفقات حسب البرامج أم ال.عما إذا كان یتم  60یستفسر السؤال 
رة أو اة، مثل وزومع ذلك، ألغراض اإلجابة على االستبیان، ینبغي على الباحثین فھم مصطلح "برنامج" بالرجوع إلى أي مستوى للتفصیل أدنى الوحدة اإلداری أخرى.
  إدارة.

 
(عادة ما یتم ترمیز  .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحیانا یشار لتفصیل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسیة:

 التصنیف اإلداري والوظیفي).ھذه البیانات في قاعدة بیانات اإلدارة المالیة، باتباع خریطة حسابات الموازنة، بحیث یمكن تنظیمھا حسب 
 

الختیار اإلجابة "ب"، یجب أن تقدم الموازنة المقررة تقدیرات  الختیار الخیار "أ"، یجب أن تقدم الموازنة المقررة كل البرامج، بما یمثل كل النفقات في عام الموازنة.
سري ی لخیار "ج" إذا كانت الموازنة المقررة تقدم البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات.یسري ا للبرامج المفردة التي تمثل مًعا ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا.

 الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم النفقات حسب البرنامج في الموازنة المقررة.
 

 الضریبیة)؟. ھل تقدم الموازنة المقررة تقدیرات اإلیرادات حسب الفئة (على سبیل المثال، اإلیرادات الضریبیة وغیر 61

 
 نعم، تقدم الموازنة المقررة تقدیرات لإلیرادات حسب الفئة. .أ

 ال، ال تقدم الموازنة المقررة تقدیرات اإلیرادات حسب الفئة. .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج

 
 اإلرشادات:
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فئة"، أي، ھل یتم عرض المصادر الضریبیة وغیر الضریبیة لإلیرادات بشكل عما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات اإلیرادات في الموازنة المقررة حسب "ال 61یستفسر السؤال 
 منفصل أم ال.

 
 الختیار الخیار "أ"، یجب أن تقدم الموازنة المقررة تقدیرات لإلیرادات حسب الفئة.

 
 ھل تقدم الموازنة المقررة المصادر المفردة لإلیرادات؟. 62

 
 المفردة لإلیرادات لكل اإلیرادات.نعم، تقدم الموازنة المقررة المصادر  .أ

  نعم، تقدم الموازنة المقررة المصادر المفردة لإلیرادات التي تمثل على األقل ثلثي، ولیس كل، اإلیرادات. .ب
  نعم، تقدم الموازنة المقررة المصادر المفردة لإلیرادات التي تمثل أقل من ثلثي اإلیرادات كلھا. .ج
 المصادر المفردة لإلیرادات.ال، ال تقدم الموازنة المقررة  .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

 یسري ھذا السؤال على اإلیرادات الضریبیة وغیر الضریبیة. عما إذا كان یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات في الموازنة المقررة. 62یستفسر السؤال 
 

الختیار الخیار "ب"، یجب أن تقدم الموازنة المقررة المصادر المفردة لإلیرادات التي  المقررة كل المصادر المفردة لإلیرادات.الختیار الخیار "أ"، یجب أن تقدم الموازنة 
یسري  .ي اإلیراداتیسري الخیار "ج" إذا كانت الموازنة المقررة تقدم المصادر المفردة لإلیرادات التي تمثل أقل من ثلث تمثل مًعا ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا.

  الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات.
مبلغ صافي االقتراض المطلوب أثناء عام الموازنة، وإجمالي الدین المعلق في نھایة  ھل تقدم الموازنة المقررة ثالثة تقدیرات فیما یتعلق باالقتراض والدین الحكومیین: .63

 الفوائد للدین في عام الموازنة؟ عام الموازنة، ومدفوعات

 
  نعم، یتم تقدیم التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین. .أ

  نعم، یتم تقدیم اثنین من التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین. .ب
 ومیین.نعم، یتم تقدیم تقدیر من التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحك .ج
 ال، یتم تقدیم أي تقدیر من التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

  عن ثالثة تقدیرات رئیسیة تتعلق باالقتراض والدین: 63یستفسر السؤال 
 مقدار صافي االقتراض الجدید المطلوب أثناء عام الموازنة، •
 وإجمالي الدین المعلق في نھایة عام الموازنة؛ •

  ومدفوعات الفوائد على الدیون المعلقة لعام الموازنة. •
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ویمكن أن تقترض الحكومة من األفراد ومن البنوك والشركات الموجودة داخل الدولة (الدین المحلي) أو من  الدین ھو المبالغ المالیة المتراكمة التي تقترضھا الحكومة.

ویكون الدین الخارجي في الغالب مملوًكا للبنوك التجاریة الخاصة أو للحكومات األخرى أو للمؤسسات المالیة الدولیة، مثل البنك  ین خارج الدولة (الدین الخارجي).الدائن
 الدولي وصندوق النقد الدولي.

 
ضیف صافي ی بة لعام الموازنة لتمویل نفقات الموازنة التي تتجاوز اإلیرادات المتاحة.یشیر صافي االقتراض الجدید إلى المبالغ المالیة اإلضافیة للقروض الجدیدة المطلو

وھو یختلف عن إجمالي الدیون، والتي تشتمل كذلك على القروض الالزمة لسداد الدیون الحالیة التي تصبح مستحقة أثناء عام  االقتراض الجدید إلى الدیون التراكمیة.
   دین الذي یتم استبدالھ (أو ترحیلھ) إلى إجمالي الدیون التراكمیة.الموازنة؛ وال تتم إضافة ال

 
أجل  فوعات بشكل منتظم منویتم دفع مدفوعات الفوائد الناجمة عن الدین (أو تكالیف خدمة الدین) بشكل نموذجي على فترات فاصلة منتظمة، ویجب أن یتم دفع ھذه المد

وتكون مدفوعات الفوائد منفصلة عن مدفوعات الدین األساسي، والتي ال یتم دفعھا إال عندما یصبح الدین مستحًقا  ة بالدین.تجنب التأخر في الوفاء بااللتزامات المتعلق
 وحینھا یجب أن یتم دفعھ كلھ بالكامل.

 
 ة.أن تقدم الموازنة المقررة تقدیرین من التقدیرات الثالث الختیار الخیار "ب"، یجب الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تقدم الموازنة المقررة تقدیرات االقتراض والدین الثالثة.
یسري الخیار "د" عند عدم تقدیم معلومات حول االقتراض والدین في الموازنة  الختیار الخیار "ج"، یجب أن تقدم الموازنة المقررة تقدیر واحد من التقدیرات الثالثة.

  المقررة.
 
 
 
 
 
 
 

 موازنة المواطنین
 

یمكن لھذا النوع من طرق العرض الشھیرة لمعلومات الموازنة أن یتخذ أشكاالً  التالیة في الممارسات الجیدة الناشئة بشأن صیاغة ونشر موازنة المواطنین. تنظر األسئلة
لمواطنین عبارة عن ملخص مبسط وموازنة ا كثیرة، ولكن سمتھ الممیزة ھي أنھ یتم تصمیمھ لیصل ویكون مفھوًما من جانب شریحة كبیرة من السكان قدر اإلمكان.

ویعمل إنتاج الحكومة لموازنة المواطنین على إضفاء الطابع المؤسسي  ویتم تشجیع الحكومات بشدة على إصدار مثل تلك التقاریر. للموازنة، تم تصمیمھ لتسھیل النقاش.
 ماھیر.على التزام الحكومة بتقدیم سیاساتھا بطریقة یمكن فھمھا والوصول إلیھا من قبل الج

 
یمكن أن تكون موازنة المواطنین  )، ینبغي على الباحثین استخالص إجاباتھم من موازنة المواطنین المتاحة للجماھیر.67إلى  64وألغراض اإلجابة على األسئلة التالیة (

ة المواطنین متوفرة للجمھور حسب منھجیة مسح الموازنة المفتوحة، ال ولكي یتم اعتبار موازن إصداًرا مبسًطا من مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو من الموازنة المقررة.
تعلق بھا ًدا على وثیقة الموازنة التي تبد من طرح تلك الموازنة في نفس وقت تقدیم مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الموازنة المقررة "المتاح (المتاحة) للجمھور" (اعتما
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لي، یجب ایتم اعتبار أن موازنة المواطنین متاحة للجمھور، وفًقا لمعاییر مسح الموازنة المفتوحة، فإنھ ال یتم اعتبارھا متاحة للجماھیر، وبالت إذا لم یكن موازنة المواطنین).
 اختیار الخیار "د" لكل األسئلة المتعلقة بموازنة المواطنین.

 
  ما ھي المعلومات التي یتم توفیرھا في موازنة المواطنین؟. 64

 
ا الموازنة كلي التي تعتمد علیھ(یجب أن تشتمل المعلومات األساسیة على إجمالیات النفقات واإلیرادات، ومبادرات السیاسات الرئیسیة في الموازنة، وتوقعات االقتصاد ال

 ومعلومات االتصال لمتابعة المواطنین.)

 
 توفر موازنة المواطنین معلومات تتجاوز العناصر األساسیة. .أ

 موازنة المواطنین المعلومات األساسیة.توفر  .ب
 توفر موازنة المواطنین المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسیة. .ج
 لم یتم نشر موازنة المواطنین. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

 وتشمل ھذه المكونات األساسیة على ما یلي: م تقدیم المعلومات "األساسیة" أم ال.على محتویات موازنة المواطنین، حیث یستفسر عما إذا كان یت 64یركز السؤال 

   إجمالیات النفقات اإلیرادات؛ •
 ومبادرات السیاسات الرئیسیة في الموازنة؛ •
 وتوقعات االقتصاد الكلي التي تعتمد علیھا الموازنة؛ •

  معلومات االتصال للمتابعة من خالل المواطنین. •
 

 فیة بما یتجاوز"أ"، یجب أن تقدم موازنة المواطنین أو الوثائق الداعمة لھا كل المعلومات األساسیة الواردة أعاله باإلضافة إلى بعض المعلومات اإلضا الختیار الخیار
ة "ج" في حالة تقدیم موازنة المواطنین تسري اإلجاب الختیار الخیار "ب"، یجب أن تقدم موازنة المواطنین كل المكونات األساسیة المذكورة أعاله. العناصر الرئیسیة.

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم نشر موازنة الموطنین. بعض المعلومات األساسیة الواردة أعاله، إال أن ھناك بعض المعلومات األساسیة األخرى التي ال یتم تضمینھا.
 كیف یتم نشر موازنة الموطنین للجمھور؟. 65

 
على نطاق واسع من خالل مجموعة من ثالثة أدوات ووسائل مناسبة مختلفة على األقل (مثل شبكة اإلنترنت واللوحات وبرامج الرادیو یتم نشر موازنة المواطنین  .أ

 والصحف وما إلى ذلك).
أخرى لنشر تلك الموازنة من یتم نشر موازنة المواطنین من خالل استخدام وسیلتین على األقل، لكن أقل من ثالث وسائل، للنشر، إال أنھ ال یتم بذل أي جھود  .ب

 خالل السلطة التشریعیة.
 یتم نشر موازنة المواطنین من خالل استخدام وسیلة نشر واحدة فقط. .ج
 ال یتم نشر موازنة المواطنین. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
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 اإلرشادات:

وبالتالي، قد ال تكون  إتاحة موازنات الجمھور لمجموعة مختلفة من المتابعین والجماھیر.یجب أن تتم   عن كیفیة نشر موازنة الموطنین للجمھور. 65یستفسر السؤال 
  اإلصدارات الورقیة أو نشر الوثیقة على اإلنترنت كافًیا.

 
ي إلى أكبر قدر ممكن من السكان، بما ف الختیار الخیار "أ"، یجب أن تستخدم السلطات التنفیذیة ثالثة أنواع مختلفة أو أكثر من أدوات وسائل اإلعالم اإلبداعیة للوصول

وقد یتم النشر كذلك على المستوى المحلي للغایة، بحیث تكون  ذلك أولئك الذین قد ال یمكنھم الوصول إلى وثائق أو معلومات الموازنة إذا لم یتم استخدام تلك الوسائل.
 النساء وكبار السن وذوي الدخل المنخفض والمناطق الحضریة والریفیة، وما إلى ذلك). التغطیة جغرافیة وحسب مجموعات السكان على حد سواء (على سبیل المثال،

لسلطة ى الموقع الرسمي لیسري الخیار "ب" إذا بذلت جھود نشر كبیرة من خالل مزیج بین وسیلتین من وسائل االتصاالت، على سبیل المثال، نشر موازنة المواطنین عل
ویسري الخیار "ج" للحاالت التي یتم فیھا نشر موازنة المواطنین من خالل استخدام وسیلة واحدة فقط، مثل نشر الوثیقة  من ھذه الوثیقة. التنفیذیة مع توزیع نسخ مطبوعة

 .موازنة الموطنینیسري الخیار "د" إذا لم تقم السلطة التنفیذیة بنشر   على الموقع الرسمي للسلطة التنفیذیة أو في برنامج إذاعي أو توزیع نسخ مطبوعة منھا.
 

 ھل قامت السلطة التنفیذیة بوضع آلیات لتحدید متطلبات الجماھیر فیما یتعلق بمعلومات الموازنة قبل نشر موازنة المواطنین؟. 66

 
ات كما الوصول إلى ھذه اآللی نعم، قامت السلطة التنفیذیة بوضع آلیات لتحدید متطلبات الجماھیر فیما یتعلق بمعلومات الموازنة في موازنة المواطنین، ویمكن .أ

  یشیع استخدامھا بین الجماھیر.
مكن الوصول ه اآللیات ینعم، قامت السلطة التنفیذیة بوضع آلیات لتحدید متطلبات الجماھیر فیما یتعلق بمعلومات الموازنة في موازنة المواطنین، وفي حین أن ھذ .ب

  إلیھا، إال أنھ ال یشیع استخدامھا بین الجماھیر.
ھذه  كن الوصول إلىنعم، قامت السلطة التنفیذیة بوضع آلیات لتحدید متطلبات الجماھیر فیما یتعلق بمعلومات الموازنة في موازنة المواطنین، إال أنھ ال یم .ج

  اآللیات.
  ة المواطنین.ال، لم تقم السلطة التنفیذیة بوضع أي آلیات لتحدید متطلبات الجماھیر فیما یتعلق بمعلومات الموازنة في موازن .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

وقد یختلف   .نعما إذا كانت السلطة التنفیذیة قد قامت بوضع آلیات لتحدید متطلبات الجماھیر فیما یتعلق بمعلومات الموازنة قبل نشر موازنة المواطنی 66یستفسر السؤال 
 ،المعلومات التي تقوم السلطة التنفیذیة بتضمینھا في الوثائق الفنیة التي تمثل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الموازنة المقررةما یرغب العامة في التعرف علیھ عن تلك 

السلطة التنفیذیة  عین علىولھذا السبب یت وبنفس الطریقة، یمكن أن تكون ھناك منظورات مختلفة حول الكیفیة التي یجب تقدیم الموازنة بھا، وقد یختلف ذلك حسب السیاق.
  التشاور مع الجمھور بشأن محتوى وعرض موازنة المواطنین.

 
كون ك اآللیات كما یجب أن تالختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تكون السلطة التنفیذیة قد قامت بوضع آلیات للتشاور مع الجماھیر، ویجب أن یكون من السھل الوصول إلى تل

ویمكن أن تشمل مثل ھذه اآللیات على مجموعات التركیز والشبكات االجتماعیة وعملیات المسح والخطوط الساخنة واالجتماعات /   ھیر.شائعة االستخدام بین الجما
د یكون من بشكل متسق، قفي الدول التي یتم فیھا إنتاج ونشر موازنات المواطنین  األحداث في الجامعات أو األماكن األخرى التي یتجمع فیھا الناس لمناقشة القضایا العامة.

  موارد العامة.ي تدار بھا الالكافي للحكومة توفیر معلومات االتصال وفرص توفیر التعلیقات للجماھیر، ثم استخدام تلك التعلیمات بعد ذلك من أجل تحسین الطریقة الت
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ھذا و  یر الوصول إلیھا، إال أن الجماھیر ال یستخدمون تلك اآللیات بشكل متكرر.یسري الخیار "ب" إذا كانت السلطة التنفیذیة قد قامت بوضع آلیات للتشاور یمكن للجماھ

لك رص التي تتیح مثل تیعني أن الجماھیر ال تشارك في العادة مع السلطة التنفیذیة في وضع محتویات موازنة المواطنین، رغم أن السلطة التنفیذیة قد أتاحت الف
نت السلطة التنفیذیة قد قامت بوضع آلیات للتشاور مع الجماھیر، إال أن تلك اآللیات مصممة بشكل سيء وبالتالي ال یمكن للجماھیر یسري الخیار "ج" إذا كا   المشاركات.

 واطنین.یسري الخیار "د" إذا كانت السلطة التنفیذیة لم تقوم بوضع أي آلیات للتشاور لطلب التعلیقات من الجماھیر حول محتویات موازنة الم  الوصول إلیھا.
 

 ھل یتم نشر إصدارات "المواطنین" من وثائق الموازنة أثناء عملیة وضع الموازنة؟. 67

 
 مراجعتھا).یتم نشر إصدار المواطنین من وثائق الموازنة لكل مرحلة من المراحل األربعة لعملیة الموازنة (تكوین الموازنة، وإقرارھا، وتنفیذھا، و .أ

 وثائق الموازنة لمرحلتین على األقل من المراحل األربعة لوضع الموازنة.یتم نشر إصدار المواطنین من  .ب
 یتم نشر إصدار المواطنین من وثائق الموازنة لمرحلة واحدة على األقل من مراحل وضع الموازنة. .ج
 ال یتم نشر إصدار للمواطنین من وثائق الموازنة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

بینما كان یعتقد في البدایة أن موازنة المواطنین نسخة مبسطة   عما إذا كان یتم نشر إصدارات "المواطنین" من وثائق الموازنة خالل عملیة الموازنة. 67لسؤال یستفسر ا
 " لكل من وثائق الموازنة الرئیسیة خالل كل مرحلةلمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أو الموازنة المقررة، تتطور الممارسة الجیدة وتقترح أن تصدر موازنات "المواطنین

 یمكن أن یستخدم ذلك إلبالغ المواطنین بحالة اإلدارة المالیة العامة أثناء دورة الموازنة بشكل كامل. من المراحل األربعة لدورة الموازنة.
 

المتعلقة بالموازنة لكل مرحلة من مراحل عملیة الموازنة (تكوین الموازنة، وإقرارھا، الختیار الخیار "أ"، یتم نشر إصدار واحد على األقل من إصدارات المواطنین 
یسري الخیار "ب" إذا تم نشر إصدار المواطنین من  بحیث یكون اإلجمالي أربعة وثائق موازنة للمواطنین على األقل على مدار العملیة برمتھا. –وتنفیذھا، ومراجعتھا) 

یسري الخیار "ج" إذا تم نشر إصدار المواطنین من وثائق الموازنة لمرحلة واحدة على  على األقل من المراحل األربعة لعملیة وضع الموازنة.وثائق الموازنة لمرحلتین 
 یمكن اختیار الخیار "د" إذا لم یتم نشر إصدار للمواطنین من وثائق الموازنة. األقل من المراحل األربعة لعملیة وضع الموازنة.

 
 

 التقاریر السنویة
 

ادة النفقات وھي تظھر في الع وھي تھدف إلى إظھار تقدم السلطة التنفیذیة في تنفیذ الموازنة. التقاریر السنویة ھي تقاریر یتم إصدارھا أثناء العام أثناء تنفیذ الموازنة.
وفي بعض الدول، تصدر الوحدات اإلداریة التقاریر بشكل  للمساءلة عن إنفاقھا.الفعلیة حسب الوحدات اإلداریة (الوزارات أو اإلدارات أو الھیئات)، لضمان أن تخضع 

ویتم قبول التقاریر الفردیة أو التقریر الموحد لإلجابة على ھذه  فردي، بینما في دول أخرى تكون المعلومات موحدة في تقریر واحد، والذي تصدره عادة وزارة الخزانة.
  األسئلة.
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یر وفي ھذه الحاالت، ینبغي أن تؤخذ تقار لمصرف المركزي، بدالً من السلطة التنفیذیة، ھذه التقاریر استناًدا إلى حالة حسابات مصرف الحكومة.في بعض الدول، یصدر ا
رر فقط إذا كانت تق لوحدات اإلداریة.المصرف المركزي بعین االعتبار، طالما أنھا تقرر ما تم إنفاقھ فعالً، بدالً من التركیز على المبالغ الشھریة التي تم تحویلھا إلى ا

  المبلغ المحول للوحدات اإلداریة، إذن ینبغي اختیار الخیار "د" لإلجابة على ھذه األسئلة.
 

 متوفرة للجمھور حسبوالعتبارھا  )، ینبغي على الباحثین استخالص إجاباتھم من التقاریر السنویة المتاحة للجماھیر.75إلى  68وألغراض اإلجابة على األسئلة التالیة (
یر إذا لم یكن یتم اعتبار أن التقار منھجیة مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من طرح التقاریر السنویة للجماھیر خالل ما ال یزید عن ثالثة أشھر بعد نھایة فترة التقاریر.

ا متاحة للجماھیر، وبالتالي، یجب اختیار الخیار "د" لكل األسئلة المتعلقة بالتقاریر السنویة متاحة للجمھور، وفًقا لمعاییر مسح الموازنة المفتوحة، فإنھ ال یتم اعتبارھ
 السنویة.

 
 ھل تقدم التقاریر السنویة النفقات الفعلیة حسب أي من تصنیفات النفقات الثالثة (حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي والوظیفي)؟. 68

 
 الفعلیة حسب كل تصنیفات النفقات الثالثة (حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي والوظیفي).نعم، تقدم التقاریر السنویة النفقات  .أ

 نعم، تقدم التقاریر السنویة النفقات الفعلیة حسب تصنیفین من تصنیفات النفقات الثالثة. .ب
 نعم، تقدم التقاریر السنویة النفقات الفعلیة حسب تصنیف واحد من تصنیفات النفقات الثالثة. .ج
  تقدم التقاریر السنویة النفقات الفعلیة حسب أي من تصنیفات النفقات.ال، ال .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

 يعما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات النفقات في التقاریر السنویة حسب أي من تصنیفات النفقات الثالثة، حسب التصنیف اإلداري واالقتصاد 68یستفسر السؤال رقم 
  أعاله. 5إلى  1والوظیفي، والتي تم التعرض لھا في األسئلة من 

 
تشیر الوحدة اإلداریة إلى من ینفق األموال، ویوضح التصنیف الوظیفي الغرض الذي یتم إنفاق األموال من  كل تصنیف من ھذه التصنیفات یجیب على سؤال مختلف:

على عكس التصنیف حسب الوحدة اإلداریة، والذي یمیل إلى أن یكون فریًدا لكل دولة، تم وضع  إنفاق األموال علیھا.أجلھ، ویعرض التصنیف االقتصادي األشیاء التي یتم 
  ي.لوتسھل المقارنات بین الدول من خالل االلتزام بھذه المعاییر للتصنیف الدو وتوحید التصنیفات الوظیفیة واالقتصادیة لموازنات الحكومات من جانب المؤسسات الدولیة.

ة حسب اثنین من الختیار الخیار "ب"، یجب أن یتم تقدیم النفقات الفعلی الختیار الخیار "أ"، یجب أن تقدم التقاریر السنویة النفقات الفعلیة حسب كل تصنیفات النفقات الثالثة.
یكن یتم تقدیم  ویسري الخیار "د" إذا لم احد فقط من التصنیفات الثالثة.ویسري الخیار "ج" إذا كانت النفقات الفعلیة یتم تقدیمھا حسب تصنیف و ھذه التصنیفات الثالثة.

 النفقات الفعلیة من خالل أي من التصنیفات الثالثة في التقاریر السنویة.
 

 ھل تقدم التقاریر السنویة النفقات الفعلیة للبرامج المفردة؟. 69

 
  التي تمثل كل النفقات.نعم، تقدم التقاریر السنویة النفقات الفعلیة للبرامج  .أ

 نعم، یتم تقدم التقاریر السنویة النفقات الفعلیة للبرامج التي تمثل ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا. .ب
 نعم، تقدم التقاریر السنویة النفقات الفعلیة للبرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات. .ج
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 برامج.ال، ال تقدم التقاریر السنویة النفقات الفعلیة حسب ال .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

وال یوجد تعریف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى یمكن أن یختلف  عما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات النفقات في التقاریر السنویة حسب البرامج أم ال. 69یستفسر السؤال 
االستبیان، ینبغي على الباحثین فھم مصطلح "برنامج" بالرجوع إلى أي مستوى للتفصیل أدنى الوحدة اإلداریة، مثل ومع ذلك، ألغراض اإلجابة على  من دولة إلى أخرى.

  وزارة أو إدارة.
 

ترمیز ھذه  (عادة ما یتم .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحیانا یشار لتفصیل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسیة:
 البیانات في قاعدة بیانات اإلدارة المالیة، باتباع خریطة حسابات الموازنة، بحیث یمكن تنظیمھا حسب التصنیف اإلداري والوظیفي).

 
ر السنویة النفقات ة "ب"، یجب أن تقدم التقاریالختیار اإلجاب الختیار الخیار "أ"، یجب أن تقدم التقاریر السنویة النفقات الفعلیة لكل البرامج المفردة، والتي تمثل كل النفقات.

ثلثي  یسري الخیار "ج" إذا كانت التقاریر السنویة تقدم النفقات الفعلیة للبرامج التي تمثل أقل من الفعلیة للبرامج المفردة التي تمثل مًعا ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا.
 فقات الفعلیة حسب البرنامج في التقاریر السنویة.یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم الن النفقات.

 
 لعام الماضي؟و نفس الفترة في اھل تقارن التقاریر السنویة النفقات الفعلیة للعام حتى تاریخھ مع التقدیرات األصلیة لتلك الفترة (اعتماًدا على الموازنة المقررة) أ . 70

 
 تقدیمھا في التقاریر السنویة.نعم، یتم إجراء المقارنات للنفقات التي یتم  .أ

 ال، ال یتم إجراء المقارنات للنفقات التي یتم تقدیمھا في التقاریر السنویة. .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج

 
 اإلرشادات:

  قات الفعلیة لنفس الفترة في العام الماضي.عما إذا كانت التقاریر السنویة تقارن النفقات الفعلیة حتى تاریخھ مع المستویات المقررة أو النف 70یستفسر السؤال 
 

) أن تحتوي التقاریر على إجمالي نفقات العام حتى اآلن في شكل یسمح بالمقارنة مع نفقات تنبؤ الموازنة (على OECDوتوصي منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (
  أساس المستویات المقررة) لنفس الفترة.

 
 یتم إجراء المقارنات للنفقات التي یتم تقدیمھا في التقاریر السنویة.الختیار الخیار "أ"، یجب أن 

 
 . ھل تقدم التقاریر السنویة النفقات الفعلیة حسب الفئة (مثل النفقات الضریبیة أو النفقات غیر الضریبیة)؟71

 
 نعم، تقدم التقاریر السنویة اإلیرادات الفعلیة حسب الفئة. .أ

 اإلیرادات الفعلیة حسب الفئة. ال، ال تقدم التقاریر السنویة .ب
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 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج
 

 اإلرشادات:

بشكل  تعما إذا كانت التقاریر السنویة تقدم اإلیرادات الفعلیة حسب "الفئة" أم ال، أي ھل یتم عرض المصادر الضریبیة وغیر الضریبیة لإلیرادا 71یستفسر السؤال 
 منفصل أم ال.

 
 "أ"، یجب أن تقدم التقاریر السنویة تقدیرات لإلیرادات حسب الفئة.الختیار الخیار 

 
 ھل تقدم التقاریر السنویة المصادر المفردة لإلیرادات فیما یتعلق باإلیرادات الفعلیة التي تم تحصیلھا؟. 72

 
 نعم، تقدم التقاریر السنویة المصادر المفردة لإلیرادات الفعلیة التي تمثل كل اإلیرادات. .أ

  نعم، تقدم التقاریر السنویة المصادر المفردة لإلیرادات الفعلیة التي تمثل ثلثي اإلیرادات على األقل، ولیس كلھا. .ب
  نعم، تقدم التقاریر السنویة المصادر المفردة لإلیرادات الفعلیة التي تمثل أقل من ثلثي اإلیرادات المجمعة. .ج
 لإلیرادات الفعلیة. ال، ال تقدم التقاریر السنویة المصادر المفردة .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

ري ھذا یس .عما إذا كانت التقاریر السنویة تقدم تجمیعات للمصادر المفردة لإلیرادات أم ال (مثل الضرائب على الدخل وضریبة القیمة المضافة، إلخ) 72یستفسر السؤال 
  الضریبیة.السؤال على اإلیرادات الضریبیة وغیر 

 
علیة الختیار الخیار "ب"، یجب أن تقدم التقاریر السنویة التجمیعات الف الختیار الخیار "أ"، یجب أن تقدم التقاریر السنویة التجمیعات الفعلیة لكل مصادر اإلیرادات المفردة.

یسري الخیار "ج" إذا كانت التقاریر السنویة تقدم مصادر مفردة  ل، ولیس كلھا.للمصادر المفردة لإلیرادات التي تمثل مًعا ثلثي اإلیرادات التي یتم تجمیعھا على األق
  یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات الفعلیة. لإلیرادات الفعلیة تمثل أقل من ثلثي اإلیرادات المجمعة.

 
 
 
 حتى تاریخھ مع التقدیرات األصلیة لتلك الفترة (اعتماًدا على الموازنة المقررة) أو نفس الفترة في العام الماضي؟ھل تقارن التقاریر السنویة اإلیرادات الفعلیة للعام . 73 

 
 نعم، یتم إجراء المقارنات لإلیرادات التي یتم تقدیمھا في التقاریر السنویة. .أ

 ال، ال یتم إجراء المقارنات لإلیرادات التي یتم تقدیمھا في التقاریر السنویة. .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج

 
 اإلرشادات:
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 ماضي.ام العما إذا كانت التقاریر السنویة تقارن اإلیرادات الفعلیة حتى تاریخھ مع المستویات المقررة أو اإلیرادات الفعلیة لنفس الفترة في الع 73یستفسر السؤال 

 
لتقاریر على إجمالي إیرادات العام حتى اآلن في شكل یسمح بالمقارنة مع إیرادات تنبؤ الموازنة (على ) أن تحتوي اOECDوتوصي منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (

 أساس المستویات المقررة) لنفس الفترة.

 
 الختیار الخیار "أ"، یجب أن یتم إجراء المقارنات لإلیرادات التي یتم تقدیمھا في التقاریر السنویة.

 
 فائدة؟مقدار صافي االقتراض الجدید، وإجمالي الدین المعلق، ومدفوعات ال السنویة ثالثة تقدیرات فیما یتعلق باالقتراض والدین الحكومیین الفعلیین:ھل تقدم التقاریر  .74

 
  نعم، یتم تقدیم التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین. .أ

  المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین.نعم، یتم تقدیم اثنین من التقدیرات الثالثة  .ب
 نعم، یتم تقدیم تقدیر من التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین. .ج
 ال، یتم تقدیم أي تقدیر من التقدیرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدین الحكومیین. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

  عن ثالثة تقدیرات رئیسیة تتعلق باالقتراض والدین: 74ل یستفسر السؤا
 مقدار صافي االقتراض حتى ھذه اللحظة خالل العام؛ •

  وإجمالي أعباء الدیون الملقاة على عاتق الحكومة المركزیة عند تلك النقطة في العام؛ •

  مدفوعات الفوائد حتى اآلن على الدیون المعلقة. •
 

ویمكن أن تقترض الحكومة من األفراد ومن البنوك والشركات الموجودة داخل الدولة (الدین المحلي) أو من  متراكمة التي تقترضھا الحكومة.الدین ھو المبالغ المالیة ال
نك المالیة الدولیة، مثل البویكون الدین الخارجي في الغالب مملوًكا للبنوك التجاریة الخاصة أو للحكومات األخرى أو للمؤسسات  الدائنین خارج الدولة (الدین الخارجي).

 الدولي وصندوق النقد الدولي.
 

ضیف صافي ی ز اإلیرادات المتاحة.یشیر صافي االقتراض الجدید إلى المبالغ المالیة اإلضافیة للقروض الجدیدة المطلوبة لعام الموازنة لتمویل نفقات الموازنة التي تتجاو
تلف عن إجمالي الدیون، والتي تشتمل كذلك على القروض الالزمة لسداد الدیون الحالیة التي تصبح مستحقة أثناء عام وھو یخ االقتراض الجدید إلى الدیون التراكمیة.

   الموازنة؛ وال تتم إضافة الدین الذي یتم استبدالھ (أو ترحیلھ) إلى إجمالي الدیون التراكمیة.
 

الدین) بشكل نموذجي على فترات فاصلة منتظمة، ویجب أن یتم دفع ھذه المدفوعات بشكل منتظم من أجل ویتم دفع مدفوعات الفوائد الناجمة عن الدین (أو تكالیف خدمة 
وتكون مدفوعات الفوائد منفصلة عن مدفوعات الدین األساسي، والتي ال یتم دفعھا إال عندما یصبح الدین مستحًقا  تجنب التأخر في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالدین.

 أن یتم دفعھ كلھ بالكامل.وحینھا یجب 
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 .الختیار الخیار "ب"، یجب أن تقدم التقاریر السنویة تقدیرین من التقدیرات الثالثة الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تقدم التقاریر السنویة تقدیرات االقتراض والدین الثالثة.
یسري الخیار "د" عند عدم تقدیم معلومات حول االقتراض والدین في التقاریر  لتقدیرات الثالثة.الختیار الخیار "ج"، یجب أن تقدم التقاریر السنویة تقدیًرا واحًدا من ا

 السنویة.
 

 ھل تقدم التقاریر السنویة المعلومات المتعلقة بتكوین إجمالي الدین الفعلي المعلق؟ .75
 

 تعریف استحقاق الدیون، وھل الدین محلي أم خارجي). (یجب أن تشتمل المعلومات األساسیة على معدالت الفائدة على صكوك الدیون، وملف

 
 نعم، یتم تقدیم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسیة حول تكوین إجمالي الدیون الفعلیة المعلقة. .أ

 نعم، یتم تقدیم المعلومات األساسیة حول تكوین إجمالي الدیون الفعلیة المعلقة. .ب
 فتقر إلى بعض العناصر األساسیة.نعم، یتم تقدیم المعلومات، إال أنھا ت .ج
 ال، ال یتم تقدیم المعلومات المتعلقة بتكوین إجمالي الدیون الفعلیة المعلقة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

ا وتشمل ھذه المكونات األساسیة على م بتكوینھ أم ال.على تكوین الدین الحكومي، حیث یستفسر عما إذا كان یتم تقدیم المعلومات "األساسیة" المتعلقة  75یركز السؤال 
 یلي:

  معدالت الفائدة على الدین؛ •

  وملف تعریف االستحقاق للدین، •
 وھل الدین محلي أم خارجي. •

 
وكل الفوائد ، الواجب دفع الدین األساسي (یشیر ملف تعریف االستحقاق إلى تاریخ الدفع النھائي للقرض تؤثر معدالت الفائدة على مقدار الفائدة الواجب دفعھا إلى الدائنین.

، یكون الدین المحلي مملوًكا 74كما أوضحنا في السؤال  المتبقیة) بحلولھ؛ وبشكل نموذجي، یشتمل اإلقراض الحكومي على خلیط من الدیون قصیرة المدة وبعیدة المدى.
وتعطي ھذه العوامل المتعلقة بتكوین الدین مؤشًرا للتأثر المحتمل لوضع الدین في  ًكا لألجانب.لمواطني الدولة والبنوك والشركات، في حین أن الدین الخارجي یكون مملو

 الدولة، وفي نھایة المطاف ما إذا كانت تكلفة خدمة الدین المتراكم میسورة أم ال.
 

ل معدالت الفائدة ھ وین الدین الخاص بھا، بما في ذلك، على سبیل المثال:وبما یتجاوز ھذه العناصر األساسیة، یمكن أن تقدم الحكومة كذلك معلومات إضافیة فیما یتعلق بتك
والبنوك التجاریة، والبنك  ثابتة أم متغیرة، وھل یمكن استرداد الدین أم ال، وعملة الدین، وملف تعریف الدائنین (المؤسسات الثنائیة، والمؤسسات متعددة األطراف،

 المقترنة بالدین، ومتى أمكن، ما یتم استخدام الدین لتمویلھ. المركزي، وما إلى ذلك)، وتحلیل المخاطر
 

افیة بما بعض المعلومات اإلض الختیار الخیار "أ"، یجب أن تقدم التقاریر السنویة كل المعلومات األساسیة المتعلقة بتكوین الدین الحكومي حتى تاریخھ، باإلضافة إلى
مات تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدیم بعض المعلو "ب"، یجب أن تقدم التقاریر السنویة كل المكونات األساسیة المذكورة أعاله.الختیار الخیار  یتجاوز العناصر األساسیة.
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تقاریر لیسري الخیار "د" عند عدم تقدیم معلومات حول تكوین الدین المعلق في ا المتعلقة بتكوین الدین الحكومي، في حین ال یتم تضمین بعض المعلومات األساسیة.
 السنویة.

 
 

 المراجعة نصف السنویة
 

ومن أجل ضمان أنھ یجري تنفیذ البرامج بفعالیة ولتحدید أي مشاكل  توفر المراجعة نصف السنویة إیضاًحا تفصیلًیا لحالة الموازنة بعد مرور ستة أشھر من عام الموازنة.
ویجب أن ترمي ھذه المراجعة إلى تقییم حالة  الموازنة بعد مرور ستة أشھر من عام الموازنة. ناشئة، من الضروري أن تقوم الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لتنفیذ

لنفقات وبنفس الطریقة، یجب أن توفر المراجعة نصف السنویة تقدیرات محدثة ل االقتصاد مقارنًة بتوقعات االقتصاد الكلي المبدئیة وتحدیث التوقعات االقتصادیة لباقي العام.
راجعة نصف وینبغي أن تعكس التقدیرات المنقحة في الم والدین، بما یعكس تأثیر التجربة الفعلیة حتى تاریخھ والتوقعات التي تتم مراجعتھا للعام المالي بأكملھ.واإلیرادات 

 الوحدات اإلداریة وإیضاح شامل ألي تعدیالت السنویة التغیرات االقتصادیة والفنیة باإلضافة إلى مقترحات السیاسة الجدیدة، بما في ذلك إعادة تخصیص األموال بین
ھدف طرح المراجعة وی .ویجب أن یتم تحدید المشكالت مثل زیادة التكلفة بسبب التضخم أو أي أحداث غیر متوقعة، ویجب أن یتم اقتراح التدابیر المضادة المناسبة للتقدیر.

 نصف السنویة للجمھور إلى تعزیز المساءلة واإلدارة السلیمة.
 

ر وال ینبغي للتقریر السنوي الدوري الصادر بعد ستة أشھ من المھم التمییز بین المراجعة نصف السنویة والتقریر الدوري السنوي الصادر بعد ستة أشھر من عام الموازنة.
ا سئلة المتصلة بالمراجعة نصف السنویة إذا لم یتم إصدارھمن عام الموازنة أن یكون بدیالً عن المراجعة نصف السنویة، وینبغي على الباحثین اختیار الخیار "د" لجمیع األ

نفقات العام الكامل  دیراتویسجل التقریر السنوي الدوري عادة اإلنفاق واإلیراد الفعلیین حتى تاریخھ، ولكنھ ال یتضمن مناقشة كیفیة تأثیر ھذه االتجاھات على تق في دولھم.
  التي یمكن العثور علیھا في الغالب في المراجعة نصف السنویة.أو بعض تحلیالت الموازنة التفصیلیة األخرى 

 
والعتبارھا متوفرة للجمھور  )، ینبغي على الباحثین استخالص إجاباتھم من المراجعة نصف السنویة المتاحة للجماھیر.83إلى  76وألغراض اإلجابة على األسئلة التالیة (

طرح المراجعة نصف السنویة للجماھیر خالل ما ال یزید عن ثالثة أشھر بعد نھایة فترة التقاریر (أي، بعد ثالثة أشھر من حسب منھجیة مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من 
ئلة المتعلقة سإذا لم یتم اعتبار المراجعة نصف السنویة متاحة للجمھور، وفًقا لمعاییر مسح الموازنة المفتوحة، یجب اختیار الخیار "د" لكل األ نقطة منتصف العام المالي).

 بالمراجعة نصف السنویة.
 
 
 
 
 

 ھل تشتمل المراجعة نصف السنویة للموازنة على توقعات االقتصاد الكلي المحدثة لعام الموازنة الحالي؟ .76
 

 نعم، تم تحدیث تقدیرات توقعات االقتصاد الكلي، وتم تقدیم شرح لكل الفروق بین التوقعات األصلیة والمحدثة. .أ
  تحدیث تقدیرات توقعات االقتصاد الكلي، وتم تقدیم شرح لبعض الفروق بین التوقعات األصلیة والمحدثة.نعم، تم  .ب
 نعم، تم تحدیث تقدیرات توقعات االقتصاد الكلي، لكن لم یتم تقدیم شرح لبعض الفروق بین التوقعات األصلیة والمحدثة. .ج
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  ال، لم یتم تحدیث تقدیرات توقعات االقتصاد الكلي. .د
 ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق).ال  .ه
 

 اإلرشادات:
   عما إذا كانت المراجعة نصف السنویة تشتمل على توقعات االقتصاد الكلي المحدثة لعام الموازنة أم ال، وھل تقدم شرًحا للتحدیث أم ال. 76یستفسر السؤال 

 
 عرضھا في مقترح الموازنة للسلطة التشریعیة.للتعرف على مكونات توقعات االقتصاد الكلي التي یتم  15ارجع إلى السؤال 

 
ة التي تم تقدیمھا وقعات المبدئیالختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تشتمل المراجعة نصف السنویة على تحدیثات لتوقعات االقتصاد الكلي، باإلضافة إلى شرح كل الفروق بین الت

ب أن یشتمل الشرح على األقل على تقدیرات لكل الفروق، ویفضل أن یتم توفیر نقاش سردي، إال أنھ ال یكون ویج في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة والتوقعات المحدثة.
الختیار اإلجابة "ب"، یجب أن یتم تحدیث توقعات االقتصاد الكلي، لكن ال یتم تقدیم شرح إال لبعض الفروق بین التوقعات  مطلوًبا في حالة تقدیم تقدیرات لكل الفروق.

إذا كانت  ویسري الخیار "ج" ویمكن أن یكون الشرح أكثر محدودیة، مثل توفیر نقاش سردي فقط للفروق أو التقدیرات بما یغطي بعض الفروق فقط.  ة والمحدثة.األصلی
د ر "د" إذا لم یتم تحدیث توقعات االقتصایسري الخیا المراجعة نصف السنویة تشتمل على توقعات االقتصاد الكلي المحدثة، إال أنھا ال تقدم شرًحا للمراجعات المنقحة.

 الكلي.
 
 

  ھل تشتمل المراجعة نصف السنویة للموازنة على تقدیرات محدثة للنفقات لعام الموازنة الحالي؟ .77
 

  نعم، تم تحدیث تقدیرات النفقات، وتم تقدیم شرح لكل الفروق بین تقدیرات النفقات األصلیة والمحدثة. .أ
  تقدیرات النفقات، وتم تقدیم شرح لبعض الفروق بین تقدیرات النفقات األصلیة والمحدثة.نعم، تم تحدیث  .ب
 نعم، تم تحدیث تقدیرات النفقات، إال أنھ لم یتم تقدیم شرح للفروق بین تقدیرات النفقات األصلیة والمحدثة. .ج
  ال، لم یتم تحدیث تقدیرات النفقات. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 رشادات:اإل
   عما إذا كانت المراجعة نصف السنویة تشتمل على تقدیرات محدثة للنفقات لعام الموازنة أم ال، وھل تقدم شرًحا للتحدیث أم ال. 77یستفسر السؤال 

 
دیمھا في بین المستویات المبدئیة التي تم تقالختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تشتمل المراجعة نصف السنویة على تقدیرات النفقات المحدثة، باإلضافة إلى شرح كل الفروق 

ویجب أن یشتمل الشرح على األقل على تقدیرات لكل الفروق، ویفضل أن یتم توفیر نقاش  مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة (أو الموازنة المقررة) والتقدیرات المحدثة.
ویجب أن یتم تحدیث تقدیرات النفقات، لكن ال یتم تقدیم شرح إال لبعض الفروق بین التقدیرات األصلیة  .سردي، إال أنھ ال یكون مطلوًبا في حالة تقدیم تقدیرات لكل الفروق

اجعة ویسري الخیار "ج" إذا كانت المر ویمكن أن یكون الشرح أكثر محدودیة، مثل توفیر نقاش سردي فقط للفروق أو التقدیرات بما یغطي بعض الفروق فقط. والمحدثة.
  یسري الخیار "د" إذا لم یتم تحدیث تقدیرات النفقات. تشتمل على تقدیرات النفقات المحدثة، إال أنھا ال تقدم شرًحا للمراجعات المنقحة.نصف السنویة 
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 والوظیفي)؟ھل تقدم المراجعة نصف السنویة للموازنة تقدیرات للنفقات حسب أي من تصنیفات النفقات الثالثة (حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي . 78
 

 نعم، تقدم المراجعة نصف السنویة تقدیرات النفقات حسب تصنیفات النفقات الثالثة كلھا (حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي والوظیفي). .أ
 نعم، تقدم المراجعة نصف السنویة تقدیرات النفقات حسب تصنیفین من تصنیفات النفقات الثالثة. .ب
 تقدیرات النفقات حسب تصنیف واحد من تصنیفات النفقات الثالثة.نعم، تقدم المراجعة نصف السنویة  .ج
 ال، ال تقدم المراجعة نصف السنویة تقدیرات النفقات حسب أي من فئات تصنیف النفقات. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

لسنویة حسب أي من تصنیفات النفقات الثالثة، حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي عما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات النفقات في المراجعة نصف ا 78یستفسر السؤال 
تشیر الوحدة اإلداریة إلى من ینفق األموال،  كل تصنیف من ھذه التصنیفات یجیب على سؤال مختلف: أعاله. 5إلى  1والوظیفي، والتي تم التعرض لھا في األسئلة من 

حسب  على عكس التصنیف م إنفاق األموال من أجلھ، ویعرض التصنیف االقتصادي األشیاء التي یتم إنفاق األموال علیھا.ویوضح التصنیف الوظیفي الغرض الذي یت
ھل تسو نب المؤسسات الدولیة.الوحدة اإلداریة، والذي یمیل إلى أن یكون فریًدا لكل دولة، تم وضع وتوحید التصنیفات الوظیفیة واالقتصادیة لموازنات الحكومات من جا

  المقارنات بین الدول من خالل االلتزام بھذه المعاییر للتصنیف الدولي.
 

ت النفقات الختیار الخیار "ب"، یجب أن یتم تقدیم تقدیرا الختیار الخیار "أ"، یجب أن تقدم المراجعة نصف السنویة تقدیرات النفقات حسب تصنیفات النفقات الثالثة كلھا.
م تقدیم تقدیرات ویسري الخیار "د" إذا لم یكن یت ویسري الخیار "ج" إذا كانت تقدیرات النفقات یتم تقدیمھا حسب أحد التصنیفات الثالثة. الثالثة.حسب اثنین من التصنیفات 

  النفقات حسب أي من التصنیفات الثالثة في المراجعة نصف السنویة.
 

 المفردة؟ ھل تقدم المراجعة نصف السنویة تقدیرات النفقات للبرامج .79

 
  نعم، تقدم المراجعة نصف السنویة تقدیرات للبرامج تمثل كل النفقات. .أ

 نعم، تقدم المراجعة نصف السنویة تقدیرات للبرامج تمثل ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا. .ب
 نعم، تقدم المراجعة نصف السنویة تقدیرات للبرامج تمثل أقل من ثلثي النفقات. .ج
 نصف السنویة تقدیرات النفقات حسب أي من البرامج. ال، ال تقدم المراجعة .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

وال یوجد تعریف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى یمكن   عما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات النفقات في المراجعة نصف السنویة حسب البرامج أم ال. 79یستفسر السؤال 
ومع ذلك، ألغراض اإلجابة على االستبیان، ینبغي على الباحثین فھم مصطلح "برنامج" بالرجوع إلى أي مستوى للتفصیل أدنى الوحدة  دولة إلى أخرى. أن یختلف من

  اإلداریة، مثل وزارة أو إدارة.
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(عادة ما یتم ترمیز ھذه  .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحیانا یشار لتفصیل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسیة:
 البیانات في قاعدة بیانات اإلدارة المالیة، باتباع خریطة حسابات الموازنة، بحیث یمكن تنظیمھا حسب التصنیف اإلداري والوظیفي).

 
الختیار اإلجابة "ب"، یجب أن تقدم المراجعة نصف  ة، والتي تمثل كل النفقات.الختیار الخیار "أ"، یجب أن تقدم المراجعة نصف السنویة النفقات لكل البرامج المفرد

ي یسري الخیار "ج" إذا كانت المراجعة نصف السنویة تقدم البرامج التي تمثل أقل من ثلث السنویة نفقات البرامج المفردة التي تمثل مًعا ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا.
 " إذا لم یتم تقدیم النفقات حسب البرنامج في المراجعة نصف السنویة.یسري الخیار "د النفقات.

 
 

  ھل تشتمل المراجعة نصف السنویة للموازنة على تقدیرات محدثة لإلیرادات لعام الموازنة الحالي؟. 80
 

 والمحدثة.نعم، تم تحدیث تقدیرات اإلیرادات، وتم تقدیم شرح لكل الفروق بین تقدیرات اإلیرادات األصلیة  .أ
 نعم، تم تحدیث تقدیرات اإلیرادات، وتم تقدیم شرح لبعض الفروق بین تقدیرات اإلیرادات األصلیة والمحدثة. .ب
 نعم، تم تحدیث تقدیرات اإلیرادات، إال أنھ لم یتم تقدیم شرح للفروق بین تقدیرات اإلیرادات األصلیة والمحدثة. .ج
  ال، لم یتم تحدیث تقدیرات اإلیرادات. .د
 ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق).ال  .ه
 

 اإلرشادات:

   عما إذا كانت المراجعة نصف السنویة تشتمل على تقدیرات محدثة لإلیرادات لعام الموازنة أم ال، وھل تقدم شرًحا للتحدیث أم ال. 80یستفسر السؤال 
 

ات المحدثة، باإلضافة إلى شرح كل الفروق بین المستویات المبدئیة التي تم تقدیمھا في الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تشتمل المراجعة نصف السنویة على تقدیرات اإلیراد
ویجب أن یشتمل الشرح على األقل على تقدیرات لكل الفروق، ویفضل أن یتم توفیر نقاش  مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة (أو الموازنة المقررة) والتقدیرات المحدثة.

الختیار اإلجابة "ب"، یجب أن یتم تحدیث تقدیرات اإلیرادات، لكن ال یتم تقدیم شرح إال لبعض الفروق  طلوًبا في حالة تقدیم تقدیرات لكل الفروق.سردي، إال أنھ ال یكون م
یسري الخیار و ض الفروق فقط.ویمكن أن یكون الشرح أكثر محدودیة، مثل توفیر نقاش سردي فقط للفروق أو التقدیرات بما یغطي بع بین التقدیرات األصلیة والمحدثة.

رات یسري الخیار "د" إذا لم یتم تحدیث تقدی "ج" إذا كانت المراجعة نصف السنویة تشتمل على تقدیرات اإلیرادات المحدثة، إال أنھ ال یتم توفیر شرح للمراجعات المنقحة.
 اإلیرادات.

 
 حسب الفئة (على سبیل المثال، اإلیرادات الضریبیة وغیر الضریبیة)؟. ھل تقدم المراجعة نصف السنویة للموازنة تقدیرات اإلیرادات 81

 
 نعم، تقدم المراجعة نصف السنویة تقدیرات اإلیرادات حسب الفئة. .أ

 ال، ال تقدم المراجعة نصف السنویة تقدیرات اإلیرادات حسب أي من الفئات. .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج

 
 اإلرشادات:
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یرادات عما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات اإلیرادات في المراجعة نصف السنویة حسب "الفئة"، أي، ھل یتم عرض المصادر الضریبیة وغیر الضریبیة لإل 81یستفسر السؤال 
 بشكل منفصل أم ال.

 
 الختیار الخیار "أ"، یجب أن تقدم المراجعة نصف السنویة تقدیرات لإلیرادات حسب الفئة.

 
 
 

 المراجعة نصف السنویة المصادر المفردة لإلیرادات؟ھل تقدم  .82

 
 نعم، تقدم المراجعة نصف السنویة المصادر المفردة لإلیرادات الفعلیة التي تمثل كل اإلیرادات. .أ

  نعم، تقدم المراجعة نصف السنویة المصادر المفردة لإلیرادات التي تمثل ثلثي اإلیرادات على األقل، ولیس كلھا. .ب
  المراجعة نصف السنویة المصادر المفردة لإلیرادات التي تمثل أقل من ثلثي اإلیرادات كلھا.نعم، تقدم  .ج
 ال، ال تقدم المراجعة نصف السنویة المصادر المفردة لإلیرادات. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

 یسري ھذا السؤال على اإلیرادات الضریبیة وغیر الضریبیة. في المراجعة نصف السنویة. عما إذا كان یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات 82یستفسر السؤال 
 

الختیار الخیار "ب"، یجب أن تقدم المراجعة  الختیار الخیار "أ"، یجب أن تقدم المراجعة نصف السنویة كل مصادر اإلیرادات بشكل مفرد، والتي تمثل كل اإلیرادات.
یسري الخیار "ج" إذا كانت المراجعة نصف السنویة تقدم تقدیرات اإلیرادات  ة لإلیرادات التي تمثل مًعا ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا.نصف السنویة المصادر المفرد

  .یسري الخیار "د" إذا لم یكن یتم تقدیم مصادر اإلیرادات المفردة في المراجعة نصف السنویة المفردة التي تمثل أقل من ثلثي اإلیرادات.
 

  الي؟ھل تشتمل المراجعة نصف السنویة للموازنة على تقدیرات محدثة لالقتراض والدین الحكومیین، بما في ذلك تكوین الدین، لعام الموازنة الح .83
 

 نعم، تم تحدیث تقدیرات االقتراض والدین الحكومیین، وتم تقدیم معلومات حول كل الفروق بین التقدیرات األصلیة والمحدثة. .أ
 نعم، تم تحدیث تقدیرات االقتراض والدین الحكومیین، وتم تقدیم معلومات حول بعض الفروق بین التقدیرات األصلیة والمحدثة. .ب
 نعم، تم تحدیث تقدیرات االقتراض والدین الحكومیین، إال أنھ لم یتم تقدیم معلومات حول الفروق بین التقدیرات األصلیة والمحدثة. .ج
  رات االقتراض والدین الحكومیین.ال، لم یتم تحدیث تقدی .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:

رًحا قدم شعما إذا كانت المراجعة نصف السنویة تشتمل على تقدیرات محدثة لالقتراض والدین، بما في ذلك تكوین الدین، لعام الموازنة أم ال، وھل ت 83یستفسر السؤال 
   للتحدیث أم ال.
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تراض تشتمل التقدیرات الرئیسیة التي تتعلق باالق  للتعرف على تفاصیل حول تقدیرات االقتراض والدین في مقترح الموازنة للسلطة التشریعیة. 13السؤال  ارجع إلى

  والدین على ما یلي:
 مقدار صافي االقتراض الجدید المطلوب أثناء عام الموازنة، •

  كومة المركزیة عند نھایة عام الموازنة،وإجمالي أعباء الدیون الملقاة على عاتق الح •

  ومدفوعات الفوائد على الدیون المعلقة لعام الموازنة. •
بتكوین الدین  تشتمل المعلومات األساسیة المتعلقة  للتعرف على تفاصیل حول التقدیرات المتعلقة بتكوین الدین في مقترح الموازنة للسلطة التشریعیة. 14ارجع إلى السؤال 

 على ما یلي:الحكومي 

   معدالت الفائدة على الدین؛ •

  وملف تعریف االستحقاق للدین، •
 وھل الدین محلي أم خارجي. •

 
لتقدیرات كل الفروق بین ا الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تشتمل المراجعة نصف السنویة على تقدیرات محدثة لالقتراض والدین، بما في ذلك تكوینھ، باإلضافة إلى شرح

روق، ویجب أن یشتمل الشرح على األقل على تقدیرات لكل الف  التي یتم تقدیمھا في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة (أو الموازنة المقررة) والتقدیرات المحدثة.المبدئیة 
ن، لكن ، یجب أن یتم تحدیث تقدیرات االقتراض والدیالختیار اإلجابة "ب" ویفضل أن یتم توفیر نقاش سردي، إال أنھ ال یكون مطلوًبا في حالة تقدیم تقدیرات لكل الفروق.

ویمكن أن یكون الشرح أكثر محدودیة، مثل توفیر نقاش سردي فقط للفروق أو التقدیرات بما یغطي  ال یتم تقدیم شرح إال لبعض الفروق بین التقدیرات األصلیة والمحدثة.
ري الخیار "د" یس لسنویة تشتمل على التقدیرات المحدثة، إال أنھ ال یتم توفیر شرح للمراجعات المنقحة.ویسري الخیار "ج" إذا كانت المراجعة نصف ا بعض الفروق فقط.

 إذا لم یتم تحدیث تقدیرات االقتراض والدین.
 

  تقریر نھایة العام
 

ن واحًدا لنھایة العام یوحد المعلومات المتعلقة بتحصیل اإلیرادات والدیفي كثیر من الدول، تصدر السلطة التنفیذیة تقریًرا  یعد تقریر نھایة العام وثیقة محاسبة رئیسیة.
ا وبالمثل، قد تكون تقاریر نھایة العام وثائق قائمة بذاتھ وفي الدول األخرى، تصدر الوحدات اإلداریة الفردیة تقاریرھا الخاصة بھا لنھایة العام. والنفقات للوحدات اإلداریة.

درجة وینبغي للتقاریر أن تغطي جمیع البنود الرئیسیة الم وشكل ھذا التقریر ھو أقل أھمیة من مضمونھ. ر، مثل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة.أو قد ُتدرج في وثائق أكب
تراضات قات واإلیرادات والدین واففي الموازنة، موضحة الفروق بین التقدیرات األصلیة (كما تم تعدیلھا من جانب السلطة التشریعیة خالل العام) والنتائج الفعلیة للنف

 كما یمكن أن تشتمل على بیان مالي كذلك. وینبغي أن تقوم ھذه التقاریر أیًضا بمراجعة معلومات األداء غیر المالیة وغیر ذلك من جھات السیاسة العامة. االقتصاد الكلي.
 

والعتباره متوفًرا للجمھور حسب  استخالص إجاباتھم من تقریر نھایة العام المتاح للجماھیر. )، ینبغي على الباحثین96إلى  84وألغراض اإلجابة على األسئلة التالیة (
إذا لم یتم اعتبار تقریر نھایة العام متاًحا للجمھور،  منھجیة مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من طرح تقریر نھایة العام بما ال یتجاوز عام واحد بعد نھایة العام المالي المعني.

 ا لمعاییر مسح الموازنة المفتوحة، یجب اختیار الخیار "د" لكل األسئلة المتعلقة بتقریر نھایة العام.وفقً 
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األحیان، تشیر في بعض و  التقدیرات األصلیة.تستفسر العدید من األسئلة المتعلقة بتقریر نھایة العام عما إذا كان قد تم تقدیم معلومات لمقارنة النتائج الفعلیة للعام المالي مع 
إذا لم   نفیذیة.موازنة للسلطة التالتقدیرات األصلیة إلى المستویات المقررة، وفي حاالت أخرى، یمكن أن تكون تلك التقدیرات ھي التقدیرات التي یتم تقدیمھا في مقترح ال

   لخیار "د" (ولیس الخیار "ھـ") سیكون الخیار المناسب لإلجابة على السؤال.یتم توفیر مقارنة في تقریر نھایة العامة، ولم تتم إتاحة أي تقدیرات أصلیة مطلًقا، فإن ا
 

 ج الفعلیة للنفقات؟یة) والنتائھل یعرض تقریر نھایة العام للفروق بین المستویات المقررة (بما في ذلك التغییرات التي تتم خالل العام والتي تعتمدھا السلطة التشریع. 84

 
 الفروق بین المستویات المقررة والنتائج الفعلیة لكل النفقات، باإلضافة إلى نقاش سردي.نعم، یتم عرض تقدیرات  .أ

 نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین المستویات المقررة والنتائج الفعلیة لكل النفقات، إال أنھ ال یتم تقدیم نقاش سردي. .ب
 فعلیة لبعض، ولیس كل النفقات.نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین المستویات المقررة والنتائج ال .ج
 ال، ال یتم عرض تقدیرات الفروق بین المستویات المقررة والنتائج الفعلیة للنفقات. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:
الفعلیة للعام أم ال، وھل ھذه التقدیرات مصحوبة بنقاش عما إذا كان تقریر نھایة العام یشتمل على تقدیرات للفروق بین المستویات المقررة والنفقات  84یستفسر السؤال 

   سردي أم ال.
 

یمكن اختیار  ردي.إلضافة إلى نقاش سالختیار اإلجابة "أ"، یجب أن یكون تقریر نھایة العام یعرض تقدیرات الفروق بین المستویات المقررة والنتائج الفعلیة لكل النفقات، با
یمكن اختیار الخیار "ج" إذا تم تقدیم تقدیرات للفروق لبعض، ولیس كل، النفقات، بغض  تقدیرات لكل النفقات، إال أنھ ال یتم تضمین نقاش سردي.الخیار "ب" إذا تم تقدیم 

  یمكن اختیار الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم تقدیرات للفروق في تقاریر نھایة العام. النظر عما إذا كان قد تم تضمین نقاش سردي أم ال.
 

 . ھل یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات للنفقات حسب أي من تصنیفات النفقات الثالثة (حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي والوظیفي)؟85

 
 نعم، یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات النفقات حسب تصنیفات النفقات الثالثة كلھا (حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي والوظیفي). .أ

 یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات النفقات حسب تصنیفین من تصنیفات النفقات الثالثة.نعم،  .ب
 نعم، یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات النفقات حسب تصنیف واحد فقط من تصنیفات النفقات الثالثة. .ج
 ال، ال یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات النفقات حسب أي من فئات تصنیف النفقات. .د
 أخرى (الرجاء التعلیق). ال ینطبق / .ه

 
 اإلرشادات:

الوظیفي، وعما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات النفقات في تقریر نھایة العام حسب أي من تصنیفات النفقات الثالثة، حسب التصنیف اإلداري واالقتصادي  85یستفسر السؤال 
تشیر الوحدة اإلداریة إلى من ینفق األموال، ویوضح  التصنیفات یجیب على سؤال مختلف:كل تصنیف من ھذه  أعاله. 5إلى  1والتي تم التعرض لھا في األسئلة من 

دة على عكس التصنیف حسب الوح التصنیف الوظیفي الغرض الذي یتم إنفاق األموال من أجلھ، ویعرض التصنیف االقتصادي األشیاء التي یتم إنفاق األموال علیھا.
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ھل المقارنات وتس ریًدا لكل دولة، تم وضع وتوحید التصنیفات الوظیفیة واالقتصادیة لموازنات الحكومات من جانب المؤسسات الدولیة.اإلداریة، والذي یمیل إلى أن یكون ف
  بین الدول من خالل االلتزام بھذه المعاییر للتصنیف الدولي.

"، یجب أن یتم الختیار الخیار "ب النفقات الثالثة لعامین على األقل بعد عام الموازنة. الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات النفقات حسب تصنیفات
یسري و الختیار الخیار "ب"، یجب أن یتم تقدیم تقدیرات النفقات حسب تصنیف واحد من التصنیفات الثالثة. تقدیم تقدیرات النفقات حسب اثنین من التصنیفات الثالثة.

 تم تقدیم تقدیرات النفقات حسب أي من التصنیفات الثالثة في تقریر نھایة العام.الخیار "د" إذا لم یكن ی
 

 ھل یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات النفقات للبرامج المفردة؟. 86

 
  نعم، یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات للبرامج تمثل كل النفقات. .أ

 النفقات على األقل، ولیس كلھا. نعم، یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات للبرامج تمثل ثلثي .ب
 نعم، یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات للبرامج تمثل أقل من ثلثي النفقات. .ج
 ال، ال یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات النفقات حسب أي من البرامج. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

وال یوجد تعریف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى یمكن أن   تقدیرات النفقات في تقریر نھایة العام حسب البرامج أم ال.عما إذا كان یتم تقدیم  86یستفسر السؤال 
ومع ذلك، ألغراض اإلجابة على االستبیان، ینبغي على الباحثین فھم مصطلح "برنامج" بالرجوع إلى أي مستوى للتفصیل أدنى الوحدة  یختلف من دولة إلى أخرى.

  داریة، مثل وزارة أو إدارة.اإل
 

(عادة ما یتم ترمیز ھذه  .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحیانا یشار لتفصیل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسیة:
 تنظیمھا حسب التصنیف اإلداري والوظیفي). البیانات في قاعدة بیانات اإلدارة المالیة، باتباع خریطة حسابات الموازنة، بحیث یمكن

 
العام  الختیار اإلجابة "ب"، یجب أن یقدم تقریر نھایة الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات النفقات لكل البرامج المفردة، والتي تمثل كل النفقات.

 .یسري الخیار "ج" إذا كان تقریر نھایة العام یقدم البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات فقط ى األقل، ولیس كلھا.النفقات للبرامج المفردة التي تمثل مًعا ثلثي النفقات عل
 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم النفقات حسب البرنامج في تقریر نھایة العام.
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 (بما في ذلك التغییرات التي تتم خالل العام والتي تعتمدھا السلطة التشریعیة) والنتائج الفعلیة لإلیرادات؟ھل یعرض تقریر نھایة العام الفروق بین المستویات المقررة . 87

 
 نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین المستویات المقررة والنتائج الفعلیة لكل اإلیرادات، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ

 رة والنتائج الفعلیة لكل اإلیرادات، إال أنھ ال یتم تقدیم نقاش سردي.نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین المستویات المقر .ب
 نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین المستویات المقررة والنتائج الفعلیة لبعض، ولیس كل اإلیرادات. .ج
 ال، ال یتم عرض تقدیرات الفروق بین المستویات المقررة والنتائج الفعلیة لإلیرادات. .د
 الرجاء التعلیق).ال ینطبق / أخرى ( .ه

 
 اإلرشادات:

ة بنقاش ت مصحوبعما إذا كان تقریر نھایة العام یشتمل على تقدیرات للفروق بین المستویات المقررة واإلیرادات الفعلیة للعام أم ال، وھل ھذه التقدیرا 87یستفسر السؤال 
   سردي أم ال.

 
مكن ی تقدیرات الفروق بین المستویات المقررة والنتائج الفعلیة لكل اإلیرادات، باإلضافة إلى نقاش سردي. الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن یكون تقریر نھایة العام یعرض

یمكن اختیار الخیار "ج" إذا تم تقدیم تقدیرات للفروق لبعض، ولیس كل،  اختیار الخیار "ب" إذا تم تقدیم تقدیرات لكل اإلیرادات، إال أنھ ال یتم تضمین نقاش سردي.
  یمكن اختیار الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم تقدیرات للفروق في تقاریر نھایة العام. اإلیرادات، بغض النظر عما إذا كان قد تم تضمین نقاش سردي أم ال.

 
 ھل یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات اإلیرادات حسب الفئة (مثل اإلیرادات الضریبیة أو اإلیرادات غیر الضریبیة)؟. 88

 
 م، یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات اإلیرادات حسب الفئة.نع .أ

 ال، ال یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات اإلیرادات حسب أي من الفئات. .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج

 
 اإلرشادات:

"الفئة"، أي، ھل یتم عرض المصادر الضریبیة وغیر الضریبیة لإلیرادات بشكل عما إذا كان یتم تقدیم تقدیرات اإلیرادات في تقریر نھایة العام حسب  88یستفسر السؤال 
 منفصل أم ال.

 
 الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات لإلیرادات حسب الفئة.
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 ھل یقدم تقریر نھایة العام المصادر المفردة لإلیرادات؟ .89

 
 المصادر المفردة لإلیرادات الفعلیة التي تمثل كل اإلیرادات.نعم، یقدم تقریر نھایة العام  .أ

  نعم، یقدم تقریر نھایة العام المصادر المفردة لإلیرادات التي تمثل ثلثي اإلیرادات على األقل، ولیس كلھا. .ب
  نعم، یقدم تقریر نھایة العام المصادر المفردة لإلیرادات التي تمثل أقل من ثلثي اإلیرادات كلھا. .ج
 ال یقدم تقریر نھایة العام المصادر المفردة لإلیرادات. ال، .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

 یسري ھذا السؤال على اإلیرادات الضریبیة وغیر الضریبیة. عما إذا كان یتم تقدیم المصادر المفردة لإلیرادات في تقریر نھایة العام. 89یستفسر السؤال 
 

الختیار الخیار "ب"، یجب أن یقدم تقریر نھایة العام  "أ"، یجب أن یقدم تقریر نھایة العام كل مصادر اإلیرادات بشكل مفرد، والتي تمثل كل اإلیرادات. الختیار الخیار
مثل أقل ام یقدم تقدیرات اإلیرادات المفردة التي تیسري الخیار "ج" إذا كان تقریر نھایة الع المصادر المفردة لإلیرادات التي تمثل مًعا ثلثي النفقات على األقل، ولیس كلھا.

 یسري الخیار "د" إذا لم یكن یتم تقدیم مصادر اإلیرادات المفردة في تقریر نھایة العام. من ثلثي اإلیرادات.
 

  الدین، للعام المالي والنتائج الفعلیة لھذا العام؟ھل یعرض تقریر نھایة العام الفروق بین التقدیرات األصلیة لالقتراض والدین الحكومیین، بما في ذلك تكوین . 90
 

 قاش سردي.ضافة إلى ننعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین كل التقدیرات األصلیة لالقتراض والدین الحكومیین للعام المالي والنتائج الفعلیة لھذا العام، باإل .أ
ض والدین الحكومیین للعام المالي والنتائج الفعلیة لھذا العام، إال أنھ ال یتم تضمین نقاش نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین كل التقدیرات األصلیة لالقترا .ب

 سردي.
  عام.نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین بعض ولیس كل التقدیرات األصلیة لالقتراض والدین الحكومیین للعام المالي والنتائج الفعلیة لھذا ال .ج
 رات األصلیة لالقتراض والدین الحكومیین للعام المالي والنتائج الفعلیة لھذا العام.ال، ال یتم عرض الفروق بین التقدی .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

والدین، بما في  یتعلق باالقتراضعما إذا كان تقریر نھایة العام یشتمل على تقدیرات للفروق بین التقدیرات األصلیة والنتائج الفعلیة للعام المالي فیما  90یستفسر السؤال 
  ذلك تكوین الدین، أم ال، وھل ھذه التقدیرات تكون مصحوبة بنقاش سردي أم ال.

 
تراض تشتمل التقدیرات الرئیسیة التي تتعلق باالق  للتعرف على تفاصیل حول تقدیرات االقتراض والدین في مقترح الموازنة للسلطة التشریعیة. 13ارجع إلى السؤال 

  دین على ما یلي:وال
 مقدار صافي االقتراض الجدید المطلوب أثناء عام الموازنة، •
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  وإجمالي أعباء الدیون الملقاة على عاتق الحكومة المركزیة عند نھایة عام الموازنة، •

  ومدفوعات الفوائد على الدیون المعلقة لعام الموازنة. •
 

بتكوین الدین  تشتمل المعلومات األساسیة المتعلقة  المتعلقة بتكوین الدین في مقترح الموازنة للسلطة التشریعیة.للتعرف على تفاصیل حول التقدیرات  14ارجع إلى السؤال 
 الحكومي على ما یلي:

   معدالت الفائدة على الدین؛ •

  وملف تعریف االستحقاق للدین، •
 وھل الدین محلي أم خارجي. •

 
العام على تقدیرات للفروق بین التقدیرات األصلیة لالقتراض والدین، بما في ذلك تكوین الدین، للعام المالي والنتائج الفعلیة الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن یشتمل تقریر نھایة 

للعام المالي  ینالختیار اإلجابة "ب"، یجب أن یعرض تقریر نھایة العام تقدیرات للفروق بین كل التقدیرات األصلیة لالقتراض والد لھذا العام، بما في ذلك نقاش سردي.
یمكن اختیار الخیار "ج" إذا تم تضمین تقدیرات الفروق بین بعض ولیس كل التقدیرات األصلیة لالقتراض  والنتائج الفعلیة لھذا العام، إال أنھ ال یشتمل على نقاش سردي.

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم تقدیرات الفروق.  أم ال. والدین للعام المالي والنتائج الفعلیة لھذا العام، بغض النظر عما إذا تم تضمین نقاش سردي
 
 

 ھل یعرض تقریر نھایة العام الفروق بین توقعات االقتصاد الكلي األصلیة للعام المالي والنتائج الفعلیة لھذا العام؟. 91

 
 والنتائج الفعلیة لھذا العام، باإلضافة إلى نقاش سردي. نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین كل االفتراضات األصلیة لالقتصاد الكلي للعام المالي .أ

 ردي.ضمین نقاش سنعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین كل افتراضات االقتصاد الكلي األصلیة للعام المالي والنتائج الفعلیة لھذا العام، إال أنھ ال یتم ت .ب
  الكلي األصلیة للعام المالي والنتائج الفعلیة لھذا العام. نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین بعض ولیس كل افتراضات االقتصاد .ج
 ال، ال یتم عرض الفروق بین افتراضات االقتصاد الكلي األصلیة للعام المالي والنتائج الفعلیة لھذا العام. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:
على تقدیرات للفروق بین توقعات االقتصاد الكلي األصلیة للعام المالي والنتائج الفعلیة لھذا العام أم ال، وھل ھذه  عما إذا كان تقریر نھایة العام یشتمل 91یستفسر السؤال 

  التقدیرات مصحوبة بنقاش سردي أم ال.
 

ات تشتمل المكونات األساسیة على تقدیر  للتعرف على مكونات توقعات االقتصاد الكلي التي یتم عرضھا في مقترح الموازنة للسلطة التشریعیة. 15ارجع إلى السؤال 
ط، الكلي األخرى، مثل سعر النفلمستویات إجمالي الناتج المحلي االسمیة ومعدل التضخم ونمو إجمالي الناتج المحلي ومعدالت الفائدة، رغم أن أھمیة افتراضات االقتصاد 

 یمكن أن تختلف من دولة إلى دولة.
 

لك ذمل تقریر نھایة العام على تقدیرات للفروق بین افتراضات االقتصاد الكلي األصلیة للعام المالي والنتائج الفعلیة لھذا العام، بما في الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن یشت
علیة لھذا العام، ي والنتائج الفالختیار اإلجابة "ب"، یجب أن یعرض تقریر نھایة العام تقدیرات للفروق بین كل افتراضات االقتصاد الكلي األصلیة للعام المال نقاش سردي.
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یمكن اختیار الخیار "ج" إذا تم تضمین تقدیرات الفروق بین بعض ولیس كل افتراضات االقتصاد الكلي األصلیة للعام المالي والنتائج  إال أنھ ال یشتمل على نقاش سردي.
 خیار "د" إذا لم یتم تقدیم تقدیرات الفروق.یسري ال  الفعلیة لھذا العام، بغض النظر عما إذا تم تضمین نقاش سردي أم ال.

 
 ھل یعرض تقریر نھایة العام الفروق بین التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالمدخالت والنتائج الفعلیة؟ .92

 
 والنتائج الفعلیة، باإلضافة إلى نقاش سردي.نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین كل التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالمدخالت  .أ

 قاش سردي.تضمین ن نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین كل التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالمدخالت والنتائج الفعلیة، إال أنھ ال یتم .ب
 غیر المالیة المتعلقة بالمدخالت والنتائج الفعلیة.نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین بعض ولیس كل التقدیرات األصلیة للبیانات  .ج
 ال، ال یتم عرض تقدیرات الفروق بین التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالمدخالت والنتائج الفعلیة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

یشتمل على تقدیرات للفروق بین التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالمدخالت والنتائج الفعلیة لھذا العام أم عما إذا كان تقریر نھایة العام  92یستفسر السؤال 
  ال، وھل ھذه التقدیرات مصحوبة بنقاش سردي أم ال.

 
 مقترح الموازنة للسلطة التشریعیة. للتعرف على البیانات غیر المالیة المتعلقة بالمدخالت التي یتم تضمینھا في 49ارجع إلى السؤال 

 
الفعلیة، بما في ذلك  بالمدخالت والنتائج الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن یشتمل تقریر نھایة العام على تقدیرات للفروق بین كل التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة

العام على تقدیرات للفروق بین كل التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالمدخالت والنتائج  الختیار اإلجابة "ب"، یجب أن یشتمل تقریر نھایة نقاش سردي.
یمكن اختیار الخیار "ج" إذا تم تضمین تقدیرات الفروق بین بعض ولیس كل التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة  الفعلیة، إال أنھ ال یشتمل على نقاش سردي.

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم تقدیرات الفروق. بالمدخالت والنتائج الفعلیة، بغض النظر عما إذا تم تضمین نقاش سردي أم ال.
 
 
 
 
 
 
 
 

  ھل یعرض تقریر نھایة العام الفروق بین التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالنتائج والنتائج الفعلیة؟. 93
 

 عرض تقدیرات الفروق بین كل التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالمدخالت والنتائج الفعلیة، باإلضافة إلى نقاش سردي. نعم، یتم .أ
 نقاش سردي. نتضمینعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین كل التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالنتائج والنتائج الفعلیة، إال أنھ ال یتم  .ب
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 نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین بعض ولیس كل التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالنتائج والنتائج الفعلیة. .ج
 ال، ال یتم عرض تقدیرات الفروق بین التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالنتائج والنتائج الفعلیة. .د
 (الرجاء التعلیق). ال ینطبق / أخرى .ه
 

 اإلرشادات:
لفعلیة لھذا العام أم ال، اعما إذا كان تقریر نھایة العام یشتمل على تقدیرات للفروق بین التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالنتائج والنتائج  93یستفسر السؤال 

البیانات غیر المالیة حول النتائج على بیانات حول المخرجات والنتائج، ولیس حول المدخالت (والتي یتم یمكن أن تشتمل  وھل ھذه التقدیرات مصحوبة بنقاش سردي أم ال.
   ).92التعامل معھا في السؤال 

 
 للتعرف على البیانات غیر المالیة المتعلقة بالنتائج التي یتم تضمینھا في مقترح الموازنة للسلطة التشریعیة. 50ارجع إلى السؤال 

 
الفعلیة، بما في ذلك  بالنتائج والنتائج الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن یشتمل تقریر نھایة العام على تقدیرات للفروق بین كل التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة

ائج الفعلیة، قدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالنتائج والنتالختیار اإلجابة "ب"، یجب أن یشتمل تقریر نھایة العام على تقدیرات للفروق بین كل الت نقاش سردي.
یمكن اختیار الخیار "ج" إذا تم تضمین تقدیرات الفروق بین بعض ولیس كل التقدیرات األصلیة للبیانات غیر المالیة المتعلقة بالنتائج  إال أنھ ال یشتمل على نقاش سردي.

 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم تقدیرات الفروق.  عما إذا تم تضمین نقاش سردي أم ال.والنتائج الفعلیة، بغض النظر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حرماًنا األكثر  ر الفائدة للفئاتھل یقدم تقریر نھایة العام الفروق بین مستوى األموال المقررة للسیاسات (المقترحات الجدیدة والسیاسات الحالیة) والتي تھدف إلى توفی. 94
 في الدولة بشكل مباشر والنتائج الفعلیة؟

 
شر والنتائج الفعلیة، ل مبانعم، یتم تقدیم تقدیرات الفروق بین المستوى المقرر لكل السیاسات التي تھدف إلى توفیر الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في الدولة بشك .أ

 باإلضافة إلى نقاش سردي.
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المستوى المقرر لكل السیاسات التي تھدف إلى توفیر الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في الدولة بشكل مباشر والنتائج الفعلیة، إال  نعم، یتم تقدیم تقدیرات الفروق بین .ب
 أنھ ال یتم تقدیم نقاش سردي.

كل مباشر والنتائج األكثر حرماًنا في الدولة بشنعم، یتم تقدیم تقدیرات الفروق بین المستوى المقرر لبعض ولیس كل السیاسات التي تھدف إلى توفیر الفائدة للفئات  .ج
  الفعلیة.

 النتائج الفعلیة.مباشر وال، ال یتم تقدیم تقدیرات الفروق بین المستوى المقرر للسیاسات التي تھدف إلى توفیر الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في الدولة بشكل  .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

ات األكثر ئعما إذا كان تقریر نھایة العام یشتمل على تقدیرات للفروق بین المستوى المقرر من األموال للسیاسات التي تھدف إلى توفیر الفائدة للف 94السؤال  یستفسر
  حرماًنا في الدولة بشكل مباشر والنتائج الفعلیة للعام، وھل ھذه التقدیرات مصحوبة بنقاش سردي أم ال.

 
  للحصول على المساعدة للفئات األكثر حرماًنا في مقترح الموازنة للسلطة التشریعیة. 52سؤال ارجع إلى ال

 
ًنا في الدولة للفئات األكثر حرما الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات الفروق بین المستوى المقرر لكل السیاسات التي تھدف إلى توفیر الفائدة

الختیار اإلجابة "ب"، یجب أن یقدم تقریر نھایة العام تقدیرات الفروق بین المستوى المقرر لكل السیاسات التي تھدف إلى  لفعلیة، باإلضافة إلى نقاش سردي.والنتائج ا
ن المستوى ار "ج" إذا تم تضمین تقدیرات الفروق بییمكن اختیار الخی توفیر الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في الدولة والنتائج الفعلیة، إال أنھ ال یشتمل على نقاش سردي.

 اش سردي أم ال.كان یتم تضمین نقالمقرر لبعض ولیس كل السیاسات التي تھدف إلى توفیر الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في الدولة والنتائج الفعلیة، بغض النظر عما إذا 
 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم تقدیرات الفروق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھل یعرض تقریر نھایة العام الفروق بین التقدیرات األصلیة لألموال خارج الموازنة والنتائج الفعلیة؟. 95

 
 نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین كل التقدیرات األصلیة لألموال خارج الموازنة والنتائج الفعلیة، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ

 كل التقدیرات األصلیة لألموال خارج الموازنة والنتائج الفعلیة، إال أنھ ال یتم تضمین نقاش سردي. نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین .ب
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  نعم، یتم عرض تقدیرات الفروق بین بعض ولیس كل التقدیرات األصلیة لألموال خارج الموازنة والنتائج الفعلیة. .ج
 خارج الموازنة والنتائج الفعلیة. ال، ال یتم عرض تقدیرات الفروق بین التقدیرات األصلیة لألموال .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه
 

 اإلرشادات:
وھل ھذه  م أم ال،عما إذا كان تقریر نھایة العام یشتمل على تقدیرات للفروق بین التقدیرات األصلیة لألموال خارج الموازنة والنتائج الفعلیة لھذا العا 95یستفسر السؤال 

  بنقاش سردي أم ال.التقدیرات مصحوبة 
 

   للتعرف على تقدیرات األموال خارج الموازنة التي یتم عرضھا في مقترح الموازنة للسلطة التشریعیة. 33ارجع إلى السؤال 
 

 قاش سردي.تائج الفعلیة، بما في ذلك نالختیار اإلجابة "أ"، یجب أن یشتمل تقریر نھایة العام على تقدیرات للفروق بین كل التقدیرات األصلیة لألموال خارج الموازنة والن
تمل على ج الفعلیة، إال أنھ ال یشالختیار اإلجابة "ب"، یجب أن یشتمل تقریر نھایة العام على تقدیرات للفروق بین كل التقدیرات األصلیة لألموال خارج الموازنة والنتائ

ین بعض ولیس كل التقدیرات األصلیة لألموال خارج الموازنة والنتائج الفعلیة، بغض النظر عما إذا یمكن اختیار الخیار "ج" إذا تم تضمین تقدیرات الفروق ب نقاش سردي.
 یسري الخیار "د" إذا لم یتم تقدیم تقدیرات الفروق. تم تضمین نقاش سردي أم ال.

 
 ھل یتم تضمین بیان مالي كجزء من تقریر نھایة العام أو یتم إصداره كتقریر منفصل؟ .96

 
  یتم تضمین بیان مالي كجزء من تقریر نھایة العام أو یتم إصداره كتقریر منفصل.نعم،  .أ

 ال، ال یتم تضمین بیان مالي كجزء من تقریر نھایة العام وال یتم إصداره كتقریر منفصل. .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج
 

 اإلرشادات:

ویمكن أن یشتمل البیان المالي على بعض أو كل من  من تقریر نھایة العام أو یتم إصداره كتقریر منفصل. عما إذا كان یتم تضمین بیان مالي كجزء 96یستفسر السؤال 
یلزم أن تتم مراجعة البیان المالي ذي  الألغراض اإلجابة على ھذا السؤال،  بیان التدفق النقدي وبیان التشغیل والموازنة ومالحظات حول المحاسبة. العناصر التالیة:

" 2013لالطالع على مثال لبیان مالي، یرجى االطالع على الوثیقة "البیانات المالیة لحكومة نیوزیالندا لعام  الصلة.
)http://www.treasury.govt.nz/government/financialstatements/yearend/jun13/fsgnz-year-jun13.pdf.( 

 
 الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن یتم تضمین بیان مالي في تقریر نھایة العام أو أن یتم إصداره كتقریر منفصل.

 تقریر المراجعة
 

ویلعب جھاز الرقابة  شرعیة وقانونیة اإلدارة المالیة والمحاسبة للحكومة.) في دولة ما، إلى تقییم SAIیھدف تقریر المراجعة، الذي یصدر عن جھاز الرقابة األعلى (
في دوره الرقابي إلشراف السلطة التنفیذیة على األموال العام، یؤدي جھاز الرقابة األعلى  األعلى دوًرا ھاًما في محاسبة السلطة التنفیذیة أمام السلطة التشریعیة والجمھور.

ع العام أو المراج وتشتمل بعض األسماء التي یعرف بھا جھاز الرقابة األعلى على ما یلي: ت المالیة أو المتعلقة باالمتثال أو المتعلقة باألداء.في كثیر من الدول المراجعا

http://www.treasury.govt.nz/government/financialstatements/yearend/jun13/fsgnz-year-jun13.pdf
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بمجالس المراجعة أو محاكم أو غرف وأحیاًنا ما تعرف أجھزة الرقابة العلیا ذات الھیاكل "الكلیة"  مراقب النفقات والمراجع العام أو المراقب العام أو مفتش الدولة.
 الحسابات أو لجان المراجعة.

 
وتعرف ھذه المراجعات في بعض األحیان باسم "التصدیق على حسابات  في نھایة كل عام مالي، یقوم جھاز الرقابة األعلى بإجراء مراجعة سنویة للحسابات الختامیة.

-http://internationalbudget.org/wp)) (1( 16المراجعة (الفصل السادس، القسم إعالن لیما للمبادئ التوجیھیة بشأن مبادئ  الحكومة".
content/uploads/LimaDeclaration.pdf وبحسب أفضل الممارسات لمنظمة التعاون  للجمھور.) والتي توضح أنھ ینبغي نشر تقریر المراجع السنوي وتوفیره

)، ینبغي أن یكمل جھاز الرقابة األعلى ھذه المراجعات في غضون ستة أشھر بعد نھایة عام الموازنة للوحدات اإلداریة (أي الوزارات أو OECDاالقتصادي والتنمیة (
  اإلدارات أو الھیئات).

 
والعتباره متوفًرا للجمھور حسب  )، ینبغي على الباحثین استخالص إجاباتھم من تقریر المراجعة المتاح للجماھیر.102إلى  97وألغراض اإلجابة على األسئلة التالیة (

لمراجعة متاًحا إذا لم یكن یتم اعتبار أن تقریر ا شھًرا بعد نھایة العام المالي المعني. 18منھجیة مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من طرح تقریر المراجعة بما ال یتجاوز 
 للجمھور، وفًقا لمعاییر مسح الموازنة المفتوحة، یجب اختیار الخیار "د" لكل األسئلة المتعلقة بتقریر المراجعة.

 
 ھا للجماھیر؟) بتنفیذھا وإتاحتSAI. ما أنواع المراجعات (مراجعات االمتثال، أو المراجعات المالیة، أو مراجعات األداء) التي قام جھاز الرقابة األعلى (97

 
 ) بتنفیذ كل أنواع المراجعات (مراجعات االمتثال، أو المراجعات المالیة، أو مراجعات األداء) مع إتاحتھا للجماھیر.SAIقام جھاز الرقابة األعلى ( .أ

 ) بتنفیذ نوعین من أنواع المراجعات الثالثة وأتاحھما للجماھیر.SAIقام جھاز الرقابة األعلى ( .ب
 ) بتنفیذ نوع واحد من أنواع المراجعات الثالثة وأتاحھ للجماھیر.SAIاألعلى ( قام جھاز الرقابة .ج
 ) بتنفیذ أي نوع من أنواع المراجعات الثالثة ولم یقم بإتاحتھا للجماھیر.SAIلم یقم جھاز الرقابة األعلى ( .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

 وھناك ثالثة أنواع أساسیة من المراجعات:  التي یقوم جھاز الرقابة األعلى بتنفیذھا. عن أنواع المراجعات 97یستفسر السؤال 
دقة المعلومات المالیة للكیان (أي خلوھا من األخطاء أو االحتیال) مع تقدیمھا بما یتوافق مع إطار عمل التقاریر المالیة  المراجعات المالیة والتي تھدف إلى تقریر •

) للحصول على المزید من ISSAI 200 )http://www.issai.org/media/12947/issai_200_e.pdfیمكنك االطالع على  والتنظیم الساري.
 التفاصیل.

 ISSAI 400یمكنك االطالع على  ذات الصلة. التي تنظر في المدى الذي تم االلتزام من خاللھ باللوائح واإلجراءات مراجعات االمتثال •
)http://www.issai.org/media/12955/issai_400_e.pdf.للحصول على المزید من التفاصیل (  

 ISSAI 300یمكنك االطالع على  لكفاءة والفعالیة.بمبادئ االقتصاد وا مراجعة األداء التي تقیم ما إذا كانت األنشطة تلتزم •
)http://www.issai.org/media/12951/issai_300_e.pdf.للحصول على المزید من التفاصیل (  

في بعض الدول، تحدد  مراجعات األداء، والتي غالًبا ال تحدث إال بعد االتفاق على إطار عمل لألداء.وتعد المراجعات المالیة ومراجعات االمتثال أكثر شیوًعا من 
 مسؤولیات جھاز الرقابة األعلى نوع المراجعة التي یمكن أن یقوم بھا.

 

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/LimaDeclaration.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/LimaDeclaration.pdf
http://www.issai.org/media/12947/issai_200_e.pdf
http://www.issai.org/media/12947/issai_200_e.pdf
http://www.issai.org/media/12955/issai_400_e.pdf
http://www.issai.org/media/12955/issai_400_e.pdf
http://www.issai.org/media/12951/issai_300_e.pdf
http://www.issai.org/media/12951/issai_300_e.pdf
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مع إتاحتھا كلھا  -المتثال والمراجعات المالیة ومراجعات األداء مراجعات ا -الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن یكون جھاز الرقابة األعلى قد قام بتنفیذ كل أنواع المراجعات 
 كان جھاز الرقابة األعلى قدویمكن اختیار اإلجابة "ب" إذا قام جھاز الرقابة األعلى بإجراء نوعین من أنواع المراجعة الثالثة، بینما یتم اختیار الخیار "ج" إذا  للجماھیر.

  ویسري الخیار "د" إذا لم یقم جھاز الرقابة األعلى بتنفیذ أي نوع من أنواع المراجعات الثالثة ولم یقم بإتاحتھا للجماھیر. عات.قام بإجراء نوع واحد فقط من المراج
 

 ) التي تمت مراجعتھا؟SAIما النسبة المئویة للنفقات في نطاق مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى (. 98
 

 جھاز الرقابة األعلى.تمت مراجعة كل النفقات في نطاق مسؤولیة  .أ
 تمت مراجعة النفقات التي تمثل على األقل ثلثي، ولیس كل، النفقات في نطاق مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى. .ب
  تمت مراجعة النفقات التي تمثل أقل من ثلثي النفقات في نطاق مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى. .ج
 لم تتم مراجعة أي نفقات. .د
 لتعلیق).ال ینطبق / أخرى (الرجاء ا .ه

 
 اإلرشادات:

) حیث یستفسر عن النسبة المئویة التي تمت مراجعتھا من النفقات الموجودة في نطاق SAIعلى تغطیة المراجعات التي یقوم بھا جھاز الرقابة األعلى ( 98یركز السؤال 
   مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى.

 
ویجب أن یتم أخذ النفقات المتعلقة بموازنة الحكومة المركزیة (الوزارات واإلدارات والوكاالت) والتي  التشریع.ویتم تحدید مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى في الغالب في 

وباإلضافة إلى ذلك،  لمراجعات األموال خارج الموازنة). 99(یتعرض السؤال  تكون ضمن نطاق مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى فقط في االعتبار ألغراض ھذا السؤال.
وكذلك، باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى  ا السؤال ال یسري على "البرامج السریة" (على سبیل المثال، النفقات السریة المتعلقة باألمن).فإن ھذ

   ا عند اإلجابة على ھذا السؤال.تشتمل على السلطة لالعتماد على الجھات الخارجیة إلجراء بعض المراجعات، فإن تلك المراجعات ترقى ألن یتم تضمینھ
 

ویجب أال یتم وضع مراجعات األداء في  یمكن أن یتم وضع المراجعات المالیة ومراجعات االمتثال، أو خلیط منھما مًعا، في االعتبار ألغراض اإلجابة على ھذا السؤال.
  االعتبار ألغراض اإلجابة على ھذا السؤال.

 
تسري اإلجابة "ب" في حالة مراجعة على األقل ثلثي، ولیس  ون كل النفقات في نطاق مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى قد تمت مراجعتھا.الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تك

اق مسؤولیة في نطوتكون اإلجابة "ج" مناسبة عندما تكون قد تمت راجعة النفقات التي تمثل أقل من ثلثي النفقات  كل، النفقات في نطاق مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى.
 ویسري الخیار "د" عندما ال تتم مراجعة أي نفقات. جھاز الرقابة األعلى.
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 ) التي تمت مراجعتھا؟SAIما النسبة المئویة لألموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى (. 99

 
  الرقابة األعلى.تمت مراجعة كل األموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولیة جھاز  .أ

 .ھاز الرقابة األعلىتمت مراجعة األموال خارج الموازنة التي تمثل على األقل ثلثي، ولیس كل، النفقات المقترنة باألموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولیة ج .ب
 في نطاق مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى. تمت مراجعة األموال خارج الموازنة التي تمثل أقل من ثلثي النفقات المقترنة باألموال خارج الموازنة .ج
 لم تتم مراجعة أي أموال خارج الموازنة. .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

األعلى التي تمت على مراجعات األموال خارج الموازنة، حیث یستفسر عن النسبة المئویة لألموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولیة جھاز الرقابة  99یركز السؤال 
كومیة ثل البرامج الحھذه األموال، بالرغم أنھا من الناحیة الفنیة خارج الموازنة، تكون حكومیة بطبیعتھا، وبالتالي ینبغي أن تخضع لنفس اشتراط المراجعة م مراجعتھا.
  األخرى.

 
أخذ النفقات المتعلقة باألموال خارج الموازنة والتي تكون ضمن نطاق مسؤولیة جھاز ویجب أن یتم  ویتم تحدید مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى في الغالب في التشریع.

وكذلك، باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت مسؤولیة جھاز  لمراجعات موازنة الحكومة المركزیة). 98(یتعرض السؤال  الرقابة األعلى فقط في االعتبار ألغراض ھذا السؤال.
   ة لالعتماد على الجھات الخارجیة إلجراء بعض المراجعات، فإن تلك المراجعات ترقى ألن یتم تضمینھا عند اإلجابة على ھذا السؤال.الرقابة األعلى تشتمل على السلط

 
تمت مراجعة األموال  ویسري االختیار "ب" إذا الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تكون كل األموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى قد تمت مراجعتھا.

 ویسري االختیار "ج" إذا تمت خارج الموازنة التي تمثل على األقل ثلثي، ولیس كل، النفقات المقترنة باألموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى.
یسري الخیار "د" إذا لم یتم  لموازنة في نطاق مسؤولیة جھاز الرقابة األعلى.مراجعة األموال خارج الموازنة التي تمثل أقل من ثلثي النفقات المقترنة باألموال خارج ا

   تحدیث األموال خارج الموازنة.
 
 ) على ملخص تنفیذي؟SAIھل یشتمل تقریر (تقاریر) المراجعة السنویة الذي یتم تجھیزه من خالل جھاز الرقابة األعلى ( .100 
 

 السنویة على ملخص تنفیذي واحد أو أكثر لتلخیص محتویات التقریر.نعم، یشتمل تقریر (تقاریر) المراجعة  .أ
 ال، ال یشتمل تقریر (تقاریر) المراجعة السنویة على ملخص تنفیذي. .ب
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ج

 
 اإلرشادات:

أن یكون تقریر المراجعة وثیقة فنیة إلى حد ما، ویمكن أن یساعد ویمكن  عما إذا كان تقریر المراجعة السنوي یشتمل على ملخص تنفیذي أم ال. 100یستفسر السؤال 
 الملخص التنفیذي لنتیجة التقریر في جعلھ سھل الوصول لوسائل اإلعالم والجمھور.
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  الختیار الخیار "أ"، یجب أن یشتمل تقریر المراجعة السنویة على ملخص تنفیذي واحد على األقل لتلخیص محتویات التقریر.
 

إجراء  إلى اتخاذ ل تتیح السلطة التنفیذیة للجمھور تقریًرا بشأن الخطوات التي اتخذتھا للتعامل مع توصیات المراجعة حول النتائج التي تشیر إلى الحاجةھ .101
 تصحیحي.

 
 نعم، تصدر السلطة التنفیذیة تقریًرا للجمھور حول الخطوات التي تم اتخاذھا للتعامل مع نتائج المراجعة. .أ

 تصدر السلطة التنفیذیة تقریًرا للجمھور حول أغلب نتائج المراجعة.نعم،  .ب
 نعم، تصدر السلطة التنفیذیة تقریًرا للجمھور حول بعض نتائج المراجعة. .ج
 ال، ال تصدر السلطة التنفیذیة تقریًرا للجمھور حول الخطوات التي تم اتخاذھا للتعامل مع نتائج المراجعة. .د
 التعلیق).ال ینطبق / أخرى (الرجاء  .ه

 
 اإلرشادات:

لغرض وا عما إذا كانت السلطة التنفیذیة توفر للجمھور تقریًرا بشأن الخطوات التي اتخذتھا للتعامل مع توصیات المراجعة لجھاز الرقابة األعلى. 101یستفسر السؤال 
یعتمد مدى و عل الحكومة مسؤولة عن ھذا التنفیذ وكذلك عن تحسینھ في المستقبل.المطلق للمراجعة ھو التحقق من أنھ تم تنفیذ الموازنة بطریقة تتفق مع القانون الحالي وج

 من مراجعاتھ. تحقیق المراجعات لھذا الغرض األخیر على ما إذا كان ھناك متابعة كافیة وفي الوقت المناسب بشأن توصیات جھاز الرقابة األعلى والنابعة
 

جب أن الختیار الخیار "ب"، ی فیذیة تصدر تقریًرا للجمھور حول الخطوات التي تم اتخاذھا للتعامل مع كل نتائج المراجعة.الختیار الخیار "أ"، یجب أن تكون السلطة التن
لتنفیذیة ا یسري الخیار "ج" إذا كانت السلطة تكون السلطة التنفیذیة تصدر تقریًرا للجمھور حول الخطوات التي تم اتخاذھا للتعامل مع أغلب، ولیس كل، نتائج المراجعة.

یسري الخیار "د" إذا كانت السلطة التنفیذیة ال تصدر تقریًرا للجمھور على  تصدر تقریًرا للجمھور حول الخطوات التي تم اتخاذھا للتعامل مع بعض نتائج المراجعة فقط.
  اإلطالق حول الخطوات التي تم اتخاذھا للتعامل مع نتائج المراجعة.

 
 األعلى أو السلطة التشریعیة للجمھور تقریًرا لتتبع اإلجراءات التي اتخذتھا السلطة التنفیذیة للتعامل مع توصیات المراجعة؟ ھل یصدر جھاز الرقابة .102
 
 عة.المراجیات نعم، یصدر جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشریعیة تقریًرا للجمھور حول الخطوات التي اتخذتھا السلطة التنفیذیة للتعامل مع كل توص .أ

 نعم، یصدر جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشریعیة تقریًرا للجمھور حول أغلب نتائج المراجعة. .ب
 نعم، یصدر جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشریعیة تقریًرا للجمھور حول بعض نتائج المراجعة. .ج
 ور حول الخطوات التي اتخذتھا السلطة التنفیذیة للتعامل مع توصیات المراجعة.ال، ال یصدر جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشریعیة تقریًرا للجمھ .د
 ال ینطبق / أخرى (الرجاء التعلیق). .ه

 
 اإلرشادات:

وبعد  ة.توصیات المراجععما إذا كان جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشریعیة یقومون بتتبع اإلجراءات التي اتخذتھا السلطة التنفیذیة للتعامل مع  102یستفسر السؤال 
 المراجعة. للتعامل مع نتائجمناقشة نتائج وتوصیات المراجعة والتحقق منھا من خالل السلطة التشریعیة، یطلب من السلطة التنفیذیة بشكل طبیعي اتخاذ إجراءات محددة 

التقاریر  وباإلضافة إلى خذتھا السلطة التنفیذیة للتعامل مع توصیات المراجعة.وألغراض المحاسبة، یلزم أن یتم إبالغ الجماھیر بحالة تلك اإلجراءات، والخطوات التي ات
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 : دور وفعالیة مؤسسات الرقابة في عملیة الموازنة 4القسم 
 

 مقدمة: 

طة التنفیذیة طوال عملیة الموازنة. تعمل بعض األسئلة أیًضا على تقییم مدى االستفادة من الفرص q تم تصمیم األسئلة في ھذا القسم للوصول إلى الشروط والفرص الالزمة لمراقبة السل
 الرقابیة في الممارسة العملیة والروابط بین الجھات الرقابیة المختلفة. 

 
عن وجود مؤسسات محددة أو إجراءات رسمیة. تقر األسئلة األربعة األولى بنمو  بالمقارنة مع استبیانات مسح الموازنة المفتوحة السابقة، ھناك انتقال واضح للممارسات العملیة وبعیًدا

والتي تتخذ أشكاالً مؤسسیة مختلفة ولكن بوظائف مقارنة أساسیة. والمؤسسات المالیة المستقلة ھي ھیئات  -) IFIتعرف بالمؤسسات المالیة المستقلة ( -مجموعة أحدث من الجھات الرقابیة 
لس المالیة أمثلة شائعة لموازنة البرلمانیة والمجاةً بتقدیم التقاریر إما إلى السلطة التشریعیة أو السلطة التنفیذیة التي تقوم بتحلیل السیاسة المالیة واألداء المالي. وتعد مكاتب امستقلة تقوم عاد

 على المؤسسات المالیة المستقلة. 
 

) أو سلطة تشریعیة أو جھاز الرقابة IFIسسة رقابیة معینة من خالل عدد محدود من األسئلة، سواء كانت مؤسسة مالیة مستقلة (من الواضح أنھ ال یمكن عمل تقییم شامل لألداء ألي مؤ
المسؤولیة في استخدام كامل و). ولكن الھدف من ھذا القسم ھو تقییم ما إذا كان الھیكل المؤسسي األشمل لنظام الموازنة یشتمل على فحوصات وتوازنات فعالة لضمان التSAIاألعلى (

 الموارد العامة أم ال.
 

)، فإن المسؤولیة تقع على عاتق جھاز الرقابة األعلى والسلطة التشریعیة، كونھما 101التي تصدرھا السلطة التنفیذیة عن اإلجراءات التي تتوصل إلیھا (انظر السؤال 
 ن، لالستمرار في إبالغ الجماھیر بالتقاریر من خالل تتبع مدى تقدم السلطة التنفیذیة فیما یتعلق بالتعامل مع توصیات المراجعة.المؤسستین اإلشرافیتین الرئیسیتی

 
ع كل نتائج للتعامل مالتنفیذیة الختیار الخیار "أ"، یجب أن یقوم جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشریعیة بإصدار تقریر للجمھور حول الخطوات التي اتخذتھا السلطة 

ع أغلب، یة للتعامل میسري الخیار "ب" إذا كان جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشریعیة یصدران تقریًرا للجمھور حول الخطوات التي تتخذھا السلطة التنفیذ المراجعة.
تنفیذیة یصدران تقریًرا للجمھور حول الخطوات التي اتخذتھا السلطة التنفیذیة یسري الخیار "ج" إذا كان جھاز الرقابة األعلى أو السلطة ال ولیس كل، نتائج المراجعة.

یسري الخیار "د" إذا لم یكن جھاز الرقابة األعلى وال السلطة التنفیذیة یصدران تقریًرا للجمھور حول الخطوات التي اتخذتھا السلطة  للتعامل مع بعض نتائج المراجعة فقط.
  ج المراجعة.التنفیذیة للتعامل مع نتائ
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 أو اعتماد الموازنة؟ / تقوم بعمل تحلیالت الموازنة لعملیة تكوین و ) IFI(ھل ھناك أي مؤسسة مالیة مستقلة .103

 

a.  ذلك التمویل، لتنفیذ مھامھانعم، ھناك مؤسسات مالیة مستقلة، تم وضع استقاللیتھا من خالل القانون، ولدیھا طاقم عمل وموارد كافیة بما في. 

b.  أن طاقم عملھا ومواردھا، بما في ذلك التمویل، غیر كافیة لتنفیذ مھامھاأو لم یتم وضع استقاللیتھا من خالل القانون  إمانعم، ھناك مؤسسات مالیة مستقلة ولكن. 

c. قم عملھا ومواردھا، بما في ذلك التمویل، غیر كافیة لتنفیذ مھامھاطاو  نعم، ھناك مؤسسات مالیة مستقلة ولكن لم یتم وضع استقاللیتھا من خالل القانون. 

d. ال، ال توجد مؤسسات مالیة مستقلة. 

e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

وفقًا لمبادئ المؤسسات المالیة المستقلة، التي انتھجتھا . الموازنةأو اعتماد / ما إذا كانت ھناك أي مؤسسة مالیة مستقلة تقوم بعمل تحلیالت الموازنة لعملیة تكوین و  103یفحص السؤال 
یة عیتم تمویل المؤسسات المالیة المستقلة من قبل الجمھور، والھیئات المستقلة تحت السلطة التشریعیة الخاصة بالسلطة التنفیذیة أو التشری"، 2014منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة في عام 

: ساسیتانعملیًا، ھناك صورتان أ". سلفًامھمة تشخیصیة بنظرة مستقبلیة "، ومن خالل "وتحلیل بدون تحیز، وفي بعض الحاالت النصائح بشأن األداء والسیاسة المالیةالتي توفر رقابة 

مسؤولیة  مكتب مثال(أو المجالس المالیة ) المالیة العامة في المكسیك مكتب الموازنة الخاص بالكونجرس في الوالیات المتحدة األمریكیة، ومركز الدراسات مثال(مكاتب الموازنة البرلمانیة 
، صحیفة منظمة التعاون االقتصادي "مبادئ المؤسسات المالیة المستقلة ودراسات الحالة"انظر فون تراب وآخرون، ). الموازنة في المملكة المتحدة، ومجلس السیاسة المالیة السویدي

 ).2016عدد خاص، ( 15:2والتنمیة عن الموازنة 

 

عالوة على ذلك، یجب أن یكون لدیھا طاقم عمل وموارد كافیة، بما في ذلك . ، یجب أن یكون ھناك مؤسسة مالیة مستقلة، ویجب أن تستمد استقاللیتھا من خالل القانون"أ"لإلجابة عن 
 .أن طاقم عملھا ومواردھا غیر كافیة لتنفیذ مھامھاأو  لكن إما لم یتم وضع استقاللیتھا من خالل القانونإذا كان ھناك مؤسسات مالیة مستقلة و" ب"تنطبق اإلجابة . التمویل، لتنفیذ مھامھا

ناك مؤسسات ھ م تكنلإذا " د"تنطبق اإلجابة . ینقصھا طاقم العمل والموارد الكافیة وإذا كانت ھناك مؤسسات مالیة مستقلة، ولكنھا ال تستمد استقاللیتھا من خالل القانون " ج"تنطبق اإلجابة 
 . مالیة مستقلة

 

ذا كانت إ). على سبیل المثال، مكتب الموازنة البرلماني أو المجلس المالي(، یرجى تحدید اسم ونوع المؤسسات المالیة المستقلة الموجودة في التعلیق "ج"أو " ب"أو " أ"إذا كانت اإلجابة 
الیة للمؤسسات الم إجمالي مخصصات الموازنةیمكن أن یشتمل ذلك على . الدلیل لدعم تقییم كفایة طاقم العمل والموارد قدمو، فحدد القانون الذي یضمن استقاللیتھا "ب"أو " أ"اإلجابة 

أو المعلومات من المقابالت مع طاقم العمل الخاص بالمؤسسة المالیة / والتقییمات من المنظمات الدولیة و  ،المستقلة خالل السنوات األخیرة وأي تقاریر صحفیة تناقش القصور في التمویل
 . المستقلة

 

 أو التوقعات المالیة؟/ ھل تقوم المؤسسات المالیة المستقلة بنشر توقعات االقتصاد الكلي و . 104

 

a.  التوقعات المالیة الخاصة بھا ونعم، تقوم المؤسسات المالیة المستقلة بنشر توقعات االقتصاد الكلي. 

b.  التوقعات المالیة الخاصة بھا أونعم، تقوم المؤسسات المالیة المستقلة بنشر توقعات االقتصاد الكلي. 

c. توقعات المالیة الصادرة أو ال/ الكلي الرسمي و قتصاد ال، ال تقوم المؤسسات المالیة المستقلة بنشر توقعات االقتصاد الكلي أو التوقعات المالیة الخاصة بھا، ولكنھا تنشر تقییم توقعات اال
 .عن السلطة التنفیذیة

d.  أو التوقعات المالیة الخاصة بھا، وال التعلیق على التوقعات الرسمیة / ال، ال توجد مؤسسات مالیة مستقلة؛ أو أن المؤسسات المالیة المستقلة ال تقوم بنشر توقعات االقتصاد الكلي و
 .نفیذیةالصادرة عن السلطة الت
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e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

أو التوقعات المالیة / و ) ، التضخم، معدالت الفائدة، وما إلى ذلكGDPأي نمو (على تقییم ما إذا كانت المؤسسة المالیة المستقلة لھا دور في تقدیم توقعات االقتصاد الكلي  104یعمل السؤال 
أو التوقعات المالیة مھمة رئیسیة نموذجیة في المؤسسات المالیة المستقلة، / تعد توقعات االقتصاد الكلي و . ، وإذا كان األمر كذلك، فما نوع ھذا الدور)والدیون العجزواإلیرادات والنفقات (

تقدم بعض المؤسسات المالیة المستقلة توقعات لالقتصاد الكلي، بینما یقدم آخرون توقًعا ). 2والجدول  17، الصفحة 2016فون تراب وآخرون، (ولكن دورھا في التوقع یتخذ أشكاالً عدیدة 
ة ل السلطالتوقعات یمكن استخدامھا من قب ھذه في بعض الحاالت، تعكس التوقعات المالیة استمرار سیاسات الموازنة الحالیة؛ مثل).  والذي یتطلب توقًعا ضمنیًا لالقتصاد الكلي(مالیًا كامالً 

 .  مقترحات السیاسة الحكومیة والتي تعكسالتشریعیة أو اإلعالم أو الجمھور لتقییم التوقعات في موازنة السلطة التنفیذیة 

لمستقلة في بعض الحاالت، ال تقوم المؤسسات المالیة ا.  تقدم بعض المؤسسات المالیة المستقلة توقعات االقتصاد الكلي الرسمي والتوقعات المالیة المستخدمة في موازنة السلطة التنفیذیة
 .والبعض اآلخر لیس لدیھ دور على اإلطالق في التوقعات. للتوقعات الحكومیة تأییداً بإعداد توقعاتھا الخاصة المستقلة، ولكن تقدم تقییًما للتقدیرات الرسمیة أو توفر رأیًا أو 

 

م بنشر إذا كانت المؤسسات المالیة المستقلة تقو" ب"تنطبق اإلجابة .  سات مالیة مستقلة تقوم بنشر توقعات اقتصادھا الكلي وتوقعاتھا المالیة، یجب أن یكون ھناك مؤس"أ"الختیار اإلجابة 
ولكن  نشر توقعات االقتصاد الكلي أو التوقعات المالیة،إذا كانت المؤسسات المالیة المستقلة ال تقوم ب" ج"تنطبق اإلجابة ).  ولكن لیس كالھما(توقعات االقتصاد الكلي أو التوقعات المالیة 

قوم إذا كان لم تكن ھناك مؤسسات مالیة مستقلة؛ أو أن المؤسسات المالیة المستقلة ال ت" د"حدد الخیار . تقوم بنشر تقییم للتوقعات الرسمیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة وتستخدم في الموازنة
 .أو التوقعات المالیة الخاصة بھا، وال التعلیق على التوقعات الرسمیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة/ و  بنشر توقعات االقتصاد الكلي

 

رادات یقد تشتمل التوقعات المالیة على تقدیرات اإل. قد تشتمل توقعات االقتصاد الكلي على مؤشرات تتعلق بمخرجات االقتصاد والنمو االقتصادي والتضخم وسوق العمل، وأشیاء أخرى
  .، یرجى تحدید المؤشرات والتقدیرات المضمنة في التوقعات وإذا كانت التوقعات تستخدم من قبل الحكومة كتوقع رسمي أم ال"ب"أو " أ"إذا كانت اإلجابة . والنفقات ورصید الموازنة والدین

 ).ان یغطي كال من األمور االقتصادیة والقضایا المالیةأي طول التعلیق أو ما إذا ك(، یرجى وصف طبیعة وعمق التقییم "ج"إذا كانت اإلجابة 

 

 ھل تقوم المؤسسة المالیة المستقلة بنشر التكالیف الخاصة بمقترحات السیاسة الجدیدة، لتقییم تأثیرھا على الموازنة؟.105

 

a. .نعم، تقوم المؤسسات المالیة المستقلة بنشر تكالیفھا الخاصة بجمیع مقترحات السیاسة الجدیدة 

b. .نعم، تقوم المؤسسات المالیة المستقلة بنشر تكالیفھا الخاصة بمقترحات السیاسة الجدیدة الرئیسیة 

c.  .نعم، تقوم المؤسسات المالیة المستقلة بنشر تكالیفھا الخاصة بعدد محدود من مقترحات السیاسة الجدیدة 

d. تقوم بنشر تكالیفھا الخاصة بمقترحات السیاسة الجدیدة. ال، ال توجد مؤسسات مالیة مستقلة؛ أو أن المؤسسات المالیة المستقلة ال 

e. .(الرجاء التعلیق) ال ینطبق / أخرى 

 

 اإلرشادات:

اسة الجدیدة لكل من السیة بمقترحات على تقییم ما إذا كانت المؤسسات المالیة المستقلة لدیھا وظیفة لحساب التكالیف التي تشمل تقییم اآلثار المترتبة على الموازنة الخاص 105یعمل السؤال 
العدید من المؤسسات المالیة المستقلة لھا دور في حساب التكالیف، ولكن مع تنوع كبیر في الطبیعة ومدى ھذا . اإلیرادات والنفقات، وإذا كان األمر كذلك، ما ھو نوع الدور الذي تقوم بھ

ضھا بتقییم فعلي لجمیع مقترحات السیاسة الجدیدة، بینما تقوم بعض المؤسسات األخرى بحساب جزء محدد فقط تقوم بع). 2والجدول  18-17، الصفحات 2016فون تراب وآخرون (العمل 
 .ویقوم آخرون بنشر اآلراء عن أو التدقیق في حسابات أو تدابیر الموازنات الصادرة عن السلطة التنفیذیة. من مقترحات السیاسة الجدیدة
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مؤسسات المالیة إذا كانت ال" ب"تنطبق اإلجابة .  مقترحات السیاسة الجدیدة) أو تقریبًا بجمیع(المؤسسات المالیة المستقلة بنشر تكالیفھا الخاصة بجمیع ، یجب أن تقوم "أ"الختیار اإلجابة 
إذا كانت المؤسسات " ج"إلجابة تنطبق ا. مبلًغا معینًافوق المقترحات التي تتكلف أو توفر فقط تلك مثالً،  -المستقلة تقوم بنشر تكالیفھا الخاصة، ولكن فقط لمقترحات السیاسة الجدیدة الرئیسیة 

 درة على تقییمتفتقر إلى القالمؤسسات المالیة المستقلة  كانتقد یحدث ذلك، على سبیل المثال، إذا لم .  المالیة المستقلة تقوم بنشر تكالیفھا الخاصة، ولكن على عدد محدود من المقترحات

كن ھناك مؤسسات مالیة إذا لم ت" د"تنطبق اإلجابة .  بدالً من إصدار تكلفة تقدیریة، یمكنھا أیًضا نشر تقییًما للتقدیرات الصادرة عن السلطة التنفیذیةو.  المقترحات التي تختص بأقسام معینة
  .السیاسة الجدیدة أو توفر تقییًما للتكالیف الرسمیة الخاصة بمقترحات السیاسة الجدیدةمستقلة أو أن المؤسسات المالیة المستقلة ال تقوم بنشر تكالیفھا الخاصة بمقترحات 

 

 

 

 

 

 

 

 الماضیة؟شھًرا  12لسلطة التشریعیة خالل ما ھو مدى مشاركة رئیس فریق العمل أو كبیر فریق العمل في المؤسسة المالیة المستقلة وشھادتھ في جلسات االستماع في اللجان الخاصة با. 106

 

a.  أي خمس مرات أو أكثر(كثیًرا.( 

b.  أي ثالث مرات أو أكثر، ولكن أقل من خمس مرات(أحیانًا.( 

c.  أي مرة أو مرتان(نادًرا.( 

d. مطلقًا. 

e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

تقریبًا  .المدخالت عالیة المستوى التي تقوم بھا المؤسسة المالیة المستقلة إلى عمل اللجان التشریعیةبالتفاعل بین جھتین رقابیتین ھامتین ویعمل على تقییم مدى تكرار  106یختص السؤال 
خالل  یعمل ھذا السؤال على تقییم ھذا الوجھ من. ولكن تختلف حدة التفاعل) 18، صفحة 2016فون تراب وآخرون (تتفاعل جمیع المؤسسات المالیة المستقلة مع السلطة التشریعیة بشكل ما 

لطة لجان السشھًرا الماضیین، ومدى مشاركة رئیس فریق العمل أو كبیر فریق العمل في المؤسسة المالیة المستقلة وشھادتھ في جلسات االستماع الخاصة ب 12السؤال، بالرجوع إلى الـ 
بموقف ارنةً مق(تقلة في اجتماع لجنة تشریعیة لیس فقط الحضور وإنما مشاركة فعالة الھدف ھو تقییم مدى مشاركة عضو فریق العمل المعني الخاص بالمؤسسة المالیة المس. التشریعیة

یمكنك الرجوع إلى التسجیالت الرسمیة الخاصة باللجان التشریعیة ومواقع الویب والتقاریر السنویة الخاصة بالمؤسسات المالیة ). المتفرج السلبي والذي یبدي رأیھ فقط حین یتم سؤالھ
لثالث مرات أو أكثر، ولكن أقل من " ب"إذا حدث ذلك خمس مرات فأكثر؛ " أ"حدد اإلجابة . إلصدارات الصحفیة والتغطیة اإلعالمیة، على سبیل المثال، كدلیل لدعم إجابتكالمستقلة، وا

 .أبًدا" د"مرة أو مرتان، و" ج"خمس مرات؛ 

 

 التشریعیة بإجراء نقاش حول سیاسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة؟ھل تقوم السلطة التشریعیة كاملة و / أو لجنة تابعة للسلطة .107

 

a.  سیاسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، وتقوم باعتماد التوصیات للموازنة القادمةكاملة نعم، تناقش السلطة التشریعیة. 

b.  سیاسة الموازنة قبل وضع جدول مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، وتقوم باعتماد التوصیات للموازنة القادمة لجنةلتشریعیةنعم، تناقش. 
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c.  لتوصیات للموازنة ا أو اللجنة التشریعیة سیاسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، إال أن السلطة التشریعیة ال تقوم باعتماد/ نعم، تناقش السلطة التشریعیة كاملة و
 .القادمة

d. لسلطة التنفیذیةال، ال تقوم السلطة التشریعیة كاملة وال أي لجنة تابعة للسلطة التشریعیة بإجراء نقاش حول سیاسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة ل. 

e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

موازنة وبصفة عامة، قبل مناقشة مقترح ال. نقاش من قبل السلطة التشریعیة حول سیاسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة أم العما إذا كان یتم إجراء  107یستفسر السؤال 
ع ھذه وفي أغلب األحوال، یتم وض. علمات المالیة لھاللسلطة التنفیذیة للعام القادم، یجب أن تتاح الفرصة للسلطة التشریعیة من أجل مراجعة أولویات الموازنة واسعة النطاق للحكومة والم

 ).58إلى  54انظر األسئلة من . (المعلومات في بیان الموازنة الذي تقدمھ السلطة التنفیذیة إلى السلطة التشریعیة من أجل مناقشتھ

 

في بعض الحاالت، یقومون بتبني القوانین التي تعمل على . أشھر من بدایة عام الموازنة 6وتقوم مجموعة من الدول بإجراء نقاش تمھیدي قبل الموازنة في السلطة التشریعیة قبل حوالي 
ازنة ویمكن أن تحقق مناقشة ما قبل المو. السوید توجیھ الموازنة القادمة، على سبیل المثال، قانون المبادئ التوجیھیة للموازنة في البرازیل ومشروع قانون السیاسة المالیة المنبثق في

ل وأولویات السیاسة السنویة ومتوسطة األجیسمح للسلطة التنفیذیة بإبالغ السلطة التشریعیة عن نوایا سیاستھا المالیة من خالل تقدیم تقاریر حدیثة بشأن استراتیجیتھا للموازنة ) 1: ینغرض
 .أن تلتزم بھا عند إعداد تقدیرات مفصلة لإلنفاق لعام الموازنة المقبللعدة أعوام أو سقوف اإلنفاق، والتي یتعین على الحكومة " ثابتة"أن تقر أھدافًا مالیة ) 2و

 . مة، تناقش السلطة التشریعیة كاملة سیاسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة،  وتقوم باعتماد التوصیات للموازنة القاد"أ"لإلجابة عن 

 

  .تناقش سیاسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، وتقوم باعتماد التوصیات للموازنة) ولكن لیس السلطة التشریعیة كاملة(إذا كانت اللجنة التشریعیة " ب"تسري اإلجابة 

   .الموازنة، ولكن ال تقوم باعتماد التوصیات اإلجراء الذي تقوم بھ اللجنة، تقوم السلطة التشریعیة كاملة بمناقشة سیاسة الموازنة قبل باإلضافة إلىأیًضا إذا كان " ب"ینطبق الخیار 

تناقش سیاسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، إال أن السلطة التشریعیة ال تقوم باعتماد أو لجنة تشریعیة تابعة لھا إذا كانت السلطة التشریعیة كاملة " ج"تسري اإلجابة 
لسلطة لإذا لم تقم السلطة التشریعیة الكاملة وال أي لجنة تابعة للسلطة التشریعیة بإجراء نقاش حول سیاسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة " د"ویسري الخیار . التوصیات للموازنة

 .التنفیذیة

 

رورة تكون الحظ أن المناقشة لیست بالض. نة تشریعیة بعقد مناقشة، وإذا قامت كل من السلطة التشریعیة كاملة ولج الموازنة التواریخ التي تمت فیھا مناقشةإلى في تعلیقك یرجى اإلشارة 
باإلضافة إلى ذلك، یرجى توضیح ما إذا كانت مناقشة الموازنة تركز على بیان ما قبل الموازنة الذي .  متاحة للجمھور، ولكن یلزم وجود تسجیل عام لالجتماع أو إشعار عام بانعقاد االجتماع

على سبیل المثال، (إذا لم تقم السلطة التنفیذیة بنشر بیان ما قبل الموازنة، یرجى اإلشارة إلى موضوع تركیز المناقشة الخاصة بالسلطة التشریعیة .  لتنفیذیة أم التم نشره من قبل السلطة ا
 ).  تقریر تم نشره من قبل مؤسسة مالیة مستقلة أو مؤسسة أخرى

 

 السلطة التشریعیة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة قبل بدء عام الموازنة؟ما المدة السابقة التي تتلقى قبلھا .108

 

a. تتلقى السلطة التنفیذیة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة قبل ثالثة أشھر على األقل قبل بدایة عام الموازنة. 

b. قبل أقل من ثالثة أشھر، قبل بدایة عام الموازنة تتلقى السلطة التنفیذیة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة قبل شھرین على األقل، ولكن. 

c. تتلقى السلطة التنفیذیة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة قبل شھر واحد على األقل، ولكن قبل أقل من شھرین، قبل بدایة عام الموازنة. 

d. یة عام الموازنة، أو ال تقم بتلقیھ على اإلطالقتتلقى السلطة التشریعیة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة بعد أقل من شھر واحد قبل بدا. 

e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 
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 اإلرشادات:

نبغي تقدیم الموازنة یوتوصي الممارسات الجیدة الدولیة بأنھ . عن المدة السابقة التي تتلقى قبلھا السلطة التشریعیة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة قبل بدء عام الموازنة 108یستفسر السؤال 
انظر، على . (ام المالياألقل قبل ثالثة أشھر قبل بدء الع للسلطة التنفیذیة إلى السلطة التشریعیة إلى أبعد حد بما فیھ الكفایة مقدًما بما یسمح للسلطة التشریعیة بمراجعتھا بشكل صحیح أو على

 .)code.pdf-pfm.imf.org/files/ft-http://blogقد الدولي على سبیل المثال، قانون الشفافیة المالیة الصادر عن صندوق الن

 

لك، ومع ذ. عادي أكثر كأساس لإلجابةخدام عام ألغراض الرد على ھذا السؤال، إذا، وفقط إذا، حدث آخر تسلیم للموازنة بعد الوقت المعتاد نتیجة لحدث محدد، مثل االنتخابات، یرجى است
ضیة، أكثر من حالة واحدة خالل األعوام الثالثة الما إذا تمت مالحظة تأخیرات ألكثر من عام موازنة واحد ولم تتلق السلطة التشریعیة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة في الوقت المناسب في

 .ھو اإلجابة المناسبة" د"یكون الخیار 

 

لسلطة التنفیذیة مقترح إذا تلقت ا" ب"ویسري الخیار . ، یجب أن تتلقى السلطة التنفیذیة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة قبل ثالثة أشھر على األقل قبل بدایة عام الموازنة"أ"إلجابة الختیار ا
یذیة قبل إذا تلقت السلطة التنفیذیة مقترح الموازنة للسلطة التنف" ب"ویسري الخیار . عام الموازنة الموازنة للسلطة التنفیذیة قبل شھرین على األقل، ولكن قبل أقل من ثالثة أشھر، قبل بدایة

بل بدایة عام ق إذا لم تتلق السلطة التنفیذیة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة قبل شھر واحد على األقل" د"ویسري الخیار . ، قبل بدایة عام الموازنةشھرینشھر على األقل، ولكن قبل أقل من 
 .الموازنة، أو لم تتلقاھا على اإلطالق

 

 متى اعتمدت السلطة التشریعیة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة؟.109

 

a. .تعتمد السلطة التشریعیة الموازنة قبل شھر واحد من بدایة عام الموازنة 

b.  الموازنة، ولكن قبل بدایة عام الموازنة على األقل.تعتمد السلطة التشریعیة الموازنة قبل أقل من شھر واحد من بدایة عام 

c. .تعتمد السلطة التشریعیة الموازنة قبل أقل من شھر واحد بعد بدایة عام الموازنة 

d. .تعتمد السلطة التشریعیة الموازنة قبل أكثر من شھر واحد بعد بدایة عام الموازنة، أو ال تعتمد الموازنة 

e. (الرجاء التعلیق) ال ینطبق / أخرى. 

 

 اإلرشادات:

حیة ل یعد ذلك مطلوبًا من الناعما إذا كانت السلطة التنفیذیة تسعى نحو الحصول على المدخالت من السلطة التشریعیة قبل نقل األموال بین الوحدات اإلداریة أم ال، وھ 109یستفسر السؤال 
 . القانونیة أم ال

 

توصي الممارسات الجیدة الدولیة أنھ یجب اعتماد مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة من خالل . لمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیةعن توقیت اعتماد السلطة التشریعیة  109یستفسر السؤال 
 .   ج والسیاسات الجدیدةفیما یتعلق بالبرام ویمنح ذلك الوقت للسلطة التنفیذیة لتنفیذ الموازنة بشكل كامل، خصوًصا. السلطة التشریعیة قبل بدایة العام المالي المشار إلیھ في مقترح الموازنة

 

وأیًضا، .  لب اعتماد تقدیرات النفقات على األقفي بعض الدول، یتم اعتماد تقدیرات النفقات واإلیرادات الخاصة بمقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة بشكل منفصل؛ ألغراض ھذا السؤال، یج
 .العام كامالً، ولیس فقط استمرار سلطة اإلنفاق واإلیرادات على المدى القصیرینطوي اعتماد الموازنة على اعتماد موازنة 

 

http://blog-pfm.imf.org/files/ft-code.pdf
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طة التشریعیة إذا اعتمدت السل" ب"یسري الخیار . ، یجب أن تعتمد السلطة التشریعیة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة قبل شھر واحد على األقل قبل بدایة عام الموازنة"أ"الختیار اإلجابة 
نة إذا اعتمدت السلطة التشریعیة مقترح المواز" ج"ویسري الخیار . الموازنة للسلطة التنفیذیة قبل أقل من شھر واحد من بدایة عام الموازنة، ولكن قبل بدایة عام الموازنة على األقلمقترح 

السلطة التشریعیة مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة بعد أكثر من شھر واحد بعد بدایة عام  إذا اعتمدت" د"ویسري الخیار . للسلطة التنفیذیة بعد أقل من شھر واحد بعد بدایة عام الموازنة
 .الموازنة، أو إذا لم تقم باعتماد الموازنة

 

 

 ھل تمتلك السلطة التشریعیة السلطة القانونیة لتعدیل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة؟.110

 

a. انونیة لتعدیل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة.نعم، تمتلك السلطة التشریعیة السلطة الق 

b. .نعم، تمتلك السلطة التشریعیة السلطة القانونیة لتعدیل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، مع وجود بعض القیود 

c.  محدودة للغایة.نعم، تمتلك السلطة التشریعیة السلطة القانونیة لتعدیل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، إال أن سلطتھا 

d. .ال، ال تمتلك السلطة التشریعیة أي سلطة قانونیة لتعدیل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة 

e. .(الرجاء التعلیق) ال ینطبق / أخرى 

 

 اإلرشادات:

دالً ھذا السؤال یدور حول السلطة القانونیة ب. من السلطة التنفیذیةمقترح الموازنة المقدم  -على العكس من مجرد قبول أو رفض  -عن صالحیة السلطة التشریعیة لتعدیل  110یستفسر السؤال 
 .یمكن أن تختلف صالحیات السلطة التشریعیة لتعدیل الموازنة إلى حد كبیر بین الدول. من اإلجراءات التي تتخذھا السلطة التشریعیة عملیًا

 

اإلجابة  .تشریعیة في تعدیل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، بما في ذلك حقھا في تغییر حجم العجز أو الفائض المقترحھناك أي قیود على حق السلطة ال لم یكنمناسبة فقط إذا " أ"اإلجابة 
تنطبق . یرادت التمویل واإلأو إنقاص مستویاتكون مناسبة إذا، على سبیل المثال، كانت السلطة التشریعیة مقیدة عن تغییر العجز أو الفائض، ولكنھا ال یزال لدیھا الصالحیة لزیادة " ب"

التنفیذیة أو  ة، على سبیل المثال، إذا كانت السلطة التشریعیة یمكنھا إعادة تخصیص اإلنفاق في المجموع الكلي الذي تم وضعھ في مقترح الموازنة للسلط "ج" المحدودة بشكل أكثر اإلجابة
، أو إذا كان )أو فقط بعض التغییرات الفنیة البسیطة(إذا كانت السلطة التشریعیة ال یمكنھا عمل أي تغییرات " د"نطبق اإلجابة وأخیًرا، ت. یمكنھا تقلیل مستویات التمویل أو زیادة اإلیرادات

، "ج"أو " ب"إذا كانت اإلجابة .  لوفي ھذه الحاالت، تكون السلطة التشریعیة في األساس فقط قادرة على قبول أو رفض الموازنة كك. یجب اعتماد التعدیالت أوالً من قبل السلطة التنفیذیة
 .یرجى اإلشارة إلى طبیعة سلطات التعدیل المتاحة للبرلمان وكیفیة تحدیدھا

 

 ھل استخدمت السلطة التشریعیة سلطاتھا القانونیة لتعدیل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة خالل آخر عملیة اعتماد موازنة؟.111

 

a.  سلطاتھا القانونیة لتعدیل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، وتم تبني(على األقل بعض) تعدیالتھا.نعم، استخدمت السلطة التشریعیة 

b. .نعم، استخدمت السلطة التشریعیة سلطاتھا القانونیة لتعدیل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، ولكن لم یتم تبني تعدیالتھا 

c. لقانونیة لتعدیل مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، ولكن لم یتم عرض تعدیالت.ال، بالرغم من أن السلطة التشریعیة لھا سلطاتھا ا 

d. .ال، السلطة التشریعیة لیس لدیھا مثل ھذه السلطات 

e. .(الرجاء التعلیق) ال ینطبق / أخرى 
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 اإلرشادات:

وفقًا  یجب تحدید اإلجابة على ھذا السؤال. الموازنة للسلطة التنفیذیة تستخدم عملیًا على تقییم ما إذا كانت أي سلطات رسمیة خاصة بالسلطة التشریعیة لتعدیل مقترح 111یعمل السؤال 
رح مقت إذا استخدمت السلطة التشریعیة سلطاتھا القانونیة لتعدیل" أ"حدد اإلجابة .  لإلجراء الذي تتخذه السلطة التشریعیة فیما یتعلق بالموازنة المقررة المستخدمة في مسح الموازنة المفتوحة

قتراح إذا استخدمت السلطة التشریعیة سلطاتھا القانونیة ال" ب"تنطبق اإلجابة ). جمیعھا أو على األقل بعضھا(الموازنة للسلطة التنفیذیة خالل آخر عملیة اعتماد موازنة، وتم تبني التعدیالت 
اح أي إذا كانت السلطة التشریعیة لدیھا السلطة القانونیة لتعدیل الموازنة، ولكن لم یتم اقتر" ج"طبق اإلجابة تن.  تعدیالت على مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، ولكن لم یتم تبني تعدیالتھا

 . عندما ال یكون للسلطة التشریعیة أي سلطة لعمل التعدیالت" د"تنطبق اإلجابة .  تعدیالت خالل النظر فیھا

 

سبیل المثال، ھل  على. وصف طبیعتھا) ، العدد الذي تم تبنیھ"أ"وفي حالة اإلجابة (، یرجى تحدید عدد التعدیالت المقدمة من قبل السلطة التشریعیة في التعلیقات "ب"أو " أ"إذا كانت اإلجابة 
، "أ"مذكورة؟ كیف أثرت التعدیالت على تكوین النفقات؟ إذا كانت اإلجابة نتج عن التعدیالت زیادة أم نقصان للعجز؟ ما ھي التعدیالت األبرز على اإلیرادات والنفقات فیما یتعلق بالمبالغ ال

 .یرجى تحدید التعدیالت التي تم تبنیھا وتقدیم الدلیل علیھا

 

 التنفیذیة؟خالل آخر عملیة اعتماد موازنة، ھل قامت لجنة متخصصة في الموازنة أو المال في السلطة التشریعیة بفحص مقترح الموازنة للسلطة .112

 

a. لموازنة.لنتائج والتوصیات قبل تبني انعم، استغرقت اللجنة المتخصصة في الموازنة أو األموال شھًرا على األقل لفحص مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، وقامت بنشر تقریر با 

b.  للسلطة التنفیذیة، وقامت بنشر تقریر بالنتائج والتوصیات قبل تبني الموازنة.نعم، استغرقت اللجنة المتخصصة في الموازنة أو األموال أقل من شھر لفحص مقترح الموازنة 

c. بل تبني الموازنة.نعم، قامت لجنة متخصصة في الموازنة أو األموال بفحص مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة ولكن لم تقم بنشر تقریر بالنتائج والتوصیات ق 

d. و األموال بفحص مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة.ال، لم تقم اللجنة المتخصصة في الموازنة أ 

e. .(الرجاء التعلیق) ال ینطبق / أخرى 

 

 اإلرشادات:

. لموازنةاویعد تضمین لجنة فعالة شرطًا ضروریًا للتأثیر التشریعي في عملیة . على تقییم دور اللجنة المتخصصة في الموازنة أو األموال خالل مرحلة اعتماد الموازنة 112یعمل السؤال 

بعض  .ولكن یختلف تضمین اللجان عبر السلطات التشریعیة. توفر اللجان المتخصصة فرًصا للمشرعین الفردیین للحصول على الخبرات ذات الصلة ولفحص الموازنات والسیاسة بعمق
لیس لكل السلطات التشریعیة لجنة متخصصة في الموازنات أو . نة مالیة واحدةالسلطات التشریعیة لدیھا لجان منفصلة لفحص مقترحات اإلنفاق والضرائب بینما یكون لدى األخرى لج

 .باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن تكون ھناك اختالفات في الوقت المتاح لتحلیل اللجنة للموازنة. األموال لفحص الموازنة

 

 .أن تتبنى السلطة التشریعیة الموازنة قبلة التشریعیة الكاملة، وبالتالي یجب نشره الھدف من التقریر الذي یحتوي على النتائج والتوصیات ھو إعالم بالمناقشة في السلط

 

لتوصیات قبل تبني ر بالنتائج واأن تكون اللجنة المتخصصة في الموازنة أو األموال قد استغرقت شھًرا أو أكثر لفحص مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، وقامت بنشر تقری" أ"تتطلب اإلجابة 
إذا قامت اللجنة بفحص الموازنة " ج"تنطبق اإلجابة . حیثما قامت ھذه اللجنة بفحص مسودة الموازنة ونشرت تقریًرا، ولكن في إطار زمني أقصر من شھر" ب"تنطبق اإلجابة . وازنةالم

لم تقم اللجنة المتخصصة في الموازنة أو األموال بفحص مقترح الموازنة للسلطة  إذا" د"تنطبق اإلجابة .  ، ولكن لم تقم بنشر تقریر قبل تبني الموازنة)بغض النظر عن الفترة الزمنیة(
 .التنفیذیة

 

 سلطة دستوریة أكبر في ألحد المجلسینبالنسبة للسلطات التشریعیة ذات المجلسین حیث یكون . یرجى تحدید اسم اللجنة وعدد األیام التي استغرقتھا لفحص الموازنة ولنشر التقریر في تعلیقك

بالمجلس الذي  خاصة، تكون اإلجابة على السؤال وسلطاتھما الدستوریة متساویةبالنسبة للسلطات التشریعیة ذات المجلسین . القرار المجلس الذي بیدهأمور الموازنات، ینطبق السؤال على 
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یرجى أیًضا   .إذا كان ذلك منطبقًا، قم بتوفیر نسخة من التقریر. مجلسات المعنیة في كل في حالة السلطات التشریعیة ذات المجلسین، یرجى مالحظة الترتیب. لھذا السؤال یحقق أعلى درجة
 .ذكر ما إذا كان قد تم نشر تقریر ولكن فقط بعد تبني الموازنة

 

، بفحص اإلنفاق في مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة )إلى ذلك مثالً، الصحة والتعلیم والدفاع، وما(خالل آخر عملیة اعتماد، ھل قامت اللجان التشریعیة المسئولة عن قطاعات معینة .113
 المتعلق بالقطاع المسئولة عنھ؟

 

a. ي الموازنة.نعم، استغرقت لجان القطاعات شھًرا على األقل لفحص مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، وقامت بنشر تقاریر بالنتائج والتوصیات قبل تبن 

b.  أقل من شھر لفحص مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، وقامت بنشر تقاریر بالنتائج والتوصیات قبل تبني الموازنة.نعم، استغرقت لجان القطاعات 

c. .نعم، قامت لجان القطاعات بفحص مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة ولكن لم تقم بنشر تقاریر بالنتائج والتوصیات قبل تبني الموازنة 

d. ص مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة.ال، لم تقم لجان القطاعات بفح 

e. .(الرجاء التعلیق) ال ینطبق / أخرى 

 

 اإلرشادات:

ف دور یختل. خالل مرحلة اعتماد الموازنة) مثالً، الصحة والتعلیم والدفاع وما إلى ذلك(على تقییم دور اللجان الخاصة بالسلطة التشریعیة المسئولة عن قطاعات معینة  113یعمل السؤال 
لف الوقت المتاح عالوة على ذلك، یخت. بعض السلطات التشریعیة ال تقوم بتضمینھا في عملیة اعتماد الموازنة، بینما یقوم البعض اآلخر بتضمینھا. لقطاعات عبر السلطات التشریعیةلجان ا

 .لتحلیالت اللجنة

 

" أ"تتطلب اإلجابة   .السلطة التشریعیة الكاملة، وبالتالي یجب نشره قبل أن تتبني السلطة التشریعیة الموازنةالھدف من التقریر الذي یحتوي على النتائج والتوصیات ھو إعالم بالمناقشة في 

قامت ھذه اللجان ثما حی" ب"تنطبق اإلجابة . نةأن تستغرق لجنة القطاع شھًرا أو أكثر لفحص مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة، وقامت بنشر تقریر بالنتائج والتوصیات قبل تبني المواز
لم تقم  ، ولكن)بغض النظر عن الفترة الزمنیة(إذا قامت لجان القطاعات بفحص الموازنة " ج"تنطبق اإلجابة . بفحص مسودة الموازنة ونشرت تقریًرا، ولكن في إطار زمني أقصر من شھر

 .حص مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیةإذا لم تقم لجان القطاعات بف" د"تنطبق اإلجابة .  بنشر تقریر قبل تبني الموازنة

 

جلسین حیث بالنسبة للسلطات التشریعیة ذات الم. یرجى تقدیم نظرة عامة مختصرة عن اللجنة وتحدید عدد األیام التي استغرقتھا لجان القطاعات لفحص الموازنة ولنشر التقاریر في تعلیقك
طات التشریعیة ذات بالنسبة للسل. التي لدیھا القرار) عادةً تكون الغرفة العلیا أو الثانیة(ازنات، ینطبق السؤال على البیت أو الغرفة یكون للبیت أو للغرفة سلطة دستوریة أكبر في أمور المو

الحظة سلطات التشریعیة ذات المجلسین، یرجى مفي حالة ال. المجلسین وذات المجالس أو الغرف المتساویة، تكون اإلجابة على السؤال باإلشارة إلى تلك التي تحقق تسجیالً أعلى لھذا السؤال
 .یرجى ذكر إذا تم نشر تقریر ولكن بعد تبني الموازنة فقط. إذا كان ذلك منطبقًا، فقدم نسخة عینة كمثال لتقریر واحد على األقل. الترتیبات المعنیة في كل بیت أو غرفة

 

 . اللجان التي تقوم بفحص الموازنة لفترة أطول والتي تقوم بنشر التقاریر، ألغراض اإلجابة عن ھذا السؤالأي  -استخدم ھذه اللجان الخاصة بالقطاعات األفضل في األداء 

 

 لمعنیة؟شھًرا الماضیة، ھل قامت اللجنة الخاصة بالسلطة التشریعیة بفحص التنفیذ الدوري الخاص بالموازنة المقررة خالل فترة تنفیذ الموازنة ا 12خالل .114

 

a. اللجنة بفحص التنفیذ الدوري لثالث مناسبات على األقل خالل العام المالي، وقامت بنشر التقاریر مع النتائج والتوصیات نعم، قامت. 

b.  وقامت بنشر التقاریر مع النتائج والتوصیات)ولكن أقل من ثالث مرات(نعم، قامت اللجنة بفحص التنفیذ الدوري في مناسبة أو أكثر ،. 

c. التنفیذ الدوري، ولكن لم یتم نشر أي تقاریر بالنتائج والتوصیات نعم، قامت اللجنة بفحص. 
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d. ال، لم تقم اللجنة بفحص التنفیذ الدوري. 

e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

الذي ) لعام الماليأي ا(مرات الفحص للموازنة خالل فترة تنفیذ الموازنة یعمل على تقییم ما إذا قامت اللجنة بفحص التنفیذ وعدد . حول الرقابة التشریعیة لتنفیذ الموازنات 114یدور السؤال 
للتنفیذ التي تتبع انتھاء عام الموازنة كجزء من مرحلة المراجعة،  الالحقةال ینطبق ھذا السؤال على المراجعة . تم اعتمادھا من أجلھ، وما إذا نتج عن ذلك تقریًرا رسمیًا بالنتائج والتوصیات

قبة الدوریة من ستتأثر المرا.  وال ینطبق على مراجعة السلطة التشریعیة للموازنة والتي قد تحدث كجزء من عملیة النظر في موازنة تكمیلیة خالل العام.  تقییمھا بشكل منفصلوالتي یتم 
 . خالل السلطة التشریعیة بعدد التقاریر الدوریة التي تنشرھا السلطة التنفیذیة

 

تنطبق . تائج والتوصیاتیجب أن تكون اللجنة قامت بفحص التنفیذ الدوري للموازنة المقررة على األقل ثالث مرات خالل عام الموازنة المعني ونشرت التقاریر بالن ،"أ"الختیار اإلجابة 
 . فقط خالل العامأو مرتان  حیث یحدث ذلك مرة واحدة " ب"اإلجابة 

 ".  أ"بة إذا كانت السلطة التشریعیة في حالة انعقاد مرتین فقط خالل العام، وقامت بفحص تنفیذ الموازنة خالل كلتا الجلستین، یمكن تحدید اإلجا: استثناء

 

فحص  عندما ال یتم إجراء" د"تنطبق اإلجابة . والتوصیات، ولكن لم یتم نشر أي تقاریر بالنتائج )بغض النظر عن عدد المرات(إذا قامت اللجنة بفحص التنفیذ الدوري " ج"حدد اإلجابة 
 . التنفیذ الدوري من قبل أي لجان

 

نة للج، یرجى تحدید اسم ا"ج"إذا كانت اإلجابة . الخاص بھا) التقاریر(، یرجى تحدید اسم اللجنة ومتى قامت بمراجعة تنفیذ الموازنة، وتقدیم نسخة من التقریر "ب"أو " أ"إذا كانت اإلجابة 
 .ومتى قامت بمراجعة تنفیذ الموازنة

 

وھي التي قامت بفحص التنفیذ الدوري األكثر ونشرت  -ألغراض اإلجابة عن ھذا السؤال، إذا عقدت أكثر من لجنة مراجعات دوریة خاصة بالموازنة، فاستخدم اللجنة ذات األداء األفضل 
 .التقریر

 

اعتماد من السلطة التشریعیة قبل نقل األموال بین الوحدات اإلداریة التي تتلقى التمویل الصریح في الموازنة المقررة، وھل یكون من  ھل تسعى السلطة التنفیذیة إلى الحصول على.115
 الضروري من الناحیة القانونیة القیام بذلك؟

 

a.  التشریعیة قبل نقل األموال بین الوحدات اإلداریة، وھي تقوم بذلك في واقع الممارسات العملیةیلزم على السلطة التنفیذیة بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد من السلطة.  

b. لقیام بذلك في القانون أو التشریعتحصل السلطة التنفیذیة على االعتماد  من السلطة التشریعیة قبل نقل األموال بین الوحدات اإلداریة، إال أنھ ال توجد ضرورة قانونیة ل.  

c.  نقل ال أنھ في واقع الممارسات العملیة، تعلى السلطة التنفیذیة بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل نقل األموال بین الوحدات اإلداریة، إیلزم
 .السلطة التنفیذیة األموال قبل الحصول على الموافقة من السلطة التشریعیة

d. نقل في واقع الممارسات العملیة، ت ونفیذیة بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل نقل األموال بین الوحدات اإلداریة، ال یلزم على السلطة الت
 .السلطة التنفیذیة األموال قبل الحصول على الموافقة من السلطة التشریعیة

e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

 

 ات:اإلرشاد
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ة ل یعد ذلك مطلوبًا من الناحیعما إذا كانت السلطة التنفیذیة تسعى نحو الحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل نقل األموال بین الوحدات اإلداریة أم ال، وھ 115یستفسر السؤال 
 .القانونیة أم ال

 

الوزارات (یفحص ھذا السؤال قوانین تحویل األموال بین الوحدات اإلداریة . لتمویل العتمادات محددة أثناء تنفیذ الموازنةفي بعض الدول، للسلطة التنفیذیة الصالحیة قانونًا لضبط مستویات ا
 .تم تحدیدھا في الموازنة المقررة") تصویت"أو (أو أي وحدة تمویل ) أو األقسام أو الوكاالت

 

ضافة إلى ذلك، ینبغي باإل. التقدیریة في تحویل األموال ینبغي أن تكون محددة بوضوح في اللوائح أو القوانین المتوفرة للجمھورإن الشروط التي بموجبھا قد تمارس السلطة التنفیذیة سلطتھا 
  .للسلطة التشریعیة فیذیة بالنسبةأال یكون مقدار األموال المسموح للسلطة التنفیذیة بتحویلھا بین الوحدات اإلداریة مبالًغا فیھ للدرجة التي تضعف مساءلة السلطة التن

 

قوم بذلك في ات اإلداریة، وھي ت، یلزم على السلطة التنفیذیة بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد المسبق من السلطة التشریعیة قبل نقل األموال بین الوحد"أ"الختیار اإلجابة 
فیذیة تسعى نحو الحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل نقل األموال بین الوحدات اإلداریة، ولكنھا غیر ملزمة إذا كانت السلطة التن" ب"ویسري الخیار . واقع الممارسات العملیة

األموال، ولكنھا ال تقوم  لإذا كانت السلطة التنفیذیة ملزمة بمقتضى القانون بالسعي نحو الحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل نق" ج"ویسري الخیار . بفعل ذلك بمقتضى القانون
طة لإذا لم یكن االعتماد التشریعي مطلوبًا بمقتضى القانون لكي یتسنى للسلطة التنفیذیة نقل األموال بین الوحدات اإلداریة، وال تحصل الس" د"ویسري الخیار . بذلك في واقع الممارسة العملیة

كذلك إذا كان مصرًحا للسلطة التنفیذیة بنقل األموال التي ینظر إلیھا على أنھا زائدة عن الحد بشكل یقوض " د"كما یسري الخیار  .لیةالتنفیذیة على االعتماد التشریعي في واقع الممارسة العم
 .  بعد حدوثھا فقط إذا وافقت السلطة التشریعیة على تحویل األموال" د"تنطبق اإلجابة ). في المائة من نفقات الموازنة اإلجمالیة 3بما یساوي تقریبًا (المحاسبة 

 

وبالمثل،  .كان األمر كذلك، صف ھذه الصالحیةفي التعلیقات، یرجى توضیح أي قانون یعمل على تزوید السلطة التنفیذیة بالصالحیة القائمة لتحویل األموال بین الوحدات اإلداریة وإذا 
ولكن إذا كانت ھناك إجراءات رسمیة أخرى من السلطة التشریعیة، .  ن خالل تبني التشریع مثل الموازنة التكمیلیةاالعتماد التشریعي لتحویل األموال بین الوحدات اإلداریة یحدث نموذجیًا م

 .  یرجى توفیر المعلومات حول عملیة االعتماد تلك

 

تصبح متاحة  والتي یمكن أن) األموال التي تزید عما ھو متوقع في األساس أي(ھل تسعى السلطة التنفیذیة إلى الحصول على اعتماد من السلطة التشریعیة قبل إنفاق اإلیرادات الفائضة . 116
 أثناء فترة تنفیذ الموازنة، وھل یلزم علیھا القیام بذلك من الناحیة القانونیة؟

 

a.  الزائدة، وھي تقوم بذلك في واقع الممارسات العملیةیلزم على السلطة التنفیذیة بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل إنفاق اإلیرادات. 

b. ك في القانون أو التشریعتحصل السلطة التنفیذیة على االعتماد  من السلطة التشریعیة قبل إنفاق اإلیرادات الفائضة، إال أنھ ال توجد ضرورة قانونیة للقیام بذل. 

c. ل على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل إنفاق اإلیرادات الفائضة، إال أنھ في واقع الممارسات العملیة، تنفق السلطة یلزم على السلطة التنفیذیة بموجب القانون أو اللوائح الحصو
 .التنفیذیة ھذه األموال قبل الحصول على الموافقة من السلطة التشریعیة

d. ة التنفیذیة في واقع الممارسات العملیة، تنفق السلط ولسلطة التشریعیة قبل إنفاق اإلیرادات الزائدة، ال یلزم على السلطة التنفیذیة بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد من ا
 .ھذه األموال قبل الحصول على الموافقة من السلطة التشریعیة

e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

الحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل إنفاق اإلیرادات الفائضة أم ال، وھل یعد ذلك مطلوبًا من الناحیة القانونیة أم عما إذا كانت السلطة التنفیذیة تسعى نحو  116یستفسر السؤال 
غیر متوقع  ، إذا تم تحصیل إیراد إضافيعلى سبیل المثال. وتتطلب الممارسة الجیدة اعتماد السلطة التشریعیة التغیرات الحادثة في اإلیرادات أو النفقات فیما یتعلق بالموازنة المقررة. ال

المعادن، ولم یحتسب في الموازنة المقررة، ینبغي أن یكون ھناك إجراء عملي لضمان اعتماد السلطة التشریعیة أي / خالل العام، والذي غالبًا ما یحدث في الدول التي تعتمد على النفط 
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ل جذه المتطلبات معمول بھا، فقد تقلل السلطة التنفیذیة عمًدا اإلیرادات في الموازنة المقترحة التي تقدمھا إلى السلطة التشریعیة، من أوإذا لم تكن ھ". الجدیدة"استخدام مقترح لھذه األموال 
 .الحصول على موارد إضافیة لإلنفاق حسب تقدیر السلطة التنفیذیة، بدون وجود رقابة من السلطة التشریعیة

 

ى من المتوقع، ت األعلالسلطة التنفیذیة بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد المسبق من السلطة التشریعیة قبل إنفاق أي أموال ناجمة عن اإلیرادا، یلزم على "أ"الختیار اإلجابة 
ھا اد من السلطة التشریعیة قبل إنفاق اإلیرادات الفائضة، ولكنإذا كانت السلطة التنفیذیة تسعى نحو الحصول على االعتم" ب"ویسري الخیار . وھي تقوم بذلك في واقع الممارسات العملیة

إذا كانت السلطة التنفیذیة ملزمة بمقتضى القانون بالسعي نحو الحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل إنفاق اإلیرادات " ج"ویسري الخیار . غیر ملزمة بفعل ذلك بمقتضى القانون
إذا لم یكن االعتماد المسبق من السلطة التشریعیة مطلوبًا بمقتضى القانون لكي یتسنى للسلطة التنفیذیة إنفاق " د"ویسري الخیار . بذلك في واقع الممارسة العملیةالفائضة، ولكنھا ال تقوم 

 .  فقط إذا وافقت السلطة التشریعیة على اإلنفاق اإلضافي بعد حدوثھ" د"ة تنطبق اإلجاب. اإلیرادات الفائضة، وال تحصل السلطة التنفیذیة على االعتماد التشریعي في واقع الممارسة العملیة

 

ولكن قد توجد أیًضا إجراءات رسمیة أخرى للحصول .  نموذجیًا، یحدث االعتماد التشریعي الخاص باإلنفاق اإلضافي بخالف ما ورد في الموازنة المقررة من خالل تبني الموازنة التكمیلیة
 .  إذا كان األمر كذلك، یرجى تقدیم المعلومات حول عملیة االعتماد.  لسلطة التشریعیة قبل تبني الموازنة التكمیلیةعلى االعتماد من ا

 

أي (ي اإلیرادات للقصور فالمقررة كرد فعل ھل تسعى السلطة التنفیذیة إلى الحصول على اعتماد من السلطة التشریعیة قبل تقلیل اإلنفاق إلى مستویات أقل من المذكورة في الموازنة .117
 أو أسباب أخرى خالل فترة تنفیذ الموازنة، وھل یلزم علیھا القیام بذلك من الناحیة القانونیة؟) اإلیرادات األقل من المتوقعة باألساس

 

a. رادات أو فاق لمستویات أقل من تلك المقررة كرد فعل للقصور في اإلییلزم على السلطة التنفیذیة بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل تقلیل اإلن
 . أي أسباب أخرى، وھي تقوم بذلك في واقع الممارسات العملیة

b. و التشریعبذلك في القانون أ ونیة للقیامتحصل السلطة التنفیذیة على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل تقلیل اإلنفاق ألقل من المستویات المقررة، إال أنھ ال توجد ضرورة قان. 

c. ات العملیة، ت المقررة، إال أنھ في واقع الممارسیلزم على السلطة التنفیذیة بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل تقلیل اإلنفاق ألقل من المستویا
 .الموافقة من السلطة التشریعیةتنفذ السلطة التنفیذیة ھذه التخفیضات قبل الحصول على 

d. رسات العملیة، في واقع المما  وویات المقررة، ال یلزم على السلطة التنفیذیة بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل تقلیل اإلنفاق ألقل من المست
 .قة من السلطة التشریعیةتنفذ السلطة التنفیذیة ھذه التخفیضات قبل الحصول على المواف

e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

عل للقصور زنة المقررة كرد فما إذا كانت السلطة التنفیذیة تسعى للحصول على اعتماد من السلطة التشریعیة قبل تقلیل النفقات ألقل من المستویات المذكورة في الموا 117یفحص السؤال 
. ازنة المقررةالنفقات فیما یتعلق بالموال، وھل یلزمھا فعل ذلك بمقتضى القانون أم ال؟ وتتطلب الممارسة الجیدة اعتماد السلطة التشریعیة التغیرات الحادثة في اإلیرادات أو في اإلیرادات أم 

إذا لم یتم  .تماد أو رفض أي تخفیضات مقترحة في النفقات التي تم تنفیذھا كنتیجة لذلكعلى سبیل المثال، إذا تم جمع إیرادات أقل بخالف المتوقع خالل العام، یجب على السلطة التشریعیة اع
 .السلطة التشریعیةالعمل بھذه المتطلبات، یمكن للسلطة التنفیذیة أن تغیر تكوین الموازنة إلى حد كبیر في السلطة التقدیریة الخاصة بھا، بدون رقابة من 

 

سمیة ولكن قد توجد أیًضا إجراءات ر.  ي الخاص بالمقترحات لتقلیل اإلنفاق ألقل من المستویات الواردة في الموازنة المقررة كجزء من الموازنة التكمیلیةنموذجیًا، یحدث االعتماد التشریع
 .ت حول عملیة االعتمادإذا كان األمر كذلك، یرجى تقدیم المعلوما.  أخرى للحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل تبني الموازنة التكمیلیة
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أو اللوائح الحصول على االعتماد المسبق من السلطة التشریعیة قبل تنفیذ تقلیل النفقات كرد فعل للقصور في اإلیرادات،   ، یلزم على السلطة التنفیذیة بموجب القانون"أ"الختیار اإلجابة 
إذا كانت السلطة التنفیذیة تسعى نحو الحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة قبل تنفیذ ھذه التخفیضات، ولكنھا غیر " ب"ویسري الخیار . وھي تقوم بذلك في واقع الممارسات العملیة

تنفیذ ھذه التخفیضات  قبل إذا كانت السلطة التنفیذیة ملزمة بمقتضى القانون بالسعي نحو الحصول على االعتماد من السلطة التشریعیة" ج"ویسري الخیار . ملزمة بفعل ذلك بمقتضى القانون
إذا لم یكن اعتماد  السلطة التشریعیة مطلوبًا بمقتضى القانون لكي یتسنى للسلطة التنفیذیة تنفیذ ھذه التخفیضات، وال " د"ویسري الخیار . ، ولكنھا ال تقوم بذلك في واقع الممارسة العملیة

   .إذا وافقت السلطة التشریعیة على تخفیض النفقات بعد حدوثھا فقط" د"تنطبق اإلجابة . مارسة العملیةتحصل السلطة التنفیذیة على االعتماد التشریعي في واقع الم

 

 

 

 

 

 

 ؟(SAI(ھل قامت اللجنة الخاصة بالسلطة التشریعیة بفحص تقریر المراجعة على الموازنة السنویة المقدمة من قبل جھاز الرقابة األعلى .118
 

a.  تقریر المراجعة حول الموازنة السنویة خالل ثالثة أشھر من إتاحتھ، وقامت بنشر تقریر بالنتائج والتوصیاتنعم، قامت اللجنة بفحص. 

b.  من إتاحتھ، وقامت بنشر تقریر بالنتائج والتوصیات) ولكن بعد أكثر من ثالثة أشھر(نعم، قامت اللجنة بفحص تقریر المراجعة حول الموازنة السنویة خالل ستة أشھر. 

c. ئج والتوصیاتامت اللجنة بفحص تقریر المراجعة حول الموازنة السنویة، ولكن بعد إتاحة التقریر ألكثر من ستة أشھر أو لم تقم بنشر أي تقاریر بالنتانعم، ق. 

d. ال، لم تقم اللجنة بفحص تقریر المراجعة حول الموازنة السنویة. 

e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

ویبحث إذا كانت اللجنة قامت بفحص تقریر المراجعة حول الموازنة السنویة المقدم من قبل جھاز الرقابة األعلى أم ال، وإذا نتج . بعد تنفیذ الموازنة الالحقةحول الرقابة  118یدور السؤال 
ذا السؤال على ال ینطبق ھ. دار جھاز الرقابة األعلى للتقریر قامت السلطة التشریعیة بمراجعتھالموضوع األساسي ھو متى تحدیًدا بعد إص.  عن ذلك تقریر رسمي بالنتائج والتوصیات أم ال

سنوي ن التقریر الوأیًضا، یستفسر السؤال تحدیًدا ع.  الفحص التشریعي الخاص بالتنفیذ الدوري الخاص بالموازنة المقررة خالل فترة تنفیذ الموازنة المعنیة، والذي یتم تقییمھ بشكل منفصل
 .)100یستخدم تقریر المراجعة ھذا لإلجابة عن السؤال .  (الخاص بجھاز الرقابة األعلى، ولیس عن تقاریر المراجعة األخرى والتي ربما یقدمھا جھاز الرقابة األعلى

 

) قاریرأو ت(تقریًرا  ، یجب أن تكون اللجنة التشریعیة قامت بفحص تقریر المراجعة السنوي خالل ثالثة أشھر من إصداره من قبل جھاز الرقابة األعلى، ثم أصدرت"أ"الختیار اإلجابة 

  .)الحظ أن فترة ثالثة أشھر توضع في االعتبار فقط عندما تكون السلطة التشریعیة في حالة انعقاد. (بالنتائج والتوصیات

 

جنة بفحص إذا قامت ل" ج"حدد اإلجابة . ، ثم أصدرت تقریًرا بالنتائج والتوصیات)ولكن بعد أكثر من ثالثة أشھر(عندما تقوم اللجنة بفحصھ خالل ستة أشھر من إصداره " ب"تنطبق اإلجابة 
 . ل أي لجانحیث لم یتم فحص تقریر المراجعة السنوي من قب" د"تنطبق اإلجابة . لنتائج والتوصیاتتقریر المراجعة السنوي بعد أكثر من ستة أشھر من إتاحتھ أو إذا لم تقم بنشر أي تقاریر با

 

سم اللجنة ا، یرجى تحدید "ج"إذا كانت اإلجابة . الخاص بھا) التقاریر(، یرجى تحدید اسم اللجنة ومتى قامت بمراجعة تقریر المراجعة، وتقدیم نسخة من التقریر "ب"أو " أ"إذا كانت اإلجابة 
 .ومتى قامت بمراجعة تنفیذ الموازنة
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 الرئیس الحالي لجھاز الرقابة األعلى بطریقة تضمن استقاللیتھ أو استقاللیتھا؟) أو إعادة تعیین(ھل تم تنفیذ عملیة تعیین .119

 

a.  ،القضائیة فقط، أو أن السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة یجب أن تمنح الموافقة النھائیة قبل تعیین رئیس جھاز الرقابة األعلى من خالل السلطة التشریعیة أو السلطة  یكوننعم
 .أن یتم تعیینھ

b. لطة التشریعیةال، یمكن أن تقوم السلطة التنفیذیة بتعیین رئیس جھاز الرقابة األعلى بدون الحصول على الموافقة النھائیة من السلطة القضائیة أو الس. 

c.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

  

 اإلرشادات:

ًضا، وأی. تختلف إجراءات التعیین بشكل كبیر عبر الدول، وأیًضا عبر األنواع المختلفة من أجھزة الرقابة العلیا). SAI( بعملیة تعیین الرئیس الحالي لجھاز الرقابة األعلى 119یختص السؤال 
وحد یمكن بینما تجعل ھذه العوامل من الصعب تصمیم مقیاس م. الخاصة برئیس جھاز الرقابة األعلى الفعلیةاالتفاقیات والممارسات غیر الرسمیة یمكنھا أن تؤثر بشكل كبیر على االستقاللیة 

یركز ھذا السؤال على ما إذا كان یجب على السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة تعیین أو اعتماد تعیین  من خاللھ تقییم جمیع أجھزة الرقابة العلیا مع وضع ھذا العامل الخاص في االعتبار،
تقاللیة رئیس سوبالرغم من ذلك، إذا تم تنفیذ ھذا التعیین بطریقة أخرى ال تضمن ا.  رئیس جھاز الرقابة األعلى كوسیلة لضمان استقاللیة جھاز الرقابة األعلى عن السلطة التنفیذیة أم ال

 . جھاز الرقابة األعلى، یجب النظر في ھذه الطریقة أیًضا

 

رئیس جھاز الرقابة األعلى، أو اعتماد توصیات السلطة التنفیذیة كطریقة تضمن استقاللھ أو ) أو إعادة تعیین(، یجب على السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة تعیین "أ"الختیار اإلجابة 
إذا كانت عملیة التعیین ال تضمن استقاللیة رئیس جھاز الرقابة األعلى، مثال، قد تقوم " ب"حدد اإلجابة .)  كما ذكر باألعلى، یمكن كذلك قبول طرق بدیلة.  (السلطة التنفیذیةاستقاللیتھا عن 

 .  ضائیةالسلطة التنفیذیة بتعیین رئیس جھاز الرقابة األعلى بدون موافقة نھائیة من السلطة التشریعیة أو الق

 

 . بغض النظر عن اإلجابة التي حددتھا، قم بوصف كیفیة تعیین رئیس جھاز الرقابة األعلى

 

 

ة األعلى الموافقة النھائیة قبل إقالة رئیس جھاز الرقاب) مثل السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة(ھل یجب أن یمنح أي فرع آخر من الفروع التابعة للحكومة بخالف السلطة التنفیذیة .120
)SAI (من منصبھ؟ 

 

a.  من خالل السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة، أو أن السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة یجب أن تمنح الموافقة النھائیة قبل إال نعم، ال یجوز إقالة رئیس جھاز الرقابة األعلى
 .أن تتم إقالتھ

b. ة التشریعیة، یمكن أن تقوم السلطة التنفیذیة بإقالة رئیس جھاز الرقابة األعلى بدون الحصول على الموافقة النھائیة من السلطة القضائیة أو السلطال. 

c.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 
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 اإلرشادات:

یعتمد ھذا السؤال على أفضل الممارسات المحددة في إعالن لیما للمبادئ . ھاز الرقابة األعلى من المنصبالطریقة التي قد تتم بھا إقالة رئیس أو األعضاء الكبار لج 120یعالج السؤال 
، بما في ذلك المعاییر التي تھدف إلى ضمان استقاللیة (http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/LimaDeclaration.pdf(التوجیھیة بشأن مبادئ المراجعة 

 .ن السلطة التنفیذیةالمنصب ع

 

من خالل السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة، أو أن السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة یجب أن تمنح الموافقة النھائیة إال ، ال یجوز إقالة رئیس جھاز الرقابة األعلى "أ"الختیار الخیار 
حین أن السلطة  ففي. التشریعیة أو السلطة القضائیة الموافقة النھائیة بعد إجراء عملیة خارجیة محددة، مثل اإلجراءات الجنائیة على سبیل المثال، یمكن أن تمنح السلطة. قبل أن تتم إقالتھ

منصبھ في  لفة تقضي بإقالة الرئیس منتعد ضروریة إلصدار حكم بوجود مخا –أو ألحد القضاة  –التنفیذیة یمكن أن تقوم بعمل اإلجراءات الجنائیة، فإن الموافقة النھائیة للسلطة القضائیة 
 إذا كان یمكن أن تقوم السلطة التنفیذیة بإقالة رئیس جھاز الرقابة األعلى بدون الحصول على الموافقة النھائیة من السلطة القضائیة أو" ب"یمكن اختیار الخیار . رئاسة جھاز الرقابة األعلى

 .السلطة التشریعیة

 

 ؟(SAI(من الذي یحدد موازنة جھاز الرقابة األعلى .121
 

a.  و یتم تحدید ، أ)أي یقدمھا إلى السلطة التنفیذیة، التي تقبلھا مع بعض التعدیالت أو بدون، أو یقدمھا إلى السلطة التشریعیة مباشرةً (یحدد جھاز الرقابة األعلى موازنتھ الخاصة
، ویكون مستوى التمویل متسقًا بشكل كبیر مع الموارد التي یحتاجھا جھاز )أو ھیئة أخرى مستقلة(موازنة جھاز الرقابة األعلى من خالل السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة 

 .الرقابة األعلى من أجل تنفیذ المھام الموكلة إلیھ

b. ویكون مستوى التمویل متسقًا بشكل كبیر مع الموارد التي یحتاج إلیھا جھاز الرقابة األعلى من أجل تنفیذ المھام التنفیذیةعلى من خالل السلطة یتم تحدید موازنة جھاز الرقابة األ ،
 .الموكلة إلیھ

c.  ال أن مستوى التمویل ال یكون متسقًا مع الموارد التي یحتاج ، إ)أو أي كیان مستقل آخر(یتم تحدید موازنة جھاز الرقابة األعلى من خالل السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة
 .إلیھا جھاز الرقابة األعلى من أجل تنفیذ المھام الموكلة إلیھ

d.  الموكلة  ى من أجل تنفیذ المھام، وال یكون مستوى التمویل متسقًا مع الموارد التي یحتاج إلیھا جھاز الرقابة األعلالتنفیذیةیتم تحدید موازنة جھاز الرقابة األعلى من خالل السلطة
 .إلیھ

e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

؟ لضمان موضوعیة مراجعات الموازنات الحكومیة، ھناك مكون مھم آخر من مكونات استقاللیة جھاز الرقابة األعلى (SAI(عمن یحدد موازنة جھاز الرقابة األعلى  121یستفسر السؤال 
 الموارد الكافیة إلتمام السلطات الموكلةالتشریعیة وھو مدى تقریر موازنة جھاز الرقابة األعلى من خالل كیان بخالف السلطة التنفیذیة، وما إذا كان جھاز الرقابة األعلى لدیھ عن السلطة 

 . إلیھ

 

ھ أن یحدد جھاز الرقابة األعلى موازنت إماز الرقابة األعلى من أجل تنفیذ المھام الموكلة إلیھ، و إذا كان مستوى التمویل متسقًا بشكل كبیر مع الموارد التي یحتاجھا جھا" أ"تنطبق اإلجابة 
ل السلطة یتم تحدید موازنة جھاز الرقابة األعلى من خال ، أوأو یقدمھا مباشرةً إلى السلطة التشریعیة ) التي تقبلھا مع بعض التغییرات أو بدون(الخاصة ثم یقدمھا إلى السلطة التنفیذیة 

رقابة ال توجد توصیات من جھاز ال(إذا كان یتم تحدید موازنة جھاز الرقابة األعلى من خالل السلطة التنفیذیة " ب"وتسري اإلجابة ). أو ھیئة مستقلة أخرى(التشریعیة أو السلطة القضائیة 
نة جھاز إذا كان یتم تحدید مواز" ج"ویسري الخیار . جھاز الرقابة األعلى من أجل تنفیذ المھام الموكلة إلیھ، ویكون مستوى التمویل متسقًا بشكل كبیر مع الموارد التي یحتاج إلیھا )األعلى

ى من أجل قابة األعل، إال أن مستوى التمویل ال یكون متسقًا مع الموارد التي یحتاج إلیھا جھاز الر)أو أي كیان مستقل آخر(الرقابة األعلى من خالل السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة 
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 إذا كانت السلطة التنفیذیة ھي من یحدد موازنة جھاز الرقابة األعلى، وكان مستوى التمویل غیر متسق مع الموارد التي یحتاج إلیھا جھاز" د"وتسري اإلجابة . تنفیذ المھام الموكلة إلیھ

 .الرقابة األعلى من أجل تنفیذ المھام الموكلة إلیھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلطة التقدیریة لتنفیذ المراجعات التي یرغب فیھا؟) SAI(ھل تتوفر لجھاز الرقابة األعلى .122

 

a. یمتلك جھاز الرقابة األعلى كامل السلطة التقدیریة لتقریر المراجعات التي یرغب في تنفیذھا. 

b. یمتلك جھاز الرقابة األعلى سلطة تقدیریة ضخمة، إال أنھ یواجھ بعض القیود. 

c.  الرقابة األعلى بعض السلطة التقدیریة، إال أنھ یواجھ قیوًدا ضخمةیمتلك جھاز. 

d. ال یمتلك جھاز الرقابة األعلى أي سلطة تقدیریة لتقریر المراجعات التي یرغب في تنفیذھا. 

e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

 .على وفق ما یحدده القانونعن نطاق سلطات تقصي الحقائق لجھاز الرقابة األ 122یستفسر السؤال 

 

ویستفسر السؤال عما إذا كان جھاز . التي یقوم جھاز الرقابة األعلى بتنفیذھا -المراجعات المالیة أو مراجعات االلتزام أو مراجعات األداء  –عن أنواع المراجعات الثالثة  97یستفسر السؤال 
عن تنفیذ أي شكل من أشكال المراجعة أو تقصي الحقائق فیما یتعلق بالمخالفات في أي  )ن خالل نقص القدرات أو عدم كفایة الموازنةلیس فقط م(الرقابة األعلى مقیًدا من الناحیة القانونیة 

 .برنامج أو نشاط

 

/ العامة  تیباتعلى سبیل المثال، ال یسمح لبعض أجھزة الرقابة األعلى من خالل مسؤولیاتھا القانونیة بمراجعة مشروعاتھا المشتركة أو غیر ذلك من التر. وھناك العدید من أمثلة القیود

ال تمتلك بعض أجھزة الرقابة األعلى في بعض الدول  .ویسمح لآلخرین بتنفیذ المراجعات المالیة فقط، ویحظر علیھم تنفیذ مراجعات األداء أو مراجعات القیمة مقابل النقود. الخاصة
ة وقد ال تتوفر لجھاز الرقابة األعلى القدر. خارج الموازنةالمسؤولیة القانونیة لمراجعة الترتیبات بما في ذلك أموال النفط أو أموال االستقرار، أو األنواع األخرى لألموال الخاصة أو األموال 

 .یة التي تنطوي على القطاعین الخاص والعامعلى مراجعة المشروعات التجار

 

ود، إال أن جھاز في حالة وجود قی" ب"تسري اإلجابة . ، یجب أن تتوفر لجھاز الرقابة األعلى كامل السلطة التقدیریة في القانون لتقریر المراجعات التي یرغب في تنفیذھا"أ"الختیار اإلجابة 
إذا كان جھاز الرقابة األعلى لدیھ بعض السلطة التقدیریة، إال أنھ یواجھ بعض القیود " ج"تسري اإلجابة . لتنفیذ تلك المراجعات التي یرغب بھاالرقابة األعلى یمتلك السلطة التقدیریة 

 .ي تنفیذھاإذا لم یكن جھاز الرقابة األعلى یمتلك السلطة التقدیریة على اإلطالق الختیار المراجعات التي یرغب ف" د"تسري اإلجابة . القانونیة
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عند ) http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/LimaDeclaration.pdf(یمكن أن یفید الرجوع إلى إعالن لیما لإلرشادات التوجیھیة حول تعلیمات التدقیق 
 .لرقابة األعلىاإلجابة على ھذا السؤال حیث إن بنوده تفید في تحدید النطاق المناسب لمسؤولیة ونطاق اختصاص جھاز ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ھل تمت مراجعة عملیات المراجعة الخاصة بجھاز الرقابة األعلى من قبل وكالة مستقلة؟.123

 

a. نعم، قامت وكالة مستقلة بإجراء ونشر مراجعة لعملیات المراجعة الخاصة بجھاز الرقابة األعلى على أساس سنوي. 

b.  لعملیات المراجعة الخاصة بجھاز الرقابة األعلى على األقل مرة واحدة خالل السنوات الخمس الماضیة، ولكن لیس بشكل سنوينعم، قامت وكالة مستقلة بإجراء ونشر مراجعة. 

c. ال، ولكن قامت وحدة داخل جھاز الرقابة األعلى بإجراء مراجعة لعملیات المراجعة الخاصة بجھاز الرقابة األعلى على أساس منتظم. 

d. المراجعة الخاصة بجھاز الرقابة األعلى من وكالة مستقلة وال من خالل وحدة داخل جھاز الرقابة األعلى ال، لم تتم مراجعة عملیات. 

e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

 

 

 اإلرشادات:

قد یكون األخیر ھو نظیر لجھاز الرقابة . أم ال وألي مدىعلى تقییم ما إذا خضعت عملیات المراجعة الخاصة بجھاز الرقابة األعلى للمراجعة من خالل وكالة مستقلة  123یعمل السؤال 
 یر المالیةاألعلى أو منظمة دولیة أو مؤسسة أكادیمیة تتمتع بالخبرة المطلوبة، أو وكالة محلیة مستقلة تتمتع بضمان الجودة وتعمل في مجال التقار

 

إذا تم عمل مراجعة خالل " ب"تنطبق اإلجابة . عملیات المراجعة الخاصة بجھاز الرقابة األعلى على أساس سنوي، یجب أن تقوم وكالة مستقلة بإجراء ونشر مراجعة ل"أ"الختیار اإلجابة 
بھ على أساس  إذا كان ھناك وحدة داخلیة لجھاز الرقابة األعلى تقوم بمراجعة عملیات المراجعة الخاصة" ج"حدد اإلجابة . السنوات الخمس الماضیة، ونشرھا، ولكن ال یتم إجراؤھا سنویًا

إذا لم تتم مراجعة عملیات المراجعة الخاصة بجھاز الرقابة األعلى من وكالة مستقلة وال من خالل وحدة داخل جھاز " د"تنطبق اإلجابة . منتظم، ولكن ال تقوم وكالة مستقلة بھذه المراجعة
 . الرقابة األعلى

 

، یرجى تحدید اسم الوحدة داخل جھاز الرقابة "ج"إذا كانت اإلجابة . مستقلة ومتى قامت بالمراجعة، وقدم نسخة من التقریر الصادر، یرجى تحدید اسم الوكالة ال"ب"أو " أ"إذا كانت اإلجابة 
 .األعلى التي وكل إلیھا إجراء ھذه المراجعات
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 شھًرا الماضیة؟ 12التشریعیة خالل  ما ھو مدى مشاركة رئیس فریق العمل أو كبیر فریق العمل في جھاز الرقابة األعلى وشھادتھ في جلسات االستماع في اللجان الخاصة بالسلطة.124

 

a.  أي خمس مرات أو أكثر(كثیًرا.( 

b.  أي ثالث مرات أو أكثر، ولكن أقل من خمس مرات(أحیانًا.( 

c.  رة أو مرتانأي م(نادًرا.( 

d. مطلقًا. 

e.  الرجاء التعلیق(أخرى / ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

تفاعل العدید من ت. ن التشریعیةبالتفاعل بین جھتین رقابیتین ھامتین ویعمل على تقییم مدى المدخالت عالیة المستوى التي یقوم بھا جھاز الرقابة األعلى إلى عمل اللجا 124یختص السؤال 
شھًرا الماضیین،  12یعمل ھذا السؤال على فحص ھذا الوجھ من خالل السؤال، بالرجوع إلى . لیا مع السلطة التشریعیة بطریقة ما، ولكن تختلف طبیعة تركیز ھذا التفاعلأجھزة الرقابة الع

ة ممثل الھدف ھو تقییم مدى مشارك. اصة بلجان السلطة التشریعیةومدى مشاركة رئیس فریق العمل أو كبیر فریق العمل في المؤسسة المالیة المستقلة وشھادتھ في جلسات االستماع الخ
سجیالت یمكنك الرجوع إلى الت). مقارنةً بمالحظ سلبي، یعمل كمورد فقط عند الحاجة إلیھ(جھاز الرقابة العلیا المعني في اجتماع لجنة تشریعیة لیس فقط بالحضور وإنما بمشاركة فعالة 

إذا حدث " أ"بة حدد اإلجا. عیة ومواقع الویب والتقاریر السنویة الخاصة بجھاز الرقابة األعلى، واإلصدارات الصحفیة والتغطیة اإلعالمیة، على سبیل المثالالرسمیة الخاصة باللجان التشری
 .أبًدا" د"مرة أو مرتان، و" ج"لثالث مرات أو أكثر، ولكن أقل من خمس مرات؛ " ب"ذلك خمس مرات فأكثر؛ 

 



125 

 

 : مشاركة الجمھور في عملیة وضع الموازنة  5القسم 
 

 مقدمة: 

لیس سوى خطوة أولى، ویجب أن یرافقھا من جانب جمیع المؤسسات ذات الصلة (السلطة  إن إشراك الجمھور ھو تكملة ضروریة لشفافیة الموازنة. وتوفیر الوصول إلى معلومات الموازنة
 التنفیذیة والتشریعیة وجھاز الرقابة األعلى) توفیر الفرص للجمھور لالشتراك في كل مرحلة من المراحل األربعة لعملیة وضع الموازنة.

 

وحة في غایة األھمیة؛ وسوف تشكل اإلجابات عن ھذه األسئلة أول مكتبة بیانات حول تواجد الممارسات الجیدة إلشراك الجمھور في واألسئلة الواردة في ھذا القسم من استبیان الموازنة المفت
كثر ألنھا سوف ي ھذا القسم بشكل أیتم تقدیمھا ف مختلف أنحاء العالم. والتعلیقات واالستشھادات إلجابات الباحثین ضروریة ویجب أن تقدم في جمیع أنحاء االستبیان بالكامل، ولكن یجب أن

 ) وشركائھا في األبحاث ببناء مجموعة موثوقة ودقیقة ألمثلة الممارسات الجیدة في إشراك الجمھور أثناء عملیة وضع الموازنة. IBPتسمح لشراكة الموازنة الدولیة (

 
 ؟)قبل جدولة الموازنة في البرلمان(ھل تستخدم السلطة التنفیذیة آلیات المشاركة التي یمكن للجماھیر من خاللھا تقدیم المدخالت أثناء تكوین الموازنة السنویة .125

 

a. حول الموازنة نعم، تستخدم السلطة التنفیذیة آلیات مشاركة مفتوحة یمكن للجماھیر والمسئولین الحكومیین من خاللھا تبادل اآلراء   . 

b. نعم، تستخدم السلطة التنفیذیة آلیات مشاركة مفتوحة یمكن للجماھیر من خاللھا تقدیم مدخالت خاصة بھم حول الموازنة   . 

c. ینة لطة التنفیذیة أفراد أو مجموعات معسنعم، تستخدم السلطة التنفیذیة آلیات مشاركة خالل مرحلة تكوین الموازنة، ولكن تجذب ھذه اآللیات بعض اآلراء المخصصة فقط، أو تدعو ال
 ).ال تتاح ممارسة المشاركة عملیًا لكل فرد(لمناقشة الموازنة 

d.  أو أعلى" ج"ال یتم الوفاء بالمتطلبات الخاصة باإلجابة. 

e.  الرجاء التعلیق(ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

"اإلطارات الزمنیة" ویعمل على تقییم مدى تفاعل آلیات المشاركة المستخدمة من خالل السلطة التنفیذیة وتتضمن یعكس ھذا السؤال مبادئ المبادرة العالمیة للشفافیة حول "الحصریة" و 
 الحوار بین الطرفین المواطنین والسلطة التنفیذیة.

 

الخاص بالمشاركة الجماھیریة، وخاصةً مع الوضع في االعتبار مفاھیم "المشاركة" (الخیار "أ" في اإلجابات) و"االستشارات"  IAPSتتخذ صیاغة ھذا السؤال واإلجابات علیھ من نطاق 
 . dn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/imported/IAP2%20Spectrum_vertical.pdfhttp://c.ymc(الخیار "ب") انظر: 

 

مشاركة من قبل الحكومة لتنفیذ آلیات الالمكلفة آلیات المشاركة التي قامت بوضعھا وزارة المالیة أو وكالة الموازنة الرئیسیة أو وكالة التنسیق المركزیة فقط یرجى الوضع في االعتبار 
ركة التي تستخدم من احالیًا لتسمح للجمھور بالمشاركة في تكوین الموازنة السنویة، بما في ذلك المناقشات السنویة لما قبل الموازنة. ال ینبغي آللیات المش والمستخدمةالسلطة التنفیذیة") ("

لیة واحدة تستخدم من خالل السلطة التنفیذیة، یرجى تحدید أعمق أو أكثر آلیة تفاعلیة تعكس جھود قبل الوزارات المركزیة فقط أن تستخدم لإلجابة عن ھذا السؤال. إذا كان ھناك أكثر من آ
ت، انفاق والضریبة، مستویات التمویل واإلیرادالحكومة إلشراك مدخالت المواطنین في تكوین الموازنة السنویة. یمكن آللیات المشاركة أن تتضمن عدًدا من مختلف القضایا، مثل سیاسة اإل

 وتخطیط الشئون المالیة الكلیة. 

 

 تفاعلتمشاركة الجماھیر تمارس فعلیًا حیث  الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تستخدم السلطة التنفیذیة آلیات مشاركة مفتوحة تشرك الجماھیر في تكوین الموازنة السنویة. ویعني ذلك أن

ي الحكومة، ولدیھم الفرصة للتعبیر عن آرائھم فیما یعتبر حواًرا شعبیًا بینھم (أي منتدیات للمناقشة عبر اإلنترنت وشخصیة). منظمات المجتمع المدني و / أو األفراد من الجماھیر ومسئول

http://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/imported/IAP2%20Spectrum_vertical.pdf


126 

 

لیل لدعم وجود حوار شعبي بین قدم الباحث الدوأیًضا، یجب أن تكون اآللیة مفتوحة ألي منظمة مجتمع مدني و / أو أفراد من الجمھور یرغبون بالمشاركة. بتحدید ھذه اإلجابة، یجب أن ی
 المواطنین ومسئولي الحكومة. تشتمل األمثلة على مقابالت الجمھور والتبادالت النقاشیة المتعمدة عبر اإلنترنت.

 

ني وأیًضا األكادیمیات والخبراء المستقلین ومراكز تنطبق اإلجابة "ب" إذا كان ھناك آلیة استشارة مفتوحة فعلیًا حیث یمكن لألفراد من العامة (أي األفراد و / أو منظمات المجتمع المد
غراض ولیست أل منظمة وراسخةومة تستخدم آلیة البحوث في مجال السیاسة، ومنظمات األعمال) تقدیم المدخالت الخاصة بھم في تكوین الموازنة السنویة. تنطبق ھذه اإلجابة إذا كانت الحك

د عملیات استشاریة تسعى السلطة التنفیذیة من خاللھا للحصول على مدخالت المواطنین. یجب أن تشتمل األمثلة على المسوح ومجموعات مخصصة. یجب على الباحث تقدیم دلیل لدعم وجو
 التركیز وبطاقات التقاریر وتدریبات االستشارة السیاسیة والمنصات عبر اإلنترنت التي تقوم الحكومة بإدارتھا رسمیًا لطلب المدخالت.

 

 بة "ج" إذا قامت السلطة التنفیذیة بتأسیس آلیة أو آلیات لتسمح للمواطنین بالمشاركة في مرحلة تكوین الموازنة، ولكن:تنطبق اإلجا

 

 ) لم یتم تأسیس اآللیات وتحدث فقط ألغراض محددة، أو بشكل غیر منتظم.1

 

 و / أو

 

ھناك سلطة تقدیریة لمن تسمح لھ بالمشاركة، وتحدد السلطة التنفیذیة بشكل كامل أو جزئي عملیة التحدید ھذه من خالل ) تقوم السلطة التنفیذیة باستشارة و / أو التفاعل مع المواطنین، ولكن 2
أو منظمات  على جمیع المواطنین و / دعوة مجموعات محددة (على سبیل المثال، أن تقوم بعمل اتصال مفتوح مع الخبراء من قطاع محدد فقط أو تحدید منظمات معینة). حینما یتعذر

من یسمح لھ بالمشاركة. إذا كان ھناك احتمال المجتمع المدني المشاركة في ھذه المرحلة أو مراحل أخرى، ینطبق الخیاران "أ" و "ب" إذا لم تمارس الحكومة أي سلطة تقدیریة في تحدید 
 لحدوث التحدید الذاتي، فمن المھم أال یتم التحدید من خالل السلطة التنفیذیة.

 

ل ائق من االجتماع للعامة) بحیث تحصحاالت وجود سلطة تقدیریة في تحدید من یسمح لھ بالمشاركة، لتحدید الخیار "ج"، یجب أن یكون ھناك تسجیل عام (تعقد بشكل عام، أو بث دقفي 
 جمیع منظمات المجتمع المدني واألفراد من العامة على معلومات االجتماع ومن شارك بھ وما تمت مناقشتھ. 

 

 یث یوجد بھ تسجیل عام.تشتمل بعض أمثلة اآللیات التي ربما تستحق اإلجابة "ج" على الخطوط الساخنة، وإعالنات الفیسبوك، واجتماع واحد مع منظمة غیر حكومیة ح

 

 یجب على الباحثین تقدیم دلیالً لدعم اختیار اإلجابة "ج".

 و أعلى أو إذا كانت السلطة التنفیذیة ال تستخدم آلیات المشاركة الشعبیة خالل مرحلة تكوین الموازنة. تنطبق اإلجابة "د" إذا لم تِف المتطلبات لإلجابة "ج" أ

 

الموازنة ، ھل تتخذ السلطة التنفیذیة خطوات ملموسة إلشراك القطاعات المعرضة للخطر وغیر الممثلة من الشعب في تكوین 125مع الوضع في االعتبار اآللیات المحددة في السؤال . 126
 السنویة؟

 

a.  أو منظمات المجتمع المدني التي تمثل القطاعات المعرضة للخطر وغیر الممثلة من الشعب في تكوین الموازنة السنویة/ نعم، تتخذ السلطة التنفیذیة خطوات ملموسة إلشراك األفراد و. 

b.  أ"ال تفي المتطلبات الختیار اإلجابة." 

c.  الرجاء التعلیق(ال ینطبق.( 

 

 ادات:اإلرش
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أو غیر  /ویفحص مجھود السلطة التنفیذیة للوصول إلى المواطنین من المجموعات المعرضة للخطر و " بالحصریة"یعكس ھذا السؤال مبادئ المبادرة العالمیة للشفافیة المالیة الخاصة 
 .عملیةأو غیر الممثلة في ال/ والتأكید ھنا على مجھودات السلطة التنفیذیة في السعي للحصول على آراء األفراد من العامة من المجموعات المعرضة للخطر و . الممثلة في العملیات القومیة

 

مجتمع المدني التي تمثل األفراد والمجتمعات المعرضة للخطر أو منظمات ال/ ، یجب أن تسعى السلطة التنفیذیة للوصول إلى األفراد من المجتمعات المعرضة للخطر و "أ"الختیار اإلجابة 
مثل  الحكومة المعنیین وبالتالي التأكد من مصدر بدیل) مسئولي(یجب أن یتحدث الباحثون مع مسئول . یجب على الباحثین تقدیم دلیل لتوضیح مجھودات الحكومة وإجراءاتھا. وغیر الممثلة

 .غیر الممثلة/ ممثلي المجموعات المعرضة للخطر 

 

غیر الممثلین أو المنظمات التي تمثلھم، في آلیات المشاركة أو إذا كانت السلطة / إذا لم تتخذ السلطة التنفیذیة خطوات ملموسة لتضمین األفراد المعرضین للخطر " ب"تنطبق اإلجابة 
 .التنفیذیة ال تستخدم آلیات مشاركة شعبیة خالل مرحلة تكوین الموازنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالل مرحلة تكوین الموازنة، أي من العناصر الرئیسیة التالیة تعمل مشاركة السلطة التنفیذیة مع المواطنین على تغطیتھا؟. 127

 

 ولغرض ھذا السؤال، تعد العناصر الرئیسیة ھي: 

 

 قضایا االقتصاد الكلي .1

 توقعات اإلیرادات، والسیاسات واإلدارة .2

 االجتماعي. سیاسات اإلنفاق 3

 مستویات العجز والدین  .4

 مشروعات االستثمار العامة .5

 خدمات عامة .6

 

a. تغطي مشاركة السلطة التنفیذیة مع المواطنین العناصر الستة كلھا 

b. تغطي مشاركة السلطة التنفیذیة مع المواطنین على األقل ثالثة عناصر (وأقل من ستة) من العناصر المذكورة أعاله 

c.  السلطة التنفیذیة مع المواطنین على األقل عنصًرا واحًدا على األقل (وأقل من ثالثة) من العناصر المذكورة أعالهتغطي مشاركة 
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d. .ال یتم الوفاء بالمتطلبات الخاصة باإلجابة "ج" أو أعلى 

e. .(الرجاء التعلیق) ال ینطبق 

 

 اإلرشادات:

كوین الموازنة دمة حالیًا من قبل السلطة التنفیذیة خالل تیعكس ھذا السؤال مبادئ المبادرة العالمیة للشفافیة المالیة وھي "الشفافیة" و"األطر الزمنیة". یرجى التفكیر في جمیع اآللیات المستخ
 السنویة. 

 

ولھذا السبب یمكن اإلجابة على األسئلة األخرى التي تعمل على تقییم مشاركة السلطة التنفیذیة مع  --خرى یرجى مالحظة أنھ یمكن / قد تعمل المشاركة الشعبیة على تغطیة عناصر أ
لى عبغرض اإلجابة عن ھذا السؤال، تعد "العناصر الرئیسیة" ھي ما ذكرت باأل --الجماھیر خالل تكوین الموازنة على أساس المشاركة في عناصر بخالف الستة عناصر المذكورة أعاله 

 . إذا كانت مشاركة السلطة التنفیذیة مع الجمھور تغطي عناصر بخالف الستة المذكورة أعاله، یرجى تحدید ھذه العناصر في التعلیقات. فقط

 

لتي ھیر لمناقشتھا؟") وال یتم التعامل مع القضایا ا(على سبیل المثال، "ما ھي القضایا التي تمت دعوة الجما فقطیرجى مالحظة أن ھذا السؤال أیًضا یعمل على تقییم تغطیة مشاركة الجماھیر 
 تتعلق بعمق المشاركة أو تحدید المشاركین من خالل ھذا السؤال. 

 

 .مرحلة تكوین الموازنة تنطبق اإلجابة "د" إذا لم تِف المتطلبات لإلجابة "ج" أو أعلى أو إذا كانت السلطة التنفیذیة ال تستخدم آلیات المشاركة الشعبیة خالل

 

 

 

 

 

 ھل تستخدم السلطة التنفیذیة آلیات المشاركة والتي یمكن للجماھیر من خاللھا تقدیم المدخالت في مراقبة تنفیذ الموازنة السنویة؟. 128

 

a. تنفیذ الموازنة نعم، تستخدم السلطة التنفیذیة آلیات مشاركة مفتوحة یمكن لألفراد من الجماھیر والمسئولین الحكومیین من خاللھا تبادل اآلراء حول   . 

b. نعم، تستخدم السلطة التنفیذیة آلیات مشاركة مفتوحة من خاللھا یمكن لألفراد من الجماھیر تقدیم مدخالت خاصة بھم حول تنفیذ الموازنة. 

c.  فقط، أو تدعو السلطة التنفیذیة أفراد أو مجموعات معینة نعم، تستخدم السلطة التنفیذیة آلیات مشاركة خالل مرحلة تنفیذ الموازنة، ولكن تجذب ھذه اآللیات بعض اآلراء المخصصة
 ).ال تتاح ممارسة المشاركة عملیًا لكل فرد(لمناقشة الموازنة 

d.  أو أعلى" ج"ال یتم الوفاء بالمتطلبات الخاصة باإلجابة. 

e.  الرجاء التعلیق(ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

ل "الحصریة" و "اإلطارات الزمنیة" ویعمل على تقییم مدى تفاعل آلیات المشاركة المستخدمة من خالل السلطة التنفیذیة وتتضمن یعكس ھذا السؤال مبادئ المبادرة العالمیة للشفافیة حو
 الحوار بین الطرفین المواطنین والسلطة التنفیذیة. 

 

الخاص بالمشاركة الجماھیریة، وخاصةً مع الوضع في االعتبار مفاھیم "المشاركة" (الخیار "أ" في اإلجابات) و"االستشارات"  IAPSتتخذ صیاغة ھذا السؤال واإلجابات علیھ من نطاق 
 . dn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/imported/IAP2%20Spectrum_vertical.pdfhttp://c.ymc(الخیار "ب") انظر: 

 

http://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/imported/IAP2%20Spectrum_vertical.pdf
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ذیة") نفیلحكومة لتنفیذ آلیات المشاركة فقط ("السلطة التیرجى االعتبار بأن آلیات المشاركة التي قامت بوضعھا وزارة المالیة أو وكالة الموازنة الرئیسیة أو وكالة التنسیق المركزیة من قبل ا
القومیة، یجب  لیات المشاركة من خالل عملیة الموازنةتستخدم حالیًا لتسمح للجمھور بالمشاركة في تكوین الموازنة السنویة. إذا قامت السلطة التنفیذیة بتعیین وكالة تنسیق مركزیة لتنفیذ آ

خدم من قبل الوزارات المركزیة فقط أن تستخدم لإلجابة عن ھذا السؤال. إذا كان ھناك أكثر من آلیة واحدة على الباحثین وضع تلك اآللیات في االعتبار. ال ینبغي آللیات المشاركة التي تست
أن تتضمن  ةازنة السنویة. یمكن آللیات المشاركتستخدم من خالل السلطة التنفیذیة، یرجى تحدید أعمق أو أكثر آلیة تفاعلیة تعكس جھود الحكومة إلشراك مدخالت المواطنین في تنفیذ المو

 وإدارة مخططات التحول االجتماعي.عدًدا من القضایا المختلفة، مثل إدارة اإلیرادات، وتوصیل الخدمات العامة، وتنفیذ مشروعات االستثمار العام، بما في ذلك المشتریات، 

 

منظمات  تفاعلتي تنفیذ الموازنة السنویة. ویعني ذلك أن مشاركة الجماھیر تمارس فعلیًا حیث الختیار اإلجابة "أ"، یجب أن تستخدم السلطة التنفیذیة آلیات مشاركة مفتوحة تشرك الجماھیر ف
ا، منتدیات للمناقشة عبر اإلنترنت وشخصیة). وأیضً  المجتمع المدني و / أو األفراد من الجماھیر ومسئولي الحكومة، ولدیھم الفرصة للتعبیر عن آرائھم فیما یعتبر حواًرا شعبیًا بینھم (أي

حث الدلیل لدعم وجود حوار شعبي بین المواطنین یجب أن تكون اآللیة مفتوحة ألي منظمة مجتمع مدني و / أو أفراد من الجمھور یرغبون بالمشاركة. بتحدید ھذه اإلجابة، یجب أن یقدم البا
 یة وآلیات الشكاوى من المشتریات والمراقبة المجتمعیة والحوار.ومسئولي الحكومة. تشتمل األمثلة على اجتماعات الجماھیر وعبر اإلنترنت والتبادالت النقاش

 

ي وأیًضا األكادیمیات والخبراء المستقلین ومراكز تنطبق اإلجابة "ب" إذا كان ھناك آلیات استشارة مفتوحة فعلیًا حیث یمكن لألفراد من العامة (أي األفراد و / أو منظمات المجتمع المدن
ست كونة جیًدا ولیومنظمات األعمال) تقدیم المدخالت الخاصة بھم في تنفیذ الموازنة السنویة. تنطبق ھذه اإلجابة إذا كانت الحكومة تستخدم آلیة مؤسسة وم البحوث في مجال السیاسة،

اع ت المواطنین. تشتمل األمثلة على جلسات االستمألغراض مخصصة. یجب على الباحث تقدیم دلیل لدعم وجود عملیات استشاریة تسعى السلطة التنفیذیة من خاللھا للحصول على مدخال
 للعامة والمسوح ومجموعات التركیز وبطاقات التقاریر والمنصات عبر اإلنترنت التي تقوم الحكومة بإدارتھا رسمیًا لطلب المدخالت.

 

 كة في مرحلة تنفیذ الموازنة، ولكن:تنطبق اإلجابة "ج" إذا قامت السلطة التنفیذیة بتأسیس آلیة أو آلیات لتسمح للمواطنین بالمشار

 

 لم یتم تأسیس اآللیات وتحدث فقط ألغراض محددة، أو بشكل غیر منتظم. )1

 

 و / أو

 

ة التحدید ھذه من خالل ي عملیفیذیة بشكل كامل أو جزئ) تقوم السلطة التنفیذیة باستشارة و / أو التفاعل مع المواطنین، ولكن ھناك سلطة تقدیریة لمن تسمح لھ بالمشاركة، وتحدد السلطة التن2
على جمیع المواطنین و / أو منظمات  دعوة مجموعات محددة (على سبیل المثال، أن تقوم بعمل اتصال مفتوح مع الخبراء من قطاع محدد فقط أو تحدید منظمات معینة). حینما یتعذر

"أ" و "ب" إذا لم تمارس الحكومة أي سلطة تقدیریة في تحدید من یسمح لھ بالمشاركة. إذا كان ھناك احتمال المجتمع المدني المشاركة في ھذه المرحلة أو مراحل أخرى، ینطبق الخیاران 
 لحدوث التحدید الذاتي، فمن المھم أال یتم التحدید من خالل السلطة التنفیذیة.

 

یقدم الباحثون الدلیل على أن الحكومة تقوم بعقد آلیات مشاركة لھا نوع من التسجیل العام  في حاالت وجود سلطة تقدیریة في تحدید من یسمح لھ بالمشاركة، لتحدید الخیار "ج"، یجب أن
 ومن شارك بھ وما تمت مناقشتھ. (تعقد بشكل عام، أو بث دقائق من االجتماع للعامة) بحیث تحصل جمیع منظمات المجتمع المدني واألفراد من العامة على معلومات االجتماع 

 

 لى الخطوط الساخنة وإعالنات الفیسبوك واالجتماعات مع المنظمات غیر الحكومیة والتي یكون لھا تسجیل عام.تشتمل األمثلة ع

 

 یجب على الباحثین تقدیم دلیالً لدعم اختیار اإلجابة "ج".

 

 یات المشاركة الشعبیة خالل مرحلة تنفیذ الموازنة.تنطبق اإلجابة "د" إذا لم تِف المتطلبات لإلجابة "ج" أو أعلى أو إذا كانت السلطة التنفیذیة ال تستخدم آل
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، ھل تتخذ السلطة التنفیذیة خطوات ملموسة للسعي إلى الحصول على المدخالت من القطاعات المعرضة للخطر وغیر الممثلة 128مع الوضع في االعتبار اآللیات المحددة في السؤال . 129
 السنویة؟من الشعب في تنفیذ الموازنة 

 

a.  أو منظمات المجتمع المدني التي تمثل القطاعات المعرضة للخطر وغیر الممثلة من الشعب في / نعم، تتخذ السلطة التنفیذیة خطوات ملموسة للحصول على المدخالت من األفراد و
 .تنفیذ الموازنة السنویة

b.  أ"ال تفي المتطلبات الختیار اإلجابة." 

c.  الرجاء التعلیق(ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

أو غیر  /ویفحص مجھود السلطة التنفیذیة للوصول إلى المواطنین من المجموعات المعرضة للخطر و " بالحصریة"یعكس ھذا السؤال مبادئ المبادرة العالمیة للشفافیة المالیة الخاصة 
أو غیر ممثلین في العملیات القومیة خالل / والتأكید ھنا على مجھودات الحكومة القومیة للحصول على المدخالت من األفراد من العامة والمعرضین للخطر و . الممثلة في العملیات القومیة

 .  تنفیذ الموازنة السنویة

 

أو منظمات المجتمع المدني التي تمثل األفراد والمجتمعات المعرضة للخطر / ة للخطر و ، یجب أن تسعى السلطة التنفیذیة للوصول إلى األفراد من المجتمعات المعرض"أ"الختیار اإلجابة 
ثل الحكومة المعنیین وبالتالي التأكد من مصدر بدیل م) مسئولي(یجب أن یتحدث الباحثون مع مسئول . یجب على الباحثین تقدیم دلیل لتوضیح مجھودات الحكومة وإجراءاتھا. وغیر الممثلة

 .غیر الممثلة/ جموعات المعرضة للخطر ممثلو الم

 

ة غیر الممثلین أو المنظمات التي تمثلھم، في آلیات المشاركة أو إذا كانت السلط/ إذا لم تتخذ السلطة التنفیذیة القومیة خطوات ملموسة لتضمین األفراد المعرضین للخطر " ب"تنطبق اإلجابة 
 .مرحلة تنفیذ الموازنةالتنفیذیة ال تستخدم آلیات مشاركة شعبیة خالل 
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 خالل مرحلة تنفیذ الموازنة السنویة، أي من العناصر الرئیسیة التالیة تعمل مشاركة السلطة التنفیذیة مع المواطنین على تغطیتھا؟. 130

 

 :ولغرض ھذا السؤال، تعد العناصر الرئیسیة ھي

 التغییرات في ظروف االقتصاد الكلي. 1

 الخدمات العامةتوصیل . 2

 تجمیع اإلیرادات . 3

 تنفیذ اإلنفاق المجتمعي . 4

 تغییرات في مستویات العجز والدین . 5

 تنفیذ مشروعات االستثمار العام. 6

 

a. تغطي مشاركة السلطة التنفیذیة مع المواطنین العناصر الستة كلھا 

b. (وأقل من ستة) من العناصر المذكورة أعاله تغطي مشاركة السلطة التنفیذیة مع المواطنین على األقل ثالثة عناصر 

c. تغطي مشاركة السلطة التنفیذیة مع المواطنین على األقل عنصًرا واحًدا على األقل (وأقل من ثالثة) من العناصر المذكورة أعاله 

d.  أو أعلى" ج"ال یتم الوفاء بالمتطلبات الخاصة باإلجابة. 

e.  الرجاء التعلیق(ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

نفیذ الموازنة دمة حالیًا من قبل السلطة التنفیذیة خالل تیعكس ھذا السؤال مبادئ المبادرة العالمیة للشفافیة المالیة وھي "الشفافیة" و"األطر الزمنیة". یرجى التفكیر في جمیع اآللیات المستخ
 السنویة. 

 

ولھذا السبب یمكن اإلجابة على األسئلة األخرى التي تعمل على تقییم مشاركة السلطة التنفیذیة مع  --خرى یرجى مالحظة أنھ یمكن / قد تعمل المشاركة الشعبیة على تغطیة عناصر أ
لى عبغرض اإلجابة عن ھذا السؤال، تعد "العناصر الرئیسیة" ھي ما ذكرت باأل --الجماھیر خالل تنفیذ الموازنة على أساس المشاركة في عناصر بخالف الستة عناصر المذكورة أعاله 

 . إذا كانت مشاركة السلطة التنفیذیة مع الجمھور تغطي عناصر بخالف الستة المذكورة أعاله، یرجى تحدید ھذه العناصر في التعلیقات.فقط

 

لتي یر لمناقشتھا؟") وال یتم التعامل مع القضایا ا(على سبیل المثال، "ما ھي القضایا التي تمت دعوة الجماھ فقطیرجى مالحظة أن ھذا السؤال أیًضا یعمل على تقییم تغطیة مشاركة الجماھیر 
 تتعلق بعمق المشاركة أو تحدید المشاركین من خالل ھذا السؤال. 
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 مرحلة تنفیذ الموازنة. تنطبق اإلجابة "د" إذا لم تِف المتطلبات لإلجابة "ج" أو أعلى أو إذا كانت السلطة التنفیذیة ال تستخدم آلیات المشاركة الشعبیة خالل

 

 

 

 

 

 

 ر رسمي؟عندما تشترك السلطة التنفیذیة مع الجماھیر، ھل تقدم معلومات مسبقة شاملة حول عملیة المشاركة، بحیث یمكن للجماھیر المشاركة بشكل غی. 131

 

 یجب أن تشتمل المعلومات الشاملة على ثالثة على األقل من العناصر التالیة:

 

 . الغرض1

 . المجال 2

 . القیود3

 المخرجات المقررة. 4

 . العملیة واإلطار الزمني5

 

a. یتم تقدیم معلومات شاملة في الوقت المناسب قبل مشاركة المواطنین في كل من مرحلتي تكوین وتنفیذ الموازنة. 

b.  التنفیذالتكوین أو (یتم تقدیم معلومات شاملة في الوقت المناسب قبل مشاركة المواطنین قبل مرحلة واحدة فقط من االثنتین.( 

c. یتم تقدیم المعلومات في الوقت المناسب في كل من أو في واحدة فقط من المرحلتین، ولكن لیست شاملة. 

d.  أو أعلى" ج"ال یتم الوفاء بالمتطلبات الخاصة باإلجابة. 

e.  الرجاء التعلیق(ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

فیة المالیة، ویناقش إذا كانت السلطة التنفیذیة تقدم المعلومات ذات الصلة عن عملیة المشاركة قبل حدوث مشاركة الجماھیر حتى في المبادرة العالمیة للشفا" االنفتاح"یتعلق ھذا السؤال بمبدأ 
رفة الراغبون في المشاركة من معمسبقًا وبالتفصیل، حتى یتمكن األفراد " قواعد مشاركة العامة"ویناقش ھذا السؤال ما إذا تم توضیح . تساعد المواطنین على المشاركة بشكل فعال أم ال

 .130و 127من خالل السؤالین الكیفیة، ومتى یمكنھم ذلك، وما ھو المتوقع إدخالھ، ومتى ولمن، وما إلى ذلك، وال یغطي ھذا السؤال مادة المشاركة والتي تتم تغطیتھا 

 

 . ى األقل ولكن أقل من ثالثة من العناصر المذكورة أعالهتعني المعلومات غیر الشاملة أن الحكومة تقدم معلومات تشتمل على عنصر واحد عل

 

 . یشیر الغرض إلى شرح مختصر لسبب إجراء مشاركة جماھیریة، بما في ذلك أھداف السلطة التنفیذیة من المشاركة مع الجمھور

 

ال، قد یشتمل النطاق على كیفیة إدارة السیاسة الحالیة ولكن ال یشتمل على مواصفات على سبیل المث. یشیر النطاق إلى ما یدور في إطار موضوع المشاركة وأیًضا خارج موضوع المشاركة
 . السیاسات نفسھا
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حدد أو لیس لدیھ مأكثر من مبلغ ) أو التخلي عن اإلیرادات(كمثال على القیود، أي تغییر في السیاسة ال ینبغي أن یتكلف . تشیر القیود إلى ما إذا كانت ھناك قیوًدا صریحة على المشاركة أم ال
 .  تكلفة مالیة صافیة

 

تعد مراجعة سیاسة لتعكس آراء المواطنین أو مستخدمي الخدمة بشكل أفضل أو لتحسین طریقة إدارة . تشیر المخرجات المقررة إلى ما تتمنى السلطة التنفیذیة تحقیقھ كنتیجة للمشاركة
 .  برنامج معین من أمثلة المخرجات المقررة

 

على سبیل المثال، قد تكون العملیة ببساطة ھي استشارة تعتمد على اإلنترنت، مع نشر ملخص لمدخالت الجماھیر . العملیة إلى طرق مشاركة الجماھیر والخطوات التقدیریة في العملیةتشیر 
 .ولتین أو أكثر من المشاركةقد تشتمل العملیة على خطوات متزامنة أو متداخلة، وقد تتم في جولة واحدة أو ج. واالستجابة الرسمیة

 

 .كة بأكملھایشیر اإلطار الزمني إلى تواریخ معینة ستحدث فیھا الخطوات التقدیریة، أو خاللھ سیتم االنتھاء منھا وتواریخ البدایة والنھایة للمشار

 

 .تكوین الموازنةإذا لم تقم السلطة التنفیذیة باستخدام آلیات المشاركة الجماھیریة خالل مرحلة " د"یسري الخیار 

 

 ، ھل تقدم السلطة التنفیذیة المعلومات للجماھیر عن كیفیة استخدام مدخالت المواطنین في تكوین الموازنة السنویة؟125مع الوضع في االعتبار اآللیات المحددة في السؤال .132

 

a.  عن كیفیة استخدام المدخالت في تكوین الموازنة السنویة وتقریرتفصیليیتم تلقیھا قائمة المدخالت التي  كل مننعم، تقدم السلطة التنفیذیة تسجیالً خطیًایحتوي على. 

b.  عن كیفیة استخدام المدخالت في تكوین الموازنة السنویة ملخصقائمة المدخالت التي تم تلقیھا و كل مننعم، تقدم السلطة التنفیذیة تسجیالً خطیًا یحتوي على . 

c.  ًتقریًرا أو ملخًصا عن كیفیة استخدامھا أوقائمة بالمدخالت التي تم تلقیھا  إما خطیًا یشتمل على نعم، تقدم السلطة التنفیذیة تسجیال. 

d.  أو أعلى" ج"ال یتم الوفاء بالمتطلبات الخاصة باإلجابة. 

e.  الرجاء التعلیق(ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

لتي اللمبادرة العالمیة للشفافیة المالیة، ویفحص مدى تقدیم السلطة التنفیذیة للمعلومات إلى المواطنین عن كیفیة تلقي مدخالت الجماھیر، و" االستدامة"و" الشفافیة"یعكس ھذا السؤال المبدأین 
 . لماذا/ تستخدم في تكوین الموازنة السنویة، وكیف 

 

 .  التي تعد إجراءات المشاركة وتشتمل علیھا) وزارة المالیة والخزانة(وثیقة تنتج وتصدر من خالل وكالة الموازنة الرئیسیة " بالتسجیل الخطي"ونحن نعني 

 

 :عندما توفر السلطة التنفیذیة وثیقة خطیة تشتمل على" أ"تنطبق اإلجابة 

 أي مستند خطي یتم تلقیھ من الجمھور و(المدخالت  -

 )ا التقریر على أي المعلومات تم استخدامھا وأیھا لم یستخدم، ولماذا، وكیفیجب أن یشتمل مثل ھذ(تقریر مفصل عن كیفیة استخدام المدخالت أو عدم استخدامھا  -

 

 :عندما توفر السلطة التنفیذیة وثیقة خطیة تشتمل على" ب"تنطبق اإلجابة 

 أي مستند خطي یتم تلقیھ من الجمھور و(المدخالت  -
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توفر ھذه الوثیقة فكرة عامة عن كیفیة استخدام ھذه المدخالت أو عن .  الت أو عن عدم استخدامھاتقریر غیر مفصل، مثل وثیقة مكونة من فقرات قلیلة، عن كیفیة استخدام المدخ -
 . عدم استخدامھا

 

 :عندما توفر السلطة التنفیذیة وثیقة خطیة تشتمل على" ج"تنطبق اإلجابة 

 أي مستند خطي یتم تلقیھ من الجمھور أو(المدخالت  -

 .استخدام المدخالت أو عن عدم استخدامھاعن كیفیة ) مفصل أو غیر مفصل(تقریر  -

 

 .أو أعلى أو إذا كانت السلطة التنفیذیة ال تستخدم آلیات المشاركة الشعبیة خالل مرحلة تكوین الموازنة" ج"إذا لم تِف المتطلبات لإلجابة " د"تنطبق اإلجابة 

 

لطة التنفیذیة المعلومات للجماھیر عن كیفیة استخدام مدخالت المواطنین للمساعدة في مراقبة تنفیذ الموازنة ، ھل تقدم الس128مع الوضع في االعتبار اآللیات المحددة في السؤال .133
 السنویة؟

 

a.  دة لمراقبة الموازنة ععن كیفیة استخدام المدخالت في المسا وتقریرتفصیليقائمة المدخالت التي یتم تلقیھا من الجمھور  كل مننعم، تقدم السلطة التنفیذیة تسجیالً خطیًایحتوي على
 .السنویة

b.  عن كیفیة استخدام المدخالت للمساعدة في مراقبة الموازنة السنویة ملخصقائمة المدخالت التي تم تلقیھا و كل مننعم، تقدم السلطة التنفیذیة تسجیالً خطیًا یحتوي على.  

c.  تقریًرا أو ملخًصا عن كیفیة استخدامھا أوقائمة بالمدخالت التي تم تلقیھا  إمانعم، تقدم السلطة التنفیذیة تسجیالً خطیًا یشتمل على. 

d.  أو أعلى" ج"ال یتم الوفاء بالمتطلبات الخاصة باإلجابة. 

e.  الرجاء التعلیق(ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

ل للمبادرة العالمیة للشفافیة المالیة، ویفحص مدى تقدیم السلطة التنفیذیة للمعلومات إلى المواطنین عن كیفیة تلقي مدخالت الجماھیر خال" االستدامة"و" الشفافیة"یعكس ھذا السؤال المبدأین 
 . لماذا/ تنفیذ الموازنة السنویة، والتي توضع في االعتبار لتحسین مراقبة الموازنة، وكیف 

 

 .  التي تعد إجراءات المشاركة وتشتمل علیھا) وزارة المالیة والخزانة(در من خالل وكالة الموازنة الرئیسیة وثیقة تنتج وتص" بالتسجیل الخطي"ونحن نعني 

 

 :عندما توفر السلطة التنفیذیة وثیقة خطیة تشتمل على" أ"تنطبق اإلجابة 

 یتم تلقیھ من الجمھور و )أي مستند خطي(المدخالت  -

 )یجب أن یشتمل مثل ھذا التقریر على أي المعلومات تم استخدامھا وأیھا لم یستخدم، ولماذا، وكیف(و عدم استخدامھا تقریر مفصل عن كیفیة استخدام المدخالت أ -

 

 :عندما توفر السلطة التنفیذیة وثیقة خطیة تشتمل على" ب"تنطبق اإلجابة 

 من الجمھور و) أي مستند خطي(المدخالت التي تم تلقیھا  -

تمنح ھذه الوثیقة فكرة عامة عن كیفیة أخذ أو عدم أخذ ھذه المدخالت .  مكونة من فقرات قلیلة، عن كیفیة استخدام المدخالت أو عن عدم استخدامھاتقریر غیر مفصل، مثل وثیقة  -
 . في االعتبار من قبل السلطة التنفیذیة خالل مراقبة الموازنة
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 :على عندما توفر السلطة التنفیذیة وثیقة خطیة تشتمل" ج"تنطبق اإلجابة 

 یتم تلقیھ من الجمھور أو )أي مستند خطي(المدخالت  -

 .عن كیفیة استخدام المدخالت أو عن عدم استخدامھا) مفصل أو غیر مفصل(تقریر  -

 

 .لة تنفیذ الموازنةأو أعلى أو إذا كانت السلطة التنفیذیة ال تستخدم آلیات المشاركة الشعبیة خالل مرح" ج"إذا لم تِف المتطلبات لإلجابة " د"تنطبق اإلجابة 

 

 ھل تم تضمین آلیات المشاركة في الجدول الزمني لتكوین مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة؟.134

 

a. رنعم، قامت السلطة التنفیذیة بتضمین المشاركة في الجدول الزمني لتكوین مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة ویتاح الجدول الزمني للجمھو. 
b.  أ"ال تفي المتطلبات الختیار اإلجابة." 

c.  الرجاء التعلیق(ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

للمبادرة العالمیة للشفافیة المالیة ویناقش قدرة السلطة التنفیذیة على ربط آلیات المشاركة مع العملیات اإلداریة التي " التكامل"و" األطر الزمنیة"و" االستدامة"یعكس ھذا السؤال مبادئ 
 .تستخدم إلنشاء الموازنة السنویة

 

و أي أیشیر إلى وثیقة تحدد مواعید التقدیم من الكیانات الحكومیة األخرى، مثل الوزارات أو الحكومات الفرعیة في الدولة إلى وزارة المالیة " الجدول الزمني"یرجى الوضع في االعتبار أن 
 .53یشار إلى ھذه الوثیقة أحیانًا بتقویم الموازنة وھي نفس الوثیقة المشار إلیھا في السؤال . تكوین الموازنة وكالة حكومیة مركزیة مسؤولة عن األمور الخاصة بتنسیق

 

ى یمكن مشاركة حتلیات الإذا قامت السلطة التنفیذیة المحلیة بتأسیس مجموعة واضحة من اإلرشادات التي تمكن المواطنین والعاملین المدنیین من فھم متى تستخدم آ" أ"تنطبق اإلجابة 
 . ، یجب إتاحة الجدول الزمني للجمھور قبل بدء عملیة إعداد الموازنة"أ"الختیار اإلجابة . تضمین مدخالت المواطنین في الموازنة السنویة

 

فھم متى تستخدم آلیات المشاركة حتى یتم تضمین مدخالت إذا لم تؤسس السلطة التنفیذیة مجموعة واضحة من اإلرشادات لتمكن المواطنین والعاملین المدنیین من " ب"تنطبق اإلجابة 
 .المواطنین في الموازنة السنویة أو إذا لم تستخدم السلطة التنفیذیة آلیات المشاركة خالل مرحلة تكوین الموازنة أو تنفیذھا

 

 

 

 

 خاللھا تقدیم المدخالت خالل تكوین أو تنفیذ الموازنة السنویة؟ھل تستخدم وزارة مركزیة واحدة أو أكثر آلیات المشاركة والتي یمكن للجماھیر من .135

 

a. موازنةنعم، تستخدم وزارة مركزیة واحدة على األقل آلیات مشاركة مفتوحة یمكن للجماھیر والمسئولین الحكومیین من خاللھا تبادل اآلراء حول ال   . 

b. ة یمكن ألفراد من العامة من خاللھا تقدیم المدخالت حول الموازنةنعم، تستخدم وزارة مركزیة واحدة على األقل آلیات مشاركة مفتوح   . 

c.  المخصصة فقط، أو تدعو السلطة التنفیذیة نعم، تستخدم وزارة مركزیة واحدة على األقل آلیات مشاركة خالل مرحلة تكوین الموازنة أو تنفیذھا، ولكن تجذب ھذه اآللیات بعض اآلراء
 ).ال تتاح ممارسة المشاركة عملیًا لكل فرد(قشة الموازنة أفراد أو مجموعات معینة لمنا
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d.  أو أعلى" ج"ال یتم الوفاء بالمتطلبات الخاصة باإلجابة. 

e.  الرجاء التعلیق(ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

وكالة التنسیق المركزیة فقط حالیًا للسماح بمشاركة الجماھیر في عملیة على آلیات المشاركة التي تستخدمھا وزارة المالیة أو وكالة الموازنة الرئیسیة أو  135 - 125بینما یركز السؤاالن 
ات وھكذا، ال یجب استخدام آلی. الموازنة القومیةالموازنة القومیة، یستفسر ھذا السؤال عن آلیات المشاركة المستخدمة من قبل الوزارات المركزیة للسماح للجماھیر بالمشاركة في عملیات 

إذا كان ھناك أكثر من آلیة واحدة تستخدم من خالل وزارة مركزیة . من قبل وزارة المالیة أو وكالة الموازنة الرئیسیة أو وكالة التنسیق المركزیة لإلجابة عن ھذا السؤال المشاركة المستخدمة
 . أو تنفیذ الموازنة السنویة/ كوین و واحدة أو أكثر، یرجى تحدید أعمق أو أكثر آلیة تفاعلیة تعكس جھود الحكومة إلشراك مدخالت المواطنین في ت

 

ویعمل على تقییم مدى تفاعل آلیات المشاركة المستخدمة من خالل السلطة التنفیذیة وتتضمن " اإلطارات الزمنیة"و " الحصریة"یعكس ھذا السؤال مبادئ المبادرة العالمیة للشفافیة حول 
 .الحوار بین الطرفین المواطنین والسلطة التنفیذیة

 

" االستشارات"و) في اإلجابات" أ"الخیار " (المشاركة"الخاص بالمشاركة الجماھیریة، وخاصةً مع الوضع في االعتبار مفاھیم  IAPSتتخذ صیاغة ھذا السؤال واإلجابات علیھ من نطاق 

 . http://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/imported/IAP2%20Spectrum_vertical.pdf: انظر") ب"الخیار (

 

 عني ذلك أن مشاركة الجماھیر تمارس فعلیًا حیثوی. ، یجب أن تستخدم الوزارة المركزیة آلیات مشاركة مفتوحة تشرك الجماھیر في تكوین أو تنفیذ الموازنة السنویة"أ"الختیار اإلجابة 

رنت أي منتدیات للمناقشة عبر اإلنت(أو األفراد من الجماھیر ومسئولي الحكومة، ولدیھم الفرصة للتعبیر عن آرائھم فیما یعتبر حواًرا شعبیًا بینھم / منظمات المجتمع المدني و  تتفاعل
بتحدید ھذه اإلجابة، یجب أن یقدم الباحث الدلیل لدعم وجود حوار . أو أفراد من الجمھور یرغبون بالمشاركة/ ألي منظمة مجتمع مدني و  وأیًضا، یجب أن تكون اآللیة مفتوحة). وشخصیة

 .تشتمل األمثلة على مقابالت الجمھور والتبادالت النقاشیة المتعمدة عبر اإلنترنت. شعبي بین المواطنین ومسئولي الحكومة

 

أو منظمات المجتمع المدني وأیًضا األكادیمیات والخبراء المستقلین ومراكز / أي األفراد و (إذا كان ھناك آلیة استشارة مفتوحة فعلیًا حیث یمكن لألفراد من العامة  "ب"تنطبق اإلجابة 
تنطبق ھذه اإلجابة إذا كانت الحكومة تستخدم آلیة مؤسسة ومكونة جیًدا . اتقدیم المدخالت الخاصة بھم في تكوین الموازنة السنویة أو تنفیذھ) البحوث في مجال السیاسة، ومنظمات األعمال

جب أن ی. نیجب على الباحث تقدیم دلیل لدعم وجود عملیات استشاریة تسعى السلطة التنفیذیة من خاللھا تحصل الوزارة المركزیة على مدخالت المواطنی. ولیست ألغراض مخصصة
 .ت التركیز وبطاقات التقاریر وتدریبات االستشارة السیاسیة والمنصات عبر اإلنترنت التي تقوم الحكومة بإدارتھا رسمیًا لطلب المدخالتتشتمل األمثلة على المسوح ومجموعا

 

 :إذا قامت الوزارة المركزیة بتأسیس آلیة أو آلیات لتسمح للمواطنین بالمشاركة في مرحلة تكوین الموازنة، ولكن" ج"تنطبق اإلجابة 

 

 .یتم تأسیس اآللیات وتحدث فقط ألغراض محددة، أو بشكل غیر منتظملم ) 1

 

 أو/ و 

 

ل الأو التفاعل مع المواطنین، ولكن ھناك سلطة تقدیریة لمن تسمح لھ بالمشاركة، وتحدد الوزارة بشكل كامل أو جزئي عملیة التحدید ھذه من خ/ تقوم الوزارة المركزیة باستشارة و ) 2
 أو منظمات المجتمع/ حینما یتعذر على جمیع المواطنین و ). على سبیل المثال، أن تقوم بعمل اتصال مفتوح للخبراء من قطاع محدد فقط أو تحدید منظمات معینة(دعوة مجموعات محددة 

http://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/imported/IAP2%20Spectrum_vertical.pdf
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إذا كان ھناك احتمال لحدوث . تحدید من یسمح لھ بالمشاركةإذا لم تمارس الحكومة أي سلطة تقدیریة في " ب"و " أ"المدني المشاركة في ھذه المرحلة أو مراحل أخرى، ینطبق الخیاران 
 .التحدید الذاتي، فمن المھم أال یتم التحدید من خالل السلطة التنفیذیة

 

ث تحصل بحی) ن االجتماع للعامةتعقد بشكل عام، أو بث دقائق م(، یجب أن یكون ھناك تسجیل عام "ج"في حاالت وجود سلطة تقدیریة في تحدید من یسمح لھ بالمشاركة، لتحدید الخیار 
 . جمیع منظمات المجتمع المدني واألفراد من العامة على معلومات االجتماع ومن شارك بھ وما تمت مناقشتھ

 

 ".ج"یجب على الباحثین تقدیم دلیالً لدعم اختیار اإلجابة 

 

 .وإعالنات الفیسبوك، واجتماع واحد مع منظمة غیر حكومیة حیث یوجد بھ تسجیل عامعلى الخطوط الساخنة، " ج"تشتمل بعض أمثلة اآللیات التي ربما تستحق اإلجابة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو تستخدم آلیات مشاركة أخرى یمكن للجماھیر من خاللھا تقدیم المدخالت أثناء المداوالت / التشریعیة ذات الصلة بعقد جلسات استماع و ) اللجان(ھل تقوم السلطة التشریعیة أو اللجنة . 136
 ؟)أو االعتماد/ مرحلتي ما قبل الموازنة و (الجماھیریة عن تكوین الموازنة السنویة 

 

a.  منظمات المجتمع المدني/ نعم، یتم عقد جلسات استماع للعامة، ویمكن أن یشھد أفراد من العامة. 

b. ،ال یتم تقدیم شھادات من الجمھور خالل جلسات االستماع الجماھیریة، ولكن یتم تلقي المساھمات من العامة من خالل وسائل أخرى. یتم عقد جلسات استماع نعم . 

c. لقي المساھمة من خاللھا، ولكن تقوم السلطة التشریعیة ال یتم تقدیم شھادات من العامة خالل جلسات االستماع الجماھیریة، وال توجد آلیات أخرى یمكن ت. نعم، یتم عقد جلسات استماع
 ).المشاركة لیست متاحة عملیًا لكل فرد(بدعوة أفراد أو مجموعات معینة للشھادة أو تقدیم المدخالت 

d.  أو أعلى" ج"ال یتم الوفاء بالمتطلبات الخاصة باإلجابة. 

e.  الرجاء التعلیق(ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

ة المشاركة المستخدمة من قبل السلط) آلیات(ویعمل على تقییم ألي مدى تعد آلیة " التكامل"و" الشفافیة"و" االستدامة"یعكس ھذا السؤال مبادئ المبادرة العالمیة للشفافیة المالیة عن 
 . سماح للعامة بالحضور أو االستماع إلى مداوالت الموازنة فقطالتشریعیة متفاعلة ومشتركة في حوار المواطنین والسلطة التشریعیة، بدالً من اقتصارھا على ال
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مھور بتفعیلھا وتستخدمھا للسماح للج) اللجان المالیة الخاصة بھا/ حسابات الجمھور / بمؤسستھا الكاملة أو موازنتھا المعنیة (یرجى وضع آلیات المشاركة التي قامت السلطة التشریعیة 
 )أي عندما تكون السلطة التنفیذیة في مرحلة تكوین مسودة الموازنة(یشتمل ذلك على المداوالت خالل مرحلة ما قبل الموازنة . صة بھا عن الموازنة السنویةبالمشاركة في المداوالت الخا

  .قامت السلطة التشریعیة بتفعیل آلیة المشاركة الجماھیریة في مربع التعلیق، یرجى تحدید في أي مرحلة من دورة الموازنة. ومناقشات الموازنة بعد جدولتھا إلى البرلمان وقبل اعتمادھا

 

عتبار أو ال یجب اال) اللجان المالیة/ العامة / في مؤسستھا الكاملة أو حسابات الموازنة (اآللیات التي یصل من خاللھا أفراد من العامة إلى أفراد من البرلمان في مقابل السلطة التشریعیة 
 .ة یتم تنظیمھا من قبل مجموعة فرعیة من أفراد اللجان لإلجابة عن ھذا السؤالبجلسات استماع غیر رسمی

 

اركة یمكن أن تتضمن آلیات المش. ازنة السنویةإذا كان ھناك أكثر من آلیة واحدة، یرجى تحدید أفضل أو أكثر آلیة تفاعلیة تعكس جھود الحكومة إلشراك مدخالت المواطنین في تكوین المو
 ). في سؤال الحق التغطیةعلًما بأنھ تتم تغطیة موضوع (عدًدا من القضایا المختلفة، مثل اإلیرادات، وتحدید السیاسة، وتخطیط االقتصاد الكلي 

 

 يأطبق ھذه اإلجابة إذا كانت السلطة التشریعیة ال تمارس السلطة التقدیریة في تحدید تن. ، یجب أن تعقد السلطة التشریعیة جلسات استماع حیث یسمح للمواطنین بالشھادة"أ"الختیار اإلجابة 
 ). على سبیل المثال، تحدث المشاركة على أساس من یأتي أوالً یحصل على الخدمة أوالً (أو منظمات المجتمع المدني یمكنھ الشھادة / المواطنین و 

 

 :إذا انطبق ما یلي" ب"یجب تحدید اإلجابة 

 تقوم السلطة التشریعیة بعقد جلسات استماع عن الموازنة؛  •

 ال یسمح للعامة باإلدالء بالشھادة؛ ولكن •

ارس السلطة التشریعیة السلطة توجد وسائل أخرى تستخدم من قبل السلطة التشریعیة لتتلقى اآلراء وتجمعھا من المواطنین ومنظمات المجتمع المدني حول الموازنة، وال تم •
یجب على الباحث تقدیم دلیل لدعم وجود عملیات بدیلة تسعى السلطة التشریعیة من خاللھا .  أو منظمات المجتمع المدني الذین یقدمون المدخالت/ في تحدید المواطنین و التقدیریة 

 .على سبیل المثال، یجب أن یكون ھناك تسجیل عام یوضح آراء المواطنین والعامة. للحصول على مدخالت المواطنین

 

 : إذا انطبق ما یلي" ج"یجب تحدید اإلجابة 

 تقوم السلطة التشریعیة بعقد جلسات استماع عن الموازنة؛  •

 ال یسمح للعامة باإلدالء بالشھادة؛  •

 لكنوال تستخدم وسائل أخرى من قبل السلطة التشریعیة لتلقي وتجمیع اآلراء والمدخالت من المواطنین ومنظمات المجتمع المدني حول الموازنة،  •

 ).من خالل جلسات استماع للعامة أو مكان آخر(مجموعات قلیلة لتقدیم المدخالت / تقوم السلطة التشریعیة بدعوة أفراد  •

 

 . موازنة السنویةأو أعلى أو إذا كانت السلطة التشریعیة ال تستخدم آلیات المشاركة الشعبیة خالل مداوالتھا حول ال" ج"إذا لم تِف المتطلبات لإلجابة " د"تنطبق اإلجابة 

 

للجنة أو ا(، أي من العناصر األساسیة التالیة تقوم مشاركة السلطة التشریعیة مع المواطنین )مرحلتي قبل الموازنة أو االعتماد(خالل المداوالت التشریعیة حول الموازنة السنویة . 137
 بتغطیتھا؟) التشریعیة المعنیة الخاصة بالموازنة

 

 : تعد العناصر الرئیسیة ھيولغرض ھذا السؤال، 
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 قضایا االقتصاد الكلي .1

 توقعات اإلیرادات، والسیاسات واإلدارة .2

 سیاسات اإلنفاق االجتماعي .3

 مستویات العجز والدین  .4

 مشروعات االستثمار العامة .5

 خدمات عامة .6

 

a. تسعى السلطة التشریعیة للحصول على المدخالت حول العناصر الستة كلھا 

b.  من العناصر المذكورة أعاله) وأقل من ستة(تسعى السلطة التشریعیة للحصول على المدخالت حول على األقل ثالثة عناصر 

c.  من العناصر المذكورة أعاله) وأقل من ثالثة(تسعى السلطة التشریعیة للحصول على المدخالت حول على األقل عنصر واحد 

d. أو أعلى "ج" ال یتم الوفاء بالمتطلبات الخاصة باإلجابة. 

e.  الرجاء التعلیق(ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:

یرجى التفكیر في مختلف اآللیات المستخدمة حالیًا من قبل السلطة التشریعیة لتعزیز المشاركة ". األطر الزمنیة"و" الشفافیة"یعكس ھذا السؤال مبادئ المبادرة العالمیة للشفافیة المالیة وھي 
 . التشریعیة حول الموازنة السنویةالعامة خالل المداوالت 

 

إذا كانت . ھي ما تم ذكره باألعلى فقط" العناصر األساسیة"قد تعمل مشاركة الجماھیر على تغطیة موضوعات أخرى، بغرض اإلجابة عن ھذا السؤال، تعتبر / یرجى مالحظة أنھ یمكن 
 .كورة أعاله، یرجى تحدید ھذه العناصر في التعلیقاتمشاركة السلطة التشریعیة مع الجمھور تغطي عناصر بخالف الستة المذ

 

ایا التي وال یتم التعامل مع القض") ما ھي القضایا التي تمت دعوة الجماھیر لمناقشتھا؟"على سبیل المثال، (یرجى مالحظة أن ھذا السؤال أیًضا یعمل على تقییم تغطیة مشاركة الجماھیر فقط 
 . شاركین من خالل ھذا السؤالتتعلق بعمق المشاركة أو تحدید الم

 

 .أو أعلى أو إذا كانت السلطة التشریعیة ال تستخدم آلیات المشاركة الشعبیة خالل مداوالتھا حول الموازنة السنویة" ج"إذا لم تِف المتطلبات لإلجابة " د"تنطبق اإلجابة 

 

 استخدام مدخالت المواطنین خالل المداوالت التشریعیة حول الموازنة السنویة؟ھل تقدم السلطة التشریعیة المعلومات إلى الجماھیر عن كیفیة . 138

 

a.  یة حول عن كیفیة استخدام المدخالت في المداوالت التشریع وتقریرتفصیليقائمة المدخالت التي تم تلقیھا من الجمھور  كل مننعم، تقدم السلطة التشریعیة تسجیالً خطیًایحتوي على
 .الموازنة

b.  عن كیفیة استخدامھا ملخصقائمة المدخالت التي تم تلقیھا و كل مننعم، تقدم السلطة التشریعیة تسجیالً خطیًا یحتوي على. 

c.  تقریًرا أو ملخًصا عن كیفیة استخدامھا أوقائمة بالمدخالت التي تم تلقیھا  إمانعم، تقدم السلطة التشریعیة تسجیالً خطیًا یشتمل على. 

d. أو أعلى" ج"لمتطلبات الخاصة باإلجابة ال یتم الوفاء با. 

e.  الرجاء التعلیق(ال ینطبق.( 

 

 اإلرشادات:
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فیة یللمبادرة العالمیة للشفافیة المالیة، ویفحص مدى تقدیم السلطة التشریعیة للمعلومات إلى المواطنین عن كیفیة تلقي مدخالت الجماھیر وك" االستدامة"و" الشفافیة"یعكس السؤال المبدأین 
ثیقة تم في ھذا السؤال و" بالتسجیل المكتوب"نحن نعني ). یرجى مالحظة أن ھذه المداوالت تشیر إلى مرحلتي ما قبل الموازنة واالعتماد(دام تلك المدخالت خالل المداوالت التشریعیة استخ

 .  إنتاجھا وإصدارھا من قبل السلطة التشریعیة

 

 :التشریعیة وثیقة خطیة تشتمل علىعندما توفر السلطة " أ"تنطبق اإلجابة 

 و) أي النص المكتوب(المدخالت التي تم تلقیھا من العامة  -
 ).یجب أن یشتمل مثل ھذا التقریر على أي المعلومات تم استخدامھا وأیھا لم یستخدم، ولماذا، وكیف(تقریر مفصل عن كیفیة استخدام المدخالت أو عدم استخدامھا  -

 

 :توفر السلطة التشریعیة وثیقة خطیة تشتمل على عندما" ب"تنطبق اإلجابة 

 و) أي النص المكتوب(المدخالت التي تم تلقیھا من العامة  -
 اتمنح ھذه الوثیقة فكرة عامة فقط عن كیفیة استخدام ھذه المدخالت أو عن عدم استخدامھ.  تقریر غیر مفصل بالكامل عن كیفیة استخدام مدخالت الجماھیر أو عن عدم استخدامھا -

 ). علًما بأن ھذه المداوالت تشیر إلى مرحلتي ما قبل الموازنة واالعتماد(في المداوالت التشریعیة حول الموازنة السنویة 

 

 

 :عندما توفر السلطة التشریعیة وثیقة خطیة تشتمل على" ج"تنطبق اإلجابة 

 أو) أي النص المكتوب(المدخالت التي تم تلقیھا من العامة  -

 .عن كیفیة استخدام المدخالت أو عن عدم استخدامھا) غیر مفصلمفصل أو (تقریر  -

 

 .أو أعلى أو إذا كانت السلطة التشریعیة ال تستخدم آلیات المشاركة الشعبیة خالل مداوالتھا حول الموازنة السنویة" ج"إذا لم تِف المتطلبات لإلجابة " د"تنطبق اإلجابة 

 

 لمراجعة؟اجلسات استماع للعامة و / أو استخدام آلیات مشاركة أخرى یمكن للعامة من خاللھا تقدیم المدخالت خالل المداوالت التشریعیة حول تقریر ھل تقوم السلطة التشریعیة بعقد .139

 

a. .نعم، یتم عقد جلسات استماع للعامة حول تقریر المراجعة، ویمكن أن یشھد أفراد من العامة / منظمات المجتمع المدني 

b. ت من العامة من خالل وسائلجلسات استماع للعامة حول تقریر المراجعة. ال یتم تقدیم شھادات من الجمھور خالل جلسات االستماع الجماھیریة، ولكن یتم تلقي المساھما نعم، یتم عقد 

 أخرى. 

c. ستماع، وال توجد آلیات أخرى یمكن تلقي المساھمة من خاللھا، ولكن تقوم نعم، یتم عقد جلسات استماع للعامة حول تقریر المراجعة. ال یتم تقدیم شھادات من العامة خالل جلسات اال
 السلطة التشریعیة بدعوة أفراد أو مجموعات معینة للشھادة أو تقدیم المدخالت (المشاركة لیست متاحة عملیًا لكل فرد).

d. .ال یتم الوفاء بالمتطلبات الخاصة باإلجابة "ج" أو أعلى 

e. (الرجاء التعلیق) ال ینطبق. 

 

 اإلرشادات:

ة المشاركة المستخدمة من قبل السلط) آلیات(ویعمل على تقییم ألي مدى تعد آلیة " التكامل"و" الشفافیة"و" االستدامة"یعكس ھذا السؤال مبادئ المبادرة العالمیة للشفافیة المالیة عن 
 . قتصارھا على السماح للعامة بالحضور أو االستماع إلى مداوالت الموازنة فقطالتشریعیة متفاعلة ومشتركة في حوار المواطنین والسلطة التشریعیة، بدالً من ا
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یكون مسئوالً عن فحص حسابات الحكومة ) SAI(في حین أن جھاز الرقابة األعلى . من األدوار الدستوریة الرئیسیة للتشریع في أغلب الدول اإلشراف على إدارة الحكومة للموارد العامة
خذ لطة التشریعیة تتعات الخاصة بھا، فإنھ ألغراض المحاسبة، من الضروري أن تقوم السلطة التشریعیة بمراجعة ونقد تلك التقاریر، والتحقق مما إذا كانت السونشر نتائج المراج

 . اإلجراءات التصحیحیة المناسبة اعتماًدا على توصیات جھاز الرقابة األعلى

 

دارة المراجعة یتیح للجمھور تعلم المزید حول كیفیة إدارة الحكومة لمواردھا لسنوات الموازنة التي انتھت، وتتطلب المحاسبة في حالة سوء اإلعقد جلسات استماع للعامة لمراجعة نتائج 
 .وبالتالي، فإن مراجعة ومناقشة تلك التقاریر بشكل عام یعد من بین المسؤولیات الرئیسیة للتشریع. والمخالفات

 

نة التي یجب على زیشیر إلى نفس تقریر المراجعة الذي تم تقییمھ في قسم الشفافیة الخاص بھذا المسح، أي وثیقة واحدة من الوثائق الثمانیة الخاصة بالموا" المراجعة تقریر"یرجى العلم بأن 
 .، وفقًا ألفضل الممارسات)في ھذه الحالة، جھاز الرقابة األعلى(جمیع الحكومات تقدیمھا 

 

مھور بتفعیلھا وتستخدمھا للسماح للج) اللجان المالیة الخاصة بھا/ حسابات الجمھور / بمؤسستھا الكاملة أو موازنتھا المعنیة (یرجى وضع آلیات المشاركة التي قامت السلطة التشریعیة 
 . بالمشاركة في المداوالت الخاصة بھا عن تقریر المراجعة

 

عتبار أو ال یجب اال) اللجان المالیة/ العامة / في مؤسستھا الكاملة أو حسابات الموازنة (من العامة إلى أفراد من البرلمان في مقابل السلطة التشریعیة  اآللیات التي یصل من خاللھا أفراد
 .بجلسات استماع غیر رسمیة یتم تنظیمھا من قبل مجموعة فرعیة من أفراد اللجان لإلجابة عن ھذا السؤال

 

ي تنطبق ھذه اإلجابة إذا كانت السلطة التشریعیة ال تمارس السلطة التقدیریة ف. ، یجب أن تعقد السلطة التشریعیة القومیة جلسات استماع حیث یسمح للمواطنین بالشھادة"أ"الختیار اإلجابة 
 ). ساس من یأتي أوالً یحصل على الخدمة أوالً على سبیل المثال، تحدث المشاركة على أ(أو منظمات المجتمع المدني یمكنھ الشھادة / المواطنین و  أيتحدید 

 

 :إذا انطبق ما یلي" ب"یجب تحدید اإلجابة 

 تقوم السلطة التشریعیة بعقد جلسات استماع عن الموازنة؛  •

 ال یسمح للعامة باإلدالء بالشھادة؛ ولكن •

ین ومنظمات المجتمع المدني حول الموازنة، وال تمارس السلطة التشریعیة السلطة توجد وسائل أخرى تستخدم من قبل السلطة التشریعیة لتتلقى اآلراء وتجمعھا من المواطن •
یجب على الباحث تقدیم دلیل لدعم وجود عملیات بدیلة تسعى السلطة التشریعیة من خاللھا .  أو منظمات المجتمع المدني الذین یقدمون المدخالت/ التقدیریة في تحدید المواطنین و 

 .على سبیل المثال، یجب أن یكون ھناك تسجیل عام یوضح آراء المواطنین والعامة. لمواطنینللحصول على مدخالت ا

 

 : إذا انطبق ما یلي" ج"یجب تحدید اإلجابة 

 تقوم السلطة التشریعیة بعقد جلسات استماع عن الموازنة؛  •

 ال یسمح للعامة باإلدالء بالشھادة؛  •

 یة لتلقي وتجمیع اآلراء والمدخالت من المواطنین ومنظمات المجتمع المدني حول الموازنة، ولكنال تستخدم وسائل أخرى من قبل السلطة التشریع •

 )من خالل جلسات استماع للعامة أو مكان آخر(مجموعات قلیلة لتقدیم المدخالت / تقوم السلطة التشریعیة بدعوة أفراد  •

 

 .أو إذا كانت السلطة التشریعیة ال تستخدم آلیات المشاركة الشعبیة خالل مداوالتھا حول تقریر المراجعةأو أعلى " ج"إذا لم تِف المتطلبات لإلجابة " د"تنطبق اإلجابة 
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ي المثال، التفكیر ف) آلیات رسمیة یمكن أن تقترح الجماھیر من خاللھا قضایا / موضوعات لتضمینھا في برنامج المراجعة الخاص بھ (على سبیل SAIھل یوفر جھاز الرقابة األعلى (.140
 الوكاالت أو البرامج أو المشروعات التي یجب أن تتم مراجعتھا)؟

 

a.  .نعم، یحتفظ جھاز الرقابة األعلى بآلیات رسمیة یمكن للعامة من خاللھا اقتراح القضایا / الموضوعات لتضمینھا في برنامج المراجعة 

b. ."ال تفي المتطلبات الختیار اإلجابة "أ 

c. ء التعلیق).ال ینطبق (الرجا 

 

 

 اإلرشادات:

موضوعات لیتم تضمینھا في برنامج المراجعة الخاص بھ أم / قد قام بوضع آلیات رسمیة یمكن أن تقترح الجماھیر من خاللھا قضایا ) SAI(یقیم ھذا السؤال ما إذا كان جھاز الرقابة األعلى 
للوكاالت والمشاریع والبرامج في الدولة، ویمكن أن یستند ھذا  عینةوعند البت في جدول أعمال المراجعة لجھاز الرقابة األعلى، یمكن أن یقوم الجھاز بإجراء عملیات المراجعة على . ال

ولتلقي اقتراحات من ھذا القبیل، قد ینشئ جھاز الرقابة األعلى آلیات رسمیة، مثل إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت أو خط . االختیار إلى الشكاوى واالقتراحات المقدمة من أفراد الجمھور
 ). أو تعیین موظفین لالتصال بالجمھور(ساخن أو مكتب 

 

 طنین لتحدید برنامج المراجعة الخاص بھ؟) معلومات للعامة حول كیفیة استخدام المدخالت الخاصة بالمواSAIھل یوفر جھاز الرقابة األعلى (.141

 

a.  عن كیفیة استخدام المدخالت في تحدید برنامج المراجعة الخاص بھ. وتقریرتفصیليقائمة المدخالت التي تم تلقیھا  كل مننعم، یقدم جھاز الرقابة األعلى تسجیالً خطیًایحتوي على 

b.  عن كیفیة استخدام المدخالت في تحدید برنامج المراجعة الخاص بھ.  ملخصقائمة المدخالت التي تم تلقیھا و كل مننعم، یقدم جھاز الرقابة األعلى تسجیالً خطیًا یحتوي على 

c.  تقریر أو ملخص عن كیفیة استخدامھا. أوقائمة بالمدخالت التي تم تلقیھا  إمانعم، یقدم جھاز الرقابة األعلى تسجیالً خطیًا یشتمل على 

d. لخاصة باإلجابة "ج" أو أعلى.ال یتم الوفاء بالمتطلبات ا 

e. .(الرجاء التعلیق) ال ینطبق 

 

 اإلرشادات:

یھا، قللمبادرة العالمیة للشفافیة المالیة، ویفحص مدى تقدیم جھاز الرقابة األعلى للمعلومات إلى المواطنین عن مدخالت الجماھیر التي تم تل" االستدامة"و" الشفافیة"یعكس السؤال المبدأین 
   .في ھذا السؤال وثیقة تم إنتاجھا وإصدارھا من قبل جھاز الرقابة األعلى" بالتسجیل المكتوب"نحن نعني . تستخدم في تحدید برنامج المراجعة الخاص بجھاز الرقابة األعلىوتلك التي 

 

 :عندما یوفر جھاز الرقابة األعلى وثیقة خطیة تشتمل على" أ"تنطبق اإلجابة 

 الجمھور و المدخالت التي تم تلقیھا من -

 ).یجب أن یشتمل مثل ھذا التقریر على أي المعلومات تم استخدامھا وأیھا لم یستخدم، ولماذا، وكیف(تقریر مفصل عن كیفیة استخدام المدخالت أو عدم استخدامھا  -



143 

 

 

 

 

 :عندما یوفر جھاز الرقابة األعلى وثیقة خطیة تشتمل على" ب"تنطبق اإلجابة 

 ن الجمھور والمدخالت التي تم تلقیھا م -

توفر ھذه الوثیقة فكرة عامة عن كیفیة استخدام ھذه المدخالت أو عن عدم استخدامھا .  تقریر غیر مفصل بالكامل عن كیفیة استخدام مدخالت الجماھیر أو عن عدم استخدامھا -
 . لتحدید برنامج المراجعة السنویة الخاص بجھاز الرقابة األعلى

 

 :جھاز الرقابة األعلى وثیقة خطیة تشتمل على عندما یوفر" ج"تنطبق اإلجابة 

 ما تم تلقیھ من الجمھور أو -

 .عن كیفیة استخدام المدخالت أو عن عدم استخدامھا) مفصل أو غیر مفصل(تقریر  -

 

موضوعات لیتم تضمینھا في برنامج المراجعة / ا اقتراح قضایا أو أعلى أو إذا كان الحفاظ على آلیات رسمیة یمكن للعامة من خاللھ" ج"إذا لم تِف المتطلبات باإلجابة " د"تنطبق اإلجابة 
 .الخاص بجھاز الرقابة األعلى

 

 ) آلیات رسمیة یمكن أن تساھم الجماھیر من خاللھا في تحقیقات المراجعة (كمستجیبین أو شھود أو ما إلى ذلك)؟SAIھل یوفر جھاز الرقابة األعلى (.142

 
a.  .نعم، یوفر جھاز الرقابة األعلى آلیات رسمیة یمكن للجماھیر المساھمة في تحقیقات المراجعة من خاللھا 

b. ."ال تفي المتطلبات الختیار اإلجابة "أ 

c. .(الرجاء التعلیق) ال ینطبق 

 

 اإلرشادات:

برنامج المراجعة الخاص بجھاز الرقابة األعلى، یركز على ما إذا كان جھاز الرقابة األعلى قد قام  تماًما، إال أنھ بدالً من تغطیة مساعدة الجماھیر في تكوین 140ھذا السؤال یشبھ السؤال 
 باإلضافة إلى طلب مشاركات الجمھور لتحدید جدول أعمالھ للمراجعة، قد یرغب جھاز الرقابة األعلى في تقدیم.  بعمل آلیات یمكن أن تشارك من خاللھا الجماھیر في تحقیقات المراجعة

 .فرص رسمیة لمنظمات المجتمع المدني والجمھور للمشاركة في تحقیقات المراجعة الفعلیة، كشھود أو كمجیبین

 

 

 

 


