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 مقدمة ونظرة عامة

وتشكل  .ةالمفتوح الموازنة استبيانإكمال ھي  المفتوحة الموازنة مسحالخطوة األولى للباحثين في كل الدول والمضمنة في 
الموازنة المفتوحة ونتائج مسح الموازنة  لمؤشر األساس  استبيان الموازنة المفتوحةالبيانات التي يتم تجميعھا من خالل 

إن استبيان الموازنة المفتوحة له مقصدين  ، والتي يتم إصدارھا في مختلف أنحاء العالم مع نھاية فترة األبحاث.المفتوحة
مصمم لمساعدة باحثي المجتمع المدني المستقلين لتحديد معايير الممارسات الدولية الجيدة لشفافية األول وھو أنه  رئيسيين.

والثاني أن االستبيان من خالل  الموازنة والمساءلة وتطبيق ھذه المعايير على الممارسات التي يراقبھا الباحثون في دولھم.
يھدف إلى ربط جھود البحث للمجتمع المدني حول ھذه القضايا   - ة توفير منھجية عامة الستقصاء شفافية الموازنة والمساءل

ويلفت استبيان  والمقارنات بين الدول ممكنة من خالل تطبيق ھذه المنھجية الموحدة للبحث في جميع الدول. في مختلف الدول.
ولًيا في سياق متداخل القوميات إلى الموازنة المفتوحة االنتباه العالمي من خالل فحص أداء كل دولة حسب المعايير المقبولة د

  أھمية الموازنات الحكومية المفتوحة والخاضعة للمساءلة.

تھتم جماعات المجتمع المدني للموازنة اھتماما فريدا بتعزيز وصول الجمھور لمعلومات الموازنة خالل جميع مراحل دورة 
والمفيدة واآلنية ھو أمر حيوي للمجتمع المدني للمشاركة  إن توافر معلومات الموازنة الشاملة والممكنة الوصول الموازنة.

وقد تم تصميم االستبيان على وجه التحديد من أجل مساعدة الباحثين في تحديد ماھية ومقدار  الفعالة في عملية الموازنة.
وافقة والتنفيذ المعلومات المتوفرة للجمھور خالل كل مرحلة من المراحل األربع لعملية الموازنة (أي التكوين والم

  والمراجعة)، وعما إذا كانت في الوقت المناسب وممكنة الوصول، وعما إذا كانت ھناك أية فجوات في المعلومات.

ھذا التركيز على وصول الجمھور إلى المعلومات، فضال عن الفرص للمشاركة في عمليات الموازنة، ھو ما يجعل االستبيان 
سوى مجموعة محدودة  استبيان الموازنة المفتوحةومع ذلك ال يتناول  ة الحكومة ومساءلتھا.فريدا من نوعه بين تقييمات شفافي

استبيان وھكذا يھدف  من الموضوعات المتصلة بقضايا أكبر إلدارة المالية العامة الفعالة والمشاركة العامة والمساءلة.
وتشجع شراكة الموازنة الدولية  بھذه القضايا.المتعلقة أن يكمل بدال من أن يحل محل البحوث األخرى إلى  الموازنة المفتوحة

IBP   كوسيلة لتسليط الضوء ولفت االنتباه إلى القضايا المھمة في دولھم.بدولھم بقوة الباحثين على تطوير بحثھم الخاص  

موازنة، ھذه المسألة في حين أن االستبيان يتضمن أسئلة تقّيم توافر فرص مشاركة الجمھور الفعالة والھادفة في عمليات ال
وقد تمت  صعبة للغاية في القياس والمقارنة بين الدول ألن آليات المشاركة محددة لسياقات مختلفة وأنواع نظم وضع الموازنة.

تتعلق بإشراك  سؤال14 ، وھو يشتمل حالًيا على2012منذ إصدار العام  2015مراجعة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 
لضروري أن نضع في اعتبارنا أنه توجد بعض المجاالت لم يفحصھا االستبيان على اإلطالق، وتشمل اإلطار ومن ا الجماھير.

إنھما  القانوني واإلداري إلدارة اإلنفاق العام داخل الدول أو الشفافية والمساءلة لمستويات التقسيمات اإلدارية للحكومة.
الحصر عبر األنواع المختلفة لنظم الموازنة بطريقة تسمح بإجراء قضيتان مھمتان للغاية على حد سواء ولكنھما صعبتي 

  مقارنات بين الدول.

  المبادئ المھمة المتعلقة بشفافية الموازنة والمساءلة

يحاول االستبيان بالرغم من حدوده حصر وتفعيل بعض المبادئ والمعايير األساسية المھمة، أو القواعد، المتعلقة بنظم 
  وھذه تشمل: .وازنة الشفافة والخاضعة للمساءلةوممارسات وضع الم

أن تتخذ السلطة  قبلتشمل النفقات واإليرادات التحصيل والدين التي تدابير الينبغي أن ُتقر السلطة التشريعية  :التصريح المسبق
  التنفيذية اإلجراءات.

المالية السنوية المقترحة إلى السلطة التشريعية  ينبغي تقديم جميع النفقات واإليرادات وغيرھا من األنشطة الحكومية الوحدة:
(بالرغم أنه عمليا في معظم الدول التي تمت دراستھا، يأخذ ھذا  في عرض واحد موحد، مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية.

  العرض الموحد شكل الوثيقة األساسية، مع العديد من الوثائق الداعمة.)

مة عن أنشطتھا المالية في مقترحھا للموازنة السنوية فقط ولكن يجب أيضا أن تصدر ينبغي أن ال تفصح الحكو الشمولية:
  وثائق في أوقات أخرى خالل عام الموازنة لتوفير صورة شاملة ومحدثة إلجراءات الحكومة.
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وعرضھا على السلطة ينبغي على السلطة التنفيذية االلتزام بالمواعيد النظامية في التقويم السنوي لصياغة الموازنة  الدورية:

إن تقديم  ).SAIالتشريعية لمناقشتھا وإقرارھا وتنفيذ الموازنة وتقديم حساباتھا الختامية للجمھور وجھاز الرقابة األعلى (ٍ 
التقارير المالية في الوقت المناسب وبصورة منتظمة في كل مرحلة من ھذه المراحل األربع لعملية الموازنة ھو أمر 

أيضا للسلطة التشريعية وجھاز الرقابة األعلى أن يؤديا دوريھما الحاسمين بطريقة آنية على مدار عام ومن المھم  ضروري.
  الموازنة، وخصوًصا عندما يتعلق األمر بمناقشة وإقرار الموازنة السنوية ومراجعة الحسابات الختامية.

 
وال ينبغي تقديم  واضحة لخطط إنفاق الحكومة. ينبغي أن يؤدي وصف كل بند من بنود الموازنة إلى نظرة شاملة النوعّية:

األوصاف واألرقام المخصصة لبنود الموازنة مجمعة للغاية (أي تقديمھا كمجاميع كلية)  لدرجة أنھا ال تعطي صورة واضحة 
  عن نوايا الحكومة، وينبغي تقديم ھذه المعلومات وفقا ألنظمة تصنيف مقبولة دوليا لتجنب التعتيم.

 
وحيثما ال يلتزم القانون أو يعزز المبادئ األساسية للشفافية  بغي أن تتماشى جميع النفقات واألنشطة مع القانون.ين الشرعية:

  والمساءلة، ينبغي على المجتمع المدني تقديم التوصيات لتعديله.
 

تقديمھا بطريقة طّيعة ومفھومة  ينبغي: الرئيسية لحكومته المساءلة وثائق ھي مالدولة  الموازنة وثائق إن بنية سھلة االستعمال:
  من جانب كافة أطياف الجماھير ومستوياتھم المتفاوتة لألھلية الفنية، بما في ذلك البرلمان والموظفين الحكوميين والجمھور.

 
)، CSOsينبغي أن يكون لجميع مواطني أي دولة الحق، كأفراد أو في جمعية على شكل منظمات المجتمع المدني ( :العلنية
وھذا مھم على  وھذا يتطلب أن تتوفر وثائق الموازنة على نطاق واسع. ار األحكام بشأن موازنة الدول والتعبير عن ذلك.إصد

أن يتم اعتمادھا من جانب  قبلوجه الخصوص لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، والتي ينبغي أن تكون متوفرة للمواطنين 
  السلطة التشريعية.

 
ينبغي وضع صالت واضحة بين سياسات الحكومة وخططھا ومدخالت ومخرجات الموازنة والنتائج  الوسائل والغايات:

وينبغي أن يوصل التوضيح المصاحب للموازنة بوضوح أھدافھا من حيث المدخالت واألھداف التي ينبغي تحقيقھا  المرجوة.
  والنتائج القابلة للقياس.

 
  أدوات مفيدة أخرى لبحث شفافية الموازنة

 
) IBPالدولية ( الموازنة شراكة موقع على المفتوحة الموازنة مبادرة زيارة الباحثين على رحنقت
)http://www.openbudgetindex.org(  لروابط وأدوات مفيدة أخرى يمكن أن تساعد في تركيز أبحاث شفافية

  العتبار.الموازنة والتي يمكن وضعھا في ا
 

) OECD) والبنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (IMFلقد وضع باإلضافة إلى ذلك صندوق النقد الدولي (
 1 استبيانات شاملة وأدوات تشخيصيه لفحص الشفافية المالية، وإدارة اإلنفاق العام وممارسات وإجراءات الموازنة.

  2الخاصة بھم لتقييم شفافية الموازنة، وراء نطاق ھذه المؤسسات الدولية. كما وضع محللو القطاع الخاص منھجياتھم
 

استبيان الموازنة ويھدف  وعندما نأخذ ھذه األدوات المتعددة معا، نجدھا تسلط الضوء على اتساع وتعقد شفافية الموازنة.
ايا ذات الصلة بوصول الجمھور إلى إلى استكمال ھذه الجھود األخرى، مع التركيز في المقام األول على القض المفتوحة

  المعلومات.
 

  معلومات عامة عن االستبيان

 
                                                 

 al/np/fad/trans/https://www.imf.org/extern ,المثال، سبيل على انظر،1 
framework-http://www.pefa.org/en/content/pefa، 

 .overnance/budgeting/internationalbudgetpracticesandproceduresdatabase.htmhttp://www.oecd.org/gو
   http://www.estandardsforum.com.انظر، على سبيل المثال،2
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مصمم لكي يتم استيفائه من جانب باحث مستقل من المجتمع المدني أو فريق من ھؤالء  استبيان الموازنة المفتوحةإن 
الستبيان إلى تحديد عما إذا كانت ويسعى ا الباحثين، من أجل إخراج مجموعة واحدة لإلجابات لكل دولة من الدول المشاركة.

 للجمھور وما إذا حدثت بعض األنشطة أثناء عملية وضع الموازنة أم ال.من المعلومات ما وفرت أنواع معينة  لةحكومة دو
ويجب أن تستند اإلجابات على األسئلة إلى البحث التجريبي، ومطلوب من الباحثين تقديم أدلة حول سبب اختيارھم إلجابة 

إلى وثائق بعينھا، سواء باإلشارة إليھا بشكل كامل أو إلى أقسام / فصول / إشارات ويمكن أن تشتمل تلك األدلة على  معينة.
وسوف يتيح كل سؤال مربع "تعليقات" يمكن أن يقوم الباحثون  صفحات منھا، أو لقاءات شخصية مع المسؤولين العموميين.

الرجاء االطالع على  اختيار خيار إجابة محدد وعدم اختيار الخيارات األخرى.بتلخيص األدلة الداعمة به وشرح السبب وراء 
  والمتعلق باالستشھادات والمراجع. الذى سيأتى الحقاالنقاش 

) نظاًما جديًدا يستخدمه كل الباحثون إلكمال استبيان الموازنة المفتوحة لعام IBPفي ھذا العام، تقدم شراكة الموازنة العامة ( 
، تم تطويرھا Indabaتلك، والتي يطلق عليھا اسم المسح وأداة  عبر اإلنترنت.المسح دارة إلوھو عبارة عن أداة  – 2015

مناقشة ) من أجل تضمين وتسريع عمليات تجميع و/https://www.globalintegrity.orgمن خالل منظمة النزاھة العالمية (
مالحظات النزاھة العالمية، "ال يلزم إرفاق  دولة في مختلف أرجاء العالم. 101ونقل البيانات الخام بين الباحثين العاملين في 

لجعل العمل الميداني  Indabaلقد تم تصميم أداة  المرفقات برسائل البريد اإللكتروني أو تبادل رسائل البريد اإللكتروني.
فقط على تسريع عملية  Indabaلن تساعد أداة 3ج إلى عمالة مكثفة أسھل وأكثر نظامية وأسرع."العالمي المعقد والذي يحتا

تجميع البيانات الستبيان الموازنة المفتوحة، ولكنھا ستساعد كذلك على تسھيل األمر على الباحثين والنشطاء وشراكة الموازنة 
  سح.) فيما يتعلق بالتركيز على نتائج عمليات المIBPالمفتوحة (

دولة البمجرد استيفاء االستبيان، ستتم مراجعته من جانب مراجع نظير مجھول االسم لديه معرفة كبيرة بنظام وضع موازنة 
وبعد الحصول على إذن من  معينة للمساعدة في ضمان صحة وموضوعية النتائج التي أخرجھا الباحث أو فريق البحث.ال

  موعة ثانية من التعليقات التي توفرھا الحكومة.الباحث، سيتم السعي وراء الحصول على مج

  من األھمية بمكان بالنسبة للباحثين مالحظة ما يلي:

ألن االستبيان تم تصميمه لقياس  والحكومات المحلية. الدولةيركز االستبيان على أنشطة الحكومة المركزية وال يعالج دور  •
ح بالمقارنات بين الدول، فھو ليس مناسًبا تماًما الستقصاء العالقات بين شفافية الموازنة والمساءلة بطريقة من شأنھا أن تسم

وقد يرغب الباحثون المھتمون بدراسة  ، والتي يمكن أن تتفاوت طبيعتھا بشكل كبير من دولة إلى أخرى.الجھات الحكومية 
  حصر ھذه األنشطة.في دولتھم في النظر في وضع أسئلة تكميلية ل الجھات الحكوميةالعالقات المالية بين 

وينص عدد قليل من األسئلة التي تشير إلى  يسعى االستبيان بوجه عام الكتشاف ما يحدث عمليا، وليس ما يقتضيه القانون. •
وينبغي على الباحثين اإلجابة على الغالبية العظمى لألسئلة استناًدا إلى  األحكام القانونية على ذلك بشكل واضح في السؤال.

ھذا التركيز على ما يحدث عملًيا أنه في بعض الحاالت قوانين الموازنة حسنة النية  يوضح فعلية في دولتھم.الممارسة ال
وال ينبغي في الوقت نفسه تفسير ھذا التركيز على أنه  ليست منفذة فعلًيا، وبالتالي تأثيرھا ضئيل على عملية وضع الموازنة.

ع الموازنة، إن االشتراطات القانونية لالنفتاح والشفافية ھي جزء أساسي تقليل من أھمية تقنين جوانب معينة لعملية وض
  لضمان وضع الموازنات الشفافة والمتجاوبة والخاضعة للمساءلة والكفء والفعالة المستديمة.

سؤاالً في  133ُيرجى اإلجابة على  يھتم االستبيان ما لم ينص على خالف ذلك بوثائق الموازنة التي يتم توفيرھا للجمھور. •
 األقسام من الثاني وحتى الخامس لالستبيان استناًدا إلى وثائق الموازنة المتوفرة للجمھور.

تھدف األسئلة ما لم ينص على خالف ذلك إلى االنطباق على الجزء األكثر استيفاء مؤخرا لعملية وضع الموازنة والذي  •
 ).1يان على موازنات منذ عدة أعوام (راجع إرشادات الجدول ونتيجة لذلك، من المرجح أن ينطبق االستب يعالجه السؤال.

، ال يمكن استخدام الوثائق التي تم 2012لعام  مسح الموازنة المفتوحةالرجاء مالحظة أنه بالنسبة للدول المدرجة في 
 .2015عام استبيان الموازنة المفتوحة للإلجابة على  2012مسح الموازنة المفتوحة لعام استخدامھا لإلجابة على 

 /Indaba:http://getindaba.org ويب موقع3 
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  ھيكل االستبيان

 
للعامة) على  الرئيسية الموازنة وثائق يحتوي القسم األول (القسم األول: توافر يضم استبيان الموازنة المفتوحة خمسة أقسام.

 ويتطلب سلسلة ألربعة جداول تسمح للباحثين بدراسة ورسم خريطة لتوافر ونشر وثائق الموازنة الرئيسية الثمانية لدولة ما.
القسم األول من الباحث أن يحدد كل وثيقة من الوثائق األساسية للموازنة والتي تصدرھا دولة ما (أو يخفق في إصدارھا) 

  خالل كل مرحلة من المراحل األربعة لعملية الموازنة،
في  الدولةة في مع توفير تفاصيل حول إتاحة الوثائق والنشر في الوقت المناسب، مع أخذ أي قوانين تحكم عملية الموازن

 2سؤاالً في األقسام المتبقية لالستبيان (األقسام من  133ومن ثم يستخدم الباحث ھذه المعلومات لإلجابة على أغلبية  االعتبار.
شمولية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية،  والقسم الثاني: سؤاالً في أربعة أقسام: 133يتم تجميع األسئلة التي عددھا  ).5إلى 
مشاركة  قوة مؤسسات الرقابة، والقسم الخامس: شمولية وثائق الموازنة الرئيسية األخرى، والقسم الرابع: قسم الثالث:وال

  الجمھور في عملية وضع الموازنة.
 

ح التنفيذية) إلى تقييم المعلومات التي يتم توفيرھا في مقتر للسلطة الموازنة مقترح يھدف القسم الثاني من االستبيان (شمولية
ويستحق مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية اھتماما كبيرا ألنه برنامج العمل  الموازنة للسلطة التنفيذية والوثائق الداعمة له.

وھي على ھذا النحو كثيًرا ما تخضع  لكيفية تمويل الحكومة وإنفاقھا لألموال لتحقيق أھداف سياستھا االقتصادية واالجتماعية.
  ل عام الموازنة.ألشد تدقيق ونقاش خال

 
إن كيفية التزام مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية عن كثب بالممارسات الجيدة لتقديم معلومات الموازنة يتم نقلھا بوجه عام 

على سبيل المثال، إذا اعتمدت الحكومة  وانعكاسھا في وثائق الموازنة األخرى التي يتم إصدارھا في جميع مراحل العملية.
يدة لتوفير تصنيف مفصل للغاية لنفقاتھا التي تشمل أقسامھا الوظيفية واالقتصادية واإلدارية في مقترح الموازنة الممارسة الج

للسلطة التنفيذية، فإنه من المحتمل جًدا أن تكون في وضع نقل ھذه الممارسة من خالل نشر تقاريرھا المالية في المراحل 
  عام.تقارير نھاية الفي تقاريرھا الدورية واألخرى لدورة الموازنة، مثل تلك الموجودة 

 
األخرى) إلى تقييم المعلومات التي يتم توفيرھا في وثائق  الرئيسية الموازنة وثائق يھدف القسم الثالث من االستبيان (شمولية

رحھا في ھذا القسم وتتوازى األسئلة التي يتم ط الموازنة السبعة األخرى التي يجب أن يتم نشرھا في عملية الموازنة برمتھا.
مع العديد من تلك األسئلة التي يتم طرحھا في القسم الثاني، ولكنھا، بدالً من مجرد تقييم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، فإن 
ھذه األسئلة تركز على بيان ما قبل الموازنة، والموازنة الموضوعة، وموازنة المواطنين، وتقارير العام، ومراجعة منتصف 

  ، وتقرير نھاية العامة، وتقرير المراجعة.العام
 

) إزاء SAIالرقابة) مدى قوة السلطة التشريعية وجھاز الرقابة األعلى ( مؤسسات يّقيم القسم الرابع من االستبيان (قوة
مقترح السلطة التشريعية بھا على سبيل المثال، يفحص سؤال ما الدرجة التي يمكن أن تعدل  اإلشراف على عملية الموازنة.

السلطة التنفيذية، وھناك سؤال آخر يسأل عما إذا كان جھاز الرقابة األعلى يمتلك السلطة التقديرية من  المقدم منالموازنة 
  الناحية القانونية لتنفيذ عمليات المراجعة التي يراھا.

 
خالل عملية وضع الموازنة الموازنة) على فرص إشراك الجمھور  وضع عملية في الجمھور ويركز القسم الخامس (مشاركة

من أجل الوصول إلى معلومات الموازنة للمساھمة في تحسين سياسات الموازنة  وھي تتمة ضرورية لشفافية الموازنة. -
وتنفيذھا ونتائجھا، يجب أن يقترن ذلك بالفرص المتاحة للجمھور الستخدام ھذه المعلومات للمشاركة الفعالة في اتخاذ 

ينظر القسم األخير من االستبيان في شأن العمليات واآلليات والممارسات المتاحة  الموازنة والرقابة.القرارات المتعلقة ب
للسلطة التنفيذية والتشريعية ولجھاز الرقابة األعلى لضمان إشراك الجمھور في عملية التكوين والنقاشات / الموافقات 

  وعمليات التنفيذ والمراجعة للموازنة القومية للدولة.
 
  قسيم االستبيان حسب وثائق الموازنة الرئيسيةت
 

يركز القسم الثاني على مقترح الموازنة للسلطة  كما ذكرنا من قبل، تم تقسيم أغلبية االستبيان حسب نوع وثائق الموازنة.
لكل وثيقة من ويمكن العثور على وصف تفصيلي  التنفيذية، في حين أن القسم الثالث يغطي وثائق الموازنة السبعة المتبقية.

يوضح  وثائق الموازنة الرئيسية الثمانية في إرشادات االستبيان، قبل مجموعة األسئلة المتعلقة بالوثيقة المعينة ذات الصلة.
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    المربع الوارد أدناه مجموعة األسئلة التي تتطابق مع كل وثيقة من وثائق الموازنة.
 

علومات الواردة في وثيقة يتم إصدارھا خالل إحدى مراحل دورة الموازنة الرجاء مالحظة أنه ال يجوز للباحثين استخدام الم
وذلك ألن المقصود تحديًدا من االستبيان ھو تقييم  لإلجابة على تلك األسئلة المتعلقة بوثيقة أخرى من وثائق الموازنة.

سبيل المثال، عند اإلجابة على  على المعلومات المتوفرة للجمھور خالل كل مرحلة من المراحل المختلفة لعام الموازنة.
األسئلة المتعلقة بمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، يجب أال يستخدم الباحثون المعلومات من الوثائق التي يتم إصدارھا أثناء 

  مراجعة).المراحل األخرى من مراحل دورة الموازنة (على سبيل المثال، التقارير الدورية أو تقارير نھاية العام أو تقارير ال
 

 53إلى  1األسئلة منمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية
 58إلى  54األسئلة من البيان التمھيدي للموازنة

 63إلى  59األسئلة من الموازنة المقررة
 67إلى  64األسئلة من موازنة المواطنين
 75إلى  68األسئلة من التقارير الدورية

 83إلى  76مناألسئلة المراجعة النصف سنوية
 96إلى  84األسئلة من تقرير نھاية العام
 102إلى  97األسئلة من تقرير المراجعة

 
  ھيكل اإلجابات على األسئلة

 
وھناك مجموعة من األسئلة التي تتم اإلجابة عليھا  أغلبية األسئلة لھا أربع إجابات محتملة، باإلضافة إلى "ال ينطبق / أخرى".

وعموما، أول إجابة (الخيار "أ") ھي اإلجابة األكثر  ، بحيث يكون الخيار "ج" ھو "ال ينطبق / أخرى".باستخدام نعم / ال
وتھدف اإلجابة الثانية (الخيار "ب") إلى أن تعكس الممارسة  إيجابية، والتي تعكس أفضل ممارسة لموضوع ذلك السؤال.

يتم توفير  ينما اإلجابة الرابعة (الخيار "د") ھي األكثر سلبية.وتعكس اإلجابة "ج" الممارسة السيئة أو الضعيفة، ب الجيدة.
  .133تفسيرات تفصيلية لخيارات اإلجابة المناسبة بشكل مفرد في اإلرشادات التي تتبع كل سؤال من أسئلة االستبيان الـ 

 
  في المائة، 100وألغراض تسجيل النقاط الرقمية لإلجابات، تسجل اإلجابة "أ" بـ 

وال يتم وضع اإلجابات "ھـ" (ال  في المائة، بينما تسجل "د" بصفر في المائة. 33في المائة، وتسجل "ج" بـ  67و"ب" بـ 
  ينطبق / أخرى) في االعتبار عند تسجيل النقاط الرقمية.

 
خاضعة تحاول اإلجابات "أ" على األسئلة كما ذكرنا أعاله أن تحصر "أفضل ممارسة" عندما يتعلق األمر بموازنة شفافة و

في أغلب األحوال، يتم أخذ أفضل الممارسات تلك فيما يتعلق بالجداول الزمنية والمحتويات الخاصة بوثائق الموازنة  للمساءلة.
 االقتصادي التعاون لمنظمة التابعة أفضل الممارسات لشفافية الموازنةالمحددة من اإلرشادات التي يمكن العثور عليھا في 

) OECDوالتنمية (
)-http://www.oecd.org/gov/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparency%20

%20complete%20with%20cover%20page.pdf ،(ة النقديةودليل الشفافي ) لصندوق النقد الدوليIMF) (2007 (
)http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf (يوليو  والمسودة المنقحة لقانون الشفافية المالية)

2013) (http://www.imf.org/external/np/exr/consult/2013/fisctransp/pdf/070113.pdf ( وإطار عمل
PEFA( )-http://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/attachments/PMFEngاإلنفاق العام والمحاسبة المالية (

12_1.pdf-lSZreprint04fina.(  ومع ذلك، يعالج االستبيان موضوعات معينة باإلضافة إلى تلك المتعلقة بوثائق الموازنة
ولذلك، يحدد االستبيان أھدافا معقولة في ھذه المجاالت  وبالنسبة لكثير من ھذه المسائل، ال تتواجد "أفضل ممارسات" موحدة.

  مع التركيز على وضع معايير أو قواعد.
 

  متى يتم اختيار اإلجابة "ال ينطبق"؟

 
بالرغم من صياغة أسئلة وإجابات استبيان الموازنة المفتوحة للتطبيق على جميع الدول تقريًبا، ھناك مناسبات ال تتوافق فيھا 

حثين استخدام وينبغي على البا ولھذه الحاالت ينبغي اختيار اإلجابة "ھـ" (ال ينطبق / أخرى). .الدولةمع الظروف الخاصة في 
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ولغرض تسجيل النقاط الرقمية  ھذه اإلجابة باعتدال واختيارھا فقط بعد المراجعة الدقيقة لسريان جميع اإلجابات األخرى.
 لالستبيان، فإن اإلجابة "ھـ" (ال ينطبق / أخرى) تسفر عن إسقاط السؤال المشار إليه من االعتبار وحذفه من التسجيل الرقمي.

بالباحثين لمناقشة جميع األسئلة    IBPل عملية الفحص، سوف يتصل أعضاء ھيئة شراكة الموازنة الدوليةمع العلم أنه خال
  التي يتم اختيار الخيار "ال ينطبق" عليھا.

 
وينبغي على الباحثين تقديم إيضاح موجز في مقطع "التعليق" لكل األسئلة المجاب عنھا بـ "ال ينطبق / أخرى" فيما يتعلق 

  ذي يرونه وراء اختيار الخيار "ال ينطبق"، أو السبب الذي يمكن أن يجعل إجابة أخرى أكثر مالءمة.بالسبب ال
 

  اإلجابات التي تشتمل على وثائق "غير متوفرة" للجمھور

 
ا لذ ھو تقييم المعلومات حول موازنة الحكومة المركزية المتوفرة للجمھور. استبيان الموازنة المفتوحةالمقصود تحديًدا من 

ينبغي على الباحثين عدم اإلجابة عن األسئلة القائمة على المعلومات التي قد يكون لھا وصول فريد، على سبيل المثال، من 
إذا لم تتوفر معلومات للجمھور،  خالل جھات اتصال بالسلطة التنفيذية أو من وثيقة قد تكون قد قُدمت من جانب تشريع ودي.

  ر اإلجابة "د".ينبغي كقاعدة عامة أن يتم اختيا
 

وعالوة على ذلك، إذا كانت الوثيقة ليست متوفرة للجمھور، ينبغي إًذا اختيار الخيار "د" لجميع األسئلة المتعلقة بتلك الوثيقة. 
على سبيل المثال، إذا لم يتم توفير مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية للجمھور بعد طرحھا في التشريع وكان يتوفر فقط بعد 

ينبغي اإلجابة عليھا بالخيار "د". وبالمثل، إذا لم يتم توفير  53إلى  1األسئلة من  كلالسلطة التشريعية للموازنة، فإن إقرار 
يجب اإلجابة عليھا  83إلى  76األسئلة من  كلالمراجعة نصف السنوية للجمھور أو ليست ضمن اإلطار الزمني المحدد، فإن 

  بالخيار "د".
 

  االستشھادات والمراجع

 
السابقة حدًثا رفيع المستوى استدعى تمحيًصا كبيًرا وحّفز النقاش العام العالمي  استبيان الموازنة المفتوحةلقد كان طرح نتائج 

إلى خلق  2015ونحن نتوقع أن يؤدي إصدار نتائج استبيان الموازنة المفتوحة بين الدول لعام  بشأن مسألة شفافية الموازنة.
في  133إلى  1النحو، نطلب من الباحثين ذكر المصدر أو المرجع عند اإلجابة على األسئلة من وعلى ھذا  نفس الحالة.

مسح والمقصود من ھذه األدلة الداعمة لإلجابات ھو تعزيز ثقة وسائل اإلعالم وغيرھم من المستخدمين في نتائج  االستبيان.
  .الموازنة المفتوحة

 
يًرا (قصير بقدر جملة واحدة أو فقرة واحدة، حسب الحاجة) لإلجابات الخاصة بكل استشھد بإيجاز بالمصدر أو قدم تعليًقا قص

وينبغي أن يشير االستشھاد أو التعليق إلى العنوان ورقم الصفحة أو إلى جزء من وثيقة الموازنة التي تم أخذ إجابتك  سؤال.
  منھا، أو ينبغي أن يصف الظروف التي قادتك الختيار إجابة معينة.

 
جعل كل االستشھادات والتعليقات موجزة ضمن إطار حدود عدد الكلمات التي تحددھا منصة المسح المتاحة عبر  الرجاء

  اإلنترنت.
 

 الدولةوينبغي أيضا أن يضع الباحثون في اعتبارھم أن ھذه ھي مبادرة دولية وأن العديد من أولئك الذين قد يقرؤون استبيان 
أو باألشخاص أو الجھات الفاعلة الھامة في مشھد  الدولةلية وضع الموازنة في تلك قد ال يكونون على دراية بتفاصيل عم

لذا ينبغي على الباحثين توضيح عناوين الوثائق وتجنب أو إيضاح أي مصطلحات متخصصة قد تستخدم في  وضع الموازنة.
إجابتھم، و التي قد ال يكون الجمھور دولتھم وأن يوضحوا للقارئ أي ظرف من الظروف االستثنائية التي قد تكون أثرت على 

  الدولي على علم بھا.
 
  ويمكن أن يكون االستشھاد القصير لإلشارة إلى معلومات مستمدة من وثيقة موازنة عبارة عن جملة واحدة أو جملتين من

كورة، إذا للوثيقة المذ URLحيث الطول ونصھا كما يلي (ينبغي على الباحثين أن يدرجوا عنوان اإلنترنت / عنوان 
 كانت منشورة على شبكة اإلنترنت):

 
من  36يمكن االطالع على المعلومات التي تحدد مصادر مختلفة لإليرادات الضريبية من حيث النوع في الصفحة رقم 
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  ".2012 عاملتحت عنوان "مبلغ إيرادات الموازنة االتحادية ،2012 لعاممن مشروع الموازنة االتحادية  5الملحق رقم 

  أو

 لعاملرسالة اإلحالة التي ترافق الموازنة، وھي بعنوان "الموازنة الموحدة للقطاع العام  5تظھر المعلومات في القسم رقم 
ويمكن رؤية رسالة اإلحالة تلك على شبكة اإلنترنت على الصفحة  ".2010

m.mecon.gov.ar/onp/html/proy2010/mensaje/cap5.htwww.

  في الحاالت التي تقدم فيھا وثائق الموازنة معلومات جزئية فقط، يمكن أن يختار الباحثون تقديم استشھاد يعطي بعض
ويمكن تقديم تعليق على النحو التالي: الرؤى للقارئ في سبب اختيارھم اإلجابة "ب" أو "ج".

لموازنة الجمھورية للعام المالي  34 تفصيلية حول البرنامج ألكثر من ثلثي اإلنفاق بدًءا من الصفحة رقم ترد معلومات
وبدالً  ومع ذلك ال تقدم بعض الوكاالت والھيئات، مثل وزارة الزراعة، تفصيالً على مستوى البرنامج لموازناتھا. .2012

  إجمالًيا كلًيا للوزارة أو بوصفھا تحويالً لكيان عام. من ذلك، تم سرد النفقات لھذه الھيئات بوضوح بوصفھا

  أو

يمكن العثور على المعلومات االقتصادية  يتم تقديم معلومات النفقات متعددة األعوام لتصنيفين من التصنيفات الثالثة:
وازنة الموحدة للقطاع والوظيفية في الفقرات من الثانية إلى الخامسة من مقترح الموازنة العامة الذي يحمل االسم "الم

ويتم توفير معلومات مفصلة عموًما حسب التصنيف اإلداري لعام  ، وتوقعات الموازنة ألعوام متعددة".2013العام للعام 
  الموازنة ذي الصلة، أو في التقارير الخاصة بالجھات المانحة الدولية.

 وز للباحثين أن يقرروا تقديم استشھاد على النحو التالي:إذا كانت الوثيقة المعنية أو المعلومات غير متوفرة للجمھور، يج

  ھذه الوثيقة ليست متوفرة للجمھور.

  أو

  يتم إنتاج ھذه الوثيقة ألغراض داخلية ولكنھا ليست متوفرة للجمھور.

  أو

ع العام في عام ، الذي يحمل العنوان "الموازنة الموحدة للقطا2012إن مراجعة مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية لعام 
و"شروط القروض") تشير إلى أن  الدولة"، والوثائق الداعمة المصاحبة له ("الموازنة االستثمارية لمشروعات 2012

  ھذه المعلومات ال تظھر في الوثائق.

 .ة للقراء ويمكن أن يقدم المثال أيًضا رؤي وفي بعض الحاالت، قد يرغب الباحثون في تقديم مثال لتعزيز مصداقية إجاباتھم
ويمكن أن يعزز تقديم تفاصيل محددة لألمثلة التي يتم توفيرھا (مثل التواريخ واألسماء  حول سبب اختيار إجابة معينة.

 على سبيل المثال: واألحداث) من مدى فائدتھا.

ون اإلدارة المالية إن الموعد النھائي لكي تقدم السلطة التنفيذية مقترحھا للموازنة إلى السلطة التشريعية مقرر حسب قان
على سبيل المثال، خالل عام الموازنة  ومع ذلك، نادًرا ما تلتزم السلطة التنفيذية بھذا الموعد. ).24.156(القانون رقم 

أبريل، لكنھا لم تتقدم بھذا المقترح  30، كان مطلوًبا من السلطة التنفيذية بحسب القانون أن تقدم مقترحھا بحلول 2013
  مايو. 26حتى 

  أو
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وھذا يحد من فرصة  ليس ھناك شرط قانوني يتعلق بالموعد النھائي لطرح الموازنة إلى البرلمان قبل بداية عام الموازنة.
يونيو، لكن خالل عام  30على سبيل المثال، ينتھي عام الموازنة للحكومة في  تأييد ومشاركة المجتمع المدني والجمھور.

وكانت السلطة التشريعية تحت ضغط  ة حتى األسبوع األول من شھر يوليو.، لم يتم طرح الموازن2013الموازنة 
  يوليو. 8-3العتماد الوثيقة، واستمرت المناقشة قبل اعتمادھا فقط من 

 
يرجى تقديم إيضاح  :2012مالحظة ھامة ألولئك الباحثين في الدول حيث تم االنتھاء من استبيان الموازنة المفتوحة في عام 

  وقد يكون ھذا اإليضاح قصيًرا جًدا، مثل: .2012يق" عند تغيير اإلجابات عن استبيان العام في قسم "التعل
 

  للبحث. 2012توضح اإلجابة المحددة تحسًنا [تدھوًرا] في األداء عن جولة عام 
 

  أو

 
  يير في اإلجابة.العرض [أو الممارسة] مماثلة لتلك التي في الفترة السابقة، ولكن إعادة تقييم الباحث قد أدت إلى تغ

 
سوف يسرع توفير ھذا اإليضاح الموجز للتغييرات في اإلجابات من فترة إلى أخرى بصورة كبيرة من وقت المراجعة الالزم 

االتصال بالباحثين حول كل تغيير في اإلجابة من جولة للبحث  IBP (ينوي أعضاء ھيئة شراكة الموازنة الدولية لالستبيان.
  تكن مصحوبة بإيضاح.) إلى التالية والتي لم

 
  االستشھادات للمعلومات من المقابالت مع المسؤولين الحكوميين

 
ستكون المقابالت مع المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية وجھاز الرقابة األعلى ضرورية الستكمال بعض أجزاء 

راء مقابلة مع مسؤول من الوزارة المختصة على سبيل المثال، سيكون من الضروري إج االستبيان وجداول القسم األول.
  لتحديد ما إذا كان لم يتم إخراج وثيقة أم أنه تم إخراج وثيقة ألغراض داخلية فقط.

 
تستكشف بعض األسئلة القدرات الداخلية للتشريع والمعلومات التي توفرھا السلطة التنفيذية وجھاز الرقابة األعلى ألعضاء 

وينبغي على  لب ھذه األسئلة على األرجح مقابلة مع مشرع أو عضو لھيئة السلطة التشريعية.وسوف تتط السلطة التشريعية.
الباحثين التأكد من أن أنھم يقابلون مشرعين ليسوا أعضاًء في الحزب الحاكم أو في التحالف الحاكم في دولتھم، سواء للحصول 

تسجيل اإلخفاق في تقديم معلومات ألحزاب المعارضة في قسم وينبغي أن يتم  على إجابات لھذه األسئلة أو لفھم وجھة نظرھم.
  "التعليقات" لھذه األسئلة.

 
ويجوز للباحثين أيًضا استخدام قسم "التعليقات" لتدوين أي أحزاب سياسية كبيرة في دولھم تم استبعادھا من الوصول 

بات تشريعية حرة ونزيھة يمنع وصول ھذه األحزاب قد يكون ھذا ألن االفتقار النتخا لمعلومات الموازنة أو مناقشة الموازنة.
  ، أو بسبب ظروف أخرى مثل الرفض التعسفي أو االنسحاب من التسجيل في األحزاب السياسية.نفسھاإلى السلطة التشريعية 

 
فرة من المحتمل أن تتطلب معظم األسئلة الواردة في القسم الخامس حول إشراك الجمھور من الباحث فحص الوثائق المتو

للجمھور ومقابلة المسؤولين على حد سواء لحصر الممارسة الفعلية لمختلف المؤسسات من حيث التعامل مع الجمھور خالل 
    المراحل المختلفة لعملية وضع الموازنة.

 
يز ينبغي على الباحثين محاولة تحديد ھوية جميع المسؤولين الذين يقابلونھم ألغراض استكمال االستبيان من أجل تعز

ومع  وقد يكون ھذا مھًما بصفة خاصة عندما يتم طرح نتائج المسح في الدول التي ال تؤدي بشكل جيد. مصداقية استشھاداتھم.
(في بعض الدول، لن يكون من  ذلك، ليس مطلوًبا من الباحثين تحديد المسؤولين الذين تتم مقابلتھم باالسم في االستبيان.

قع التسجيل مع مسؤول، والعديد من المسؤولين لن يسمح بإجراء المقابلة إال بشرط عدم الممكن الحصول على مقابلة في مو
  نشر أسماءھم.)

 
 ومع ذلك، إذا كان ذلك ممكًنا، ينبغي على الباحثين محاولة تحديد ھوية المسؤولين الذين تتم مقابلتھم بتحديد أكبر قدر اإلمكان.

اسم المسؤول ولقبه أو لقبھا والوزارة أو  قدر ممكن من المعلومات التالية: على سبيل المثال، يجب أن يقوموا بتضمين أكبر
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  الھيئة وتاريخ المقابلة باإلضافة إلى المعلومات ذات الصلة التي تم استخالصھا من المقابلة.
 

  مراجعة األقران

 
مع  وا) ويناقشIBPوازنة الدولية (بعد أن يستكمل الباحث أو فريق البحث االستبيان ويقدمه، سيراجع أعضاء ھيئة شراكة الم

مسح الموازنة الباحثين أي مسائل تشير إلى أنه تم اختيار اإلجابات باستخدام االفتراضات التي لم تكن تتفق مع منھجية 
والقصد من استخدام نظام مراجعة األقران مجھولي  وبعد ذلك سيقدم االستبيان إلى مراجع مجھول االسم للمراجعة. .المفتوحة

وما لم يعترض  سم ھو زيادة ثقة وسائل اإلعالم وغيرھا من المستخدمين من أن البيانات دقيقة وخالية من التحيز المحتمل.اال
، والتي قد يتم إدراجھا الدولة) أيًضا إلى الحصول على تعليقات من حكومة IBPالباحث، ستسعى شراكة الموازنة الدولية (
  عة.ضمن مجموعة ثالثة من تعليقات المراج

 
) بالباحث أو فريق البحث لمواصلة مناقشة ما إذا IBPحالما تتم مراجعة االستبيان، سوف تتصل شراكة الموازنة الدولية (

وقد نطلب، كجزء من ھذه العملية،  كانت الفروق بين إجابات الباحث وتلك التابعة للمراجعين األقران تحتاج إلى التوفيق أم ال.
ونتوقع أن يكون ھذا التفصيل موجزا وال يتجاوز طوله أربع  من التفاصيل حيال إجابتھم المختارة. من الباحثين كتابة المزيد

  فقرات لكل سؤال.
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شراكة الموازنة الدولية
واإلرشادات ذات الصلة 2015استبيان الموازنة المفتوحة لعام 

  توافر وثائق الموازنة الرئيسية للعامة القسم األول:

   مقدمة:
ور، وفًقا للممارسة الجيدة ھدف االستبيان ھو دراسة شفافية نظام الموازنة، بحيث يكون تركيزه بشكل أساسي على وثائق الموازنة الرئيسية التي ينبغي توفيرھا للجمھإن 

ونشر وثائق الموازنة األساسية للدولة (أي البيان  يحتوي القسم األول لالستبيان على سلسلة مكونة من أربعة جداول تسمح للباحثين بفحص وربط التوفر للعامة الدولية.
) وموازنة المواطنين والموازنة المقررة EBP) ووثائق الموازنة الداعمة لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية (EBPالتمھيدي للموازنة مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية (

وبمجرد تعبئة ھذه  العام وتقرير المراجعة)، باإلضافة إلى أي قوانين قومية تنظم عمليات الموازنة واإلدارة المالية.والتقارير السنوية والمراجعة نصف السنوية وتقرير نھاية 
األقسام من  على األسئلة المضمنة فيالجداول، يتم استخدامھا كأساس إلكمال باقي االستبيان، حيث يشير الباحثون إلى الوثائق المحددة المذكورة في الجداول من أجل اإلجابة 

  الثاني إلى الخامس من االستبيان.

  وثائق الموازنة الرئيسية :1الجدول رقم 

التمھيدي ھو في االستبيان، يجب أن يقوم الباحثون بتوفير العنوان الكامل لكل وثيقة موازنة (على سبيل المثال، يمكن أن يكون عنوان بيان الموازنة  1بالنسبة للجدول رقم 
الحظ أن  ") باإلضافة إلى تاريخ نشرھا (إذا كانت متاحة للعامة).2015/  2014أو إرشادات تجھيز الخطة والموازنة السنوية للعام  2014لمقترحة للدولة لعام "الموازنة ا

ويمكن االطالع على المزيد  عبارة "غير متوفرة".وإذا كانت الوثيقة ليست متوفرة للجمھور، يرجى ذكر  ھذا التاريخ ليس بالضرورة نفس التاريخ المذكور على الوثيقة نفسھا.
  أدناه. 2من المعلومات حول تعريف "الوثائق المتوفرة للجمھور" في إرشادات الجدول رقم 

لخاصة بأحدث إصدار تم إطالقه من وينبغي على الباحثين تسجيل المعلومات ا وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم الباحثون بتسجيل العام المالي الذي تشير إليه وثيقة الموازنة.
على سبيل المثال، إذا كان الباحث يقيم توافر وشمولية الوثائق التي تتعلق بمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، يجب عليه  الوثيقة وتقييمھا للمرحلة ذات الصلة من دورة الموازنة.

وبالتالي، إذا لم تطرح السلطة التنفيذية  ة المقبل، أو، اعتماًدا على تقويم الموازنة، الموازنة التي تم تقريرھا للتو.استخدام وثائق لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية لعام الموازن
تي تم إنتاجھا أثناء عام ا تقييم الوثائق المقترحھا للعام المقبل أو لم تطرح مقترحھا ضمن اإلطار الزمني المناسب للموازنة التي تم تقريرھا مؤخًرا، ال ينبغي على الباحثين حينھ

فرة للجمھور في الفترة وينطبق الشيء نفسه على الوثائق ذات الصلة بالتنفيذ أو المراجعة ؛ يجب على الباحثين تقييم تلك الوثائق والتي كان ينبغي أن تكون متو مالي سابق.
  التاليين). 3والجدول رقم  2ت الجدول رقم األخيرة التي تندرج ضمن الجدول الزمني لطرح الوثائق عن كل مرحلة (انظر إرشادا

 2013على سبيل المثال، افترض أن االستبيان يجري استكماله في أغسطس  ومن المحتمل أن تكون الوثائق التي يتم تقييمھا ذات صلة بالعديد من أعوام الموازنة المختلفة.
) من جانب السلطة التشريعية وتم إقرارھا 2014- 2013تم بالفعل النظر في الموازنة لذلك العام المالي (وافترض أيضا أنه  في دولة سنتھا المالية تمتد من أبريل إلى مارس.

لألسئلة حول مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وعملية صياغة ومناقشة  2014-2013في ھذه الحالة، ينبغي على الباحث استخدام الوثائق التي تتعلق بموازنة  في القانون.
بدأ لتوه، فإن األسئلة المتعلقة  2014- 2013ومع ذلك، ألن العام المالي  ) لھذه األسئلة.BYعام الموازنة ( 2014- 2013وسوف يعتبر العام المالي  الموازنة. واعتماد

، ألن ھذه ھي أحدث موازنة 2013-2012 برصد الموازنة من خالل المراجعة نصف السنوية يجب أن تنطبق على التقرير الصادر عن المراجعة نصف السنوية لموازنة
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 2013- 2012بالرغم من اكتمال العام المالي  ،وعالوة على ذلك ).2014-2013الموازنة عام أُخرج عنھا ھذا التقرير (في أغسطس لن يكون قد مر سوى خمسة أشھر في 
في ھذه الحالة، يجب أن تشير اإلجابات على األسئلة المتعلقة بتقرير  ي معظم الدول.في ھذا المثال، قد ال تكون تقارير المراجعة أو نھاية العام لذلك العام قد ُطرحت بعد ف

يجب أن يتم إصدار تقرير المراجعة خالل ثمانية عشر شھًرا من نھاية فترة التقارير من أجل أن يصبح التقرير مؤھالً ألن  (مالحظة: 2012- 2011المراجعة إلى موازنة 
 ).تبيان الموازنة المفتوحةاسيصبح "متوفًرا للجمھور" في 

 
لم يتم طرح وثيقة بعينھا ألحدث موازنة مالية بسبب حدث ما غير عادي ونادر مشروع (على  - وفقط إذا  -ومن ناحية أخرى، إذا  وال يوجد أي استثناء لإلرشاد الوارد أعاله.

وينبغي على الباحثين في ھذه الحاالت النادرة توفير األساس  لى األسئلة المتعلقة بھذه الوثيقة.سبيل المثال االنتخابات)، يجوز استعمال العام المالي السابق كأساس لإلجابة ع
 ديد ما إذا كان ھناك استثناء يسري أم ال.تح) عند IBPالرجاء االطالع على برنامج شراكة الموازنة الدولية ( المنطقي لھذا االختيار أسفل إجابتھم على االستبيان.

 
) IBPالتابع لشراكة الموازنة الدولية ( دليل الشفافية في تقارير الموازنة الحكوميةثناء إكمال ھذا الجدول، قد يرغب الباحثون في الرجوع إلى وفي النھاية، أ

)-Reports-Budget-are-Why-Reports-Budget-Government-in-Transparency-to-content/uploads/Guide-http://internationalbudget.org/wp
English.pdf-Include-They-Should-What-and-Important والتنمية ( االقتصادي التعاون لمنظمة رسات لشفافية الموازنةأفضل المما) أوOECD( 

)-20Budget%20Transparency%20http://www.oecd.org/gov/budgeting/Best%20Practices%
%20complete%20with%20cover%20page.pdf.أخبرنا الباحثون خالل الجوالت  )، مما يوفر وصًفا شامالً وواضًحا لكل وثيقة من وثائق الموازنة ومحتوياتھا

 الدولويمكن أن يكون التمييز في كثير من  حديد والتمييز بين وثائق الموازنة.السابقة من مسح الموازنة المفتوحة أن ھذه المراجع كانت بمثابة وسيلة مساعدة ھامة لھم أثناء ت
  ائق.بين الوثائق صعًبا جًدا، وألغراض اإلجابة على األسئلة في القسمين الثاني والثالث لالستبيان، من المھم جًدا عدم الخلط بين ھذه الوث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةوثائق الموازنة الرئيسي – 1الجدول رقم 



14 
 

 
العام المالي الذي تشير إليه  العنوان بالكامل وثيقة الموازنة

 وثيقة الموازنة
 تاريخ النشر

    البيان التمھيدي للموازنة

    )EBPمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية (

     ) الداعمةEBPوثائق مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية (     

     ) الداعمةEBPالتنفيذية (وثائق مقترح الموازنة للسلطة      

     ) الداعمةEBPوثائق مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية (     

    الموازنة المقررة

) أو EBPموازنة المواطنين (لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية (
 الموازنة المقررة)

   

    التقارير السنوية

    التقارير السنوية اإلضافية    

    قارير السنوية اإلضافيةالت    

    المراجعة نصف السنوية

    تقرير نھاية العام

    تقرير المراجعة
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  التفاصيل المتعلقة بالتوافر :2الجدول رقم 

  
ال الثالث، يجب أن يشير الباحثون إلى اإلطار عند اإلجابة على أول ثالثة أسئلة في الجدول، وخصوًصا على السؤ عن التفاصيل المتعلقة بالتوافر. 2يستفسر الجدول رقم 

يمكن  . لإلجابة على السؤالين األول والثاني، قد يحتاج الباحثون إلى مراسلة أو زيارة المكتب الحكومي ذي الصلة.3الزمني الموضح في اإلرشادات الخاصة بالجدول رقم 
  .2015إرشادات مسح الموازنة المفتوحة لعام استبيان واالطالع على المزيد من المعلومات حول ھذه الخطوات في 

 
على  تعد وسيلة التوزيع عامالً ھاًما، ألن بعض الوسائل تكون أكثر شمولية من غيرھا. وتركز األسئلة الثمانية التالية في الجدول على الوسائل التي تتاح بھا الوثائق للجماھير.

الوصول إلى اإلنترنت ال يزال غير متوفر على نطاق واسع أو ال يزال مكلًفا أو  الدولانية الوصول ألنه في كثير من سبيل المثال، ال تضمن منشورات الموقع اإللكتروني إمك
أو النسخ  وبالتالي، تسأل عدة أسئلة من ضمن األسئلة الواردة في الجدول حول توزيع المطبوعات و / أن تحميل وثائق كبيرة الحجم، مثل تقارير الموازنة، أمر باھظ التكاليف.

الرجاء الوضع في االعتبار أنه لإلجابة على بعض ھذه األسئلة، مثل ما إذا كانت الوثائق متاحة في شكل نسخ مطبوعة، يجب أن  البرمجية المجانية (أو مقابل رسم رمزي).
استبيان وإرشادات مسح الموازنة المفتوحة ت حول ھذه الخطوات في يمكن االطالع على المزيد من المعلوما يراسل الباحثون المكتب الحكومي ذي الصلة أو يقوموا بزيارته.

  .2015لعام 
 

  2التعريفات الضرورية الالزمة لإلجابة على أسئلة الجدول رقم 
 

 البيانات قابلة للقراءة من خالل الماكينات: -
يمكنك االطالع على المزيد في  –ن معالجته بسھولة من خالل جھاز كمبيوتر المواد (البيانات أو المحتويات) قابلة للقراءة من خالل الماكينات إذا كانت بتنسيق يمك

   http://okfn.org/opendata/glossary/#sthash.ygY4SD2Q.dpufالصفحة:
 

 "إصدار المواطنين" من وثيقة الموازنة: -
قترح أن تصدر موازنات عتقد في البداية أن موازنة المواطنين نسخة مبسطة لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة، تتطور الممارسة الجيدة وتبينما كان ي

إلبالغ المواطنين بحالة اإلدارة المالية العامة  يمكن أن يستخدم ذلك "المواطنين" لكل من وثائق الموازنة الرئيسية خالل كل مرحلة من المراحل األربعة لدورة الموازنة.
 بينما من المسلم به أنه قد يكون غير معقول أن نتوقع أن يتم إخراج موازنة المواطنين لكل واحدة من تلك الوثائق الرئيسية، يبدو مقبوالً  أثناء دورة الموازنة بشكل كامل.

تنفيذية موازنة المواطنين لكل مرحلة من المراحل األربعة لعملية وضع الموازنة لتمكين المواطنين من معرفة ما أن نتوقع أنه وفًقا للممارسة الجيدة، تطرح السلطة ال
 يجري، من حيث اإلدارة المالية العامة، في جميع مراحل دورة الموازنة بأكملھا.

 
  كيفية تحديد توافر الوثائق للجماھير؟

 
  نھا تلك الوثائق التي يكون جميع المواطنين قادرين على الحصول عليھا من خالل طلب للجھة العامة المخولة بإصدار الوثيقة.وُتعرف وثائق الموازنة المتوفرة للجمھور بأ

 
  ات الخمسة التالية:)، ألغراض ھذا االستبيان في الفئSAIيتم تصنيف وثائق وتقارير الموازنة التي تخرجھا السلطة التنفيذية أو الكيانات األخرى، مثل جھاز الرقابة األعلى (
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   الوثائق التي ال ُتخرج على اإلطالق. .1
استبيان وإرشادات مسح )، راجع OBSالوثائق التي يتم إخراجھا وتوفيرھا للجمھور ولكن ليست ضمن اإلطار الزمني المحدد في منھجية مسح الموازنة المفتوحة ( .2

  .2015الموازنة المفتوحة لعام 
   ألغراض الداخلية فقط، وبالتالي، ال يتم توفيرھا للجماھير.الوثائق التي يتم إنتاجھا ل .3
الرجاء مالحظة أن تلك  الوثائق التي يتم إخراجھا وتوفيرھا للجمھور إما مجاًنا أو مقابل رسم رمزي، ولكن فقط بناًء على طلب من المكتب الحكومي ذي الصلة. .4

   ذات الصلة. دولةالالرسوم يجب أن تكون أقل من الحد األدنى لألجور في تلك 
ا عبر وسائل بخالف الوثائق التي يتم إخراجھا وتوزيعھا على الجمھور إما مجاًنا أو مقابل رسم رمزي، وبطريقة يمكن للجماھير الوصول إلى الوثائق من خاللھ .5

 ت أو االحتفاظ بھا في مكتبة عامة).طلبھا بشكل مباشر من المسؤول التنفيذي (على سبيل المثال، يمكن أن يتم نشر الوثائق على شبكة اإلنترن
. 

إليكم أدناه معايير إضافية لمساعدتكم على تحديد ما  " أعاله، ألغراض اإلجابة على أسئلة االستبيان.5" أو "4ينبغي فقط أن تعتبر وثيقة ما "متوفرة للجمھور" في حالة إما "
  إذا كان يمكن اعتبار الوثيقة "متوفرة للجمھور" أم ال.

 
 عتبار الوثائق المتوفرة على شبكة االنترنت (حتى لو كان ھذا ھو المكان الوحيد المتوفرة فيه) متوفرة للجمھور.ينبغي ا 

 
  ،ما لم تكن ھذه ينبغي اعتبار الوثيقة التي ال تتوفر إال من خالل االشتراك في نشرة متخصصة أو منشور صادر عن السلطة التنفيذية غير متوفرة للجمھور

 ناول عامة الجمھور إما مجاًنا، من خالل دفع رسم اشتراك رمزي، أو من خالل مصادر أخرى، مثل المكتبات العامة.النشرة في مت
 

  على سبيل المثال، إذا لم يكن من الممكن الحصول على تقرير المراجعة  متوفرة للجمھور. غيرإذا كانت وثيقة ما ليست متوفرة من الجھة المصدرة، ينبغي اعتبارھا
وبالمثل، فإن الوثائق التي تقدمھا  )، ولكنه قد يكون متوفًرا عند الطلب من الُمشّرع، ينبغي إذن اعتبار الوثيقة غير متاحة للجمھور.SAIاز الرقابة األعلى (ٍ من جھ

 مھور.متوفرة للج غيرالسلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية لكنھا ال توفرھا لعامة الجمھور عند الطلب، ينبغي اعتبارھا 
 

 .وينبغي اعتبار الوثيقة المتوفرة فقط ألفراد أو أعضاء معينين من  يجب أن تكون الوثيقة متوفرة لجميع أفراد الجمھور الذين يطلبونھا لتكون متوفرة للجمھور
د يحصل فيھا فقط أولئك الذين يحتفظون على سبيل المثال، في بعض الدول التي ق الجمھور ولكنھا محجوبة عن اآلخرين الذين يطلبونھا غير متوفرة للجمھور.

وينبغي على  ختارة.بعالقات ودية مع المسؤولين الحكوميين على الوثائق، بينما يتم رفض الطلبات المقدمة من عامة المواطنين أو منظمات المجتمع المدني الم
 ل لوثائق الموازنة.الباحثين النظر في إجراء اختبار مثل الموضح أدناه لجمع أدلة على رفض طلبات الحصو

 
المدني أو أفراد الجمھور  إذا كان لدى الباحثين أي شكوك عما إذا كان يتم رفض طلبات الحصول على الوثيقة، يرجى النظر في سؤال باحثين آخرين أو مجموعات المجتمع

سجل تجارب أولئك الذين قدموا طلبات للوثائق وتم  حاالت رفض تعسفي أم ال.واطلب منھم طلب الوثيقة لتقرير ما إذا كانت ھناك  في دولتك لتختبر واقعًيا توافر الوثائق.
يمكن أن تكون ھذه المعلومات  ض.رفضھا، شاملة تفاصيل بشأن مْن الذي قدم الطلب وتاريخ ووقت الطلب واسم المسؤول أو المكتب الذي قُدم فيه الطلب وأية أسباب لھذا الرف

  .جمھور مع نتائج البحث ولدعم الدعوة للمطالبة باعتماد إجراءات واضحة قانوًنا والتي تقضي بأن يجعل المسؤولون الوثائق متوفرة للجمھوردليالً قيًما للغاية لعرضه على ال
 
 

  تفاصيل حول التوافر – 2الجدول رقم 
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  وثائق الموازنة 
 ضع عالمة على المربع إذا كانت اإلجابة على السؤال "بنعم"

البيان التمھيدي  
 )PBSموازنة (لل

مقترح 
الموازنة 
للسلطة 
التنفيذية 

)EBP( 

الموازنة 
المقررة 

)EB( 

موازنة المواطنين 
)CB( 

التقرير 
الدوري 

)IYR( 

المراجعة 
نصف 
السنوية 

)MYR( 

تقرير 
نھاية 
العام 

)YER( 

تقرير 
المراجعة 

)AR( 

         ھل يتم إنتاج الوثيقة على اإلطالق؟

         راض الداخلية فقط؟ھل يتم إنتاج الوثيقة لألغ

ھل يتم نشرھا في توقيت متأخر للغاية مقارنة 
 باإلطار الزمني المقبول؟

        

ھل تكون الوثيقة متاحة للجمھور في شكل نسخ 
 مطبوعة، مقابل رسوم؟

        

ھل تكون الوثيقة متاحة للجمھور في شكل نسخ 
 مطبوعة، مجاًنا؟

        

احة للجمھور في شكل نسخ ھل تكون الوثيقة مت
 برمجية، مقابل رسوم؟

        

ھل تكون الوثيقة متاحة للجمھور في شكل نسخ 
 برمجية، مجاًنا؟

        

         ھل تتاح الوثيقة للجمھور على شبكة اإلنترنت؟

إذا كانت الوثيقة متاحة عبر اإلنترنت، يرجى 
 URLتوفير عنوان اإلنترنت / عنوان 

        

 يمكن قراءة الوثيقة باستخدام الماكينات؟ ھل
 [للنسخ اإللكترونية فقط]

        

ھل ھناك "إصدار للمواطنين" من وثيقة 
 الموازنة؟

     ال يسري   
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  متى تتاح وثائق الموازنة الرئيسية للجمھور؟ :3الجدول رقم 
  

إليكم أدناه الحد  للجمھور وھو يسأل الباحثون لتحديد متى يتم نشر وثائق الموازنة الرئيسية بشكل نموذجي. عن كثب في شأن توفير وثائق الموازنة 3ينظر الجدول رقم 
يمكن أن تقوم  .3يجب أن تتم إتاحة الوثائق خالله للجمھور لكي يتم اعتبارھا متاحة للجمھور، وھو ما يتوافق مع الخيار "ج" في الجدول رقم  الذياألدنى لإلطار الزمني 

وفي تلك الحاالت، يجب أن يختار الباحثون الخيار "أ" أو الخيار "ب" عند تعبئة  عض الحكومات بنشر وثائق الموازنة قبل آخر التواريخ المحتملة الموضحة أدناه بكثير.ب
  .3الجدول رقم 

  بحيث ال يمكن اعتبارھا متوفرة للجمھور. ويجب اختيار الخيار "د" للوثائق التي ال يتم إنتاجھا أو التي يتم نشرھا في وقت متأخر للغاية
 

 :يجب أن يتم إصداره للجماھير قبل شھر على األقل من تقديم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية من أجل البت فيه. البيان التمھيدي للموازنة 
 

 :أن توافق السلطة التشريعية عليه  قبلأدنى، أثناء قيام السلطة التشريعية بالبت في المقترح ويجب أن يتم إصداره للجماھير، كحد  مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية
 (تصدره).

 
 :يجب إصدارھا للجمھور في موعد أقصاه ثالثة أشھر بعد الموافقة على الموازنة من قبل السلطة التشريعية. الموازنة المقررة  

 
 :ت الحق ال يتجاوز ثالثة أشھر بعد انتھاء فترة التقارير.يجب إصدارھا للجمھور في وق التقارير السنوية  

 
 :يجب إصدارھا للجمھور في وقت الحق ال يتجاوز ثالثة أشھر بعد انتھاء فترة التقارير (أي بعد ثالثة أشھر من منتصف العام المالي). المراجعة نصف السنوية 

 
 :بعد نھاية العام المالي الذي يصدر ھذا التقرير بشأنه.يجب إصداره للجمھور في موعد أقصاه عام  تقرير نھاية العام 

 
 :شھًرا بعد نھاية العام المالي الذي يصدر ھذا التقرير بشأنه. 18يجب إصداره للجمھور في موعد أقصاه  تقرير المراجعة 

 
 
 
 



19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  متى تتاح وثائق الموازنة الرئيسية للجمھور؟ - 3الجدول رقم 
 

  متى يتاح البيان التمھيدي للموازنة للجمھور؟ ة:البيان التمھيدي للموازن
   قبل أربعة أشھر على األقل قبل عام الموازنة، وقبل شھر على األقل من تقديم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية .أ

  تقديم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعيةقبل شھرين على األقل ولكن أقل من أربعة أشھر قبل عام الموازنة، وقبل شھر على األقل من  .ب

 أقل من شھرين قبل عام الموازنة، ولكن قبل شھر على األقل من تقديم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية .ج

 لطة التنفيذية إلى السلطة التشريعيةال يتم إصداره للجماھير، أو يتم إصداره قبل أقل من شھر من تقديم مقترح الموازنة للس .د

   متى يتاح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية للجمھور؟ مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية:
  قبل ثالثة أشھر على األقل قبل عام الموازنة، وقبل اعتماد الموازنة من خالل السلطة التشريعية .أ

  أقل من ثالثة أشھر منه، وقبل اعتماد الموازنة من خالل السلطة التشريعية قبل شھرين على األقل قبل عام الموازنة، ولكن قبل .ب

  قبل أقل من شھرين من عام الموازنة، ولكن قبل اعتماد الموازنة من خالل السلطة التشريعية على األقل .ج

 عيةال يتم إصدار ھذه الوثيقة للجمھور، أو يتم إصدارھا بعد اعتماد الموازنة من خالل السلطة التشري .د

  متى تتاح الموازنة المقررة للجمھور؟ الموازنة المقررة:
  بعد أسبوعين أو أقل من إقرار الموازنة .أ

  بين أسبوعين إلى ستة أسابيع بعد إقرار الموازنة .ب

   أكثر من ستة أسابيع، وأقل من ثالثة أشھر، بعد إقرار الموازنة .ج

 ثالثة أشھر من إقرار الموازنةال يتم إصدارھا للجماھير، أو يتم إصدارھا بعد أكثر من  .د
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  متى تتاح التقارير السنوية للجمھور؟ التقارير السنوية:
  كل شھر على األقل، وخالل شھر من الفترة الخاضعة للتغطية .أ

  كل ربع عام على األقل، وخالل ثالثة أشھر من الفترة الخاضعة للتغطية .ب

  اضعة للتغطيةكل نصف عام على األقل، وخالل ثالثة أشھر من الفترة الخ .ج

 ال يتم إصدار ھذه التقارير للجمھور .د

   متى تتاح المراجعة نصف السنوية للجمھور بعد منتصف العام المالي (على سبيل المثال، بعد مرور ستة أشھر من العام المالي)؟ المراجعة نصف السنوية:
   بعد ستة أسابيع أو أقل بعد منتصف العام .أ

  كثر من ستة أسابيع بعد منتصف العامبعد تسعة أسابيع أو أقل ولكن أ .ب

  أكثر من تسعة أسابيع، لكن أقل من ثالثة أشھر، بعد منتصف العام .ج

 ال يتم إصدارھا للجماھير، أو يتم إصدارھا بعد أكثر من ثالثة أشھر من منتصف العام .د

 

 
   ة؟متى يتم توفير تقرير نھاية العام للجمھور بعد نھاية عام الموازن تقرير نھاية العام:

  بعد ستة أشھر أو أقل بعد نھاية عام الموازنة .أ

  بعد تسعة أشھر أو أقل، وبما ال يقل عن ستة أشھر، من نھاية عام الموازنة .ب

  شھًرا، من نھاية عام الموازنة 12بعد أكثر من تسعة أشھر، وخالل  .ج

 وازنةشھًرا من نھاية عام الم 12ال يتم إصداره للجماھير، أو يتم إصداره بعد أكثر من  .د

  متى تتم مراجعة وإصدار النفقات السنوية النھائية للوزارات القومية بعد نھاية العام المالي (باستثناء البرامج السرية)؟  تقرير المراجعة:
  بعد ستة أشھر أو أقل بعد نھاية عام الموازنة .أ

  شھًرا أو أقل، وبما ال يقل عن ستة أشھر، من نھاية عام الموازنة 12بعد  .ب

  شھًرا، من نھاية عام الموازنة 18شھًرا، وخالل  12كثر من بعد أ .ج

 شھًرا من نھاية عام الموازنة 18ال يتم إصداره للجماھير، أو يتم إصداره بعد أكثر من  .د
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  األسئلة العامة :4الجدول رقم 

 
يطلب  طنين على الوصول إلى الموازنة والمعلومات غير المتعلقة بالموازنة.حول القوانين والممارسات الحكومية المتعلقة بأمور الشفافية وقدرة الموا 4يستفسر الجدول رقم 

على سبيل المثال، في نيوزيالندا، يستضيف موقع  السؤال األول من الباحث أن يسرد أي مواقع بوابة حكومية على الويب يمكن العثور من خاللھا على المعلومات المالية.
) المعلومات الھامة المتعلقة بالموازنة، بما في ذلك بيان ما قبل الموازنة، ومقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، /http://www.treasury.govt.nzويب وزارة الخزانة (

وباإلضافة إلى ذلك، فإن مكتب االستشارات البرلمانية  وموازنة المواطنين، وتقارير العام، ومراجعة منتصف العام، وتقرير نھاية العامة.
)http://www.legislation.govt.nz/) يقوم بنشر الموازنة المقررة في حين ينشر موقع ويب المراقب والمراجع العام (http://www.oag.govt.nz/ تقرير المراجعة (

شتمل على معلومات مالية، رغم أنھا ال وقد قامت دول أخرى بتطوير مواقع بوابة ت الباحث في الشئون النيوزيالندية االرتباطات الخاصة بتلك المواقع. يقدميمكن أن  السنوي.
) http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/index.jspعلى سبيل المثال، تم إنشاء مواقع البوابة تلك من خالل المكسيك ( تكون بتنسيق "الوثائق".

   )./http://www.portaltransparencia.gov.br) والبرازيل (/http://budgetngbayan.comالفلبين (و
  

يمكن أن تشتمل تلك القوانين على قانون للتمويل العام أو قسم من أقسام الدستور أو  الية العامة.يستفسر السؤال الثاني عن تواجد أي قوانين قومية تحكم اإلدارة والمراجعة الم
في تلك  2012على سبيل المثال، يمكن أن يقوم الباحث في الشؤون الكينية بتضمين االرتباط إلى قانون اإلدارة المالية العام الصادر في عام  قانون للموازنات العضوية.

)، في حين يمكن أن يقوم الباحث في act-management-finance-public-the-http://cickenya.org/index.php/legislation/acts/item/245-2012( الدولة
 الدولةالصادر في تلك  الدولةارتباط إلى قانون مراجعة  الشئون المقدونية بتضمين

)http://www.dzr.gov.mk/EN/Uploads/1_State%20Audit%20Law_adopted%20May%202010_ENG.pdf.(  
  

ويعد قانون الحق في الحصول على المعلومات  ب الجدول من الباحث أن يسرد أي قوانين تنظم الوصول إلى المعلومات أو الشفافية أو مشاركة المواطنين.وفي النھاية، يطل
ھذا النوع من أنواع القوانين. ويمكن العثور على المزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى ) مثاالً ل/http://righttoinformation.gov.in( 2005الصادر في الھند عام 

 http://www.right2info.org/laws/constitutional-تشريع المعلومات (البنود الدستورية والقوانين والتشريعات)، بما في ذلك أمثلة على القوانين النموذجية، ھنا:
.1-regulations#section-and-laws-provisions  

 
 

  األسئلة العامة – 4الجدول رقم 
 
 إذا اخترت "نعم"، فقم بتوفير معلومات إضافية ال نعم 

 االرتباط    ومات المالية الحكومية؟ھل ھناك موقع ويب أو بوابة على الويب للمعل

 العنوان، االرتباط   ھل ھناك قانون (أو قوانين) لتوجيه اإلدارة المالية العامة؟

 
  ھل ھناك قوانين إضافية لتنظيم ما يلي:

  
 

 العنوان، االرتباط
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 الوصول إلى المعلومات؟ 
 الشفافية؟ 
 مشاركة المواطنين؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شمولية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذيةاني:القسم الث
 

  مقدمة:
ذية بمجرد تقديمھا إلى السلطة التشريعية تنظر الفئة العريضة األولى لألسئلة في استبيان الموازنة المفتوحة في المعلومات المقدمة وفيما يتعلق بمقترح الموازنة للسلطة التنفي

عن أي  - من السلطة التشريعية ووسائل اإلعالم والجمھور  - وعادة ما يتلقى مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية المزيد من االھتمام  للنظر فيھا وكيفية تقديم تلك المعلومات.
طة التنفيذية وأية ويجعل ھذا المستوى المتزايد لالھتمام من الضروري أن يتم توفير مقترح الموازنة للسل وثيقة موازنة أخرى تصدرھا السلطة التنفيذية بصورة منتظمة.

  وثائق للموازنة داعمة على نطاق واسع وتوفير المعلومات الواضحة والشاملة.
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م العديد من أھداف السياسات الخاصة بھا إلى تترجكل عام، حيث إن الدول  الدولةيعد مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وثيقة من بين أھم وثائق السياسات التي تصدرھا 
ة ويمكن أن تختلف طبيعة مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية من دولة إلى أخرى: فأحياًنا تكون وثيقة واحدة وأحياًنا تكون عبارة عن مجموع ل الموازنة.إجراءات من خال

لضرائب التي يدفعھا المواطنون) والنفقات ومن الضروري أن يتسم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية بالشفافية ألن المقترحات الخاصة به تحدد العائدات (ا وثائق متعددة.
وإلتاحة الفرصة إلجراء مناقشات عامة  (كيفية توزيع الموارد الحكومية بين المواطنين) والديون (مقدار التكلفة الحكومية الذي تتحمله األجيال الحالية أو المستقبلية).

يھدف   و السلطة التنفيذية إلى توفير تفسير كامل للضرائب وخطط اإلنفاق واالقتراض قبل إقرارھا.وتشريعية مبنية على اطالع حول الموازنة، فإن أفضل الممارسات تدع
  القسم األول من االستبيان إلى تقييم محتويات مقترح الموازنة للسلطة التشريعية.

مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية الرئيسي والمتاح للجماھير، وكذلك أي  ) استخالص إجاباتھم من53إلى  1وينبغي على الباحثين ألغراض اإلجابة على األسئلة التالية (من 
والعتبارھا متوفرة للجمھور حسب منھجية مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من طرح مقترح الموازنة للسلطة  وثائق موازنة داعمة قد توفرھا السلطة التنفيذية للجمھور.

إذا لم  : متى تتاح وثائق الموازنة الرئيسية للجمھور.)3في الجدول رقم  1(انظر القسم  أن تقوم السلطة التشريعية باعتماد الموازنة.التنفيذية وأي وثائق داعمة للجمھور قبل 
ة المتعلقة بمقترح الموازنة للسلطة األسئل يكن مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية يعتبر متاًحا للجمھور، وفًقا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، فإنه يجب اختيار الخيار "د" لكل

  التنفيذية.

  وكل نظام من أنظمة التصنيف له ميزات مختلفة، ويوفر اإلجابات على أسئلة مختلفة: وھناك ثالثة أنواع مختلفة من تصنيفات النفقات.
  الوحدة التجارية من ينفق األموال 
  التصنيف الوظيفي ااألغراض التي يتم إنفاق األموال فيھ 
  التصنيف االقتصادي األشياء التي يتم إنفاق األموال عليھا

ازنات الحكومات من جانب على عكس التصنيف حسب الوحدة اإلدارية، والذي يميل إلى أن يكون فريًدا لكل دولة، تم وضع وتوحيد التصنيفات الوظيفية واالقتصادية لمو
  الل االلتزام بھذه المعايير للتصنيف الدولي.وتسھل المقارنات بين الدول من خ المؤسسات الدولية.

ومن الضروري أن يتم تقديم بيانات الموازنة بتنسيق متسق عبر مختلف  يتم تكرار األسئلة المتعلقة بتصنيف النفقات عبر االستبيان، لكل وثيقة من وثائق الموازنة المختلفة.
  مراحل عملية الموازنة من أجل تسھيل الشفافية والمحاسبة.

(أي حسب الوزارات أو  ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة النفقات لعام الموازنة بحيث تكون مصنفًة حسب الوحدة اإلدارية .1
 اإلدارات أو الھيئات)؟

  نعم، يتم تقديم الوحدات اإلدارية التي تنجم عنھا كل النفقات. .أ
ات اإلدارية التي ينجم عنھا ثلثا النفقات على األقل، وليس كلھا.نعم، يتم تقديم الوحد .ب
 نعم، يتم تقديم الوحدات اإلدارية التي ينجم عنھا أقل من ثلثي النفقات. .ج
 ال، ال يتم تقديم النفقات حسب الوحدات اإلدارية. .د
  ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
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  اإلرشادات:

وتشير المعلومات إلى الجھة الحكومية (اإلدارة أو الوزارة أو الوكالة) التي ستكون مسؤولة عن إنفاق األموال، والتي  الوحدة اإلدارية. تقديم النفقات حسب 1يعالج السؤال 
  ستكون، في النھاية، خاضعة للمساءلة عن استخدامھا.

الختيار  ة له النفقات لكل الوحدات اإلدارية، بما يمثل كل النفقات في عام الموازنة.الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعم
بمعنى آخر،  قات في عام الموازنة.الخيار "ب"، يجب أن تقدم الوحدات اإلدارية الموضحة بشكل فردي في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له ثلثي النف

) ثلثي إجمالي لنفقات التي يتم تعيينھا إلى الوزارات واإلدارات والھيئات الفردية (التعليم والصحة والبنية التحتية والداخلية والدفاع وما إلى ذلكيجب أن يمثل مجموع ا
وثائق الداعمة له يمثل الوحدات اإلدارية التي تمثل يسري الخيار "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو ال النفقات المحددة في الموازنة لھذا العام بعينه على األقل.

  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم النفقات حسب الوحدات اإلدارية. أقل من ثلثي النفقات.
 

  ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة النفقات لعام الموازنة حسب التصنيف الوظيفي؟ .2

  م تقديم النفقات حسب التصنيف الوظيفي.نعم، يت .أ
 ال، ال يتم تقديم النفقات حسب التصنيف الوظيفي. .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج

 
  اإلرشادات:

أجله، مثل الصحة أو  يشير ھذا التصنيف إلى غرض البرنامج أو القطاع أو الھدف الذي ستستخدم األموال من تقديم النفقات حسب التصنيف الوظيفي. 2يعالج السؤال 
بإمداد المياه التي ترتبط على سبيل المثال، في دولة ما كل الوظائف  وال يتم تحقيق التماشي بالضرورة بين الوحدات اإلدارية والتصنيفات الوظيفية.  التعليم أو الدفاع.

بين وزارات البيئة واإلسكان  ھا، في حين أنه في دولة أخرى، يمكن أن يتم توزيعمن خالل وكالة حكومية مفردة ھا(والتي تقع ضمن وظيفة "اإلسكان")، يمكن أن يتم تنفيذ
وبنفس  وزارات في تنفيذ وظيفة واحدة.ثالث وفي الحالة األخيرة، تكون ھناك ثالث وزارات لديھا برامج للتعامل مع إمداد المياه، وبالتالي تساھم  والتطوير الصناعي.

على سبيل المثال، في المثال الموضح أعاله، يمكن أن يتم تصنيف   دات اإلدارية بتنفيذ أنشطة يمكن أن تمتد بين أكثر من وظيفة واحدة.الطريقة، يمكن أن تقوم بعض الوح
  بعض برامج وزارة البيئة كذلك ضمن وظيفة "الحماية البيئية".

 
  ق الداعمة له النفقات لعام الموازنة حسب التصنيف الوظيفي.الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائ

ف الوظيفي متوافق مع المعايير إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة يقدم النفقات لعام الموازنة حسب التصنيف الوظيفي، فھل التصني .3
  الدولية؟

 
 المعايير الدولية.نعم، التصنيف الوظيفي متوافق مع  .أ
 ال، التصنيف الوظيفي غير متوافق مع المعايير الدولية، أو لم يتم تقديم النفقات مصنفة حسب التصنيف الوظيفي. .ب
  ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج
 

  اإلرشادات:



25 
 

 الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يتوافق التصنيف الوظيفي للدولة مع منظمة .يستفسر السؤال الثالث عما إذا كان التصنيف الوظيفي للدولة يتوافق مع المعايير الدولية أم ال
  )، أو أن يكون ھناك رابط بين التقديم الوظيفي القومي وبين ذلك.COFOG) وتصنيف األمم المتحدة للوظائف الحكومية (OECDوالتنمية ( االقتصادي التعاون

) لشفافية الموازنة من خالل الملف التالي: OECDوالتنمية ( قتصادياال التعاون يمكن االطالع على أفضل ممارسات منظمة
-nsparency%20http://www.oecd.org/gov/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Tra

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

أو  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4) من خالل الصفحة: COFOGيمكن االطالع على تصنيف األمم المتحدة للوظائف الحكومية (
  .http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/ch6ann.pdfمن خالل الملف التالي: 

 
  ازنة حسب التصنيف االقتصادي؟ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة النفقات لعام المو. 4 

 
  نعم، يتم تقديم النفقات حسب التصنيف االقتصادي. .أ
 ال، ال يتم تقديم النفقات حسب التصنيف االقتصادي. .ب
  ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج
 

  اإلرشادات:
ويوفر التصنيف  م النفقات لعام الموازنة منظمًة حسب التصنيف االقتصادي أم ال.عما إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له يقد 4يستفسر السؤال 

  مساعدة االجتماعية.االقتصادي معلومات عن طبيعة اإلنفاق، مثل ما إذا كانت األموال تستخدم لدفع األجور والمرتبات أو للمشاريع الرأسمالية أو لمخصصات ال
 

   الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له النفقات لعام الموازنة حسب التصنيف االقتصادي. الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح
 
 
 
 
 
نيف االقتصادي متوافق مع إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة يقدم النفقات لعام الموازنة حسب التصنيف االقتصادي، فھل التص .5
  عايير الدولية؟الم
 

 نعم، التصنيف االقتصادي متوافق مع المعايير الدولية. .أ
 ال، التصنيف االقتصادي غير متوافق مع المعايير الدولية، أو لم يتم تقديم النفقات مصنفة حسب التصنيف االقتصادي. .ب
  ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج
 

  اإلرشادات:
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الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يتوافق التصنيف االقتصادي للدولة مع   تصنيف االقتصادي للدولة يتوافق مع المعايير الدولية أم ال.يستفسر السؤال الخامس عما إذا كان ال
ومي من يمكنك االطالع على التصنيف االقتصادي المتوافق مع إحصاءات التمويل الحك .2001) لعام IMF) لصندوق النقد الدولي (GFSإحصاءات التمويل الحكومي (

للتعرف على المزيد حول إحصاءات التمويل الحكومي، يمكنك كذلك االطالع  .http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/app4.pdfھذا الملف: 
  ).http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf( 2001) لعام IMF) لصندوق النقد الدولي (GFSعلى دليل إحصاءات التمويل الحكومي (

 
 رامج المفردة لعام الموازنة؟ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة النفقات للب .6
 

  نعم، يتم تقديم البرامج التي تمثل كل النفقات. .أ
 نعم، يتم تقديم البرامج التي تمثل ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا. .ب
 نعم، يتم تقديم البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات. .ج
 ال، ال يتم تقديم النفقات حسب البرنامج. .د
  جاء التعليق).ال ينطبق / أخرى (الر .ه
 

  اإلرشادات:
ومع  وال يوجد تعريف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى يمكن أن يختلف من دولة إلى أخرى. عما إذا كان يتم تقديم النفقات حسب البرامج أم ال. 6يستفسر السؤال 

أي، أي تجميع  –لى أنه يعني أي مستوى تفاصيل أقل من الوحدة اإلدارية ذلك، ألغراض اإلجابة على االستبيان، ينبغي على الباحثين التعامل مع مصطلح "برنامج" ع
على سبيل المثال، يمكن أن يتم تقسيم موازنة وزارة الصحة إلى مجموعات فرعية متعددة، مثل "الرعاية الصحية  برمجي أقل من مستوى الوزارة أو اإلدارة أو الوكالة.

يجب أن يتم اعتبار ھذه المجموعات الفرعية على أنھا برامج حتى إذا كان باإلمكان تقسيمھا إلى وحدات أكثر تفصيالً، إال أنھا لم و األولية" أو "المستشفيات" أو "اإلدارة".
  يتم تقسيمھا.

 
(عادة ما يتم ترميز ھذه  .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحيانا يشار لتفصيل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسية:

  البيانات في قاعدة بيانات اإلدارة المالية، باتباع خريطة حسابات الموازنة، بحيث يمكن تنظيمھا حسب التصنيف اإلداري والوظيفي).
 

الختيار الخيار  ية، بما يمثل كل النفقات في عام الموازنة.الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له النفقات لكل البرامج الفرد
يسري الخيار "ج"  عام الموازنة. "ب"، يجب أن تقدم البرامج الموضحة بشكل فردي في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له ثلثي النفقات على األقل في

  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم النفقات حسب البرنامج. لوثائق الداعمة له يمثل البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات.إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو ا
 

عوام، مع فھم أن ھذه وبالتالي، من المفيد تقدير العائدات والنفقات للفترات متعددة األ يمكن أن تؤثر قرارات الموازنة للعام التالي على معلمات الموازنات المستقبلية.
)، وغالًبا ما تكون ھذه الفترة المكونة من ثالثة أعوام، أي MTEFويشار إليه أحياًنا على أنه إطار اإلنفاق متوسط األجل ( التقديرات يمكن مراجعتھا مع تغير الظروف.

  عام الموازنة باإلضافة إلى عامين آخرين، أفًقا مناسًبا لوضع الموازنة والتخطيط.
 
ام الموازنة) من خالل أي من ھل يمثل مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق موازنة داعمة تقديرات للنفقات لفترة متعددة األعوام (لعامين على األقل بعد ع. 7

  تصنيفات النفقات الثالثة (حسب التصنيف اإلداري أو االقتصادي أو الوظيفي)؟
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 تعددة األعوام حسب تصنيفات النفقات الثالثة كلھا (حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي والوظيفي).نعم، يتم تقديم تقديرات النفقات م .أ
 حسب تصنيفين من تصنيفات النفقات الثالثة. عوامنعم، يتم تقديم تقديرات النفقات متعددة األ .ب
 النفقات الثالثة.من خالل تصنيف واحد فقط من تصنيفات  عوامنعم، يتم تقديم تقديرات النفقات متعددة األ .ج
 من خالل تصنيف نفقات. عوامال، ال يتم تقديم تقديرات النفقات متعددة األ .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

ي واالقتصادي والوظيفي، والتي تم حسب أحد تصنيفات النفقات الثالثة، حسب التصنيف اإلدار عوامعما إذا كان يتم تقديم تقديرات النفقات متعددة األ 7يستفسر السؤال رقم 
تشير الوحدة اإلدارية إلى من ينفق األموال، ويوضح التصنيف  كل تصنيف من ھذه التصنيفات يجيب على سؤال مختلف: أعاله. 5إلى  1التعرض لھا في األسئلة من 

  ي يتم إنفاق األموال عليھا.الوظيفي الغرض الذي يتم إنفاق األموال من أجله، ويعرض التصنيف االقتصادي األشياء الت
 

الثة لعامين على األقل بعد عام الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له تقديرات النفقات حسب تصنيفات النفقات الث
يتم  عوامويسري الخيار "ج" إذا كانت تقديرات النفقات متعددة األ من ھذه التصنيفات الثالثة.الختيار الخيار "ب"، يجب أن يتم تقديم تقديرات النفقات حسب اثنين  الموازنة.

  من خالل أي من التصنيفات الثالثة. عوامويسري الخيار "د" إذا لم يكن يتم تقديم تقديرات النفقات متعددة األ تقديمھا من خالل أحد التصنيفات الثالثة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  سب البرنامج؟الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق موازنة داعمة تقديرات للنفقات لفترة متعددة األعوام (لعامين على األقل بعد عام الموازنة) ح. ھل يمثل مقترح 8
 

 نعم، يتم تقديم تقديرات متعددة األعوام للبرامج تمثل كل النفقات. .أ
 ي النفقات على األقل، وليس كلھا.نعم، يتم تقديم تقديرات متعددة األعوام للبرامج تمثل ثلث .ب
 نعم، يتم تقديم تقديرات متعددة األعوام للبرامج تمثل أقل من ثلثي النفقات. .ج
 ال، ال يتم تقديم تقديرات متعددة األعوام للبرامج. .د
  ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
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  اإلرشادات:
وال يوجد تعريف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى يمكن أن يختلف من دولة إلى  األعوام حسب البرامج. عما إذا كان يتم تقديم تقديرات متعددة 8يستفسر السؤال رقم 

ة، مثل وزارة أو ومع ذلك، ألغراض اإلجابة على االستبيان، ينبغي على الباحثين فھم مصطلح "برنامج" بالرجوع إلى أي مستوى للتفصيل أدنى الوحدة اإلداري أخرى.
ويجب أن  دارة".ل المثال، يمكن أن يتم تقسيم موازنة وزارة الصحة إلى مجموعات فرعية متعددة، مثل "الرعاية الصحية األولية" أو "المستشفيات" أو "اإلعلى سبي إدارة.

  تقسيمھا. يتم اعتبار ھذه المجموعات الفرعية على أنھا برامج حتى إذا كان باإلمكان تقسيمھا إلى وحدات أكثر تفصيالً، إال أنھا لم يتم
 

(عادة ما يتم ترميز ھذه  .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحيانا يشار لتفصيل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسية:
  ف اإلداري والوظيفي).البيانات في قاعدة بيانات اإلدارة المالية، باتباع خريطة حسابات الموازنة، بحيث يمكن تنظيمھا حسب التصني

 
ل النفقات لعامين على األقل بعد عام الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له النفقات لكل البرامج الفردية، بما يمثل ك

رح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له ثلثي النفقات على األقل خالل الفترة الختيار الخيار "ب"، يجب أن تقدم البرامج الموضحة بشكل فردي في مقت الموازنة.
 قل من ثلثي النفقات.يسري الخيار "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له يمثل تقديرات متعددة األعوام للبرامج التي تمثل أ متعددة األعوام.

  ار "د" إذا لم يتم تقديم التقديرات متعددة األعوام حسب البرنامج.يسري الخي
 

والضرائب ھي التحويالت اإلجبارية التي تنجم عن ممارسة الحكومة لسلطتھا  اإليرادات "الضريبية" و"غير الضريبية". وتفرز اإليرادات عموًما في فئتين رئيسيتين:
بعض الدول ھي الضرائب المفروضة على الدخل الشخصي والتجاري والضرائب على السلع والخدمات، مثل المبيعات أو  وأكبر مصادر اإليرادات الضريبية في السيادية.

ل بيع وفئة اإليرادات غير الضريبية ھي األكثر تنوًعا، بدًءا من المنح من المؤسسات الدولية والحكومات األجنبية إلى األموال الممولة من خال ضرائب القيمة المضافة.
إما إيراد ضريبي أو غير ضريبي  ،يالحظ أنه يمكن اعتبار بعض أشكال اإليراد، مثل المساھمات في صناديق الضمان االجتماع .السلع والخدمات المقدمة من الحكومة

مل تبعات دفع الضرائب وكيف تتأثر عمليات ونظًرا ألن اإليرادات المختلفة لھا سمات مختلفة، بما في ذلك من يتح تبًعا لطبيعة منھجية التعامل مع ھذه المساھمات.
  التحصيل بالحالة االقتصادية، فإنه يكون من المفيد تصنيف اإليرادات وعرضھا اعتماًدا على مصدرھا.

 
 4، وعلى وجه الخصوص الفھرس 2001) لعام GFSالحكومي ( التمويل للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى االطالع على دليل إحصاءات

)http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/app4.pdf.(  
 
ل أو ضريبة القيمة المضافة) لعام . ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة المصادر المفردة لإليرادات الضريبية (مثل ضريبة الدخ9

  الموازنة؟
 

 نعم، يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات الضريبية التي تمثل كل اإليرادات الضريبية. .أ
 نعم، يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات الضريبية التي تمثل ثلثي اإليرادات على األقل، وليس كلھا. .ب
 يرادات الضريبية التي تمثل أقل من ثلثي اإليرادات المجمعة.نعم، يتم تقديم المصادر المفردة لإل .ج
 ال، ال يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات الضريبية. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
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  اإلرشادات:
ر اإليرادات الضريبية في بعض الدول ھي الضرائب وأكبر مصاد إلى تقييم درجة تصنيف المصادر المفردة لإليرادات "الضريبية" في الموازنة. 9يھدف السؤال رقم 

  المفروضة على الدخل الشخصي والتجاري والضرائب على السلع والخدمات، مثل المبيعات أو ضرائب القيمة المضافة.
 

الختيار الخيار "ب"،  يرادات الضريبية لعام الموازنة.الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المصادر المفردة لإل
ھا مًعا، ما ال يقل عن ثلثي اإليرادات يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له المصادر المفردة لإليرادات الضريبية التي تمثل، عندما يتم جمع

ر "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له يمثل المصادر المفردة لإليرادات الضريبية التي يسري الخيا الضريبية، ولكن ليس كل اإليرادات.
  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات الضريبية. تمثل أقل من ثلثي اإليرادات الضريبية.

 
التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة المصادر المفردة لإليرادات غير الضريبية (مثل المنح ودخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة  .10

  التي تنتجھا الحكومة) لعام الموازنة؟
 

 نعم، يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات غير الضريبية التي تمثل كل اإليرادات غير الضريبية. .أ
 يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات غير الضريبية التي تمثل ثلثي اإليرادات غير الضريبية على األقل، وليس كلھا.نعم،  .ب
 نعم، يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات غير الضريبية التي تمثل أقل من ثلثي اإليرادات غير الضريبية المجمعة. .ج
 دات غير الضريبية.ال، ال يتم تقديم المصادر المفردة لإليرا .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

وفئة اإليرادات غير الضريبية تتسم بالتنوع ويمكن أن تشتمل  إلى تقييم درجة تصنيف المصادر المفردة لإليرادات "غير الضريبية" في الموازنة. 10يھدف السؤال رقم 
  .سسات الدولية والحكومات األجنبية إلى األموال الممولة من خالل بيع السلع والخدمات المقدمة من الحكومةعلى اإليرادات التي تتراوح من المنح من المؤ

 
ر "ب"، الختيار الخيا ية لعام الموازنة.الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المصادر المفردة لإليرادات غير الضريب
جمعھا مًعا، ما ال يقل عن ثلثي  يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له المصادر المفردة لإليرادات غير الضريبية التي تمثل، عندما يتم

التنفيذية أو الوثائق الداعمة له يمثل المصادر المفردة لإليرادات يسري الخيار "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة  اإليرادات غير الضريبية، ولكن ليس كل اإليرادات.
   يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات غير الضريبية. غير الضريبية التي تمثل أقل من ثلثي اإليرادات غير الضريبية.

 
ازنة داعمة تقديرات لإليرادات حسب الفئة (مثل اإليرادات الضريبية وغير الضريبية) لفترة متعددة األعوام مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق مو يقدم. ھل 11

 (على األقل عامين بعد عام الموازنة)؟
 

 نعم، يتم تقديم التقديرات متعددة األعوام حسب الفئة. .أ
 ال، ال يتم تقديم التقديرات متعددة األعوام حسب الفئة. .ب
 (الرجاء التعليق).ال ينطبق / أخرى  .ج
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  اإلرشادات:
مصادر الضريبية ما إذا كان يتم تقديم تقديرات اإليرادات لفترة متعددة األعوام (على األقل عامين بعد عام الموازنة) حسب "الفئة"، أي، ھل يتم عرض ال 11يقيم السؤال 

 وغير الضريبية لإليرادات مًعا أم بشكل منفصل.
 

عام الموازنة يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له التقديرات متعددة األعوام لإليرادات حسب الفئة لعامين على األقل بعد  الختيار الخيار "أ"، يجب أن
 ذي الصلة.

 
 ترة متعددة األعوام (على األقل عامين بعد عام الموازنة)؟مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق موازنة داعمة تقديرات للمصادر المفردة لإليرادات لف يقدم. ھل 12

 
 نعم، يتم تقديم تقديرات متعددة األعوام لمصادر اإليرادات المفردة لكل اإليرادات. .أ
 نعم، يتم تقديم تقديرات متعددة األعوام لمصادر اإليرادات المفردة تمثل ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا. .ب
 رات متعددة األعوام لمصادر اإليرادات المفردة تمثل أقل من ثلثي اإليرادات.نعم، يتم تقديم تقدي .ج
 ال، ال يتم تقديم تقديرات متعددة األعوام لمصادر اإليرادات المفردة. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
يسري ھذا السؤال على  ترة متعددة األعوام (على األقل عامين بعد عام الموازنة) أم ال.ما إذا كان يتم تقديم تقديرات اإليرادات للمصادر المفردة لف 12يقيم السؤال 

  اإليرادات الضريبية وغير الضريبية.
 

بحيث تمثل كل دات بشكل مفرد، الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له تقديرات متعددة األعوام لكل مصادر اإليرا
لإليرادات والتي تمثل، الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له تقديرات متعددة األعوام للمصادر المفردة  اإليرادات.

سري الخيار "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له ي عندما يتم جمعھا مًعا، ما ال يقل عن ثلثي اإليرادات اإلجمالية، ولكن ليس كل اإليرادات.
يسري الخيار "د" إذا لم يكن يتم تقديم مصادر اإليرادات المفردة لفترة متعددة   يمثل تقديرات متعددة األعوام لمصادر اإليرادات المفردة التي تمثل أقل من ثلثي النفقات.

  األعوام.
 

مبلغ صافي االقتراض المطلوب أثناء عام  قدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة ثالثة تقديرات تتعلق باالقتراض والدين الحكوميين:. ھل ي13
  الموازنة، وإجمالي الدين المعلق في نھاية عام الموازنة، ومدفوعات الفوائد للدين في عام الموازنة؟

 
  م التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين.نعم، يتم تقدي .أ
  نعم، يتم تقديم اثنين من التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين. .ب
 نعم، يتم تقديم تقدير من التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين. .ج
 الثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين.ال، يتم تقديم أي تقدير من التقديرات الث .د
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 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
  عن ثالثة تقديرات رئيسية تتعلق باالقتراض والدين والتي يجب أن يتم تضمينھا في الموازنة: 13يستفسر السؤال 

 ،مقدار صافي االقتراض الجديد المطلوب أثناء عام الموازنة   
  أعباء الديون الملقاة على عاتق الحكومة المركزية عند نھاية عام الموازنة،وإجمالي 
 .ومدفوعات الفوائد على الديون المعلقة لعام الموازنة  

 
(الدين المحلي) أو من  الدولةويمكن أن تقترض الحكومة من األفراد ومن البنوك والشركات الموجودة داخل  الدين ھو المبالغ المالية المتراكمة التي تقترضھا الحكومة.

ويكون الدين الخارجي في الغالب مملوًكا للبنوك التجارية الخاصة أو للحكومات األخرى أو للمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك  (الدين الخارجي). الدولة جالدائنين خار
 ).IMFالدولي وصندوق النقد الدولي (

 
يضيف صافي  ية اإلضافية للقروض الجديدة المطلوبة لعام الموازنة لتمويل نفقات الموازنة التي تتجاوز اإليرادات المتاحة.يشير صافي االقتراض الجديد إلى المبالغ المال

ثناء عام كذلك على القروض الالزمة لسداد الديون الحالية التي تصبح مستحقة أشتمل ي الذىو، االقتراضوھو يختلف عن إجمالي  االقتراض الجديد إلى الديون التراكمية.
   الموازنة؛ وال تتم إضافة الدين الذي يتم استبداله (أو ترحيله) إلى إجمالي الديون التراكمية.

 
فوعات بشكل منتظم من أجل ويتم دفع مدفوعات الفوائد الناجمة عن الدين (أو تكاليف خدمة الدين) بشكل نموذجي على فترات فاصلة منتظمة، ويجب أن يتم دفع ھذه المد

وتكون مدفوعات الفوائد منفصلة عن مدفوعات الدين األساسي، والتي ال يتم دفعھا إال عندما يصبح الدين مستحًقا  لتأخر في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالدين.تجنب ا
 وحينھا يجب أن يتم دفعه كله بالكامل.

 
الختيار الخيار "ب"، يجب أن  ائق الداعمة له كل التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين.الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوث

الختيار الخيار "ج"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق  يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له تقديرين من التقديرات الثالثة.
 يسري الخيار "د" عند عدم تقديم معلومات حول االقتراض والدين لعام الموازنة. داعمة له تقدير واحد من التقديرات الثالثة.ال
 
 
 
 

  وازنة؟عام المھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة المعلومات المتعلقة بتكوين الدين اإلجمالي المعلق عند نھاية . 14
 

 (يجب أن تشتمل المعلومات األساسية على معدالت الفائدة على صكوك الديون، وملف تعريف استحقاق الديون، وھل الدين محلي أم خارجي).
 

 نعم، يتم تقديم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسية حول تكوين إجمالي الديون المعلقة. .أ
 تكوين إجمالي الديون المعلقة.نعم، يتم تقديم المعلومات األساسية حول  .ب
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 نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسية. .ج
 ال، ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة بتكوين إجمالي الديون المعلقة. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

وتشمل ھذه المكونات  عام الموازنة، حيث يستفسر عن تواجد المعلومات "األساسية" المتعلقة بتكوين ذلك الدين.على تكوين الدين الحكومي في نھاية  14يركز السؤال 
  األساسية على ما يلي:

 معدالت الفائدة على الدين؛   
 ،وملف تعريف االستحقاق للدين  
 .ھل الدين محلي أم خارجي 

 
يشير ملف تعريف االستحقاق إلى تاريخ الدفع النھائي للقرض، الواجب دفع الدين األساسي (وكل الفوائد  لى الدائنين.تؤثر معدالت الفائدة على مقدار الفائدة الواجب دفعھا إ

 ، يكون الدين المحلي مملوًكا13كما أوضحنا في السؤال  المتبقية) بحلوله؛ وبشكل نموذجي، يشتمل اإلقراض الحكومي على خليط من الديون قصيرة المدة وبعيدة المدى.
وتعطي ھذه العوامل المتعلقة بتكوين الدين مؤشًرا للتأثر المحتمل لوضع الدين في  والبنوك والشركات، في حين أن الدين الخارجي يكون مملوًكا لألجانب. الدولةلمواطني 

  ، وفي نھاية المطاف ما إذا كانت تكلفة خدمة الدين المتراكم ميسورة أم ال.الدولة
 

ھل معدالت  معلومات إضافية فيما يتعلق بتكوين الدين الخاص بھا، بما في ذلك، على سبيل المثال:بتقديم ر األساسية، يمكن أن تقوم الحكومة كذلك وبما يتجاوز ھذه العناص
دة األطراف، والبنوك التجارية، والبنك الفائدة ثابتة أم متغيرة، وھل يمكن استرداد الدين أم ال، وعملة الدين، وملف تعريف الدائنين (المؤسسات الثنائية، والمؤسسات متعد

  المركزي، وما إلى ذلك)، وتحليل المخاطر المقترنة بالدين، ومتى أمكن، ما يتم استخدام الدين لتمويله.
 

ن الدين الحكومي في نھاية عام الموازنة، الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المعلومات األساسية المتعلقة بتكوي
الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل  باإلضافة إلى بعض المعلومات اإلضافية بما يتجاوز العناصر األساسية.

 م بعض المعلومات المتعلقة بتكوين الدين الحكومي، في حين ال يتم تضمين بعض المعلومات األساسية.تسري اإلجابة "ج" في حالة تقدي المكونات األساسية المذكورة أعاله.
  يسري الخيار "د" عند عدم تقديم معلومات حول تكوين الدين المعلق مع نھاية عام الموازنة.

 
 

  حول توقعات االقتصاد الكلي التي تقوم عليھا توقعات الموازنة؟ . ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات15
 

) االسمي ومعدل التضخم والنمو الفعلي في إجمالي GDP(يجب أن تتضمن المعلومات األساسية مناقشة للتطلعات االقتصادية بتقديرات مستوى إجمالي الناتج المحلي (
  الناتج المحلي ومعدالت الفائدة).

 
  المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسية لتطلعات االقتصاد الكلي. نعم، يتم تقديم .أ
 نعم، يتم تقديم المعلومات األساسية لتطلعات االقتصاد الكلي. .ب
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 نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسية. .ج
 ال، ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة بتطلعات االقتصاد الكلي. .د
 بق / أخرى (الرجاء التعليق).ال ينط .ه
 

  اإلرشادات:
لقة على تطلعات االقتصاد الكلي التي تركز على إيرادات الموازنة وتقديرات النفقات، حيث يستفسر عما إذا كانت المعلومات "األساسية" المتع 15يركز السؤال 

  على نقاش للتطلعات االقتصادية باإلضافة إلى تقديرات لما يلي:ھذه المكونات األساسية تشتمل  باالفتراضات االقتصادية قد تم تقديمھا أم ال.
 ) مستوى إجمالي الناتج المحليGDP؛( 
 ومعدل التضخم؛ 
 ) ونمو إجمالي الناتج المحليGDPالحقيقي؛ ( 
 .ومعدالت الفائدة 

 
التنفيذية، يمكن أن تختلف أھمية بعض أنواع افتراضات االقتصاد في حين أن معلومات االقتصاد الكلي األساسية يجب أن تكون سمة قياسية في مقترح الموازنة للسلطة 

   على سبيل المثال، تتأثر بعض تقديرات الموازنة بشكل خاص بالتغييرات التي تحدث في سعر النفط والسلع األخرى. الكلي من دولة إلى دولة أخرى.
 

معدالت الفائدة  إضافية فيما يتعلق بالتطلعات االقتصادية، بما في ذلك، على سبيل المثال: وبما يتجاوز ھذه العناصر األساسية، توفر بعض الحكومات كذلك معلومات
إجمالي الناتج المحلي، وسعر النفط والسلع األخرى، والحساب الحالي، ومعدل الصرف، وتكوين نمو  خفضومُ قصيرة المدى وبعيدة المدى، ومعدل التوظيف والبطالة، 

  إجمالي الناتج المحلي.
 
قتصاد الكلي باإلضافة إلى بعض تيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المعلومات األساسية المتعلقة بتطلعات االالخ

التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المكونات األساسية  الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة المعلومات اإلضافية التي تتجاوز العناصر األساسية.
يسري الخيار "د"  تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم بعض المعلومات المتعلقة بتطلعات االقتصاد الكلي، في حين ال يتم تضمين بعض المعلومات األساسية. المذكورة أعاله.

  إذا لم يتم تقديم معلومات متعلقة باالقتصاد الكلي.
 
 

   ازنة؟ھل يظھر مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة تأثير افتراضات االقتصاد الكلي المختلفة (أي تحليل الحساسية) على المو. 16
 

) GDPمو في إجمالي الناتج المحلي ((يجب أن تتضمن المعلومات األساسية تقديرات التأثير على النفقات والعائدات والدين لالفتراضات المختلفة لمعدل التضخم والن
  الحقيقي ومعدالت الفائدة.)

 
  نعم، يتم تقديم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسية إلظھار تأثير افتراضات االقتصاد الكلي المختلفة على الموازنة. .أ
 على الموازنة.نعم، يتم تقديم المعلومات األساسية إلظھار تأثير افتراضات االقتصاد الكلي المختلفة  .ب
 نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسية. .ج
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 ال، ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة بافتراضات االقتصاد الكلي المختلفة. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
التنفيذية أو أي وثائق داعمة يظھر كيفية تأثير افتراضات االقتصاد الكلي المختلفة على تقديرات على موضوع ما إذا كان مقترح الموازنة للسلطة  16يركز السؤال 

وھو يستفسر عما إذا كان يتم تقديم المعلومات "األساسية" المتعلقة بتحليل الحساسية أم ال، مع تقدير التأثير على النفقات   الموازنة (والتي تعرف باسم "تحليل الحساسية").
  رادات والدين فيما يتعلق باالفتراضات المختلفة لما يلي:واإلي
 معدل التضخم؛  
 ) ونمو إجمالي الناتج المحليGDPالحقيقي؛ (  
 .ومعدالت الفائدة 

 
ر االقتصادي على الموازنة، على أثييظھر تحليل الحساسية التأثير الذي ينجم على الموازنة نتيجة التغييرات المحتملة في بعض افتراضات االقتصاد الكلي، ويعد ھاًما لفھم ت
أو ما الذي يمكن أن يحدث  ازنة؟سبيل المثال، ماذا يمكن أن يحدث لإليرادات التي يتم تجميعھا إذا كان نمو إجمالي الناتج المحلي أبطأ مما كان مفترًضا في مقترح المو

  ت من خالل االنخفاض في سعر النفط؟أو كيف يمكن أن تتأثر اإليرادا للنفقات إذا كان التضخم أعلى مما ھو متوقع؟
 

رات ، يمكن أن يكون للتغييرات التي تحدث في افتراضات االقتصاد الكلي المعينة، مثل سعر النفط أو غير ذلك من السلع، تأثير كبير على تقدي15وكما ذكرنا في السؤال 
الناجم على تقديرات الموازنة بسبب التغييرات التي تحدث في االفتراضات مثل سعر النفط  ونتيجة لذلك، يمكن أن تحلل بعض تحليالت الحساسية كذلك التأثير الموازنة.

  ) الحقيقي ومعدالت الفائدة.GDPوالتي تتجاوز العناصر األساسية لمعدل التضخم والنمو في إجمالي الناتج المحلي (
 

لوثائق الداعمة له كل المعلومات األساسية المتعلقة بـ "تحليل الحساسية" باإلضافة إلى بعض الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو ا
الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المكونات األساسية  المعلومات اإلضافية التي تتجاوز العناصر األساسية.

يسري الخيار "د" إذا  تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم بعض المعلومات المتعلقة بـ "تحليل الحساسية"، في حين ال يتم تضمين بعض المعلومات األساسية. .المذكورة أعاله
  لم يتم تقديم معلومات متعلقة بـ "تحليل الحساسية".

 
 
 

للموازنة معلومات تتعلق بعام الموازنة على األقل ويظھر (تظھر) كيف تؤثر مقترحات السياسات . ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة 17
  السياسات الحالية، على النفقات؟ والمختلفة عنالجديدة، 

 
 نعم، يتم تقديم تقديرات توضح كيف تؤثر كل مقترحات السياسات الجديدة على النفقات، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ
  تقديرات توضح كيف تؤثر كل مقترحات السياسات الجديدة على النفقات، إال أنه ال يتم تقديم نقاش سردي. نعم، يتم تقديم .ب
  نعم، يتم تقديم المعلومات التي توضح كيف تؤثر بعض مقترحات السياسات الجديدة وليس كلھا على النفقات. .ج
 الجديدة على النفقات. ال، ال يتم تقديم المعلومات التي توضح كيف تؤثر مقترحات السياسات .د
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 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
 في أي عام معين، معظم النفقات واإليرادات في الموازنة تعكس استمرار السياسات القائمة. يستفسران عن مقترحات السياسات الجديدة في الموازنة. 18و 17السؤاالن 

سواء كانت تدعو إلى إلغاء برنامج قائم أو إدخال برامج جديدة أو تغيير برنامج قائم  -ناقشة الموازنة على المقترحات الجديدة ومع ذلك، يركز الكثير من االھتمام خالل م
أثيرات مختلفة على نظًرا ألن ھذه التغييرات يمكن أن يكون لھا ت يصاحب ھذه المقترحات الجديدة زيادة أو نقصان أو تغيير في النفقات أو اإليرادات. ،وعادة على الھامش.

  حياة األشخاص، يجب أن تقدم مقترحات الموازنة تفاصيل كافية حول السياسات الجديدة وتأثيرھا على الموازنة.
 

ح الموازنة الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقتر يستفسر عن سياسات اإليرادات الجديدة. 18يستفسر عن سياسات النفقات الجديدة، في حين أن السؤال  17السؤال 
) 18) أو اإليرادات (بالنسبة للسؤال 17للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له التقديرات الخاصة بكيفية تأثير كل مقترحات السياسات الجديدة على النفقات (بالنسبة للسؤال 

أي سؤال من السؤالين، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق  الختيار الخيار "ب" في  باإلضافة إلى تقديم مناقشة سردية لتأثير ھذه السياسات الجديدة.
يسري االختيار "ج" إذا كان المعروض يشتمل على النقاش   الداعمة له التقديرات التي توضح تأثير كل مقترحات السياسة الجديدة، إال أنه ال يتم تضمين أي نقاشات سردية.

شتمل على التقديرات التي توضح تأثير بعض، وليس كل، مقترحات السياسات فقط (بغض النظر عما إذا كان يشتمل كذلك على نقاش سردي أم السردي فقط، أو إذا كان ي
  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم معلومات متعلقة بتأثير مقترحات السياسات الجديدة. ال).

 
أي وثائق داعمة للموازنة معلومات تتعلق بعام الموازنة على األقل ويظھر (تظھر) كيف تؤثر مقترحات السياسات . ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو 18

  السياسات الحالية، على اإليرادات؟ المختلفة عنالجديدة، 
 

 دي.نعم، يتم تقديم تقديرات توضح كيف تؤثر كل مقترحات السياسات الجديدة على اإليرادات، باإلضافة إلى نقاش سر .أ
  نعم، يتم تقديم تقديرات توضح كيف تؤثر كل مقترحات السياسات الجديدة على اإليرادات، إال أنه ال يتم تقديم نقاش سردي. .ب
  نعم، يتم تقديم المعلومات التي توضح كيف تؤثر بعض مقترحات السياسات الجديدة وليس كلھا على اإليرادات. .ج
 تؤثر مقترحات السياسات الجديدة على اإليرادات. ال، ال يتم تقديم المعلومات التي توضح كيف .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
 في أي عام معين، معظم النفقات واإليرادات في الموازنة تعكس استمرار السياسات القائمة. يستفسران عن مقترحات السياسات الجديدة في الموازنة. 18و 17السؤاالن 

سواء كانت تدعو إلى إلغاء برنامج قائم أو إدخال برامج جديدة أو تغيير برنامج قائم  -لكثير من االھتمام خالل مناقشة الموازنة على المقترحات الجديدة ومع ذلك، يركز ا
ييرات يمكن أن يكون لھا تأثيرات مختلفة على نظًرا ألن ھذه التغ يصاحب ھذه المقترحات الجديدة زيادة أو نقصان أو تغيير في النفقات أو اإليرادات. ،وعادة على الھامش.

   حياة األشخاص، يجب أن تقدم مقترحات الموازنة تفاصيل كافية حول السياسات الجديدة وتأثيرھا على الموازنة.
 

ار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة الختيار الخي يستفسر عن سياسات اإليرادات الجديدة. 18يستفسر عن سياسات النفقات الجديدة، في حين أن السؤال  17السؤال 
) 18) أو اإليرادات (بالنسبة للسؤال 17للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له التقديرات الخاصة بكيفية تأثير كل مقترحات السياسات الجديدة على النفقات (بالنسبة للسؤال 

الختيار الخيار "ب" في أي سؤال من السؤالين، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق   .باإلضافة إلى تقديم مناقشة سردية لتأثير ھذه السياسات الجديدة
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يسري االختيار "ج" إذا كان المعروض يشتمل على النقاش   الداعمة له التقديرات التي توضح تأثير كل مقترحات السياسة الجديدة، إال أنه ال يتم تضمين أي نقاشات سردية.
لك على نقاش سردي أم السردي فقط، أو إذا كان يشتمل على التقديرات التي توضح تأثير بعض، وليس كل، مقترحات السياسات فقط (بغض النظر عما إذا كان يشتمل كذ

  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم معلومات متعلقة بتأثير مقترحات السياسات الجديدة. ال).
 
 

وينبغي تقديم تقديرات األعوام السابقة بنفس التنسيقات المستخدمة في عام الموازنة (فيما يتعلق  ابق مؤشًرا مھًما لتقييم مقترحات عام الموازنة القادم.تمثل معلومات العام الس
 -برنامج معين من وحدة إدارية إلى أخرى  على سبيل المثال، إذا كانت الموازنة تقترح نقل المسؤولية عن بالتصنيف) لضمان أن تكون المقارنات بين األعوام ذات مغزى.

يجب أن تكون أرقام العام السابق معدلة قبل إمكانية إجراء المقارنات بين األعوام  - مثل نقل المسؤولية عن تدريب الممرضات من وزارة الصحة إلى وزارة التعليم 
  للموازنات اإلدارية.

 
)، والذي يمكن أن يطلق عليه كذلك اسم العام الحالي، قد انتھى، تقدم السلطة BY-1يكن العام السابق لعام الموازنة ( وفي العادة، عندما يتم تقديم مقترح الموازنة، ولم
  التنفيذية تقديرات للنتيجة المتوقعة للعام السابق.

، والتغييرات التشريعية التي وقعت، والتغييرات المتوقعة في وتتعلق سالمة ھذه التقديرات بشكل مباشر للدرجة التي تم تحديثھا بھا لتعكس النفقات الفعلية حتى تاريخه 
  االقتصاد الكلي، وعدد القضايا، وغير ذلك من العوامل ذات الصلة للفترة المتبقية من العام.

الي، فإن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وبالت ).BY-2وبالتالي، فإن العام األول الذي يمكن أن يعكس النفقات الفعلية يكون قبل عامين من عام الموازنة بشكل عام (
)OECD عام الموازنة) من أجل تقييم اتجاھات الموازنة بشكل  بعد) توصي بتوفير البيانات التي تغطي عامين على األقل قبل عام الموازنة (باإلضافة إلى توقعات عامين

  كامل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) حسب أي من تصنيفات النفقات الثالثة (حسب BY-1أو أي وثائق داعمة للموازنة نفقات العام السابق لعام الموازنة (ھل يمثل مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية  .19
  التصنيف اإلداري أو االقتصادي أو الوظيفي)؟

 
 ف اإلداري واالقتصادي والوظيفي).) حسب تصنيفات النفقات الثالثة كلھا (حسب التصنيBY-1نعم، يتم تقديم تقديرات نفقات العام السابق لعام الموازنة ( .أ
 ) حسب تصنيفين من تصنيفات النفقات الثالثة.BY-1نعم، يتم تقديم تقديرات النفقات للعام السابق لعام الموازنة ( .ب
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 ) من خالل تصنيف واحد من تصنيفات النفقات الثالثة.BY-1نعم، يتم تقديم تقديرات النفقات للعام السابق لعام للموازنة ( .ج
 ) حسب أي من تصنيف النفقات.BY-1يتم تقديم تقديرات النفقات للعام السابق لعام الموازنة (ال، ال  .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

ب التصنيف اإلداري واالقتصادي حس - ) حسب أحد تصنيفات النفقات الثالثة -BY1عما إذا كان يتم تقديم تقديرات النفقات للعام السابق لعام الموازنة ( 19يستفسر السؤال 
تشير الوحدة اإلدارية إلى من ينفق األموال، ويوضح التصنيف الوظيفي الغرض الذي يتم إنفاق   كل تصنيف من ھذه التصنيفات يجيب على سؤال مختلف: والوظيفي.

  أعاله). 5إلى  1األسئلة من  (انظر األموال من أجله، ويعرض التصنيف االقتصادي األشياء التي يتم إنفاق األموال عليھا.
 

) حسب كل تقديرات النفقات BY-1زنة (الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له تقديرات النفقات للعام السابق لعام الموا
ويسري الخيار "ج" إذا كانت  ) حسب اثنين من ھذه التصنيفات الثالثة.BY-1السابق لعام الموازنة (الختيار الخيار "ب"، يجب أن يتم تقديم تقديرات النفقات للعام  الثالثة.

ويسري الخيار "د" إذا كانت تقديرات النفقات للعام السابق لعام الموازنة  ) يتم تقديمھا من خالل أحد التصنيفات الثالثة.BY-1تقديرات النفقات للعام السابق لعام الموازنة (
)BY-1.ال يتم تقديمھا حسب أي من التصنيفات الثالثة (  
 

  )؟BY-1. ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة النفقات للبرامج المفردة للعام الذي يسبق عام الموازنة (20
 

  ).BY-1نعم، يتم تقديم البرامج التي تمثل كل النفقات للعام السابق لعام الموازنة ( .أ
 ).BY-1نعم، يتم تقديم البرامج التي تمثل ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا للعام السابق لعام الموازنة ( .ب
 ).BY-1نعم، يتم تقديم البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات للعام السابق لعام الموازنة ( .ج
 ).BY-1ازنة (ال، ال يتم تقديم النفقات حسب البرنامج للعام السابق لعام المو .د
  ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
وال يوجد تعريف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى يمكن  ) حسب البرامج.BY-1عما إذا كان يتم تقديم تقديرات النفقات للعام السابق لعام الموازنة ( 20يستفسر السؤال 

اإلجابة على االستبيان، ينبغي على الباحثين فھم مصطلح "برنامج" بالرجوع إلى أي مستوى للتفصيل أدنى الوحدة  ومع ذلك، ألغراض أن يختلف من دولة إلى أخرى.
" على سبيل المثال، يمكن أن يتم تقسيم موازنة وزارة الصحة إلى مجموعات فرعية متعددة، مثل "الرعاية الصحية األولية" أو "المستشفيات اإلدارية، مثل وزارة أو إدارة.

  تقسيمھا.ويجب أن يتم اعتبار ھذه المجموعات الفرعية على أنھا برامج حتى إذا كان باإلمكان تقسيمھا إلى وحدات أكثر تفصيالً، إال أنھا لم يتم  أو "اإلدارة".
 

(عادة ما يتم ترميز ھذه  .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحيانا يشار لتفصيل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسية:
  البيانات في قاعدة بيانات اإلدارة المالية، باتباع خريطة حسابات الموازنة، بحيث يمكن تنظيمھا حسب التصنيف اإلداري والوظيفي).

 
-BYلكل البرامج الفردية، بما يمثل كل النفقات للعام السابق لعام الموازنة (الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له النفقات 

1.(  
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ات على األقل في العام السابق لعام الختيار الخيار "ب"، يجب أن تقدم البرامج الموضحة بشكل فردي في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له ثلثي النفق 
  ).BY-1الموازنة (

يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم  ري الخيار "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له يمثل البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات فقط.يس
  النفقات حسب البرنامج.

 
 

) عن المستويات المقررة BY-1النفقات للعام السابق لعام الموازنة ( اتتقديرتحديث في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة، ھل تم  . 21
  األصلية بما يعكس النفقات الفعلية؟

 
 ) عن المستويات األصلية المقررة.BY-1نعم، تم تحديث تقديرات النفقات لعام الموازنة ( .أ
 يات األصلية المقررة.) عن المستوBY-1ال، لم يتم تحديث تقديرات النفقات لعام الموازنة ( .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج

 
  اإلرشادات:

ويمكن أن تعكس التحديثات  ) عن المستويات األصلية المقررة أم ال.BY-1عما إذا كان قد تم تحديث تقديرات النفقات للعام السابق لعام الموازنة ( 21يستفسر السؤال 
المنقحة الناجمة عن نقل األموال من خالل السلطة التشريعية، كما يسمح القانون، وتقرير الموازنات التكميلية واالفتراضات  التجارب الفعلية حتى تاريخه، والتقديرات

  المنقحة فيما يتعلق بشروط االقتصاد الكلي وعدد القضايا وغير ذلك من العوامل األخرى ذات الصلة للفترة المتبقية من العام.
 

  تحديث التقديرات؛ ويسري الخيار "ب" إذا كان ما زال يتم استخدام التقديرات األصلية.ويسري الخيار "أ" إذا تم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوام) واألBY-2ازنة (ھل يمثل مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة نفقات ألكثر من عام قبل عام الموازنة (أي عامين قبل عام المو .22
  ي من تصنيفات النفقات الثالثة (حسب التصنيف اإلداري أو االقتصادي أو الوظيفي)؟السابقة) حسب أ
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) واألعوام السابقة حسب تصنيفات النفقات الثالثة كلھا (حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي BY-2نعم، يتم تقديم تقديرات نفقات العام السابق للموازنة ( .أ
 والوظيفي).

 ) واألعوام السابقة حسب تصنيفين من تصنيفات النفقات الثالثة.BY-2ات للعامين السابقين لعام الموازنة (نعم، يتم تقديم تقديرات النفق .ب
 ) واألعوام السابقة حسب تصنيف واحد فقط من تصنيفات النفقات الثالثة.BY-2نعم، يتم تقديم تقديرات النفقات للعامين السابقين لعام الموازنة ( .ج
 ) واألعوام السابقة حسب أي تصنيف من تصنيفات النفقات الثالثة.BY-2فقات للعامين السابقين لعام الموازنة (ال، يتم تقديم تقديرات الن .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

 -قة) حسب أي تصنيف من تصنيفات النفقات الثالثة واألعوام الساب BY-2لعام واحد قبل عام الموازنة ( ،عما إذا كان يتم تقديم تقديرات النفقات للعام 22يستفسر السؤال 
تشير الوحدة اإلدارية إلى من ينفق األموال، ويوضح التصنيف  كل تصنيف من ھذه التصنيفات يجيب على سؤال مختلف: حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي والوظيفي.

  أعاله). 5إلى  1(انظر األسئلة من  ادي األشياء التي يتم إنفاق األموال عليھا.الوظيفي الغرض الذي يتم إنفاق األموال من أجله، ويعرض التصنيف االقتص
 

) واألعوام السابقة حسب BY-2لموازنة (الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له تقديرات النفقات للعامين السابقين لعام ا
) واألعوام السابقة حسب اثنين من ھذه BY-2الختيار الخيار "ب"، يجب أن يتم تقديم تقديرات النفقات للعامين السابقين لعام الموازنة ( الثالثة.كل تقديرات النفقات 

 ديمھا من خالل أحد التصنيفات الثالثة.) واألعوام السابقة يتم تقBY-2ويسري الخيار "ج" إذا كانت تقديرات النفقات للعامين السابقين لعام الموازنة ( التصنيفات الثالثة.
  ) واألعوام السابقة ال يتم تقديمھا حسب أي من التصنيفات الثالثة.BY-2ويسري الخيار "د" إذا كانت تقديرات النفقات للعامين السابقين لعام الموازنة (

 
  )؟BY-2ات للبرامج المفردة ألكثر من عام قبل عام الموازنة (ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة النفق. 23

 
  ) واألعوام السابقة.BY-2نعم، يتم تقديم البرامج التي تمثل كل النفقات للعامين السابقين لعام الموازنة ( .أ
 ) واألعوام السابقة.BY-2( نعم، يتم تقديم البرامج التي تمثل ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا للعامين السابقين لعام الموازنة .ب
 ) واألعوام السابقة.BY-2نعم، يتم تقديم البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات للعامين السابقين لعام الموازنة ( .ج
 ) واألعوام السابقة.BY-2ال، ال يتم تقديم النفقات حسب البرنامج للعامين السابقين لعام الموازنة ( .د
  عليق).ال ينطبق / أخرى (الرجاء الت .ه
 

  اإلرشادات:
وال   واألعوام السابقة لذلك) حسب البرامج. BY-2عما إذا كان يتم تقديم تقديرات النفقات ألكثر من عام قبل عام الموازنة (للعامين السابقين للموازنة  23يستفسر السؤال 

ذلك، ألغراض اإلجابة على االستبيان، ينبغي على الباحثين فھم مصطلح  ومع يوجد تعريف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى يمكن أن يختلف من دولة إلى أخرى.
على سبيل المثال، يمكن أن يتم تقسيم موازنة وزارة الصحة إلى مجموعات فرعية  "برنامج" بالرجوع إلى أي مستوى للتفصيل أدنى الوحدة اإلدارية، مثل وزارة أو إدارة.

ويجب أن يتم اعتبار ھذه المجموعات الفرعية على أنھا برامج حتى إذا كان باإلمكان تقسيمھا إلى  "المستشفيات" أو "اإلدارة". متعددة، مثل "الرعاية الصحية األولية" أو
  وحدات أكثر تفصيالً، إال أنھا لم يتم تقسيمھا.

 
(عادة ما يتم ترميز ھذه  .le plan comptable detaille أو le plan comptableأحيانا يشار لتفصيل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسية:
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  البيانات في قاعدة بيانات اإلدارة المالية، باتباع خريطة حسابات الموازنة، بحيث يمكن تنظيمھا حسب التصنيف اإلداري والوظيفي).
 

له النفقات لكل البرامج الفردية، بما يمثل كل النفقات للعامين السابقين لعام الموازنة  الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة
)BY-2.ات الختيار الخيار "ب"، يجب أن تقدم البرامج الموضحة بشكل فردي في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له ثلثي النفق ) واألعوام السابقة لذلك

  ) واألعوام السابقة.BY-2لعامين السابقين لعام الموازنة (على األقل في ا
يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم  يسري الخيار "ج" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له يمثل البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات فقط.

  النفقات حسب البرنامج.
 

  زنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة، ما ھو أحدث عام يتم تقديمه تعكس كل النفقات الخاصة به النتائج الفعلية؟في مقترح الموا. 24
 

 )BY-2عامان قبل عام الموازنة ( .أ
 )BY-3ثالثة أعوام قبل عام الموازنة ( .ب
 ).BY-3قبل ثالثة أعوام من عام الموازنة ( .ج
 لنفقات في الموازنة أو في الوثائق الداعمة للموازنة.لم يتم تقديم بيانات فعلية لكل ا .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

في أغلب الحاالت، يكون أحدث عام تتاح له البيانات الفعلية المتعلقة بالنتائج ھو عامين قبل عام الموازنة  عن العام الذي يتم عرض النفقات الفعلية له؟ 24يستفسر السؤال 
)BY-2) أو عام قبل عام الموازنة (BY-1) حيث إن العام السابق للموازنة (BY-1.وبالتالي، تظھر  ) غالًبا ما ال يكون قد انتھى عندما يتم وضع مسودة مقترح الموازنة

، مقارنة بتقدير النتائج لھذا العام، ممارسات إدارية ) لتعكس ما حدث بالفعلBY-2الحكومة التي قامت بتحديث كل بيانات النفقات الخاصة بھا لعامين قبل عام الموازنة (
  مالية عامة جيدة.

 
   ) تعكس النتائج الفعلية.BY-2بمعايير الممارسات الجيدة بما يجعل أرقام عامين قبل الموازنة ( الدولةالختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تفي 

 
 
 
 
 
 
 

وثائق داعمة للموازنة اإليرادات حسب الفئة (مثل اإليرادات الضريبية أو غير الضريبية) للعام الذي يسبق عام . ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي 25
  )؟BY-1الموازنة (
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 ) حسب الفئة.BY-1نعم، يتم تقديم تقديرات اإليرادات للعام الذي يسبق عام الموازنة ( .أ
 ) حسب الفئة.BY-1لموازنة (ال، ال يتم تقديم تقديرات اإليرادات للعام الذي يسبق عام ا .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج

 
  اإلرشادات:

نفس الموضوعات حول معلومات العام السابق مثل األسئلة الستة السابقة، إال أنھا تستفسر عن معلومات يتم توفيرھا لإليرادات وليس  30إلى  25تغطي األسئلة من 
  للنفقات.

 
  )؟BY-1للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة المصادر المفردة لإليرادات للعام الذي يسبق عام الموازنة (. ھل يقدم مقترح الموازنة 26

 
 ).BY-1نعم، يتم تقديم مصادر مفردة لإليرادات التي تمثل كل اإليرادات للعام الذي يسبق عام الموازنة ( .أ
 ) على األقل، وليس كلھا.BY-1ثلثي اإليرادات للعام السابق لعام الموازنة (نعم، يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات التي تمثل  .ب
 ).BY-1نعم، يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات التي تمثل أقل من ثلثي كل اإليرادات للعام السابق لعام الموازنة ( .ج
 ).BY-1ال، ال يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات للعام السابق لعام الموازنة ( .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

نفس الموضوعات حول معلومات العام السابق مثل األسئلة الستة السابقة، إال أنھا تستفسر عن معلومات يتم توفيرھا لإليرادات وليس  30إلى  25تغطي األسئلة من 
  للنفقات.

 
) لتعكس اإليرادات BY-1ق داعمة للموازنة، ھل تم تحديث تقديرات اإليرادات األصلية للعام السابق لعام الموازنة (. في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائ27

  الفعلية التي تم تحصيلھا؟
 

 ) عن المستويات األصلية المقررة.BY-1نعم، تم تحديث تقديرات اإليرادات لعام الموازنة ( .أ
 ) عن المستويات األصلية المقررة.BY-1لموازنة (ال، لم يتم تحديث تقديرات اإليرادات لعام ا .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج

 
  اإلرشادات:

نفس الموضوعات حول معلومات العام السابق مثل األسئلة الستة السابقة، إال أنھا تستفسر عن معلومات يتم توفيرھا لإليرادات وليس  30إلى  25تغطي األسئلة من 
  للنفقات.

 
 

دات غير الضريبية) ألكثر يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة تقديرات اإليرادات حسب الفئة (مثل اإليرادات الضريبية أو اإليراھل . 28
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  ) أو األعوام السابقة لذلك)؟BY-2من عام قبل عام الموازنة (أي عامين قبل الموازنة (
 

 ) واألعوام السابقة حسب الفئة.BY-2يرادات للعام الذي يسبق عام الموازنة (نعم، يتم تقديم تقديرات اإل .أ
 ) واألعوام السابقة حسب الفئة.BY-2ال، ال يتم تقديم تقديرات اإليرادات للعام الذي يسبق عام الموازنة ( .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج

 
  اإلرشادات:

حول معلومات العام السابق مثل األسئلة الستة السابقة، إال أنھا تستفسر عن معلومات يتم توفيرھا لإليرادات وليس نفس الموضوعات  30إلى  25تغطي األسئلة من 
  للنفقات.

 
ل عام الموازنة (أي عامين قب. ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة المصادر المفردة لإليرادات ألكثر من عام قبل عام الموازنة 29

)BY-2واألعوام السابقة)؟ (  
 

 ) واألعوام السابقة.BY-2نعم، يتم تقديم مصادر اإليرادات المفردة التي تمثل كل اإليرادات للعام الذي يسبق عام الموازنة ( .أ
 ) واألعوام السابقة.BY-2ين لعام الموازنة (نعم، يتم تقديم مصادر اإليرادات المفردة التي تمثل ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا، للعامين السابق .ب
 ) واألعوام السابقة.BY-2نعم، يتم تقديم مصادر اإليرادات المفردة ألقل من ثلثي اإليرادات للعامين السابقين لعام الموازنة ( .ج
 ة.) واألعوام السابقBY-2ال، ال يتم تقديم مصادر اإليرادات المفردة التي تمثل عامين قبل عام الموازنة ( .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
نفس الموضوعات حول معلومات العام السابق مثل األسئلة الستة السابقة، إال أنھا تستفسر عن معلومات يتم توفيرھا لإليرادات وليس  30إلى  25تغطي األسئلة من 

  للنفقات.
 

  داعمة للموازنة، ما ھو أحدث عام يتم تقديمه تعكس كل اإليرادات الخاصة به النتائج الفعلية؟ في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق. 30
 

 )BY-2عامان قبل عام الموازنة ( .أ
 )BY-3ثالثة أعوام قبل عام الموازنة ( .ب
 ).BY-3قبل ثالثة أعوام من عام الموازنة ( .ج
 ثائق الداعمة للموازنة.لم يتم تقديم بيانات فعلية لكل اإليرادات في الموازنة أو في الو .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
نفس الموضوعات حول معلومات العام السابق مثل األسئلة الستة السابقة، إال أنھا تستفسر عن معلومات يتم توفيرھا لإليرادات وليس  30إلى  25تغطي األسئلة من 
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  للنفقات.
 

لطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة المعلومات حول االقتراض والدين الحكوميين، بما في ذلك تكوينھما، للعام الذي يسبق عام ھل يقدم مقترح الموازنة للس .31
  )؟BY-1الموازنة (

 
الالزم أثناء العام السابق لعام الموازنة )، ومقدار صافي اإلقراض BY-1(يجب أن تشتمل المعلومات األساسية على إجمالي الدين في نھاية العام السابق لعام الموازنة (

)BY-1.(ومدفوعات الفوائد على الدين، ومعدالت الفوائد على صكوك الدين، وملف تعريف استحقاق الديون، وھل الدين محلي أم خارجي ،(  
 

 نعم، يتم تقديم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسية للدين الحكومي. .أ
 األساسية للدين الحكومي.نعم، يتم تقديم المعلومات  .ب
 نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسية. .ج
 ال، ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة بالدين الحكومي. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

اإليرادات والنفقات للعام السابق، حيث يستفسر عما إذا كان يتم تقديم المعلومات "األساسية" حول  يركز على معلومات الدين للعام السابق، بدالً من التركيز على 31السؤال 
  ).BY-1االقتراض والدين الحكوميين، بما في ذلك تكوينھما، للعام الذي يسبق عام الموازنة (

 
  وتشمل المعلومات "األساسية" على ما يلي:

 يسبق عام الموازنة ( إجمالي الدين المعلق في نھاية العام الذيBY-1؛(  
 ) مقدار صافي االقتراض الجديد المطلوب أثناء العام الذي يسبق عام الموازنةBY-1،(  
 مدفوعات الفائدة على الدين؛ 
 معدالت الفائدة على صكوك الدين؛ 
 ،وملف تعريف االستحقاق للدين 
 .ھل الدين محلي أم خارجي  

 
) مع معلومات عام الموازنة فيما يتعلق بالقروض والديون، والتي يتم فحصھا في السؤالين الثالث BY-1لذي يسبق عام الموازنة (تتوافق ھذه المعلومات األساسية للعام ا

  عشر والرابع عشر.
 

)، وعملة BY-1لعام الموازنة ( باإلضافة إلى ذلك، توفر بعض الحكومات معلومات تتجاوز العناصر األساسية، مثل إجمالي القروض الجديدة الالزمة أثناء العام السابق
ات متعددة األطراف، والبنوك القرض، وھل يحمل القرض معدل فائدة ثابت أم متغير، وھل يمكن استرداد الدين أم ال، وملف تعريف الدائنين (المؤسسات الثنائية، والمؤسس

  ويله.التجارية، والبنك المركزي، وما إلى ذلك)، ومتى أمكن، ما يتم استخدام الدين لتم
والدين الحكوميين، بما في ذلك الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المعلومات األساسية المتعلقة بالقروض 
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الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم مقترح  اصر األساسية.) باإلضافة إلى بعض المعلومات اإلضافية التي تتجاوز العنBY-1تكوينھما، للعام السابق لعام الموازنة (
تسري اإلجابة "ج" في حالة عدم تضمين بعض المعلومات المتعلقة باإلقراض  الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المكونات األساسية المذكورة أعاله.

يسري الخيار "د" إذا تم تقديم معلومات متعلقة باالقتراض والدين الحكوميين للعام السابق   المعلومات األساسية.والدين الحكوميين، بما في ذلك تكوينھما، باستثناء بعض 
  ).BY-1لعام الموازنة (

 
  نتائج الفعلية؟في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة، ما ھو أحدث عام يتم تقديمه تعكس كل أرقام الديون الخاصة به ال . 32

 
 )BY-2عامان قبل عام الموازنة ( .أ
 )BY-3ثالثة أعوام قبل عام الموازنة ( .ب
 ).BY-3قبل ثالثة أعوام من عام الموازنة ( .ج
 لم يتم تقديم بيانات فعلية للدين الحكومي في الموازنة أو في الوثائق الداعمة للموازنة. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

في أغلب الحاالت، يكون أحدث عام تتاح له البيانات الفعلية المتعلقة بالنتائج ھو عامين قبل عام الموازنة  عن العام الذي يتم عرض الديون الفعلية له؟ 32سر السؤال يستف
)BY-2) أو عام قبل عام الموازنة (BY-1) حيث إن العام السابق للموازنة (BY-1وبالتالي، تظھر  ندما يتم وضع مسودة مقترح الموازنة.) غالًبا ما ال يكون قد انتھى ع

) لتعكس ما حدث بالفعل، مقارنة بتقدير النتائج لھذا العام، ممارسات إدارية مالية BY-2الحكومة التي قامت بتحديث كل بيانات الدين الخاصة بھا لعامين قبل عام الموازنة (
  عامة جيدة.

 
   ) تعكس النتائج الفعلية.BY-2بمعايير الممارسات الجيدة بما يجعل أرقام عامين قبل الموازنة ( ولةالدالختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تفي 

 
إلى السلطة  -في عام الموازنة الحالي أو في أعوام الموازنة المقبلة  -من الضروري اإلفصاح بالكامل عن جميع األنشطة الحكومية التي قد يكون لھا تأثير على الموازنة 

وفي بعض الدول، على سبيل المثال، تضطلع كيانات من خارج الحكومة المركزية (مثل الشركات العامة) باألنشطة المالية التي  يعية والجمھور في وثائق الموازنة.التشر
كبير على الموازنة، مثل دفع المتأخرات وااللتزامات وبالمثل، أحياًنا ال يتم حصر األنشطة التي يمكن أن يكون لھا أثر  يمكن أن تؤثر على الموازنات الحالية والمستقبلية.

  المحتملة، على نحو سليم باألساليب العادية لعرض اإلنفاق واإليرادات والدين.
 

  ل؟. ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات حول األموال خارج الموازنة لعام الموازنة على األق33
 
نفقات والتمويل على أساس يجب أن تشتمل المعلومات األساسية على بيان الغرض أو السبب المنطقي وراء السياسة لألموال خارج الموازنة، مع إكمال بيانات الدخل وال(

  اإلجمالي).
 

 نعم، يتم تقديم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسية لكل األموال خارج الموازنة. .أ
 م المعلومات األساسية لكل األموال خارج الموازنة.نعم، يتم تقدي .ب
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 نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسية أو بعض األموال من خارج الموازنة. .ج
 ال، ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة باألموال خارج الموازنة. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

 وازنة، أم ال.على األموال خارج الموازنة، حيث يستفسر عما إذا كان يتم تقديم المعلومات "األساسية" المتعلقة بھذه األموال، والتي تتواجد خارج الم 33ز السؤال يرك
  وتشمل ھذه المكونات األساسية على ما يلي:

 لى سبيل المثال، لماذا يتم إعداد أموال محددة؟ وما الغرض الذي تستخدم من أجله؟)،بيان الغرض أو السبب المنطقي وراء السياسة لألموال خارج الموازنة (ع  
 .التي تتدفق عبر كل  األموالمقدار معرفة (يجب أن يتم تقديم ھذه التقديرات على أساس إجمالي بحيث يكون من الممكن  وتقديرات الدخل والنفقات والتمويل

   زنة.)مجموعة من األموال الموجودة خارج الموا
 

ويمكن أن تتراوح تلك األنشطة، والتي يطلق عليھا اسم   في أغلب الدول، تشارك الحكومات في بعض أنشطة الموازنة غير المضمنة في موازنة الحكومة المركزية.
ن االجتماعي كأموال خارج الموازنة، حيث يتم تسجيل على سبيل المثال، تقوم الدول بإعداد برامج تتعلق بالمعاشات والضما األموال خارج الموازنة، في الحجم والنطاق.

ويوجد مثال آخر على استخدام األموال من خارج الموازنة في الدول التي تعتمد على الموارد  اإليرادات المحصلة واإلعانات المدفوعة في صندوق منفصل خارج الموازنة.
  اج وبيع تلك الموارد من خالل أنظمة خارج الموازنة السنوية.الھيدروكربونية / المعدنية، حيث يتم توجيه اإليرادات من إنت

 
ومع ذلك في حاالت  ًقا جيًدا.وفي بعض الحاالت، يخدم الفصل الناجم من الصندوق من خارج الموازنة غرًضا سياسًيا مشروًعا، وتوثق التمويالت وأنشطة ھذه األموال توثي

  عرف إال القليل أو ال شيء عن تمويالت الصندوق وأنشطته.أخرى، يتم استخدام ھذه البنية للتعتيم، وال يُ 
 

وباإلضافة إلى المعلومات األساسية، يفضل كذلك تضمين   وتعد إتاحة المعلومات المتعلقة باألموال خارج الموازنة ضرورية للفھم الشامل للوضع المالي الفعلي للحكومة.
ذه المعلومات على نقاش حول المخاطر المقترنة باألموال خارج الموازنة، والنفقات المصنفة حسب الوحدة وتشتمل ھ معلومات أخرى حول األموال خارج الموازنة.

    االقتصادية أو الوظيفية أو اإلدارية، والقواعد واإلجراءات التي تحكم العمليات واإلدارات الخاصة باألموال خارج الموازنة.
 

النظر بما يتجاوز الموازنة األساسية  :دليل الشفافية في التمويل العامخارج الموازنة، يرجى االطالع على  للحصول على المزيد من المعلومات حول األموال
)Budget.pdf-the-ndBeyo-content/uploads/Looking-http://internationalbudget.org/wp من دليل صندوق النقد 64إلى  61(صفحة  2.1.5) والقسم (

   ).http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf) (2007الدولي حول الشفافية المالية (لعام 
 

اإلضافة إلى بعض أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المعلومات األساسية المتعلقة باألموال خارج الموازنة بالختيار الخيار "
الداعمة له يمثل (تمثل) كل المعلومات  يسري الخيار "ب" إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق المعلومات اإلضافية التي تتجاوز العناصر األساسية.

يسري الخيار "د" إذا لم  تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم بعض المعلومات المتعلقة باألموال خارج الموازنة، في حين ال يتم تضمين بعض المعلومات األساسية. األساسية.
  يتم تقديم معلومات حول األموال خارج الموازنة.

 
 



46 
 

 
 
 
 
 

على أساس موحد لعام مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة أموال الحكومة المركزية (سواء المتعلقة بالموازنة أو خارج الموازنة)  . ھل يمثل34
  الموازنة على األقل؟

 
 نعم، يتم تقديم أموال الحكومة المركزية على أساس موحد. .أ
 ية على أساس موحد.ال، ال يتم تقديم أموال الحكومة المركز .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج

 
  اإلرشادات:

ظھار أنشطة عما إذا كان مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة يمثل (تمثل) أموال الحكومة المركزية على أساس موحد، مع إ 34يستفسر السؤال 
أي  –المفتوحة على موازنة الحكومة المركزية  الموازنة بشكل عملي، تركز كل األسئلة الموجودة في استبيان مسح نفس الوقت.الموازنة واألنشطة خارج الموازنة لھا في 

ان عن الصناديق خارج الموازنة، مثل صناديق الضم 33وباإلضافة إلى ذلك، يستفسر السؤال  أنشطة الوزارات أو اإلدارات أو الوكاالت التابعة للحكومة المركزية.
   االجتماعي التي ال يتم تضمينھا في الموازنة.

 
في العديد من الدول، تكون األنشطة خارج  ويجب أن تغطي وثائق الموازنة النطاق الشامل لألنشطة المالية للحكومة. تعد التغطية جانًبا ھاًما من جوانب التقارير المالية.

وبالتالي، للحصول على الصورة الكاملة ألموال الحكومة المركزية، من الضروري فحص كال  حكومة المركزية.الموازنة ھامة، ويمكن أن تمثل حصة كبيرة من أنشطة ال
  يستفسر ھذا السؤال عما إذا كان يتم توفير ھذا العرض الموحد ألموال الحكومة المركزية أم ال. األنشطة المضمنة في الموازنة وتلك خارج نطاق الموازنة.

 
كما يشتمل القطاع العام كذلك على مستويات حكومية أخرى، مثل حكومات الواليات والحكومات  زية مكوًنا واحًدا فقط في القطاع العام اإلجمالي.تعد الحكومة المرك

 ):2007شفافية المالية (من دليل صندوق النقد الدولي حول ال 19و 18في الصفحتين  1.1.1(انظر المخطط الوارد في القسم  المحلية، باإلضافة إلى الشركات العامة.
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf.( .وألغراض اإلجابة على ھذا السؤال، الرجاء أخذ مستوى الحكومة المركزية فقط في االعتبار  

 
الموازنة) ب أن يعرض مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة أموال الحكومة المركزية (سواء المتعلقة بالموازنة أو خارج الختيار اإلجابة "أ"، يج

  على أساس موحد لعام الموازنة على األقل.
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  لعام الموازنة على األقل؟ يةالحكومالمستويات تقديرات للتحويالت بين  . ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة35
 

 نعم، يتم تقديم تقديرات لكل التحويالت بين الحكومات، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ
 نعم، يتم تقديم تقديرات لكل التحويالت بين الحكومات، إال أنه ال يتم تضمين نقاش سردي. .ب
  يس كل التحويالت بين الحكومات.نعم، يتم تقديم تقديرات لبعض ول .ج
 ال، ال يتم تقديم تقديرات للتحويالت بين الحكومات. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

دنى للحكومة من في كثير من الحاالت، تدعم الحكومة المركزية توفير سلعة أو خدمة من خالل مستوى أ .يةالحكومالمستويات عن التحويالت بين  35يستفسر السؤال 
وھذا ضروري ألن، استقالال من مستوى الالمركزية اإلدارية التي توجد في دولة معينة، من غير المرجح أن تكون القدرة  خالل تحويل األموال بين اإلدارات الحكومية.

به وحدة إدارية للحكومة المركزية، فمن غير المحتمل أن تحصل على  ومع ذلك، ألن النشاط ال تضطلع على تحصيل اإليرادات للحكومة المحلية كافية لدفع نفقاتھا جميًعا.
  وبالتالي، فإنه من المھم أن ُيدرج في مقترح الموازنة بيان يشير بوضوح لحجم وأغراض ھذه التحويالت. نفس المستوى من المراجعة في الموازنة.

 
باإلضافة إلى نقاش  يةلحكومالمستويات اة أو الوثائق الداعمة له التقديرات التي تغطي كل التحويالت بين الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذي

المستويات أما إذا لم يتم تضمين النقاش السردي، إال أنه تم تقديم تقديرات لكل التحويالت بين  سردي لمناقشة تلك التحويالت في نفس الوقت لعام الموازنة على األقل.
المستويات يسري االختيار "ج" إذا كان المعروض يشتمل على تقديرات تغطي بعض، وليس كل، التحويالت بين  ، فإن الخيار "ب" ھو الخيار المناسب.بةومالحك

  .يةالحكومالمستويات بين  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم تقديرات للتحويالت  ات (بغض النظر عما إذا كان يشتمل كذلك على مناقشة سردية أم ال).يةالحكوم
 

حسب الدخل أو حسب  . ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة عروًضا بديلة للنفقات (مثل عرضھا حسب النوع أو حسب السن أو36
  وازنة على األقل؟المنطقة) لتوضيح التأثير المالي للسياسات على مجموعات المواطنين المختلفة، خالل عام الم

 
   نعم، يتم تقديم ثالثة عروض بديلة على األقل للنفقات لتوضيح التأثير المالي للسياسات على مجموعات المواطنين المختلفة. .أ
  نعم، يتم تقديم عرضين بديلين للنفقات لتوضيح التأثير المالي للسياسات على مجموعات المواطنين المختلفة. .ب
 بديل للنفقات لتوضيح التأثير المالي للسياسات على مجموعات المواطنين المختلفة. نعم، يتم تقديم عرض واحد .ج
 ال، ال يتم تقديم عروض بديلة للنفقات لتوضيح التأثير المالي للسياسات على مجموعات المواطنين المختلفة. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
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  اإلرشادات:

كما ناقشنا أعاله، يتم تقديم النفقات،  ة" للنفقات التي تلقي الضوء على التأثير المالي للسياسات على مجموعات المواطنين المختلفة.عن "العروض البديل 36يستفسر السؤال 
وباإلضافة  .)، وحسب البرنامج كذلك5إلى  1في الغالب، حسب وسيلة تصنيف واحدة على األقل، أي حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي والوظيفي (انظر األسئلة من 

  النفقات.إلى ذلك، فإن الحكومات يمكن أن تقوم بتوفير وسائل عرض بديلة للتركيز على األوجه البديلة لسياسات النفقات وتوضيح من يستفيد من تلك 

الًيا مسودة لقانون الشفافية المالية، وسيتم نشرھا في وتتاح ح ) حالًيا بمناقشة قانون الشفافية المالية ودليل الشفافية المالية الخاصين به.IMFيقوم صندوق النقد الدولي (
، يدعو صندوق النقد الدولي الحكومات لتوفير "معلومات 2013من مسودة قانون الشفافية المالية لعام  2.4.3في القسم  صيغتھا النھائية خالل الشھور القليلة القادمة.

وعات المختلفة فيما يتعلق بالدخل أو النوع أو اإلحصاءات السكانية أو المناطق" تفصيلية حول التأثير المالي للسياسات الكبرى على المجم
)https://www.imf.org/external/np/exr/consult/2013/fisctransp/pdf/070113.pdf.( ،تدعم األمم المتحدة الموازنات التي تستجيب للنوع،  وبنفس الطريقة

 http://www.gender-انظر: والتي يمكن أن تشتمل على عروًضا في الموازنات القائمة على النوع، من أجل الترويج للمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة.
. budgets.org/أو كيف يمكن أن تستفيد المجموعات المختلفة حسب الدخل الدولةأن توضح العروض البديلة األخرى كيف تتدفق النفقات للمناطق المختلفة في  ويمكن ،

   من تلك النفقات.
مصمم لمساعدة الفئات (أو الطوائف)  )، وھو برنامجSCSPفعلى سبيل المثال، في الھند، تشتمل الموازنة السنوية على أموال للخطط الفرعية للطوائف المحرومة (

للھند (البيانات المالية السنوية)  2011، من مقترح موازنة السلطة التنفيذية لعام 4، صفحة PDF 2انظر ملف  المھمشة بشكل تقليدي.
)https://docs.google.com/folderview?pli=1&id=0ByA9wmvBrAnZeVdkbjlfUDROaFU&tid=0ByA9wmvBrAnZN3ZrdzNzcS1JZzg.( 

ا للسكان األصليين للمكسيك، حيث يظھر تخصيص أموال بعينھ 2014لالطالع على نموذج باللغة اإلسبانية، يمكن االطالع على مقترح موازنة السلطة التنفيذية لعام 
)http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/temas/anexos/metodologia/metodologia_indigenas.pdf.(  
 

على سبيل المثال، يمكن أن يظھر كيفية توزيع كل نفقات البرامج  العرض البديل كل النفقات أو جزء فقط من النفقات.وألغراض اإلجابة على ھذا السؤال، يمكن أن يغطي 
تقدم  دولةالوبنفس الطريقة، إذا كانت   وفًقا للمناطق الجغرافية أو يمكن أن يظھر كيفية توزيع نفقات محددة (مثل موازنة الصحة أو موازنة الزراعة) بين المناطق المختلفة.

) والتي يجب أن يتم وضعھا في االعتبار كعرض بديل ألغراض اإلجابة على ھذا 52تقديرات للسياسات التي تھدف إلى تحقيق الفائدة للسكان األكثر حرماًنا (انظر السؤال 
    السؤال.

 
ة له على ثالثة عروض مختلفة على األقل توضح التأثير المالي للسياسات على الختيار الخيار "أ"، يجب أن يشتمل مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعم

الختيار الخيار "ب"، يجب أن يشتمل مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له على عرضين بديلين  مجموعات المواطنين المختلفة لعام الموازنة على األقل.
 ويسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم أي عروض بديلة للنفقات. "ج" فقط إذا كان يتم تقديم عرض واحد فقط للنفقات. ويسري الخيار  مختلفين للنفقات.

 
  ألقل؟. ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة تقديرات للتحويالت إلى الشركات العامة لعام الموازنة على ا37

 
 تقديرات لكل التحويالت إلى الشركات العامة، باإلضافة إلى نقاش سردي. نعم، يتم تقديم .أ
 نعم، يتم تقديم تقديرات لكل التحويالت إلى الشركات العامة، إال أنه ال يتم تضمين نقاش سردي. .ب
  نعم، يتم تقديم تقديرات لبعض وليس كل التحويالت إلى الشركات العامة. .ج
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 ت إلى الشركات العامة.ال، ال يتم تقديم تقديرات للتحويال .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

في الغالب، يكون للحكومات حصص في المشروعات التي تدير الموارد ذات الصلة على وجه الخصوص  عن التحويالت إلى الشركات العامة. 37يستفسر السؤال 
ن أن تلك الشركات العامة يمكن أن تعمل بشكل مستقل، إال أن الحكومة في بعض األحيان تقوم بتوفير دعم مباشر وفي حي بالمصالح العامة (مثل الكھرباء والمياه والنفط).

   لھا من خالل تقديم تحويالت إلى تلك الشركات، بما في ذلك دعم استثمار رأس المال ونفقات التشغيل.
 

ذية أو الوثائق الداعمة له التقديرات التي تغطي كل التحويالت إلى الشركات العامة باإلضافة إلى نقاش الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفي
أما إذا لم يتم تضمين النقاش السردي، إال أنه تم تقديم تقديرات لكل التحويالت إلى الشركات العامة،  سردي لمناقشة تلك التحويالت في نفس الوقت لعام الموازنة على األقل.

يسري االختيار "ج" إذا كان المعروض يشتمل على تقديرات تغطي بعض، وليس كل، التحويالت إلى الشركات العامة (بغض النظر  فإن الخيار "ب" ھو الخيار المناسب.
  العامة.يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم تقديرات للتحويالت إلى الشركات  عما إذا كان يشتمل كذلك على مناقشة سردية أم ال).

 
  . ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات حول األنشطة شبه المالية لعام الموازنة على األقل؟38

 
  ين منه.)(يجب أن تشتمل المعلومات األساسية على بيان الغرض أو السبب المنطقي وراء السياسة للنشاط شبه المالي والمستفيدين المستھدف

 
 نعم، يتم تقديم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسية لكل األنشطة شبه المالية. .أ
 نعم، يتم تقديم المعلومات األساسية لكل األنشطة شبه المالية. .ب
 نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسية أو بعض األنشطة شبه المالية. .ج
 يم المعلومات المتعلقة باألنشطة شبه المالية.ال، ال يتم تقد .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
وتشمل ھذه المكونات األساسية على ما  على األنشطة شبه المالية، حيث يستفسر عما إذا كان يتم تقديم المعلومات "األساسية" المتعلقة بھذه األنشطة أم ال. 38يركز السؤال 

  يلي:
 ن الغرض أو السبب المنطقي وراء األنشطة شبه المالية (أيما السبب وراء المشاركة في ھذا النشاط؟)؛بيا 
 .تحديد المستفيدين المستھدفين من النشاط شبه المالي 

 
ل عملية وضع الموازنة العادية ولكن ال يتم ويشير مصطلح "أنشطة شبه المالية" إلى مجموعة واسعة من األنشطة التي تعد أنشطة مالية في طبيعتھا وينبغي تنفيذھا من خال

عبر الموازنة لتنفيذ نشاط  على سبيل المثال، يمكن أن يتم إجراء نشاط شبه مالي إذا قامت مؤسسة مالية عامة بتوفير منحة غير مباشرة، بدالً من تقديم منحة مباشرة ذلك.
وبنفس الطريقة، يكون النشاط شبه مالي عندما يقوم أحد المشروعات بتوفير السلع أو الخدمات  النشاط. بعينه، من خالل تقديم قروض بمعدالت تقل عن معدالت السوق لھذا

  بأسعار أقل من المعدالت التجارية ألفراد معينين أو لمجموعات معينة من أجل دعم أھداف السياسة الحكومية.
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ومع ذلك، يمكن أن تنطوي األنشطة شبه المالية أيًضا  دعومة من خالل الحكومة والسلطة التشريعية.األمثلة الواردة أعاله عبارة عن خيارات للسياسات يمكن أن تكون م

وعلى سبيل المثال، قد تصدر  ت.على األنشطة التي تنتھك أو تتحايل على قوانين عملية وضع الموازنة في دولة ما أو ال تخضع لعملية الموافقة التشريعية العادية للنفقا
ة، شراؤھا من خالل يذية أمًرا غير رسمي لھيئة حكومية، مثل مؤسسة عامة تجارية، لتمد السلطة التنفيذية بالسلع والخدمات التي يتوجب، في الحاالت الطبيعيالسلطة التنف

  األنشطة خاضعة للمراقبة العامة. ويجب أن يتم الكشف عن كل األنشطة شبه المالية للعامة وأن تكون تلك التمويل المخصص والمعتمد من خالل السلطة التشريعية.
 

) إلى صعوبة تحديد http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf) (2007)، في دليل الشفافية المالية (لعام IMFأشار صندوق النقد الدولي (
اء بعض التقييمات شبه المالية، كما أنه دعا إلى تضمين وثائق الموازنة الخاصة ببيانات األنشطة شبه المالية التي "تشتمل على معلومات كافية لتمكين إجر وقياس األنشطة

  شبه المالية الكبرى" في الموازنة.على األقل لألھمية المالية المحتملة لكل نشاط من األنشطة شبه المالية، ومتى أمكن، يجب أن يتم تحديد كم وقياس األنشطة 
 

المدة المتوقعة للنشاط  لمثال:وبما يتجاوز المعلومات األساسية، توفر بعض الحكومات كذلك معلومات إضافية فيما يتعلق باألنشطة شبه المالية، بما في ذلك، على سبيل ا
ومناقشة األھمية المالية والمخاطر المحتملة المقترنة بالنشاط، بما في ذلك التأثير على الكيان الذي  شبه المالي، وتحديد كمية النشاط واالفتراضات التي تدعم ھذه التقديرات،

) 2007من دليل صندوق النقد الدولي حول الشفافية المالية (لعام  80يوفر المربع الموجود في صفحة  يقوم بتنفيذ النشاط.
)http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf.العديد من األمثلة حول األنشطة شبه المالية التي يمكن أن يتم الرجوع إليھا عند الحاجة ( 

النظر بما يتجاوز الموازنة األساسية  .التمويل العام دليل الشفافية فيويمكن العثور على المزيد من التفاصيل حول األنشطة شبه المالية في 
)Budget.pdf-the-Beyond-content/uploads/Looking-http://internationalbudget.org/wp.(  
 

زنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المعلومات األساسية المتعلقة بكل األنشطة شبه المالية لعام الموازنة على األقل، الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموا
لوثائق الداعمة له كل الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو ا باإلضافة إلى بعض المعلومات اإلضافية بما يتجاوز العناصر األساسية.

 تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم بعض المعلومات المتعلقة باألنشطة شبه المالية، في حين ال يتم تضمين بعض المعلومات األساسية. المكونات األساسية المذكورة أعاله.
  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم معلومات حول األنشطة شبه المالية.

 
  ومع ذلك، الرجاء توخي الحذر عند الرد على ھذا السؤال. نشطة شبه المالية تمثل مشكلة كبيرة في دولتك، الرجاء اختيار الخيار "ھـ".إذا لم تكن األ

 
   ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات حول األصول المالية التي تمتلكھا الحكومة؟.39

 
  شتمل المعلومات األساسية على قائمة باألصول، باإلضافة إلى تقدير لقيمتھا).(يجب أن ت

 
 نعم، يتم تقديم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسية لكل األصول المالية. .أ
 نعم، يتم تقديم المعلومات األساسية لكل األصول المالية. .ب
 ر األساسية أو بعض األصول المالية.نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناص .ج
 ال، ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة باألصول المالية. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
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  اإلرشادات:

وتشمل ھذه المكونات  صول أم ال.على األصول المالية المملوكة للحكومة، حيث يستفسر عما إذا كان يتم تقديم المعلومات "األساسية" المتعلقة بھذه األ 39يركز السؤال 
  األساسية على ما يلي:

 ،قائمة باألصول المالية 
 .وتقدير لقيمھا 

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

  والمسؤوليات الخاصة بھا.
 

مناقشة تدور حول الغرض  :وبما يتجاوز المعلومات األساسية، توفر بعض الحكومات كذلك معلومات إضافية فيما يتعلق باألصول المالية، بما في ذلك، على سبيل المثال
  خص األصول السوقية كجزء من الموازنة الحكومية.منھا، ومعلومات تاريخية حول األمور االفتراضية، والفروق بين القيم التي يتم رفع تقارير بھا والقيم السوقية، ومل

 
ول المالية التي تمتلكھا الحكومة الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المعلومات األساسية المتعلقة بكل األص

الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو  صر األساسية لعام الموازنة على األقل.باإلضافة إلى بعض المعلومات اإلضافية التي تتجاوز العنا
تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم بعض المعلومات المتعلقة باألصول المالية، في حين ال يتم تضمين بعض  الوثائق الداعمة له كل المكونات األساسية المذكورة أعاله.

  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم معلومات متعلقة باألصول المالية التي تمتلكھا الحكومة. لمعلومات األساسية.ا
 

  ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات حول األصول غير المالية التي تمتلكھا الحكومة؟. 40
 

  األساسية على قائمة باألصول مصنفة حسب الفئة). (يجب أن تشتمل المعلومات
 

 نعم، يتم تقديم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسية لكل األصول غير المالية. .أ
 نعم، يتم تقديم المعلومات األساسية لكل األصول غير المالية. .ب
 نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض األصول غير المالية. .ج
 ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة باألصول غير المالية.ال،  .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

المعلومات األساسية  على األصول غير المالية المملوكة للحكومة، حيث يستفسر عما إذا كان يتم تقديم المعلومات "األساسية" المتعلقة بھذه األصول أم ال. 40يركز السؤال 
  عبارة عن قائمة باألصول غير المالية، مجمعة حسب نوع (أو فئة) األصول.

 
ويمكن أن يمثل  مباني والمعدات.األصول غير المالية عبارة عن األشياء ذات القيمة التي تمتلكھا الحكومة أو تسيطر عليھا (باستثناء األصول المالية)، مثل األراضي وال
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وفي ھذه الحاالت يعتبر أمرا  شكلة، وخاصة في الحاالت التي ال يكون األصل فيھا متاًحا في السوق المفتوحة (مثل اآلثار الحكومية).تقدير األصول غير المالية العامة م
ية المملوكة لھا، إال أنه في بعض الحاالت، يمكن للحكومات تقدير قيمة األصول غير المال مقبوال تقديم معلومات موجزة في وثائق الموازنة من سجل األصول لدولة ما.
ولالطالع على مثال لكيفية تقديم األصول غير المالية في واحدة من العديد من الوثائق  وبعضھا يمثل ملخًصا لألصول غير المالية كجزء من الموازنات الخاصة بھا.

، والتي 14، مالحظات للبيانات المالية (يتبع)، المالحظة 2011ية لعام الداعمة لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية في نيوزيلندا، يرجى االطالع على بيان التوقعات المال
  http://www.treasury.govt.nz/budget/forecasts/befu2011/072.htm .يمكن الوصول إليھا ھنا:

 
باإلضافة يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له قائمة مصنفة حسب الفئة لكل األصول غير المالية التي تمتلكھا الحكومة  الختيار الخيار "أ"، يجب أن

موازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم مقترح ال إلى بعض المعلومات اإلضافية التي تتجاوز العناصر األساسية لعام الموازنة على األقل.
تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم بعض المعلومات المتعلقة باألصول غير المالية، في حين ال يتم تضمين بعض  الداعمة له كل المكونات األساسية المذكورة أعاله.

  صول غير المالية التي تمتلكھا الحكومة.يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم معلومات متعلقة باأل المعلومات غير المالية.
 

  ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة تقديرات لمتأخرات اإلنفاق لعام الموازنة على األقل؟ .41
 

 نعم، يتم تقديم تقديرات لكل متأخرات اإلنفاق، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ
 ل متأخرات اإلنفاق، إال أنه ال يتم تضمين نقاش سردي.نعم، يتم تقديم تقديرات لك .ب
  نعم، يتم تقديم تقديرات لبعض وليس كل متأخرات اإلنفاق. .ج
 ال، ال يتم تقديم تقديرات لمتأخرات اإلنفاق. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

(للحصول على المزيد من  تزم الحكومة بإنفاق األموال ولكنھا لم تدفع المبلغ عند استحقاقه.عن تقديرات متأخرات اإلنفاق التي تنشأ عندما تل 41يستفسر السؤال 
والصادر عن صندوق النقد الدولي،  2001من دليل إحصاءات التمويل الحكومي لعام  3.50إلى  3.49المعلومات، يرجى االطالع على القسمين 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf  وبالرغم من أن ھذا االلتزام يعادل االقتراض، غالًبا ال يتم تسجيله في الموازنة،  )).29(صفحة
لتزام بتسديد ھذه الديون على قدرة الحكومة على تحمل تكاليف األنشطة وعالوة على ذلك، يؤثر اال مما يجعل من الصعب إجراء تقييم للوضع المالي للحكومة بالكامل.

  األخرى.
 

باإلضافة إلى نقاش سردي لمناقشة الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له التقديرات التي تغطي كل متأخرات اإلنفاق 
أما إذا لم يتم تضمين النقاش السردي، إال أنه تم تقديم تقديرات لكل متأخرات اإلنفاق، فإن الخيار "ب" ھو الخيار  عام الموازنة على األقل.المتأخرات في نفس الوقت ل

كذلك على مناقشة يسري االختيار "ج" إذا كان المعروض يشتمل على تقديرات تغطي بعض، وليس كل، متأخرات اإلنفاق (بغض النظر عما إذا كان يشتمل  المناسب.
  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم تقديرات لمتأخرات اإلنفاق. سردية أم ال).

 
وغالًبا  ، ينبغي على الباحثين اختيار الخيار "ھـ". ولكن يجب على الباحثين توخي الحذر عند اإلجابة على ھذا السؤال.الدولةإذا لم تمثل متأخرات اإلنفاق مشكلة كبيرة في 

وال ينبغي اعتبار متأخرات اإلنفاق  في السداد النمطي للفواتير المستحقة. ،يوًما 60أو  30تسمح قوانين إدارة اإلنفاق العام واللوائح بالتأخيرات المعقولة، ربما ما سوف 
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  التي تؤثر على نسبة ضئيلة لإلنفاق بسبب النزاعات التعاقدية مشكلة كبيرة لغرض اإلجابة على ھذا السؤال.
 
 
 
 
 

  ة أو برامج الضمان؟ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات حول االلتزامات المحتملة، مثل ضمانات القروض الحكومي. 42
 

امات التأمينية المقترحة لعام الموازنة؛ المبلغ (يجب أن تشتمل المعلومات األساسية على بيان الغرض أو السبب المنطقي وراء كل التزام محتمل؛ والضمانات أو االلتز
  اإلجمالي اللتزامات الضمانات أو الضمان (التعرض اإلجمالي) في نھاية عام الموازنة.)

 
 نعم، يتم تقديم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسية لكل االلتزامات المحتملة. .أ
 لمحتملة.نعم، يتم تقديم المعلومات األساسية لكل االلتزامات ا .ب
 نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسية أو بعض االلتزامات المحتملة. .ج
 ال، ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة بااللتزامات المحتملة. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

وتشمل ھذه المكونات األساسية على  ر عما إذا كان يتم تقديم المعلومات "األساسية" المتعلقة بھذه االلتزامات أم ال.على االلتزامات المحتملة، حيث يستفس 42يركز السؤال 
  ما يلي:
 بيان الغرض أو السبب المنطقي للسياسة وراء كل التزام محتمل؛  
 يدة المقترحة لعام الموازنة،وااللتزامات المحتملة الجديدة لعام الموازنة، مثل الضمانات أو التزامات الضمان الجد  
 .ويعكس ذلك التعرض اإلجمالي للحكومة في حالة أصبحت كل الضمانات أو  المبلغ اإلجمالي للضمانات أو التزامات الضمان المعلقة بنھاية عام الموازنة

  االلتزامات مستحقة (رغم أنه من غير المحتمل أن يحدث ذلك).
 

إن المثال لھذه االلتزامات ھو حالة القروض التي تضمنھا  حتملة بأسلوب المحاسبة النقدية فقط عندما يقع الحدث الطارئ ويتم السداد.يتم التعرف على ھذه االلتزامات الم
الحكومية أو المؤسسات إلدارية الحكومة المركزية، والتي يمكن أن تشمل القروض للبنوك المملوكة للدولة وغيرھا من المؤسسات التجارية المملوكة للدولة أو التقسيمات ا

وبالتالي، فإن تقييم احتمال حدوث الطوارئ ھو مسألة أساسية إلجراء تقديرات كمية لھذه  وبموجب ھذه الضمانات، سوف تدفع الحكومة إذا قصر المقترض. الخاصة.
  االلتزامات.

 
غي اإلفصاح عن المبلغ اإلجمالي لاللتزامات العرضية وتصنيفھا حسب الفئة الرئيسية التي التعاون االقتصادي والتنمية "حيثما يكون عملًيا، ينب لمنظمة في الموازنة، ووفًقا

وفي الحاالت التي ال يمكن فيھا تحديد االلتزامات العرضية كمًيا،  تعكس طبيعتھا وينبغي اإلفصاح عن المعلومات التاريخية حول التقصير لكل فئة حيثما يكون ذلك متاًحا.
  ".ينبغي سردھا ووصفھا
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المعدالت االفتراضية  لمثال:وبما يتجاوز المعلومات األساسية، توفر بعض الحكومات كذلك معلومات إضافية فيما يتعلق بااللتزامات المحتملة، بما في ذلك، على سبيل ا

الل القانون، وأي تمويل خاص مقترن بالضمان (على سبيل التاريخية لكل برنامج، والمعدالت االفتراضية المحتملة في المستقبل، والحد األقصى للضمان المصرح به من خ
المالية والمخاطر المحتملة المثال، ھل يتم فرض الرسوم أم ال، وھل توجد أموال احتياطية لغرض دفع الضمانات أم ال، وما إلى ذلك)، ومدة كل ضمان، وتقدير لألھمية 

  المقترنة بالضمانات.
 

النظر بما يتجاوز الموازنة األساسية  :دليل الشفافية في التمويل العامل االلتزامات المحتملة، يرجى االطالع على للحصول على المزيد من المعلومات حو
)Budget.pdf-the-Beyond-ngcontent/uploads/Looki-http://internationalbudget.org/wp من  79إلى  77) الصفحات من 11(المربع  59) والصفحة

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

مات المحتملة باإلضافة إلى بعض الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المعلومات األساسية المتعلقة بااللتزا
ن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل الختيار الخيار "ب"، يجب أ المعلومات اإلضافية التي تتجاوز العناصر األساسية لعام الموازنة على األقل.

 تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم بعض المعلومات المتعلقة بااللتزامات المحتملة، في حين ال يتم تضمين بعض المعلومات األساسية. المكونات األساسية المذكورة أعاله.
  ات حول االلتزامات المحتملة.يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم معلوم

 
  ھا على المدى البعيد؟ھل يوفر مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة توقعات لتقييم االلتزامات المستقبلية للحكومة واستدامة تمويل. 43

 
ضات االقتصاد الكلي واإلحصاءات السكانية المستخدمة باإلضافة إلى مناقشة حول وأن تشتمل على افترا أعوام 10(يجب أن تغطي المعلومات األساسية فترة ال تقل عن 
  التداعيات والمخاطر المالية التي تشير إليھا التوقعات.)

 
 البعيد.دى نعم، يتم تقديم المعلومات التي تتجاوز المعلومات األساسية لتقييم مسؤوليات الحكومة المستقبلية واستدامة التمويل الخاص بھا على الم .أ
 نعم، يتم تقديم المعلومات األساسية لتقييم مسؤوليات الحكومة المستقبلية واستدامة التمويل الخاص بھا على المدى البعيد. .ب
 نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسية. .ج
 التمويل الخاص بھا على المدى البعيد. ال، ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة بااللتزامات المستقبلية واستدامة .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

لقة بھذه على االلتزامات المستقبلية للحكومة واستدامة التمويل الخاص بھا على المدى البعيد، حيث يستفسر عن تواجد المعلومات "األساسية" المتع 43يركز السؤال 
  المكونات األساسية على ما يلي: ويجب أن تشمل ھذه األمور.
  أعوام. 10التوقعات التي تغطي فترة ال تقل عن  
 .افتراضات االقتصاد الكلي وإحصاءات السكان المستخدمة لتقديم التوقعات  
 .مناقشة تدور حول التداعيات المالية والمخاطر التي يتم تمييزھا من خالل التوقعات 
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الصادرة عن صندوق  2013توصي مسودة قانون الشفافية المالية لعام  مة الجيدة إلى أن تشتمل الموازنة على تحليالت االستدامة المالية.تدعو ممارسات اإلدارة المالية العا
) بأن تقوم الحكومات بشكل دوري بنشر التقييمات المتوقعة p/exr/consult/2013/fisctransp/pdf/070113.pdfhttps://www.imf.org/external/nالنقد الدولي (

عد وت تعد االلتزامات المستقبلية عنصًرا ھاًما على وجه الخصوص عند تقييم استدامة التمويل العام على المدى البعيد. ).2.4.4للتمويل العام على المدى البعيد (انظر القسم 
 وتؤدي بذلك إلى جلب نفقات.االلتزامات المستقبلية نتيجة لاللتزامات الحكومية التي تكون، على عكس االلتزامات المحتملة، مؤكدة الوقوع في وقت محدد في المستقبل 

وفي إطار نظام المحاسبة النقدية، يتم  ن في المستقبل.ويتكون المثال النموذجي من التزامات الحكومة بدفع إعانات المعاش أو تغطية تكاليف الرعاية الصحية للمتقاعدي
  مطلوب بيان منفصل لحصر التأثير المستقبلي على الموازنة لھذه االلتزامات. االعتراف فقط بالمدفوعات الجارية المرتبطة بھذه االلتزامات في الموازنة.

 
التوقعات التي  ات إضافية فيما يتعلق باستدامة التمويل الخاص بھا، بما في ذلك، على سبيل المثال:وبما يتجاوز المعلومات األساسية، قد توفر بعض الحكومات كذلك معلوم

رد اوعاًما، والسيناريوھات المتعددة التي تحتوي على مجموعات مختلفة من االفتراضات، واالفتراضات المتعلقة بالعوامل األخرى (مثل نفاد الم 30أو  20تغطي 
مثل تعاقدات وز بيانات االقتصاد الكلي وبيانات اإلحصاء السكاني األساسية، والتقديم التفصيلي للبرامج الخاصة التي لھا آفاق زمنية بعيدة المدى، الطبيعية) والتي تتجا

  الخدمة المدنية.
 

النظر بما يتجاوز الموازنة األساسية  :عامدليل الشفافية في التمويل الللحصول على المزيد من المعلومات حول االلتزامات المستقبلية، يرجى االطالع على 
)Budget.pdf-the-Beyond-content/uploads/Looking-http://internationalbudget.org/wp.(   

الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المعلومات األساسية المتعلقة بااللتزامات المستقبلية واستدامة تمويل الحكومة  الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح
للسلطة التنفيذية أو الوثائق الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة  على المدى البعيد باإلضافة إلى بعض المعلومات اإلضافية التي تتجاوز العناصر األساسية.

تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم بعض المعلومات المتعلقة بااللتزامات المستقبلية، في حين ال يتم تضمين بعض  الداعمة له كل المكونات األساسية المذكورة أعاله.
  ت المستقبلية واستدامة تمويل الحكومةيسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم معلومات متعلقة بااللتزاما المعلومات األساسية.

 
  ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة تقديرات لمصادر مساعدات المانحين، سواء المالية أو العينية؟ .44

 
 نعم، يتم تقديم تقديرات لكل مصادر مساعدات المانحين، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ
 م تقديرات لكل مصادر مساعدات المانحين، إال أنه ال يتم تضمين نقاش سردي.نعم، يتم تقدي .ب
  نعم، يتم تقديم تقديرات لبعض وليس كل مصادر مساعدات المانحين. .ج
 ال، ال يتم تقديم تقديرات لمصادر مساعدات المانحين. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

وتعتبر ھذه المساعدات إيراًدا غير ضريبي، ويجب تحديد مصادر ھذه المساعدة بشكل  ساعدات المانحين، سواء المالية أو العينية.عن تقديرات م 44يستفسر السؤال 
ة كمساعدة عينية ع الواردمن حيث المساعدة العينية، االھتمام في المقام األول على توفير السلع (وال سيما تلك التي توجد لھا سوق الذي من شأنه أن يسمح للبضائ صريح.

  أن تباع وتتحول بالتالي إلى نقد) بدالً من المعونة المتمثلة في المستشارين من الدول المانحة والتي توفر المساعدة الفنية.
 

نحين باإلضافة إلى نقاش سردي لمناقشة الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له التقديرات التي تغطي كل مساعدات الما
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أما إذا لم يتم تضمين النقاش السردي، إال أنه تم تقديم تقديرات لكل مساعدات المانحين، فإن الخيار "ب" ھو الخيار  المساعدات في نفس الوقت لعام الموازنة على األقل.
ي بعض، وليس كل، مساعدات المانحين (بغض النظر عما إذا كان يشتمل كذلك على مناقشة يسري االختيار "ج" إذا كان المعروض يشتمل على تقديرات تغط المناسب.

   على مساعدات من المانحين. الدولةحدد الخيار "ھـ" إذا لم تحصل  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم تقديرات لمساعدات المانحين. سردية أم ال).
 
 

   ذية أو أي وثائق داعمة للموازنة معلومات حول النفقات الضريبية لعام الموازنة على األقل؟ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفي .45
 

ة إلى تقدير لإليرادات الناجمة (يجب أن تشتمل المعلومات األساسية على بيان الغرض أو السبب المنطقي وراء السياسة لكل نفقات ضريبية والمستفيدين المستھدفين باإلضاف
  عن ذلك.)

 
 يتم تقديم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسية لكل النفقات الضريبية. نعم، .أ
 نعم، يتم تقديم المعلومات األساسية لكل النفقات الضريبية. .ب
 نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسية أو بعض النفقات الضريبية. .ج
 النفقات الضريبية.ال، ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة ب .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

ويجب أن تشمل المكونات  على النفقات الضريبية، حيث يستفسر عما إذا كان يتم تقديم المعلومات "األساسية" المتعلقة بھذه التفضيالت الضريبية أم ال. 45يركز السؤال 
  جديدة والحالية:األساسية على ما يلي للنفقات الضريبية ال

 بيان الغرض أو السبب المنطقي وراء السياسة؛  
 ،وقائمة بالمستفيدين المستھدفين  
 .وتقدير لإليرادات الناجمة 

 
ت الضريبية نفس وغالًبا ما يكون للتفضيال تنشأ النفقات الضريبية نتيجة الستثناءات أو تفضيالت أخرى في القانون الضريبي الخاصة بكيانات محددة أو أفراد أو أنشطة.

ن أن يكون لتشجيع شركة ما على الدخول في المزيد من كعلى سبيل المثال، يم التأثير على السياسة العامة مثل اإلعانات أو المخصصات أو السلع أو الخدمات المباشرة.
قات في الموازنة، حيث إن تلك اإلعانة ال تزال تمثل تكلفة فيما البحوث من خالل تخفيضات ضريبية خاصة نفس تأثير إعانة تلك الشركة بشكل مباشر من خالل جانب النف

مة للقانون ومع ذلك، من المحتمل أن تتلقى بنود اإلنفاق التي تتطلب إقراًرا سنوًيا مزيًدا من التدقيق عن التخفيضات الضريبية التي تشكل سمة دائ يتعلق باإليرادات الناجمة.
  الضريبي.

 
المستفيدون المستھدفون  ساسية، توفر بعض الحكومات كذلك معلومات إضافية فيما يتعلق بالنفقات الضريبية، بما في ذلك، على سبيل المثال:وبما يتجاوز المعلومات األ

؛ ونقاش النفقات الضريبية كجزء ا لهحسب القطاع وفئة الدخل (التأثير الموزع)؛ وبيان افتراضات التقدير، بما في ذلك تعريف المعيار الذي يتم قياس اإليرادات الناجمة وفقً 
للحصول على المزيد من  من النقاش العام للنفقات لمناطق البرامج التي تتلق كال نوعي الدعم الحكومي (من أجل توفير المعلومات بشكل أفضل لخيارات السياسات).

http://internationalbudget.org/wp-( النظر بما يتجاوز الموازنة األساسية :دليل الشفافية في التمويل العامالمعلومات حول النفقات الضريبية، يرجى االطالع على 
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Budget.pdf-the-Beyond-content/uploads/Looking 2007(لعام  النقد الدولي حول الشفافية الماليةدليل صندوق ) من 77إلى  76(صفحة  3.1.3) والقسم (
)http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf.(  
 

له كل المعلومات األساسية المتعلقة بالنفقات الضريبية، باإلضافة إلى بعض المعلومات  الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة
الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له كل المكونات  اإلضافية التي تتجاوز العناصر األساسية لعام الموازنة على األقل.

يسري الخيار  تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم بعض المعلومات المتعلقة بالنفقات الضريبية، في حين ال يتم تضمين بعض المعلومات األساسية. ورة أعاله.األساسية المذك
  "د" إذا لم يتم تقديم معلومات حول النفقات الضريبية.

 
  لموازنة تقديرات لإليرادات المخصصة؟ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة ل .46

 
 نعم، يتم تقديم تقديرات لكل اإليرادات المخصصة، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ
 نعم، يتم تقديم تقديرات لكل اإليرادات المخصصة، إال أنه ال يتم تضمين نقاش سردي. .ب
  نعم، يتم تقديم تقديرات لبعض وليس كل اإليرادات المخصصة. .ج
 تقديرات لإليرادات المخصصة. ال، ال يتم تقديم .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

لضرائب عن تقديرات اإليرادات المخصصة، والتي تعد بمثابة اإليرادات التي قد يتم استخدامھا فقط لغرض محدد (على سبيل المثال، اإليرادات من ا 46يسأل السؤال 
وھذه المعلومات تكون مھمة في تحديد أي اإليرادات متوفرة لتمويل النفقات العامة للحكومة وأي  دامھا لبناء الطرق فقط).المفروضة على الوقود والتي يمكن استخ

  اإليرادات محتجزة ألغراض معينة.
 

يرادات المخصصة باإلضافة إلى نقاش سردي لمناقشة الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له التقديرات التي تغطي كل اإل
أما إذا لم يتم تضمين النقاش السردي، إال أنه تم تقديم تقديرات لكل اإليرادات المخصصة، فإن الخيار "ب" ھو  التخصيصات في نفس الوقت لعام الموازنة على األقل.

تقديرات تغطي بعض، وليس كل، اإليرادات المخصصة (بغض النظر عما إذا كان يشتمل كذلك على  يسري االختيار "ج" إذا كان المعروض يشتمل على الخيار المناسب.
يسري الخيار "ھـ" إذا لم تكن اإليرادات مخصصة أو إذا كانت الممارسة غير  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم تقديرات لإليرادات المخصصة. مناقشة سردية أم ال).

  ن أو التشريع.مسموح بھا بموجب القانو
 

جديدة والسياسات الحالية) ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة المعلومات حول كيفية ارتباط الموازنة المقترحة (المقترحات ال .47
 بأھداف السياسة الحكومية في عام الموازنة؟

 
  باط الموازنة المقترحة بكل أھداف السياسات الحكومية لعام الموازنة، باإلضافة إلى نقاش سردي.نعم، يتم تقديم التقديرات التي توضح كيفية ارت .أ
  ضمين النقاش السردي.نعم، يتم تقديم التقديرات التي توضح كيفية ارتباط الموازنة المقترحة بكل أھداف السياسات الحكومية لعام الموازنة، إال أنه ال يتم ت .ب
  ومات التي توضح كيفية ارتباط الموازنة المقترحة ببعض وليس كل أھداف السياسات الحكومية لعام الموازنة.نعم، يتم تقديم المعل .ج
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 ال، ال يتم تقديم المعلومات التي توضح كيفية ارتباط الموازنة وأھداف السياسات الحكومية المعلنة لعام الموازنة. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
فالموازنة ھي وثيقة  يستفسران عن المعلومات التي توضح كيفية ارتباط الموازنة (المقترحات الجديدة والسياسات الحالية) بأھداف سياسات الحكومة. 48و 47االن السؤ

وصًفا واضًحا للرابط بين أھداف السياسة  وينبغي بالتالي أن تتضمن السياسة الرئيسية للسلطة التنفيذية وذروة التخطيط للسلطة التنفيذية وعمليات وضع الموازنة.
للتعرف على مثال على النقاش حول أھداف السياسة الحكومية في  والموازنة، أي تنطوي على تفسير واضح لكيفية انعكاس أھداف سياسة الحكومة في خيارات موازنتھا.

لنيوزيالندا  1120من بيان النوايا لعام  18إلى  13الموازنة، يرجى االطالع على الصفحات من 
)16-http://www.treasury.govt.nz/publications/abouttreasury/soi/2011الدولة)، والتي تعد واحدة من بين العديد من الوثائق التي تدعم الموازنة الخاصة ب.  
 

تشتمل تلك الخطط على كل السياسات التي تخطط الحكومة لتنفيذھا لعام الموازنة، كما أنھا في الكثير  خطط االستراتيجيات / خطط التنمية. الدولة، تجھز في بعض الدول
 ا عن مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية.وفي بعض الحاالت، ال تتفق ھذه الخطط مع وثائق الموازنة، وربما تكون منفصلة تمامً  .عواممن األحوال تغطي منظوًرا متعدد األ

  لفعلية أم ال.وبالتالي، فإن السؤال يستفسر عما إذا كانت خطط السياسات الحكومية "تتم ترجمتھا" إلى أرقام لإليرادات والنفقات في وثائق الموازنة ا
 

الختيار الخيار "أ"،  سر عن الفترة التي ال تقل عن عامين بعد عام الموازنة.يستف 48عن المعلومات التي تغطي عام الموازنة، في حين أن السؤال  47يستفسر السؤال 
كومية لعام الموازنة (بالنسبة للسؤال يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له التقديرات الخاصة بكيفية ارتباط الموازنة بأھداف السياسات الح

الختيار الخيار "ب" في أي  ) باإلضافة إلى نقاش سردي لكيفية عكس أھداف السياسات ھذه في الموازنة.48تتجاوز عام الموازنة (للسؤال  عوام) أو لفترة متعددة األ47
ھداف السياسات الحكومية، إال أنه ال بأ سؤال من السؤالين، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له التقديرات التي توضح كيفية ارتباط الموازنة

يسري االختيار "ج" إذا كان المعروض يشتمل على النقاش السردي فقط، أو إذا كان يشتمل على التقديرات التي توضح كيفية ارتباط  يتم تضمين أي نقاشات سردية.
يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم  ض يشتمل كذلك على نقاش سردي أم ال).الموازنة ببعض، وليس كل، أھداف السياسات الحكومية (بغض النظر عما إذا كان المعرو

  معلومات متعلقة بكيفية ارتباط الموازنة بأھداف السياسات الحكومية.
 

رحات الجديدة والسياسات الحالية) ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة المعلومات حول كيفية ارتباط الموازنة المقترحة (المقت .48
  بأھداف السياسة الحكومية لفترة متعددة األعوام (على األقل عامين بعد عام الموازنة)؟

 
  إلى نقاش سردي.نعم، يتم تقديم التقديرات التي توضح كيفية ارتباط الموازنة المقترحة بكل أھداف السياسات الحكومية لفترة متعددة األعوام، باإلضافة  .أ
   يتم تضمين النقاش السردي.نعم، يتم تقديم التقديرات التي توضح كيفية ارتباط الموازنة المقترحة بكل أھداف السياسات الحكومية لفترة متعددة األعوام، إال أنه ال .ب
  لفترة متعددة األعوام.نعم، يتم تقديم المعلومات التي توضح كيفية ارتباط الموازنة المقترحة ببعض وليس كل أھداف السياسات الحكومية  .ج
 ال، ال يتم تقديم المعلومات التي توضح كيفية ارتباط الموازنة وأھداف السياسات الحكومية المعلنة لفترة متعددة األعوام. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

فالموازنة ھي وثيقة  مقترحات الجديدة والسياسات الحالية) بأھداف سياسات الحكومة.يستفسران عن المعلومات التي توضح كيفية ارتباط الموازنة (ال 48و 47السؤاالن 
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وينبغي بالتالي أن تتضمن وصًفا واضًحا للرابط بين أھداف السياسة  السياسة الرئيسية للسلطة التنفيذية وذروة التخطيط للسلطة التنفيذية وعمليات وضع الموازنة.
للتعرف على مثال على النقاش حول أھداف السياسة الحكومية في  واضح لكيفية انعكاس أھداف سياسة الحكومة في خيارات موازنتھا.والموازنة، أي تنطوي على تفسير 

لنيوزيالندا  2011من بيان النوايا لعام  18إلى  13الموازنة، يرجى االطالع على الصفحات من 
)16-http://www.treasury.govt.nz/publications/abouttreasury/soi/2011الدولة)، والتي تعد واحدة من بين العديد من الوثائق التي تدعم الموازنة الخاصة ب.  
 

السياسات التي تخطط الحكومة لتنفيذھا لعام الموازنة، كما أنھا في الكثير  تشتمل تلك الخطط على كل خطط االستراتيجيات / خطط التنمية. الدولةفي بعض الدول، تجھز 
 وفي بعض الحاالت، ال تتفق ھذه الخطط مع وثائق الموازنة، وربما تكون منفصلة تماًما عن مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية. .عواممن األحوال تغطي منظوًرا متعدد األ
  إذا كانت خطط السياسات الحكومية "تتم ترجمتھا" إلى أرقام لإليرادات والنفقات في وثائق الموازنة الفعلية أم ال. وبالتالي، فإن السؤال يستفسر عما

 
"، الختيار الخيار "أ يستفسر عن الفترة التي ال تقل عن عامين بعد عام الموازنة. 48عن المعلومات التي تغطي عام الموازنة، في حين أن السؤال  47يستفسر السؤال 

كومية لعام الموازنة (بالنسبة للسؤال يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له التقديرات الخاصة بكيفية ارتباط الموازنة بأھداف السياسات الح
الختيار الخيار "ب" في أي  س أھداف السياسات ھذه في الموازنة.) باإلضافة إلى نقاش سردي لكيفية عك48تتجاوز عام الموازنة (للسؤال  عوام) أو لفترة متعددة األ47

بأھداف السياسات الحكومية، إال أنه ال  سؤال من السؤالين، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له التقديرات التي توضح كيفية ارتباط الموازنة
ختيار "ج" إذا كان المعروض يشتمل على النقاش السردي فقط، أو إذا كان يشتمل على التقديرات التي توضح كيفية ارتباط يسري اال يتم تضمين أي نقاشات سردية.

يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم  الموازنة ببعض، وليس كل، أھداف السياسات الحكومية (بغض النظر عما إذا كان المعروض يشتمل كذلك على نقاش سردي أم ال).
  علومات متعلقة بكيفية ارتباط الموازنة بأھداف السياسات الحكومية.م
 

وتستخدم البيانات غير  قات.وينبغي أن تفصح الموازنة ليس فقط عن مبلغ األموال التي يجري تخصيصھا لبرنامج ولكن أيًضا المعلومات األخرى الالزمة لتحليل تلك النف
على سبيل المثال، حتى عندما يتم إنفاق األموال المخصصة وفًقا للخطة، يبقى السؤال "ھل حققت  الموازنة لتقييم نجاح سياسة ما.المالية وأھداف األداء المقترنة بمقترحات 

  السياسة األھداف التي كانت تھدف إلى تحقيقھا"؟
 

  يمكن أن تشتمل البيانات غير المالية على المعلومات المتعلقة بما يلي:
  على سبيل المثال، في مجال التعليم، أن تشتمل البيانات غير المالية المتعلقة بالمدخالت على مجموعة من  ارد المحددة لتحقيق النتائج.تشير إلى المو –المدخالت

  الكتب التي يتم توفيرھا إلى كل مدرسة أو المواد المطلوب استخدامھا لبناء أو تجديد مدرسة.
  ھم كل عام، أو عدد األطفال الذين مليتععلى سبيل المثال، عدد التالميذ الذين يتم  تم توفيرھا كنتيجة للمدخالت.تشير إلى المنتجات والخدمات التي ي –المخرجات

  يتلقون اللقاحات، أو عدد المستفيدين من برنامج للضمان االجتماعي.
  ال، زيادة في معدالت معرفة القراءة والكتابة بين األطفال األقل من على سبيل المث تشير إلى التأثيرات المستھدفة أو أھداف السياسات التي تم تحقيقھا. –النتائج

 أعوام، أو تقليل معدالت الوفيات بين األمھات. 10
 

  ھذه األھداف أم ال.باإلضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات التي تضع أھداف األداء استخدام البيانات غير المالية للمخرجات والنتائج لتحديد ھل تم الوفاء ب
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  عام الموازنة على األقل؟ . ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة بيانات غير مالية حول المدخالت التي يتم الحصول عليھا خالل49

 
 نعم، يتم توفير بيانات غير مالية حول المدخالت لكل برنامج في كل الوحدات اإلدارية (أو الوظائف). .أ

 يتم توفير بيانات غير مالية حول المدخالت لكل الوحدات اإلدارية (أو الوظائف)، ولكن ليس لكل البرامج (أو أي منھا).نعم،  .ب

 نعم، يتم توفير بيانات غير مالية حول المدخالت لبعض البرامج و / أو بعض الوحدات اإلدارية (أو الوظائف). .ج

 .ال، ال يتم تقديم بيانات غير مالية حول المدخالت .د

 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
   ).50(يتم التعامل مع البيانات غير المالية حول المخرجات والنتائج في السؤال  عن إتاحة البيانات غير المالية حول المدخالت لعام الموازنة. 49يستفسر السؤال 

 
نفيذية أو الوثائق الداعمة له بيانات غير مالية حول المدخالت لكل برنامج مفرد في الوحدات اإلدارية الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة الت
ويكون من المقبول كذلك إذا كانت البيانات غير المالية حول المدخالت الخاصة بكل برنامج مرتبة حسب  (الوزارات واإلدارات والوكاالت) لعام الموازنة على األقل.

اإلدارية أو لكل تيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له بيانات غير مالية حول المدخالت لكل الوحدات الخ الوظائف.
ذا تم توفير بيانات غير مالية حول تسري اإلجابة بالخيار "ج" إ الوظائف، ولكن ليس لكل برنامج مفرد (أو حتى ألي برامج) في تلك الوحدات اإلدارية أو الوظائف.

  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم بيانات غير مالية حول المدخالت. المدخالت لبعض البرامج و / أو بعض الوحدات اإلدارية أو بعض الوظائف.
 

النتائج (فيما يتعلق المخرجات أو النتائج) خالل عام الموازنة على  ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة بيانات غير مالية حول .50
  األقل؟

 
 نعم، يتم توفير بيانات غير مالية حول النتائج لكل برنامج في كل الوحدات اإلدارية (أو الوظائف). .أ

 البرامج (أو أي منھا).نعم، يتم توفير بيانات غير مالية حول النتائج لكل الوحدات اإلدارية (أو الوظائف)، ولكن ليس لكل  .ب

 نعم، يتم توفير بيانات غير مالية حول النتائج لبعض البرامج و / أو بعض الوحدات اإلدارية (أو الوظائف). .ج

 ال، ال يتم تقديم بيانات غير مالية حول النتائج. .د

 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
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يمكن أن تشتمل البيانات غير المالية حول النتائج على بيانات حول المخرجات والنتائج،   الية حول النتائج لعام الموازنة.عن إتاحة البيانات غير الم 50يستفسر السؤال 
   ).49وليس حول المدخالت (والتي يتم التعامل معھا في السؤال 

 
له بيانات غير مالية حول النتائج لكل برنامج مفرد في الوحدات اإلدارية (الوزارات  الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة

 ويكون من المقبول كذلك إذا كانت البيانات غير المالية حول النتائج الخاصة بكل برنامج مرتبة حسب التصنيف الوظيفي.  واإلدارات والوكاالت) لعام الموازنة على األقل.
صنيفات الوظيفية، جب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له بيانات غير مالية حول النتائج لكل الوحدات اإلدارية أو لكل التالختيار الخيار "ب"، ي

فير بيانات غير مالية حول النتائج لبعض تسري اإلجابة بالخيار "ج" إذا تم تو ولكن ليس لكل برنامج مفرد (أو حتى ألي برامج) في تلك الوحدات اإلدارية أو الوظائف.
  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم بيانات غير مالية حول النتائج. البرامج و / أو بعض الوحدات اإلدارية أو بعض الوظائف.

 
  ي وثائق داعمة للموازنة؟ھل تم تعيين أھداف األداء للبيانات غير المالية حول النتائج في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أ. 51

 
 نعم، يتم تعيين أھداف األداء لكل البيانات غير المالية حول النتائج. .أ
 نعم، يتم تعيين أھداف األداء ألغلب البيانات غير المالية حول النتائج. .ب
 نعم، يتم تعيين أھداف األداء لبعض البيانات غير المالية حول النتائج. .ج
 للبيانات غير المالية حول النتائج، أو أن الموازنة ال تقدم بيانات غير مالية حول النتائج.ال، ال يتم تعيين أھداف األداء  .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

الموضحة في الموازنة، والتي تم  ويسري السؤال على النتائج غير المالية عن تعيين أھداف األداء للبيانات غير المالية حول النتائج لعام الموازنة. 51يستفسر السؤال 
  .50تحديدھا ألغراض السؤال 

 
ول النتائج الموضحة في الموازنة لعام الختيار الخيار "أ"، يجب أن يعين مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له أھداف األداء لكل البيانات غير المالية ح

"، يجب أن يعين مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له أھداف األداء ألغلبية (وليس كل) البيانات غير المالية حول الختيار الخيار "ب الموازنة على األقل.
خيار "د" إذا لم يتم تعيين ويسري ال يسري الخيار "ج" عندما يتم تعيين أھداف األداء على أقل من نصف البيانات غير المالية حول النتائج. النتائج الموضحة في الموازنة.

  أھداف األداء للبيانات غير المالية حول النتائج والموضحة في الموازنة، أو أن الموازنة ال تقدم نتائج غير مالية.
 

الية) التي تھدف إلى توفير الفائدة للفئات . ھل يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو أي وثائق داعمة للموازنة تقديرات للسياسات (المقترحات الجديدة والسياسات الح52
  في عام الموازنة على األقل؟ الدولةاألكثر حرماًنا في 

 
 ، باإلضافة إلى نقاش سردي.الدولةنعم، يتم تقديم تقديرات لكل السياسات التي تھدف إلى توفير الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في  .أ
 ، إال أنه ال يتم تضمين نقاش سردي.الدولةتھدف إلى توفير الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في نعم، يتم تقديم تقديرات لكل السياسات التي  .ب
  .الدولةنعم، يتم تقديم تقديرات لبعض وليس كل السياسات التي تھدف إلى توفير الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في  .ج
 .الدولةللفئات األكثر حرماًنا في  ال، ال يتم تقديم تقديرات للسياسات التي تھدف إلى توفير الفائدة .د
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 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
ويھدف ھذا السؤال فقط إلى  يسأل عما إذا كانت الموازنة تسلط الضوء على السياسات، سواء الجديدة أو القائمة، والتي تعود بالنفع على أفقر شرائح المجتمع. 52السؤال 

بيل تعالج االحتياجات الفورية للفقراء مباشرة، مثلما يحدث من خالل برامج المساعدة النقدية أو توفير السكن، وليس بشكل غير مباشر، على س تقييم تلك البرامج التي
  .إن ھذه المعلومات ذات أھمية خاصة ألولئك الذين يسعون إلى تعزيز التزام الحكومة بجھود مكافحة الفقر المثال، من خالل دفاع وطني أقوى.

 
دف إلى توفير الفائدة للفئات األكثر الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الوثائق الداعمة له التقديرات التي تغطي كل السياسات التي تھ

إذا لم يتم تضمين النقاش السردي، إال أنه يتم تقديم كل السياسات التي يمكن اختيار الخيار "ب"  حرماًنا باإلضافة إلى نقاش سردي لھذه السياسات لعام الموازنة على األقل.
يمكن اختيار الخيار "ج" إذا كان المعروض يشتمل على تقديرات تغطي بعض، وليس كل، السياسات التي تھدف إلى توفير  تھدف إلى توفير الفائدة للفئات األكثر حرماًنا.

يمكن اختيار الخيار "د"  إذا لم تكن ھناك تقديرات للسياسات التي  ظر عما إذا كان المعروض يشتمل كذلك على مناقشة سردية أم ال).الفائدة للفئات األكثر حرماًنا (بغض الن
    .الدولةتھدف إلى توفير الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في 

 
لموازنة للسلطة التنفيذية للجماھير (أي، الوثيقة التي تحدد الجداول الزمنية لقيام الكيانات بإعالن جدولھا الزمني فيما يتعلق بتكوين مقترح ا التنفيذيةھل تقوم السلطة . 53

إلى وزارة المالية أو أي وكالة حكومية مركزية مسؤولة عن األمور الخاصة بتنسيق تكوين  الدولةالحكومية بتقديم الوثائق، مثل الوزارات أو الحكومات الفرعية في 
  الموازنة)؟

 
 م إصدار جدول زمني تفصيلي للجماھير.نعم، يت .أ
 نعم، يتم إصدار جدول زمني للجماھير، إال أنه يتم استثناء بعض التفاصيل. .ب
 نعم، يتم إصدار جدول زمني للجماھير، إال أنه يفتقر إلى بعض التفاصيل الھامة. .ج
 ال، ال يتم إصدار جدول زمني للجماھير. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  دات:اإلرشا

والجدول الزمني الداخلي مھم بشكل خاص إلدارة السلطة التنفيذية لعملية إعداد الموازنة، وذلك للتأكد من أنھا تضع في  عن الجداول الزمنية للموازنة. 53يسأل السؤال 
لتقديم من الكيانات الحكومية األخرى، مثل الوزارات أو فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدد الجدول الزمني مواعيد ا اعتبارھا وجھات نظر مختلف اإلدارات والھيئات.

وبالتالي يكون المجتمع المدني على  إلى وزارة المالية أو أي وكالة حكومية مركزية مسؤولة عن األمور الخاصة بتنسيق تكوين الموازنة. الدولةالحكومات الفرعية في 
  نة، وعندما تظھر الفرص لمشاركة السلطة التنفيذية، من الضروري أن يتاح ھذا الجدول الزمني للجماھير.دراية بالخطوات المتنوعة المضمنة في عملية تكوين المواز

 
تسري اإلجابة "ب" في حالة إتاحة الجدول الزمني للجماھير،  الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تقوم السلطة التنفيذية بتجھيز جدول زمني مفصل للموازنة وإصداره للجماھير.

تسري اإلجابة "ج" في حالة إتاحة الجدول الزمني للجماھير، إال أنه يتم استثناء الكثير من التفاصيل الھامة، مما يقلل من قيمته  ه ال يتم تضمين بعض التفاصيل به.إال أن
  يسري الخيار "د" إذا لم تتم إتاحة الجدول الزمني للجماھير. بالنسبة ألولئك خارج الحكومة.
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  شمولية وثائق الموازنة الرئيسية األخرىالقسم الثالث:
 
 

  مقدمة:
وتبلغ  في شأن وثائق الموازنة السبعة الرئيسية التي يتم إنتاجھا أثناء المراحل األربع لعملية وضع الموازنة. استبيان الموازنة المفتوحةتنظر الفئة الثانية الواسعة لألسئلة في 

وخالل ھذه المراحل يتم تحديد أولويات الموازنة، وبالتالي يعد احتمال المساعدة في تشكيل  ذروتيھما في الموازنة عند إقرارھا. -قرار الصياغة واإل -أول مرحلتين 
وھذه المراحل األخيرة مھمة  وازنة.بعد إقرار الم - التنفيذ والتقارير النھائية / عمليات المراجعة  -- وتقع المرحلتان األخريان  الموازنة أمًرا مفتوًحا أمام المجتمع المدني.

وتساعد ھذه  ة كما ھو مخطط لھا.ألنه يتم إخراج معلومات أساسية والتي تشير إلى مدى االلتزام باالتفاقات التي تمت في وضع أولويات الموازنة، وتوفير الخدمات المطلوب
  مقبلة.مناقشة الموازنات الأمام مسئوليتھا، وإثراء الحكومة  وضعالمعلومات على 

 
البيان التمھيدي للموازنة، والموازنة التي تم إقرارھا،  والقسم الثالث مقسم إلى سبع فئات فرعية، حيث يطرح مجموعة من األسئلة لكل وثيقة من وثائق الموازنة التالية:

  وموازنة المواطنين، وتقارير العام، ومراجعة منتصف العام، وتقرير نھاية العام، وتقرير المراجعة.
 
 

  البيان التمھيدي للموازنة
 

للسلطة التنفيذية لعام الموازنة القادم،  البيان التمھيدي للموازنة، والذي يشار إليه في بعض األحيان باسم التقرير التمھيدي للموازنة، يمثل خطط السياسة االقتصادية والمالية
ويعكس البيان التمھيدي للموازنة أوج مرحلة التخطيط االستراتيجي  نة األكثر تفصيالً للسلطة التنفيذية.وھو يساعد على تشجيع النقاش على الموازنة قبل تقديم مقترح المواز

جمالي مبالغ النفقات واإليرادات لعملية وضع الموازنة، حيث تربط السلطة التنفيذية على نطاق واسع أھداف سياستھا مع الموارد المتاحة في اإلطار المالي للموازنة، أي إ
الواسعة  المعاييرومن خالل وضع  الالزمة لمقترح الموازنة قبل أن يتم اتخاذ قرارات التمويل المفصلة للبرنامج. المعاييروتحدد ھذه العملية  دين لعام الموازنة القادم.وال

أن يقترن البيان التمھيدي للموازنة كذلك بإطار عمل نفقات  كما يمكن للموازنة، يمكن أن يساعد البيان على خلق التوقعات المناسبة لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية.
  متوسط المدى، يھدف إلى الربط بين السياسات والتخطيط ووضع الموازنة على مدار فترة تشتمل على عدة أعوام.

 
الموازنة عليھا، سياسات وأولويات اإليرادات والنفقات توقعات االقتصاد الكلي التي تقوم  توصي أفضل الممارسات بأن يشتمل البيان التمھيدي للموازنة على ما يلي:

  الرئيسية التي توجه تطوير التقديرات التفصيلية للموازنة التالية، وتوقعات اإليرادات والنفقات متعددة األعوام.
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ولكي يتم اعتبار البيان  مھيدي للموازنة المتاح للجماھير.)، ينبغي على الباحثين استخالص إجاباتھم من البيان الت58إلى  54وألغراض اإلجابة على األسئلة التالية (
يم مقترح الموازنة للسلطة التمھيدي للموازنة متوفًرا للجمھور حسب منھجية مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من طرح ذلك البيان للجماھير قبل شھر على األقل من تقد

إذا لم يكن البيان التمھيدي للموازنة يعتبر متاًحا للجمھور،  : متى تتاح وثائق الموازنة الرئيسية للجمھور.)3جدول رقم في ال 1(انظر القسم  التنفيذية إلى السلطة التشريعية.
 بيان التمھيدي للموازنة.سئلة المتعلقة بالوفًقا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، فإنه ال يتم اعتبار أن ھذا البيان متاًحا للجماھير، وبالتالي، يجب اختيار الخيار "د" لكل األ

 
 
 

  . ھل يقدم البيان التمھيدي للموازنة معلومات حول توقعات االقتصاد الكلي تقوم عليھا توقعات الموازنة؟54
 

نمو الفعلي في إجمالي ) االسمي ومعدل التضخم والGDP(يجب أن تتضمن المعلومات األساسية مناقشة للتطلعات االقتصادية مع تقديرات مستوى إجمالي الناتج المحلي (
  الناتج المحلي ومعدالت الفائدة).

 
  نعم، يتم تقديم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسية لتطلعات االقتصاد الكلي. .أ
 نعم، يتم تقديم المعلومات األساسية لتطلعات االقتصاد الكلي. .ب
 ة.نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسي .ج
 ال، ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة بتطلعات االقتصاد الكلي. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
على البيان التمھيدي للموازنة، حيث يستفسر عما إذا كانت المعلومات "األساسية" المتعلقة باالفتراضات  تؤثراالقتصاد الكلي التي  توقعاتعلى  54يركز السؤال 

  االقتصادية باإلضافة إلى تقديرات لما يلي: للتوقعاتوھذه المكونات األساسية تشتمل على نقاش  االقتصادية قد تم تقديمھا أم ال.
 ) مستوى إجمالي الناتج المحليGDP؛( 
 ومعدل التضخم؛ 
 ) ونمو إجمالي الناتج المحليGDPالحقيقي؛ ( 
 .ومعدالت الفائدة 

 
معدالت الفائدة قصيرة  االقتصادية، بما في ذلك، على سبيل المثال: بالتوقعاتسية، توفر بعض الحكومات كذلك معلومات إضافية فيما يتعلق وبما يتجاوز ھذه العناصر األسا

كوين نمو إجمالي ف، وتالمدى وبعيدة المدى، ومعدل التوظيف والبطالة، وُمخفض إجمالي الناتج المحلي، وسعر النفط والسلع األخرى، والحساب الحالي، ومعدل الصر
  الناتج المحلي.

 
االقتصاد الكلي باإلضافة إلى بعض المعلومات اإلضافية التي تتجاوز  بتوقعاتالختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم البيان التمھيدي للموازنة كل المعلومات األساسية المتعلقة 

تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم بعض المعلومات  للموازنة كل المكونات األساسية المذكورة أعاله. الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم البيان التمھيدي العناصر األساسية.
  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم معلومات متعلقة باالقتصاد الكلي. االقتصاد الكلي، في حين ال يتم تضمين بعض المعلومات األساسية. بتوقعاتالمتعلقة 
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 البيان التمھيدي للموازنة معلومات حول سياسات وأولويات اإلنفاق للحكومة والتي توجه تطوير التقديرات التفصيلية للموازنة التالية؟. ھل يقدم 55
 

  (يجب أن تشتمل المعلومات األساسية على نقاش حول سياسات وأولويات النفقات، باإلضافة إلى تقدير إلجمالي النفقات).
 

  مات التي تتجاوز العناصر األساسية لسياسات وأولويات اإلنفاق الحكومي.نعم، يتم تقديم المعلو .أ
 نعم، يتم تقديم المعلومات األساسية لسياسات وأولويات اإلنفاق الحكومي. .ب
 نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسية. .ج
 اإلنفاق الحكومي.، ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة بسياسات وأولويات ال .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

لسياسات قد تم على سياسات وأولويات اإلنفاق الحكومي في البيان التمھيدي للموازنة، حيث يستفسر عما إذا كانت المعلومات "األساسية" المتعلقة بھذه ا 55يركز السؤال 
  اسية على ما يلي:وتشمل ھذه المكونات األس  تقديمھا أم ال.

 ،مناقشة حول سياسات وأولويات اإلنفاق  
 .وتقدير إلجمالي النفقات 

 
العادة في الموازنة ذاتھا)،  بالرغم أنه من غير المرجح أن يشتمل البيان التمھيدي للموازنة على مقترحات برمجية مفصلة (حيث يتم تقديم تلك المعلومات التفصيلية في

ويمكن أن يشتمل البيان  ولويات السياسة واسعة النطاق باإلضافة إلى توقع بإجمالي النفقات المقترنة بھذه السياسات لعام الموازنة على األقل.ينبغي أن يشمل مناقشة أل
لتصنيف اإلداري واالقتصادي التمھيدي للموازنة على بعض التفاصيل، على سبيل المثال، التقديرات التي يتم توفيرھا من خالل أي من تصنيفات النفقات الثالثة، حسب ا

  والوظيفي.
 

الموازنة القادم باإلضافة إلى بعض  الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم البيان التمھيدي للموازنة كل المعلومات األساسية المتعلقة بسياسات وأولويات اإلنفاق الحكومي لعام
يار "ب"، يجب أن يقدم البيان التمھيدي للموازنة كل المكونات األساسية المذكورة أعاله لعام الموازنة الختيار الخ المعلومات اإلضافية التي تتجاوز العناصر األساسية.

يسري الخيار  ساسية.تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم بعض المعلومات المتعلقة بسياسات وأولويات اإلنفاق الحكومي، في حين ال يتم تضمين بعض المعلومات األ القادم.
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  الة عدم تقديم أي معلومات تتعلق بسياسات وأولويات اإلنفاق الحكومي."د" في ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التالية؟ ھل يقدم البيان التمھيدي للموازنة معلومات حول سياسات وأولويات اإليرادات الحكومية والتي توجه تطوير التقديرات التفصيلية للموازنة .56
 

   حول سياسات وأولويات اإليرادات، باإلضافة إلى تقدير إلجمالي اإليرادات). (يجب أن تشتمل المعلومات األساسية على نقاش
 

  نعم، يتم تقديم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسية لسياسات وأولويات اإليرادات الحكومية. .أ
 نعم، يتم تقديم المعلومات األساسية لسياسات وأولويات اإليرادات الحكومية. .ب
 ومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسية.نعم، يتم تقديم المعل .ج
 ، ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة بسياسات وأولويات اإليرادات الحكومية.ال .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

فسر عما إذا كانت المعلومات "األساسية" المتعلقة بھذه السياسات قد على سياسات وأولويات اإليرادات الحكومية في البيان التمھيدي للموازنة، حيث يست 56يركز السؤال 
  وتشمل ھذه المكونات األساسية على ما يلي: تم تقديمھا أم ال.

 ،مناقشة حول سياسات وأولويات اإليرادات  
 .وتقدير إلجمالي اإليرادات 

 
حات مفصلة حول اإليرادات، ينبغي أن يشمل مناقشة ألولويات السياسة واسعة النطاق باإلضافة بالرغم أنه من غير المرجح أن يشتمل البيان التمھيدي للموازنة على مقتر

كما يمكن أن يشتمل البيان التمھيدي للموازنة كذلك على بعض التفاصيل اإلضافية، على  إلى توقع بإجمالي اإليرادات المقترنة بھذه السياسات لعام الموازنة على األقل.
المضافة أو  ديرات التي يتم توفيرھا من خالل فئة اإليرادات، سواء الضريبية أو غير الضريبية، أو بعض مصادر اإليرادات المفردة، مثل ضريبة القيمةسبيل المثال، التق

 ضريبة الدخل.
 

اإليرادات الحكومية لعام الموازنة القادم باإلضافة إلى بعض الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم البيان التمھيدي للموازنة كل المعلومات األساسية المتعلقة بسياسات وأولويات 
الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم البيان التمھيدي للموازنة كل المكونات األساسية المذكورة أعاله لعام الموازنة  المعلومات اإلضافية التي تتجاوز العناصر األساسية.
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يسري  المعلومات المتعلقة بسياسات وأولويات اإليرادات الحكومية، في حين ال يتم تضمين بعض المعلومات األساسية.تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم بعض  القادم.
  الخيار "د" في حالة عدم تقديم أي معلومات تتعلق بسياسات وأولويات اإليرادات الحكومية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلغ صافي االقتراض المطلوب أثناء عام الموازنة، وإجمالي الدين المعلق  علق باالقتراض والدين الحكوميين:. ھل يقدم البيان التمھيدي للموازنة ثالثة تقديرات فيما يت57
  في نھاية عام الموازنة، ومدفوعات الفوائد للدين في عام الموازنة؟

 
  نعم، يتم تقديم التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين. .أ
  من التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين.نعم، يتم تقديم اثنين  .ب
 نعم، يتم تقديم تقدير من التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين. .ج
 ال، يتم تقديم أي تقدير من التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  رشادات:اإل

  عما إذا كان البيان التمھيدي للموازنة يشتمل على ثالثة تقديرات رئيسية فيما يتعلق باالقتراض والدين: 57يستفسر السؤال 
  مقدار صافي االقتراض الجديد المطلوب في عام

  الموازنة القادم،
  وإجمالي أعباء الديون الملقاة على عاتق الحكومة

  وازنة القادم،المركزية عند نھاية عام الم
  ومدفوعات الفوائد على الديون المعلقة لعام الموازنة

  القادم.
 

(الدين المحلي) أو من  الدولةويمكن أن تقترض الحكومة من األفراد ومن البنوك والشركات الموجودة داخل  الدين ھو المبالغ المالية المتراكمة التي تقترضھا الحكومة.
ويكون الدين الخارجي في الغالب مملوًكا للبنوك التجارية الخاصة أو للحكومات األخرى أو للمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك  الخارجي).(الدين  الدولة جالدائنين خار

  الدولي وصندوق النقد الدولي.
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يضيف صافي  ل نفقات الموازنة التي تتجاوز اإليرادات المتاحة.يشير صافي االقتراض الجديد إلى المبالغ المالية اإلضافية للقروض الجديدة المطلوبة لعام الموازنة لتموي
وھو يختلف عن إجمالي الديون، والتي تشتمل كذلك على القروض الالزمة لسداد الديون الحالية التي تصبح مستحقة أثناء عام  االقتراض الجديد إلى الديون التراكمية.

   (أو ترحيله) إلى إجمالي الديون التراكمية.الموازنة؛ وال تتم إضافة الدين الذي يتم استبداله 
 

فوعات بشكل منتظم من أجل ويتم دفع مدفوعات الفوائد الناجمة عن الدين (أو تكاليف خدمة الدين) بشكل نموذجي على فترات فاصلة منتظمة، ويجب أن يتم دفع ھذه المد
ت الفوائد منفصلة عن مدفوعات الدين األساسي، والتي ال يتم دفعھا إال عندما يصبح الدين مستحًقا وتكون مدفوعا تجنب التأخر في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالدين.

 وحينھا يجب أن يتم دفعه كله بالكامل.
 

ختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم البيان ال الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم البيان التمھيدي للموازنة كل التقديرات الثالثة لالقتراض والدين لعام الموازنة القادم على األقل.
يسري الخيار "د" عند عدم  الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم البيان التمھيدي للموازنة تقدير واحد من التقديرات الثالثة. التمھيدي للموازنة تقديرين من التقديرات الثالثة.

  ازنة.تقديم معلومات حول االقتراض والدين في البيان التمھيدي للمو
 
 
 
 
 
 
 

 ھل يقدم البيان التمھيدي للموازنة تقديرات إلجمالي النفقات لفترة متعددة األعوام (على األقل عامين بعد عام الموازنة) أم ال؟ .58
 

 نعم، يتم تقديم تقديرات متعددة األعوام للنفقات. .أ
 ال، ال يتم تقديم تقديرات متعددة األعوام للنفقات. .ب
 اء التعليق).ال ينطبق / أخرى (الرج .ج
 

  اإلرشادات:
  عن تقديرات النفقات متعددة األعوام في البيان التمھيدي للموازنة. 58يستفسر السؤال 

 
ھا يمكن أن يجب أن تكون التقديرات متعلقة بإجمالي النفقات على األقل، إال أن الختيار الخيار "أ"، يجب أن يتم تقديم تقديرات النفقات لعامين على األقل بعد عام الموازنة.

 تشتمل على المزيد من التفاصيل عن مجرد اإلجمالي الُمجمع.
 
 

  الموازنة المقررة
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ُتقر السلطة التشريعية عادة شكالً ما من أشكال الموازنة أو االعتمادات المالية، وغالًبا ما يطلق على ذلك اسم الموازنة  ،بعد مناقشة الموازنة المقترحة للسلطة التنفيذية
وبمعنى آخر، تعد بمثابة نقطة االنطالق لمراقبة مرحلة التنفيذ  وتوفر الموازنة المقررة الحد األدنى من المعلومات ألي تحليالت يتم تنفيذھا أثناء العام المالي. المقررة.
وتتزايد  ينبغي أن يتم تقييم محتويات الوثيقتين كل على حدة. وفي بعض الدول، يختلف مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية اختالًفا كبيًرا عن الموازنة المقررة، لذلك للموازنة.

وتسمح الموازنة المقررة للشخص بمقارنة ما تم اقتراحه من خالل السلطة التنفيذية بما قامت السلطة  أھمية الموازنة المقررة عندما تختلف عن مقترح الموازنة بشكل كبير.
  التشريعية بتمريره في شكل قانون.

 
والعتبارھا متوفرة للجمھور حسب  )، ينبغي على الباحثين استخالص إجاباتھم من الموازنة المقررة المتاحة للجماھير.63إلى  59إلجابة على األسئلة التالية (وألغراض ا

في الجدول  1(انظر القسم  السلطة التشريعية. منھجية مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من طرح الموازنة المفتوحة للعامة في غضون ثالثة أشھر من اعتماد الموازنة من قبل
إذا لم يكن يتم اعتبار أن الموازنة المقررة متاحة للجمھور، وفًقا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، فإنه ال يتم اعتبارھا  : متى تتاح وثائق الموازنة الرئيسية للجمھور.)3رقم 

 لكل األسئلة المتعلقة بالموازنة التمھيدية.متاحة للجماھير، وبالتالي، يجب اختيار الخيار "د" 
 

  يرجى مالحظة أن األسئلة التالية تقيم شمولية الموازنة المقررة، وليس مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية.
 
 
 
 
 
 
 

  صادي والوظيفي)؟ھل تقدم الموازنة المقررة تقديرات للنفقات حسب أي من تصنيفات النفقات الثالثة (حسب التصنيف اإلداري واالقت .59
 

 نعم، تقدم الموازنة المقررة تقديرات النفقات حسب تصنيفات النفقات الثالثة كلھا (حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي والوظيفي). .أ
 نعم، تقدم الموازنة المقررة تقديرات النفقات حسب تصنيفين من تصنيفات النفقات الثالثة. .ب
 نفقات حسب تصنيف واحد من تصنيفات النفقات الثالثة.نعم، تقدم الموازنة المقررة تقديرات ال .ج
 ال، ال تقدم الموازنة المقررة تقديرات النفقات حسب أي تصنيف من تصنيفات النفقات. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

أي من تصنيفات النفقات الثالثة، حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي عما إذا كان يتم تقديم تقديرات النفقات في الموازنة المقررة حسب  59يستفسر السؤال رقم 
تشير الوحدة اإلدارية إلى من ينفق األموال،  كل تصنيف من ھذه التصنيفات يجيب على سؤال مختلف: أعاله. 5إلى  1والوظيفي، والتي تم التعرض لھا في األسئلة من 

على عكس التصنيف حسب   موال من أجله، ويعرض التصنيف االقتصادي األشياء التي يتم إنفاق األموال عليھا.ويوضح التصنيف الوظيفي الغرض الذي يتم إنفاق األ
وتسھل  نب المؤسسات الدولية.الوحدة اإلدارية، والذي يميل إلى أن يكون فريًدا لكل دولة، تم وضع وتوحيد التصنيفات الوظيفية واالقتصادية لموازنات الحكومات من جا

  ات بين الدول من خالل االلتزام بھذه المعايير للتصنيف الدولي.المقارن
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الختيار الخيار "ب"، يجب أن يتم تقديم تقديرات النفقات حسب  الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تقدم الموازنة المقررة تقديرات النفقات حسب كل تصنيفات النفقات الثالثة.

ويسري الخيار "د" إذا لم يكن يتم تقديم تقديرات  ر "ج" إذا كانت تقديرات النفقات يتم تقديمھا حسب أحد التصنيفات الثالثة.ويسري الخيا اثنين من التصنيفات الثالثة.
  النفقات حسب أي من التصنيفات الثالثة.

 
 

 ھل تقدم الموازنة المقررة تقديرات النفقات للبرامج المفردة؟ .60
 

  برامج تمثل كل النفقات.نعم، تقدم الموازنة المقررة تقديرات لل .أ
 نعم، تقدم الموازنة المقررة تقديرات للبرامج تمثل ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا. .ب
 نعم، تقدم الموازنة المقررة تقديرات للبرامج تمثل أقل من ثلثي النفقات. .ج
 ال، ال تقدم الموازنة المقررة تقديرات النفقات حسب البرنامج. .د
 اء التعليق).ال ينطبق / أخرى (الرج .ه
 

  اإلرشادات:
وال يوجد تعريف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى يمكن أن يختلف من دولة إلى   عما إذا كان يتم تقديم تقديرات النفقات حسب البرامج أم ال. 60يستفسر السؤال 

بالرجوع إلى أي مستوى للتفصيل أدنى الوحدة اإلدارية، مثل وزارة أو ومع ذلك، ألغراض اإلجابة على االستبيان، ينبغي على الباحثين فھم مصطلح "برنامج"  أخرى.
  إدارة.

 
(عادة ما يتم ترميز ھذه  .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحيانا يشار لتفصيل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسية:

  ية، باتباع خريطة حسابات الموازنة، بحيث يمكن تنظيمھا حسب التصنيف اإلداري والوظيفي).البيانات في قاعدة بيانات اإلدارة المال
 

الختيار اإلجابة "ب"، يجب أن تقدم الموازنة المقررة تقديرات  الختيار الخيار "أ"، يجب أن تقدم الموازنة المقررة كل البرامج، بما يمثل كل النفقات في عام الموازنة.
يسري  يسري الخيار "ج" إذا كانت الموازنة المقررة تقدم البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات. التي تمثل مًعا ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا.للبرامج المفردة 

  الخيار "د" إذا لم يتم تقديم النفقات حسب البرنامج في الموازنة المقررة.
 

  دات حسب الفئة (على سبيل المثال، اإليرادات الضريبية وغير الضريبية)؟. ھل تقدم الموازنة المقررة تقديرات اإليرا61
 

 نعم، تقدم الموازنة المقررة تقديرات لإليرادات حسب الفئة. .أ
 ال، ال تقدم الموازنة المقررة تقديرات اإليرادات حسب الفئة. .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج

 
 اإلرشادات:
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يتم تقديم تقديرات اإليرادات في الموازنة المقررة حسب "الفئة"، أي، ھل يتم عرض المصادر الضريبية وغير الضريبية لإليرادات بشكل  عما إذا كان 61يستفسر السؤال 
 منفصل أم ال.

 
  الختيار الخيار "أ"، يجب أن تقدم الموازنة المقررة تقديرات لإليرادات حسب الفئة.

 
  مفردة لإليرادات؟ھل تقدم الموازنة المقررة المصادر ال. 62

 
 نعم، تقدم الموازنة المقررة المصادر المفردة لإليرادات لكل اإليرادات. .أ
  نعم، تقدم الموازنة المقررة المصادر المفردة لإليرادات التي تمثل على األقل ثلثي، وليس كل، اإليرادات. .ب
  ثلثي اإليرادات كلھا.نعم، تقدم الموازنة المقررة المصادر المفردة لإليرادات التي تمثل أقل من  .ج
 ال، ال تقدم الموازنة المقررة المصادر المفردة لإليرادات. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

  ضريبية.يسري ھذا السؤال على اإليرادات الضريبية وغير ال عما إذا كان يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات في الموازنة المقررة. 62يستفسر السؤال 
 

الختيار الخيار "ب"، يجب أن تقدم الموازنة المقررة المصادر المفردة لإليرادات التي  الختيار الخيار "أ"، يجب أن تقدم الموازنة المقررة كل المصادر المفردة لإليرادات.
يسري  قدم المصادر المفردة لإليرادات التي تمثل أقل من ثلثي اإليرادات.يسري الخيار "ج" إذا كانت الموازنة المقررة ت تمثل مًعا ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا.

  الخيار "د" إذا لم يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات.
جمالي الدين المعلق في نھاية مبلغ صافي االقتراض المطلوب أثناء عام الموازنة، وإ ھل تقدم الموازنة المقررة ثالثة تقديرات فيما يتعلق باالقتراض والدين الحكوميين: .63

  عام الموازنة، ومدفوعات الفوائد للدين في عام الموازنة؟
 

  نعم، يتم تقديم التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين. .أ
  نعم، يتم تقديم اثنين من التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين. .ب
 ن التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين.نعم، يتم تقديم تقدير م .ج
 ال، يتم تقديم أي تقدير من التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

  عن ثالثة تقديرات رئيسية تتعلق باالقتراض والدين: 63يستفسر السؤال 
  صافي االقتراض الجديد المطلوب أثناء عام مقدار

 الموازنة،
 وإجمالي الدين المعلق في نھاية عام الموازنة؛ 
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 .ومدفوعات الفوائد على الديون المعلقة لعام الموازنة  
 

(الدين المحلي) أو من  الدولةالموجودة داخل  ويمكن أن تقترض الحكومة من األفراد ومن البنوك والشركات الدين ھو المبالغ المالية المتراكمة التي تقترضھا الحكومة.
ويكون الدين الخارجي في الغالب مملوًكا للبنوك التجارية الخاصة أو للحكومات األخرى أو للمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك  (الدين الخارجي). الدولة جالدائنين خار

  الدولي وصندوق النقد الدولي.
 

يضيف صافي  لى المبالغ المالية اإلضافية للقروض الجديدة المطلوبة لعام الموازنة لتمويل نفقات الموازنة التي تتجاوز اإليرادات المتاحة.يشير صافي االقتراض الجديد إ
تصبح مستحقة أثناء عام  وھو يختلف عن إجمالي الديون، والتي تشتمل كذلك على القروض الالزمة لسداد الديون الحالية التي االقتراض الجديد إلى الديون التراكمية.

    الموازنة؛ وال تتم إضافة الدين الذي يتم استبداله (أو ترحيله) إلى إجمالي الديون التراكمية.
 

من أجل  فوعات بشكل منتظمويتم دفع مدفوعات الفوائد الناجمة عن الدين (أو تكاليف خدمة الدين) بشكل نموذجي على فترات فاصلة منتظمة، ويجب أن يتم دفع ھذه المد
وتكون مدفوعات الفوائد منفصلة عن مدفوعات الدين األساسي، والتي ال يتم دفعھا إال عندما يصبح الدين مستحًقا  تجنب التأخر في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالدين.

  وحينھا يجب أن يتم دفعه كله بالكامل.
 

 الختيار الخيار "ب"، يجب أن تقدم الموازنة المقررة تقديرين من التقديرات الثالثة. االقتراض والدين الثالثة. الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تقدم الموازنة المقررة تقديرات
 يسري الخيار "د" عند عدم تقديم معلومات حول االقتراض والدين في الموازنة الختيار الخيار "ج"، يجب أن تقدم الموازنة المقررة تقدير واحد من التقديرات الثالثة.

  المقررة.
 
 
 
 
 
 
 

  موازنة المواطنين
 

يمكن لھذا النوع من طرق العرض الشھيرة لمعلومات الموازنة أن يتخذ أشكاالً  تنظر األسئلة التالية في الممارسات الجيدة الناشئة بشأن صياغة ونشر موازنة المواطنين.
وموازنة المواطنين عبارة عن ملخص مبسط  جانب شريحة كبيرة من السكان قدر اإلمكان.كثيرة، ولكن سمته المميزة ھي أنه يتم تصميمه ليصل ويكون مفھوًما من 

ويعمل إنتاج الحكومة لموازنة المواطنين على إضفاء الطابع المؤسسي  ويتم تشجيع الحكومات بشدة على إصدار مثل تلك التقارير. للموازنة، تم تصميمه لتسھيل النقاش.
  اساتھا بطريقة يمكن فھمھا والوصول إليھا من قبل الجماھير.على التزام الحكومة بتقديم سي

 
يمكن أن تكون موازنة المواطنين  )، ينبغي على الباحثين استخالص إجاباتھم من موازنة المواطنين المتاحة للجماھير.67إلى  64وألغراض اإلجابة على األسئلة التالية (

ولكي يتم اعتبار موازنة المواطنين متوفرة للجمھور حسب منھجية مسح الموازنة المفتوحة، ال  ذية أو من الموازنة المقررة.إصداًرا مبسًطا من مقترح الموازنة للسلطة التنفي
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ازنة التي تتعلق بھا ًدا على وثيقة الموبد من طرح تلك الموازنة في نفس وقت تقديم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة "المتاح (المتاحة) للجمھور" (اعتما
إذا لم يكن يتم اعتبار أن موازنة المواطنين متاحة للجمھور، وفًقا  : متى تتاح وثائق الموازنة الرئيسية للجمھور.)3في الجدول رقم  1(انظر القسم  موازنة المواطنين).

  ب اختيار الخيار "د" لكل األسئلة المتعلقة بموازنة المواطنين.لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، فإنه ال يتم اعتبارھا متاحة للجماھير، وبالتالي، يج
 

   ما ھي المعلومات التي يتم توفيرھا في موازنة المواطنين؟. 64
 

تعتمد عليھا الموازنة كلي التي (يجب أن تشتمل المعلومات األساسية على إجماليات النفقات واإليرادات، ومبادرات السياسات الرئيسية في الموازنة، وتوقعات االقتصاد ال
  ومعلومات االتصال لمتابعة المواطنين.)

 
 توفر موازنة المواطنين معلومات تتجاوز العناصر األساسية. .أ
 توفر موازنة المواطنين المعلومات األساسية. .ب
 توفر موازنة المواطنين المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسية. .ج
 ن.لم يتم نشر موازنة المواطني .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

  وتشمل ھذه المكونات األساسية على ما يلي: على محتويات موازنة المواطنين، حيث يستفسر عما إذا كان يتم تقديم المعلومات "األساسية" أم ال. 64يركز السؤال 
 إجماليات النفقات اإليرادات؛   
 لموازنة؛ومبادرات السياسات الرئيسية في ا 
 وتوقعات االقتصاد الكلي التي تعتمد عليھا الموازنة؛ 
 .معلومات االتصال للمتابعة من خالل المواطنين  

 
اوز المعلومات اإلضافية بما يتجالختيار الخيار "أ"، يجب أن تقدم موازنة المواطنين أو الوثائق الداعمة لھا كل المعلومات األساسية الواردة أعاله باإلضافة إلى بعض 

تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم موازنة المواطنين  الختيار الخيار "ب"، يجب أن تقدم موازنة المواطنين كل المكونات األساسية المذكورة أعاله. العناصر الرئيسية.
 يسري الخيار "د" إذا لم يتم نشر موازنة الموطنين. بعض المعلومات األساسية الواردة أعاله، إال أن ھناك بعض المعلومات األساسية األخرى التي ال يتم تضمينھا.

  كيف يتم نشر موازنة الموطنين للجمھور؟. 65
 

ات وبرامج الراديو يتم نشر موازنة المواطنين على نطاق واسع من خالل مجموعة من ثالثة أدوات ووسائل مناسبة مختلفة على األقل (مثل شبكة اإلنترنت واللوح .أ
 والصحف وما إلى ذلك).

ر تلك الموازنة من يتم نشر موازنة المواطنين من خالل استخدام وسيلتين على األقل، لكن أقل من ثالث وسائل، للنشر، إال أنه ال يتم بذل أي جھود أخرى لنش .ب
 خالل السلطة التشريعية.

 يتم نشر موازنة المواطنين من خالل استخدام وسيلة نشر واحدة فقط. .ج
 ال يتم نشر موازنة المواطنين. .د
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 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
وبالتالي، قد ال تكون  يجب أن تتم إتاحة موازنات الجمھور لمجموعة مختلفة من المتابعين والجماھير.  عن كيفية نشر موازنة الموطنين للجمھور. 65يستفسر السؤال 

   اإلصدارات الورقية أو نشر الوثيقة على اإلنترنت كافًيا.
 

در ممكن من السكان، بما في يار الخيار "أ"، يجب أن تستخدم السلطات التنفيذية ثالثة أنواع مختلفة أو أكثر من أدوات وسائل اإلعالم اإلبداعية للوصول إلى أكبر قالخت
النشر كذلك على المستوى المحلي للغاية، بحيث تكون  وقد يتم ذلك أولئك الذين قد ال يمكنھم الوصول إلى وثائق أو معلومات الموازنة إذا لم يتم استخدام تلك الوسائل.

 فية، وما إلى ذلك).التغطية جغرافية وحسب مجموعات السكان على حد سواء (على سبيل المثال، النساء وكبار السن وذوي الدخل المنخفض والمناطق الحضرية والري
ن من وسائل االتصاالت، على سبيل المثال، نشر موازنة المواطنين على الموقع الرسمي للسلطة يسري الخيار "ب" إذا بذلت جھود نشر كبيرة من خالل مزيج بين وسيلتي

ويسري الخيار "ج" للحاالت التي يتم فيھا نشر موازنة المواطنين من خالل استخدام وسيلة واحدة فقط، مثل نشر الوثيقة  التنفيذية مع توزيع نسخ مطبوعة من ھذه الوثيقة.
  يسري الخيار "د" إذا لم تقم السلطة التنفيذية بنشر موازنة الموطنين.  ي للسلطة التنفيذية أو في برنامج إذاعي أو توزيع نسخ مطبوعة منھا.على الموقع الرسم

 
  ھل قامت السلطة التنفيذية بوضع آليات لتحديد متطلبات الجماھير فيما يتعلق بمعلومات الموازنة قبل نشر موازنة المواطنين؟. 66

 
ھذه اآلليات كما  ، قامت السلطة التنفيذية بوضع آليات لتحديد متطلبات الجماھير فيما يتعلق بمعلومات الموازنة في موازنة المواطنين، ويمكن الوصول إلىنعم .أ

  يشيع استخدامھا بين الجماھير.
موازنة في موازنة المواطنين، وفي حين أن ھذه اآلليات يمكن الوصول نعم، قامت السلطة التنفيذية بوضع آليات لتحديد متطلبات الجماھير فيما يتعلق بمعلومات ال .ب

  إليھا، إال أنه ال يشيع استخدامھا بين الجماھير.
كن الوصول إلى ھذه نعم، قامت السلطة التنفيذية بوضع آليات لتحديد متطلبات الجماھير فيما يتعلق بمعلومات الموازنة في موازنة المواطنين، إال أنه ال يم .ج

  ليات.اآل
  ال، لم تقم السلطة التنفيذية بوضع أي آليات لتحديد متطلبات الجماھير فيما يتعلق بمعلومات الموازنة في موازنة المواطنين. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

وقد يختلف   اھير فيما يتعلق بمعلومات الموازنة قبل نشر موازنة المواطنين.عما إذا كانت السلطة التنفيذية قد قامت بوضع آليات لتحديد متطلبات الجم 66يستفسر السؤال 
للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة،  ما يرغب العامة في التعرف عليه عن تلك المعلومات التي تقوم السلطة التنفيذية بتضمينھا في الوثائق الفنية التي تمثل مقترح الموازنة

ولھذا السبب يتعين على السلطة التنفيذية  ن تكون ھناك منظورات مختلفة حول الكيفية التي يجب تقديم الموازنة بھا، وقد يختلف ذلك حسب السياق.وبنفس الطريقة، يمكن أ
   التشاور مع الجمھور بشأن محتوى وعرض موازنة المواطنين.

 
للتشاور مع الجماھير، ويجب أن يكون من السھل الوصول إلى تلك اآلليات كما يجب أن تكون  الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تكون السلطة التنفيذية قد قامت بوضع آليات

ويمكن أن تشمل مثل ھذه اآلليات على مجموعات التركيز والشبكات االجتماعية وعمليات المسح والخطوط الساخنة واالجتماعات /   شائعة االستخدام بين الجماھير.
في الدول التي يتم فيھا إنتاج ونشر موازنات المواطنين بشكل متسق، قد يكون من  كن األخرى التي يتجمع فيھا الناس لمناقشة القضايا العامة.األحداث في الجامعات أو األما
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  تدار بھا الموارد العامة. يالكافي للحكومة توفير معلومات االتصال وفرص توفير التعليقات للجماھير، ثم استخدام تلك التعليمات بعد ذلك من أجل تحسين الطريقة الت
 

وھذا   تلك اآلليات بشكل متكرر.يسري الخيار "ب" إذا كانت السلطة التنفيذية قد قامت بوضع آليات للتشاور يمكن للجماھير الوصول إليھا، إال أن الجماھير ال يستخدمون 
ازنة المواطنين، رغم أن السلطة التنفيذية قد أتاحت الفرص التي تتيح مثل تلك يعني أن الجماھير ال تشارك في العادة مع السلطة التنفيذية في وضع محتويات مو

ال يمكن للجماھير يسري الخيار "ج" إذا كانت السلطة التنفيذية قد قامت بوضع آليات للتشاور مع الجماھير، إال أن تلك اآلليات مصممة بشكل سيء وبالتالي    المشاركات.
  د" إذا كانت السلطة التنفيذية لم تقوم بوضع أي آليات للتشاور لطلب التعليقات من الجماھير حول محتويات موازنة المواطنين.يسري الخيار "  الوصول إليھا.

 
  ھل يتم نشر إصدارات "المواطنين" من وثائق الموازنة أثناء عملية وضع الموازنة؟. 67

 
 راحل األربعة لعملية الموازنة (تكوين الموازنة، وإقرارھا، وتنفيذھا، ومراجعتھا).يتم نشر إصدار المواطنين من وثائق الموازنة لكل مرحلة من الم .أ
 يتم نشر إصدار المواطنين من وثائق الموازنة لمرحلتين على األقل من المراحل األربعة لوضع الموازنة. .ب
 زنة.يتم نشر إصدار المواطنين من وثائق الموازنة لمرحلة واحدة على األقل من مراحل وضع الموا .ج
 ال يتم نشر إصدار للمواطنين من وثائق الموازنة. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

بينما كان يعتقد في البداية أن موازنة المواطنين نسخة مبسطة   عما إذا كان يتم نشر إصدارات "المواطنين" من وثائق الموازنة خالل عملية الموازنة. 67يستفسر السؤال 
زنة الرئيسية خالل كل مرحلة رح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة، تتطور الممارسة الجيدة وتقترح أن تصدر موازنات "المواطنين" لكل من وثائق الموالمقت

  ء دورة الموازنة بشكل كامل.يمكن أن يستخدم ذلك إلبالغ المواطنين بحالة اإلدارة المالية العامة أثنا من المراحل األربعة لدورة الموازنة.
 

كوين الموازنة، وإقرارھا، الختيار الخيار "أ"، يتم نشر إصدار واحد على األقل من إصدارات المواطنين المتعلقة بالموازنة لكل مرحلة من مراحل عملية الموازنة (ت
يسري الخيار "ب" إذا تم نشر إصدار المواطنين من  قل على مدار العملية برمتھا.بحيث يكون اإلجمالي أربعة وثائق موازنة للمواطنين على األ –وتنفيذھا، ومراجعتھا) 

يسري الخيار "ج" إذا تم نشر إصدار المواطنين من وثائق الموازنة لمرحلة واحدة على  وثائق الموازنة لمرحلتين على األقل من المراحل األربعة لعملية وضع الموازنة.
  يمكن اختيار الخيار "د" إذا لم يتم نشر إصدار للمواطنين من وثائق الموازنة. ة وضع الموازنة.األقل من المراحل األربعة لعملي

 
 

  التقارير السنوية
 

لعادة النفقات وھي تظھر في ا وھي تھدف إلى إظھار تقدم السلطة التنفيذية في تنفيذ الموازنة. التقارير السنوية ھي تقارير يتم إصدارھا أثناء العام أثناء تنفيذ الموازنة.
وفي بعض الدول، تصدر الوحدات اإلدارية التقارير بشكل  الفعلية حسب الوحدات اإلدارية (الوزارات أو اإلدارات أو الھيئات)، لضمان أن تخضع للمساءلة عن إنفاقھا.

التقارير الفردية أو التقرير الموحد لإلجابة على ھذه  قبولويتم  فردي، بينما في دول أخرى تكون المعلومات موحدة في تقرير واحد، والذي تصدره عادة وزارة الخزانة.
  األسئلة.
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وفي ھذه الحاالت، ينبغي أن تؤخذ تقارير  في بعض الدول، يصدر المصرف المركزي، بدالً من السلطة التنفيذية، ھذه التقارير استناًدا إلى حالة حسابات مصرف الحكومة.
إذا كانت تقرر فقط  لما أنھا تقرر ما تم إنفاقه فعالً، بدالً من التركيز على المبالغ الشھرية التي تم تحويلھا إلى الوحدات اإلدارية.المصرف المركزي بعين االعتبار، طا

  المبلغ المحول للوحدات اإلدارية، إذن ينبغي اختيار الخيار "د" لإلجابة على ھذه األسئلة.
 

والعتبارھا متوفرة للجمھور حسب  )، ينبغي على الباحثين استخالص إجاباتھم من التقارير السنوية المتاحة للجماھير.75ى إل 68وألغراض اإلجابة على األسئلة التالية (
: متى 3ول رقم في الجد 1(انظر القسم  منھجية مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من طرح التقارير السنوية للجماھير خالل ما ال يزيد عن ثالثة أشھر بعد نھاية فترة التقارير.

إذا لم يكن يتم اعتبار أن التقارير السنوية متاحة للجمھور، وفًقا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، فإنه ال يتم اعتبارھا متاحة  تتاح وثائق الموازنة الرئيسية للجمھور.)
  للجماھير، وبالتالي، يجب اختيار الخيار "د" لكل األسئلة المتعلقة بالتقارير السنوية.

 
  ھل تقدم التقارير السنوية النفقات الفعلية حسب أي من تصنيفات النفقات الثالثة (حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي والوظيفي)؟. 68

 
 نعم، تقدم التقارير السنوية النفقات الفعلية حسب كل تصنيفات النفقات الثالثة (حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي والوظيفي). .أ
 ارير السنوية النفقات الفعلية حسب تصنيفين من تصنيفات النفقات الثالثة.نعم، تقدم التق .ب
 نعم، تقدم التقارير السنوية النفقات الفعلية حسب تصنيف واحد من تصنيفات النفقات الثالثة. .ج
 ال، ال تقدم التقارير السنوية النفقات الفعلية حسب أي من تصنيفات النفقات. .د
 يق).ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعل .ه

 
  اإلرشادات:

عما إذا كان يتم تقديم تقديرات النفقات في التقارير السنوية حسب أي من تصنيفات النفقات الثالثة، حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي  68يستفسر السؤال رقم 
  أعاله. 5إلى  1والوظيفي، والتي تم التعرض لھا في األسئلة من 

 
تشير الوحدة اإلدارية إلى من ينفق األموال، ويوضح التصنيف الوظيفي الغرض الذي يتم إنفاق األموال من أجله،  ى سؤال مختلف:كل تصنيف من ھذه التصنيفات يجيب عل

م وضع على عكس التصنيف حسب الوحدة اإلدارية، والذي يميل إلى أن يكون فريًدا لكل دولة، ت ويعرض التصنيف االقتصادي األشياء التي يتم إنفاق األموال عليھا.
   وتسھل المقارنات بين الدول من خالل االلتزام بھذه المعايير للتصنيف الدولي. وتوحيد التصنيفات الوظيفية واالقتصادية لموازنات الحكومات من جانب المؤسسات الدولية.

الختيار الخيار "ب"، يجب أن يتم تقديم النفقات الفعلية حسب اثنين من  ة.الختيار الخيار "أ"، يجب أن تقدم التقارير السنوية النفقات الفعلية حسب كل تصنيفات النفقات الثالث
ويسري الخيار "د" إذا لم يكن يتم تقديم  ويسري الخيار "ج" إذا كانت النفقات الفعلية يتم تقديمھا حسب تصنيف واحد فقط من التصنيفات الثالثة. ھذه التصنيفات الثالثة.

  لتصنيفات الثالثة في التقارير السنوية.النفقات الفعلية من خالل أي من ا
 

  ھل تقدم التقارير السنوية النفقات الفعلية للبرامج المفردة؟. 69
 

  نعم، تقدم التقارير السنوية النفقات الفعلية للبرامج التي تمثل كل النفقات. .أ
 لى األقل، وليس كلھا.نعم، يتم تقدم التقارير السنوية النفقات الفعلية للبرامج التي تمثل ثلثي النفقات ع .ب
 نعم، تقدم التقارير السنوية النفقات الفعلية للبرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات. .ج
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 ال، ال تقدم التقارير السنوية النفقات الفعلية حسب البرامج. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

وال يوجد تعريف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى يمكن أن يختلف  نفقات في التقارير السنوية حسب البرامج أم ال.عما إذا كان يتم تقديم تقديرات ال 69يستفسر السؤال 
ة، مثل ومع ذلك، ألغراض اإلجابة على االستبيان، ينبغي على الباحثين فھم مصطلح "برنامج" بالرجوع إلى أي مستوى للتفصيل أدنى الوحدة اإلداري من دولة إلى أخرى.

  وزارة أو إدارة.
 

(عادة ما يتم ترميز ھذه  .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحيانا يشار لتفصيل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسية:
  التصنيف اإلداري والوظيفي). البيانات في قاعدة بيانات اإلدارة المالية، باتباع خريطة حسابات الموازنة، بحيث يمكن تنظيمھا حسب

 
الختيار اإلجابة "ب"، يجب أن تقدم التقارير السنوية النفقات  الختيار الخيار "أ"، يجب أن تقدم التقارير السنوية النفقات الفعلية لكل البرامج المفردة، والتي تمثل كل النفقات.

يسري الخيار "ج" إذا كانت التقارير السنوية تقدم النفقات الفعلية للبرامج التي تمثل أقل من ثلثي  ل، وليس كلھا.الفعلية للبرامج المفردة التي تمثل مًعا ثلثي النفقات على األق
  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم النفقات الفعلية حسب البرنامج في التقارير السنوية. النفقات.

 
  ى تاريخه مع التقديرات األصلية لتلك الفترة (اعتماًدا على الموازنة المقررة) أو نفس الفترة في العام الماضي؟التقارير السنوية النفقات الفعلية للعام حت تقارنھل  . 70

 
 نعم، يتم إجراء المقارنات للنفقات التي يتم تقديمھا في التقارير السنوية. .أ
 ال، ال يتم إجراء المقارنات للنفقات التي يتم تقديمھا في التقارير السنوية. .ب
 بق / أخرى (الرجاء التعليق).ال ينط .ج

 
  اإلرشادات:

  لماضي.عما إذا كانت التقارير السنوية تقارن النفقات الفعلية حتى تاريخه مع المستويات المقررة أو النفقات الفعلية لنفس الفترة في العام ا 70يستفسر السؤال 
 

لى إجمالي نفقات العام حتى اآلن في شكل يسمح بالمقارنة مع نفقات تنبؤ الموازنة (على ) أن تحتوي التقارير عOECDوتوصي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (
  أساس المستويات المقررة) لنفس الفترة.

 
  الختيار الخيار "أ"، يجب أن يتم إجراء المقارنات للنفقات التي يتم تقديمھا في التقارير السنوية.

 
  لية حسب الفئة (مثل النفقات الضريبية أو النفقات غير الضريبية)؟. ھل تقدم التقارير السنوية النفقات الفع71

 
 نعم، تقدم التقارير السنوية اإليرادات الفعلية حسب الفئة. .أ
 ال، ال تقدم التقارير السنوية اإليرادات الفعلية حسب الفئة. .ب
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 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج
 

  اإلرشادات:
قارير السنوية تقدم اإليرادات الفعلية حسب "الفئة" أم ال، أي ھل يتم عرض المصادر الضريبية وغير الضريبية لإليرادات بشكل عما إذا كانت الت 71يستفسر السؤال 

  منفصل أم ال.
 

  الختيار الخيار "أ"، يجب أن تقدم التقارير السنوية تقديرات لإليرادات حسب الفئة.
 

  إليرادات فيما يتعلق باإليرادات الفعلية التي تم تحصيلھا؟ھل تقدم التقارير السنوية المصادر المفردة ل. 72
 

 نعم، تقدم التقارير السنوية المصادر المفردة لإليرادات الفعلية التي تمثل كل اإليرادات. .أ
  نعم، تقدم التقارير السنوية المصادر المفردة لإليرادات الفعلية التي تمثل ثلثي اإليرادات على األقل، وليس كلھا. .ب
  تقدم التقارير السنوية المصادر المفردة لإليرادات الفعلية التي تمثل أقل من ثلثي اإليرادات المجمعة.نعم،  .ج
 ال، ال تقدم التقارير السنوية المصادر المفردة لإليرادات الفعلية. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

يسري ھذا  قدم تجميعات للمصادر المفردة لإليرادات أم ال (مثل الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة، إلخ).عما إذا كانت التقارير السنوية ت 72يستفسر السؤال 
  السؤال على اإليرادات الضريبية وغير الضريبية.

 
الخيار "ب"، يجب أن تقدم التقارير السنوية التجميعات الفعلية الختيار  الختيار الخيار "أ"، يجب أن تقدم التقارير السنوية التجميعات الفعلية لكل مصادر اإليرادات المفردة.
يسري الخيار "ج" إذا كانت التقارير السنوية تقدم مصادر مفردة  للمصادر المفردة لإليرادات التي تمثل مًعا ثلثي اإليرادات التي يتم تجميعھا على األقل، وليس كلھا.

  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات الفعلية. ت المجمعة.لإليرادات الفعلية تمثل أقل من ثلثي اإليرادا
 
 
 
  لفترة في العام الماضي؟التقارير السنوية اإليرادات الفعلية للعام حتى تاريخه مع التقديرات األصلية لتلك الفترة (اعتماًدا على الموازنة المقررة) أو نفس ا تقارنھل . 73 
 

 إجراء المقارنات لإليرادات التي يتم تقديمھا في التقارير السنوية.نعم، يتم  .أ
 ال، ال يتم إجراء المقارنات لإليرادات التي يتم تقديمھا في التقارير السنوية. .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج

 
  اإلرشادات:
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  حتى تاريخه مع المستويات المقررة أو اإليرادات الفعلية لنفس الفترة في العام الماضي.عما إذا كانت التقارير السنوية تقارن اإليرادات الفعلية  73يستفسر السؤال 
 

) أن تحتوي التقارير على إجمالي إيرادات العام حتى اآلن في شكل يسمح بالمقارنة مع إيرادات تنبؤ الموازنة (على OECDوتوصي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (
  لنفس الفترة. أساس المستويات المقررة)

 
  الختيار الخيار "أ"، يجب أن يتم إجراء المقارنات لإليرادات التي يتم تقديمھا في التقارير السنوية.

 
 فوعات الفائدة؟مقدار صافي االقتراض الجديد، وإجمالي الدين المعلق، ومد ھل تقدم التقارير السنوية ثالثة تقديرات فيما يتعلق باالقتراض والدين الحكوميين الفعليين: .74

 
  نعم، يتم تقديم التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين. .أ
  نعم، يتم تقديم اثنين من التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين. .ب
 نعم، يتم تقديم تقدير من التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين. .ج
 ديم أي تقدير من التقديرات الثالثة المتعلقة باالقتراض والدين الحكوميين.ال، يتم تق .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

   عن ثالثة تقديرات رئيسية تتعلق باالقتراض والدين: 74يستفسر السؤال 
 مقدار صافي االقتراض حتى ھذه اللحظة خالل العام؛ 
 اة على عاتق الحكومة وإجمالي أعباء الديون الملق

  المركزية عند تلك النقطة في العام؛
 .مدفوعات الفوائد حتى اآلن على الديون المعلقة  

 
(الدين المحلي) أو من  الدولةويمكن أن تقترض الحكومة من األفراد ومن البنوك والشركات الموجودة داخل  الدين ھو المبالغ المالية المتراكمة التي تقترضھا الحكومة.

ويكون الدين الخارجي في الغالب مملوًكا للبنوك التجارية الخاصة أو للحكومات األخرى أو للمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك  (الدين الخارجي). الدولة جلدائنين خارا
  الدولي وصندوق النقد الدولي.

 
يضيف صافي  لمطلوبة لعام الموازنة لتمويل نفقات الموازنة التي تتجاوز اإليرادات المتاحة.يشير صافي االقتراض الجديد إلى المبالغ المالية اإلضافية للقروض الجديدة ا

وھو يختلف عن إجمالي الديون، والتي تشتمل كذلك على القروض الالزمة لسداد الديون الحالية التي تصبح مستحقة أثناء عام  االقتراض الجديد إلى الديون التراكمية.
    فة الدين الذي يتم استبداله (أو ترحيله) إلى إجمالي الديون التراكمية.الموازنة؛ وال تتم إضا

 
فوعات بشكل منتظم من أجل ويتم دفع مدفوعات الفوائد الناجمة عن الدين (أو تكاليف خدمة الدين) بشكل نموذجي على فترات فاصلة منتظمة، ويجب أن يتم دفع ھذه المد

وتكون مدفوعات الفوائد منفصلة عن مدفوعات الدين األساسي، والتي ال يتم دفعھا إال عندما يصبح الدين مستحًقا  متعلقة بالدين.تجنب التأخر في الوفاء بااللتزامات ال
  وحينھا يجب أن يتم دفعه كله بالكامل.
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 ، يجب أن تقدم التقارير السنوية تقديرين من التقديرات الثالثة.الختيار الخيار "ب" الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تقدم التقارير السنوية تقديرات االقتراض والدين الثالثة.
يسري الخيار "د" عند عدم تقديم معلومات حول االقتراض والدين في التقارير  الختيار الخيار "ج"، يجب أن تقدم التقارير السنوية تقديًرا واحًدا من التقديرات الثالثة.

  السنوية.
 

 المعلومات المتعلقة بتكوين إجمالي الدين الفعلي المعلق؟ ھل تقدم التقارير السنوية .75
 

  (يجب أن تشتمل المعلومات األساسية على معدالت الفائدة على صكوك الديون، وملف تعريف استحقاق الديون، وھل الدين محلي أم خارجي).
 

 الفعلية المعلقة. نعم، يتم تقديم المعلومات التي تتجاوز العناصر األساسية حول تكوين إجمالي الديون .أ
 نعم، يتم تقديم المعلومات األساسية حول تكوين إجمالي الديون الفعلية المعلقة. .ب
 نعم، يتم تقديم المعلومات، إال أنھا تفتقر إلى بعض العناصر األساسية. .ج
 ال، ال يتم تقديم المعلومات المتعلقة بتكوين إجمالي الديون الفعلية المعلقة. .د
 ء التعليق).ال ينطبق / أخرى (الرجا .ه

 
  اإلرشادات:

وتشمل ھذه المكونات األساسية على ما  على تكوين الدين الحكومي، حيث يستفسر عما إذا كان يتم تقديم المعلومات "األساسية" المتعلقة بتكوينه أم ال. 75يركز السؤال 
 يلي:

 معدالت الفائدة على الدين؛  
 ،وملف تعريف االستحقاق للدين  
  خارجي.وھل الدين محلي أم 

 
يشير ملف تعريف االستحقاق إلى تاريخ الدفع النھائي للقرض، الواجب دفع الدين األساسي (وكل الفوائد  تؤثر معدالت الفائدة على مقدار الفائدة الواجب دفعھا إلى الدائنين.

، يكون الدين المحلي مملوًكا 74كما أوضحنا في السؤال  دة المدى.المتبقية) بحلوله؛ وبشكل نموذجي، يشتمل اإلقراض الحكومي على خليط من الديون قصيرة المدة وبعي
وتعطي ھذه العوامل المتعلقة بتكوين الدين مؤشًرا للتأثر المحتمل لوضع الدين في  والبنوك والشركات، في حين أن الدين الخارجي يكون مملوًكا لألجانب. الدولةلمواطني 

  فة خدمة الدين المتراكم ميسورة أم ال.، وفي نھاية المطاف ما إذا كانت تكلالدولة
 

ھل معدالت الفائدة  الحكومة كذلك معلومات إضافية فيما يتعلق بتكوين الدين الخاص بھا، بما في ذلك، على سبيل المثال: تقدموبما يتجاوز ھذه العناصر األساسية، يمكن أن 
ملف تعريف الدائنين (المؤسسات الثنائية، والمؤسسات متعددة األطراف، والبنوك التجارية، والبنك ثابتة أم متغيرة، وھل يمكن استرداد الدين أم ال، وعملة الدين، و

  المركزي، وما إلى ذلك)، وتحليل المخاطر المقترنة بالدين، ومتى أمكن، ما يتم استخدام الدين لتمويله.
 

ة المتعلقة بتكوين الدين الحكومي حتى تاريخه، باإلضافة إلى بعض المعلومات اإلضافية بما الختيار الخيار "أ"، يجب أن تقدم التقارير السنوية كل المعلومات األساسي
تسري اإلجابة "ج" في حالة تقديم بعض المعلومات  الختيار الخيار "ب"، يجب أن تقدم التقارير السنوية كل المكونات األساسية المذكورة أعاله. يتجاوز العناصر األساسية.
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يسري الخيار "د" عند عدم تقديم معلومات حول تكوين الدين المعلق في التقارير  الدين الحكومي، في حين ال يتم تضمين بعض المعلومات األساسية.المتعلقة بتكوين 
  السنوية.

 
 

  المراجعة نصف السنوية
 

ومن أجل ضمان أنه يجري تنفيذ البرامج بفعالية ولتحديد أي مشاكل  ة.توفر المراجعة نصف السنوية إيضاًحا تفصيلًيا لحالة الموازنة بعد مرور ستة أشھر من عام الموازن
ويجب أن ترمي ھذه المراجعة إلى تقييم حالة  ناشئة، من الضروري أن تقوم الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لتنفيذ الموازنة بعد مرور ستة أشھر من عام الموازنة.

وبنفس الطريقة، يجب أن توفر المراجعة نصف السنوية تقديرات محدثة للنفقات  ية وتحديث التوقعات االقتصادية لباقي العام.االقتصاد مقارنًة بتوقعات االقتصاد الكلي المبدئ
في المراجعة نصف وينبغي أن تعكس التقديرات المنقحة  واإليرادات والدين، بما يعكس تأثير التجربة الفعلية حتى تاريخه والتوقعات التي تتم مراجعتھا للعام المالي بأكمله.

وإيضاح شامل ألي تعديالت  السنوية التغيرات االقتصادية والفنية باإلضافة إلى مقترحات السياسة الجديدة، بما في ذلك إعادة تخصيص األموال بين الوحدات اإلدارية
ويھدف طرح المراجعة  ويجب أن يتم اقتراح التدابير المضادة المناسبة.ويجب أن يتم تحديد المشكالت مثل زيادة التكلفة بسبب التضخم أو أي أحداث غير متوقعة،  للتقدير.

  نصف السنوية للجمھور إلى تعزيز المساءلة واإلدارة السليمة.
 

الصادر بعد ستة أشھر  وال ينبغي للتقرير السنوي الدوري من المھم التمييز بين المراجعة نصف السنوية والتقرير الدوري السنوي الصادر بعد ستة أشھر من عام الموازنة.
نصف السنوية إذا لم يتم إصدارھا  من عام الموازنة أن يكون بديالً عن المراجعة نصف السنوية، وينبغي على الباحثين اختيار الخيار "د" لجميع األسئلة المتصلة بالمراجعة

ه، ولكنه ال يتضمن مناقشة كيفية تأثير ھذه االتجاھات على تقديرات نفقات العام الكامل ويسجل التقرير السنوي الدوري عادة اإلنفاق واإليراد الفعليين حتى تاريخ في دولھم.
  أو بعض تحليالت الموازنة التفصيلية األخرى التي يمكن العثور عليھا في الغالب في المراجعة نصف السنوية.

 
والعتبارھا متوفرة للجمھور  ص إجاباتھم من المراجعة نصف السنوية المتاحة للجماھير.)، ينبغي على الباحثين استخال83إلى  76وألغراض اإلجابة على األسئلة التالية (

قارير (أي، بعد ثالثة أشھر من حسب منھجية مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من طرح المراجعة نصف السنوية للجماھير خالل ما ال يزيد عن ثالثة أشھر بعد نھاية فترة الت
إذا لم يتم اعتبار المراجعة نصف السنوية متاحة للجمھور،  : متى تتاح وثائق الموازنة الرئيسية للجمھور.)3في الجدول رقم  1(انظر القسم  ي).نقطة منتصف العام المال

 وفًقا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، يجب اختيار الخيار "د" لكل األسئلة المتعلقة بالمراجعة نصف السنوية.
 
 
 
 
 

 مراجعة نصف السنوية للموازنة على توقعات االقتصاد الكلي المحدثة لعام الموازنة الحالي؟ھل تشتمل ال .76
 

 نعم، تم تحديث تقديرات توقعات االقتصاد الكلي، وتم تقديم شرح لكل الفروق بين التوقعات األصلية والمحدثة. .أ
  بين التوقعات األصلية والمحدثة. نعم، تم تحديث تقديرات توقعات االقتصاد الكلي، وتم تقديم شرح لبعض الفروق .ب
 نعم، تم تحديث تقديرات توقعات االقتصاد الكلي، لكن لم يتم تقديم شرح لبعض الفروق بين التوقعات األصلية والمحدثة. .ج
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  ال، لم يتم تحديث تقديرات توقعات االقتصاد الكلي. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
   ا إذا كانت المراجعة نصف السنوية تشتمل على توقعات االقتصاد الكلي المحدثة لعام الموازنة أم ال، وھل تقدم شرًحا للتحديث أم ال.عم 76يستفسر السؤال 

 
  للتعرف على مكونات توقعات االقتصاد الكلي التي يتم عرضھا في مقترح الموازنة للسلطة التشريعية. 15ارجع إلى السؤال 

 
تم تقديمھا  ، يجب أن تشتمل المراجعة نصف السنوية على تحديثات لتوقعات االقتصاد الكلي، باإلضافة إلى شرح كل الفروق بين التوقعات المبدئية التيالختيار اإلجابة "أ"

م توفير نقاش سردي، إال أنه ال يكون ويجب أن يشتمل الشرح على األقل على تقديرات لكل الفروق، ويفضل أن يت في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية والتوقعات المحدثة.
الختيار اإلجابة "ب"، يجب أن يتم تحديث توقعات االقتصاد الكلي، لكن ال يتم تقديم شرح إال لبعض الفروق بين التوقعات  مطلوًبا في حالة تقديم تقديرات لكل الفروق.

ويسري الخيار "ج" إذا كانت  سردي فقط للفروق أو التقديرات بما يغطي بعض الفروق فقط.ويمكن أن يكون الشرح أكثر محدودية، مثل توفير نقاش   األصلية والمحدثة.
يسري الخيار "د" إذا لم يتم تحديث توقعات االقتصاد  المراجعة نصف السنوية تشتمل على توقعات االقتصاد الكلي المحدثة، إال أنھا ال تقدم شرًحا للمراجعات المنقحة.

 الكلي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ھل تشتمل المراجعة نصف السنوية للموازنة على تقديرات محدثة للنفقات لعام الموازنة الحالي؟ .77
 

  نعم، تم تحديث تقديرات النفقات، وتم تقديم شرح لكل الفروق بين تقديرات النفقات األصلية والمحدثة. .أ
  لنفقات األصلية والمحدثة.نعم، تم تحديث تقديرات النفقات، وتم تقديم شرح لبعض الفروق بين تقديرات ا .ب
 نعم، تم تحديث تقديرات النفقات، إال أنه لم يتم تقديم شرح للفروق بين تقديرات النفقات األصلية والمحدثة. .ج
  ال، لم يتم تحديث تقديرات النفقات. .د
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 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
   ية تشتمل على تقديرات محدثة للنفقات لعام الموازنة أم ال، وھل تقدم شرًحا للتحديث أم ال.عما إذا كانت المراجعة نصف السنو 77يستفسر السؤال 

 
المبدئية التي تم تقديمھا في الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تشتمل المراجعة نصف السنوية على تقديرات النفقات المحدثة، باإلضافة إلى شرح كل الفروق بين المستويات 

ويجب أن يشتمل الشرح على األقل على تقديرات لكل الفروق، ويفضل أن يتم توفير نقاش  للسلطة التنفيذية (أو الموازنة المقررة) والتقديرات المحدثة. مقترح الموازنة
ح إال لبعض الفروق بين التقديرات األصلية ويجب أن يتم تحديث تقديرات النفقات، لكن ال يتم تقديم شر سردي، إال أنه ال يكون مطلوًبا في حالة تقديم تقديرات لكل الفروق.

ويسري الخيار "ج" إذا كانت المراجعة  ويمكن أن يكون الشرح أكثر محدودية، مثل توفير نقاش سردي فقط للفروق أو التقديرات بما يغطي بعض الفروق فقط. والمحدثة.
  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تحديث تقديرات النفقات. ا للمراجعات المنقحة.نصف السنوية تشتمل على تقديرات النفقات المحدثة، إال أنھا ال تقدم شرحً 

 
 يفي)؟ھل تقدم المراجعة نصف السنوية للموازنة تقديرات للنفقات حسب أي من تصنيفات النفقات الثالثة (حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي والوظ .78

 
 حسب تصنيفات النفقات الثالثة كلھا (حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي والوظيفي). نعم، تقدم المراجعة نصف السنوية تقديرات النفقات .أ
 نعم، تقدم المراجعة نصف السنوية تقديرات النفقات حسب تصنيفين من تصنيفات النفقات الثالثة. .ب
 نعم، تقدم المراجعة نصف السنوية تقديرات النفقات حسب تصنيف واحد من تصنيفات النفقات الثالثة. .ج
 ، ال تقدم المراجعة نصف السنوية تقديرات النفقات حسب أي من فئات تصنيف النفقات.ال .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

واالقتصادي  عما إذا كان يتم تقديم تقديرات النفقات في المراجعة نصف السنوية حسب أي من تصنيفات النفقات الثالثة، حسب التصنيف اإلداري 78يستفسر السؤال 
تشير الوحدة اإلدارية إلى من ينفق األموال،  كل تصنيف من ھذه التصنيفات يجيب على سؤال مختلف: أعاله. 5إلى  1والوظيفي، والتي تم التعرض لھا في األسئلة من 

على عكس التصنيف حسب  يتم إنفاق األموال عليھا. ويوضح التصنيف الوظيفي الغرض الذي يتم إنفاق األموال من أجله، ويعرض التصنيف االقتصادي األشياء التي
وتسھل  نب المؤسسات الدولية.الوحدة اإلدارية، والذي يميل إلى أن يكون فريًدا لكل دولة، تم وضع وتوحيد التصنيفات الوظيفية واالقتصادية لموازنات الحكومات من جا

   الدولي. المقارنات بين الدول من خالل االلتزام بھذه المعايير للتصنيف
 

الختيار الخيار "ب"، يجب أن يتم تقديم تقديرات النفقات  الختيار الخيار "أ"، يجب أن تقدم المراجعة نصف السنوية تقديرات النفقات حسب تصنيفات النفقات الثالثة كلھا.
ويسري الخيار "د" إذا لم يكن يتم تقديم تقديرات  أحد التصنيفات الثالثة. ويسري الخيار "ج" إذا كانت تقديرات النفقات يتم تقديمھا حسب حسب اثنين من التصنيفات الثالثة.

  النفقات حسب أي من التصنيفات الثالثة في المراجعة نصف السنوية.
 

  ھل تقدم المراجعة نصف السنوية تقديرات النفقات للبرامج المفردة؟ .79
 

  النفقات.نعم، تقدم المراجعة نصف السنوية تقديرات للبرامج تمثل كل  .أ
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 نعم، تقدم المراجعة نصف السنوية تقديرات للبرامج تمثل ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا. .ب
 نعم، تقدم المراجعة نصف السنوية تقديرات للبرامج تمثل أقل من ثلثي النفقات. .ج
 ال، ال تقدم المراجعة نصف السنوية تقديرات النفقات حسب أي من البرامج. .د
 لرجاء التعليق).ال ينطبق / أخرى (ا .ه

 
 اإلرشادات:

وال يوجد تعريف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى يمكن   عما إذا كان يتم تقديم تقديرات النفقات في المراجعة نصف السنوية حسب البرامج أم ال. 79يستفسر السؤال 
لباحثين فھم مصطلح "برنامج" بالرجوع إلى أي مستوى للتفصيل أدنى الوحدة ومع ذلك، ألغراض اإلجابة على االستبيان، ينبغي على ا أن يختلف من دولة إلى أخرى.
  اإلدارية، مثل وزارة أو إدارة.

 
(عادة ما يتم ترميز ھذه  .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحيانا يشار لتفصيل مستوى "البرنامج" باسم  مالحظة للدول الناطقة بالفرنسية:

 قاعدة بيانات اإلدارة المالية، باتباع خريطة حسابات الموازنة، بحيث يمكن تنظيمھا حسب التصنيف اإلداري والوظيفي). البيانات في
 

ة نصف الختيار اإلجابة "ب"، يجب أن تقدم المراجع الختيار الخيار "أ"، يجب أن تقدم المراجعة نصف السنوية النفقات لكل البرامج المفردة، والتي تمثل كل النفقات.
يسري الخيار "ج" إذا كانت المراجعة نصف السنوية تقدم البرامج التي تمثل أقل من ثلثي  السنوية نفقات البرامج المفردة التي تمثل مًعا ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا.

  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم النفقات حسب البرنامج في المراجعة نصف السنوية. النفقات.
 
 
 
 
 
 
 
 

  ھل تشتمل المراجعة نصف السنوية للموازنة على تقديرات محدثة لإليرادات لعام الموازنة الحالي؟. 80
 

 نعم، تم تحديث تقديرات اإليرادات، وتم تقديم شرح لكل الفروق بين تقديرات اإليرادات األصلية والمحدثة. .أ
 روق بين تقديرات اإليرادات األصلية والمحدثة.نعم، تم تحديث تقديرات اإليرادات، وتم تقديم شرح لبعض الف .ب
 نعم، تم تحديث تقديرات اإليرادات، إال أنه لم يتم تقديم شرح للفروق بين تقديرات اإليرادات األصلية والمحدثة. .ج
  ال، لم يتم تحديث تقديرات اإليرادات. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
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   كانت المراجعة نصف السنوية تشتمل على تقديرات محدثة لإليرادات لعام الموازنة أم ال، وھل تقدم شرًحا للتحديث أم ال. عما إذا 80يستفسر السؤال 
 

تم تقديمھا في ت المبدئية التي الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تشتمل المراجعة نصف السنوية على تقديرات اإليرادات المحدثة، باإلضافة إلى شرح كل الفروق بين المستويا
ويجب أن يشتمل الشرح على األقل على تقديرات لكل الفروق، ويفضل أن يتم توفير نقاش  مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية (أو الموازنة المقررة) والتقديرات المحدثة.

ن يتم تحديث تقديرات اإليرادات، لكن ال يتم تقديم شرح إال لبعض الفروق الختيار اإلجابة "ب"، يجب أ سردي، إال أنه ال يكون مطلوًبا في حالة تقديم تقديرات لكل الفروق.
ويسري الخيار  ويمكن أن يكون الشرح أكثر محدودية، مثل توفير نقاش سردي فقط للفروق أو التقديرات بما يغطي بعض الفروق فقط. بين التقديرات األصلية والمحدثة.

يسري الخيار "د" إذا لم يتم تحديث تقديرات  على تقديرات اإليرادات المحدثة، إال أنه ال يتم توفير شرح للمراجعات المنقحة."ج" إذا كانت المراجعة نصف السنوية تشتمل 
  اإليرادات.

 
  . ھل تقدم المراجعة نصف السنوية للموازنة تقديرات اإليرادات حسب الفئة (على سبيل المثال، اإليرادات الضريبية وغير الضريبية)؟81

 
 ، تقدم المراجعة نصف السنوية تقديرات اإليرادات حسب الفئة.نعم .أ
 ال، ال تقدم المراجعة نصف السنوية تقديرات اإليرادات حسب أي من الفئات. .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج

 
  اإلرشادات:

"الفئة"، أي، ھل يتم عرض المصادر الضريبية وغير الضريبية لإليرادات  عما إذا كان يتم تقديم تقديرات اإليرادات في المراجعة نصف السنوية حسب 81يستفسر السؤال 
  بشكل منفصل أم ال.

 
  الختيار الخيار "أ"، يجب أن تقدم المراجعة نصف السنوية تقديرات لإليرادات حسب الفئة.

 
 
 

  ھل تقدم المراجعة نصف السنوية المصادر المفردة لإليرادات؟ .82
 

 لسنوية المصادر المفردة لإليرادات الفعلية التي تمثل كل اإليرادات.نعم، تقدم المراجعة نصف ا .أ
  نعم، تقدم المراجعة نصف السنوية المصادر المفردة لإليرادات التي تمثل ثلثي اإليرادات على األقل، وليس كلھا. .ب
  ات كلھا.نعم، تقدم المراجعة نصف السنوية المصادر المفردة لإليرادات التي تمثل أقل من ثلثي اإليراد .ج
 ال، ال تقدم المراجعة نصف السنوية المصادر المفردة لإليرادات. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

  ية.يسري ھذا السؤال على اإليرادات الضريبية وغير الضريب عما إذا كان يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات في المراجعة نصف السنوية. 82يستفسر السؤال 



86 
 

 
الختيار الخيار "ب"، يجب أن تقدم المراجعة  الختيار الخيار "أ"، يجب أن تقدم المراجعة نصف السنوية كل مصادر اإليرادات بشكل مفرد، والتي تمثل كل اإليرادات.

" إذا كانت المراجعة نصف السنوية تقدم تقديرات اإليرادات يسري الخيار "ج نصف السنوية المصادر المفردة لإليرادات التي تمثل مًعا ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا.
   يسري الخيار "د" إذا لم يكن يتم تقديم مصادر اإليرادات المفردة في المراجعة نصف السنوية. المفردة التي تمثل أقل من ثلثي اإليرادات.

 
  الدين الحكوميين، بما في ذلك تكوين الدين، لعام الموازنة الحالي؟ھل تشتمل المراجعة نصف السنوية للموازنة على تقديرات محدثة لالقتراض و .83

 
 نعم، تم تحديث تقديرات االقتراض والدين الحكوميين، وتم تقديم معلومات حول كل الفروق بين التقديرات األصلية والمحدثة. .أ
 روق بين التقديرات األصلية والمحدثة.نعم، تم تحديث تقديرات االقتراض والدين الحكوميين، وتم تقديم معلومات حول بعض الف .ب
 نعم، تم تحديث تقديرات االقتراض والدين الحكوميين، إال أنه لم يتم تقديم معلومات حول الفروق بين التقديرات األصلية والمحدثة. .ج
  ال، لم يتم تحديث تقديرات االقتراض والدين الحكوميين. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

قدم شرًحا عما إذا كانت المراجعة نصف السنوية تشتمل على تقديرات محدثة لالقتراض والدين، بما في ذلك تكوين الدين، لعام الموازنة أم ال، وھل ت 83يستفسر السؤال 
    للتحديث أم ال.

 
تشتمل التقديرات الرئيسية التي تتعلق باالقتراض   لطة التشريعية.للتعرف على تفاصيل حول تقديرات االقتراض والدين في مقترح الموازنة للس 13ارجع إلى السؤال 

   والدين على ما يلي:
  مقدار صافي االقتراض الجديد المطلوب أثناء عام

 الموازنة،
  وإجمالي أعباء الديون الملقاة على عاتق الحكومة

  المركزية عند نھاية عام الموازنة،
 م الموازنة.ومدفوعات الفوائد على الديون المعلقة لعا  

تشتمل المعلومات األساسية المتعلقة بتكوين الدين   للتعرف على تفاصيل حول التقديرات المتعلقة بتكوين الدين في مقترح الموازنة للسلطة التشريعية. 14ارجع إلى السؤال 
  الحكومي على ما يلي:

 معدالت الفائدة على الدين؛   
 ،وملف تعريف االستحقاق للدين  
 محلي أم خارجي. وھل الدين 

 
كل الفروق بين التقديرات  الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تشتمل المراجعة نصف السنوية على تقديرات محدثة لالقتراض والدين، بما في ذلك تكوينه، باإلضافة إلى شرح

ويجب أن يشتمل الشرح على األقل على تقديرات لكل الفروق،   يرات المحدثة.المبدئية التي يتم تقديمھا في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية (أو الموازنة المقررة) والتقد
الختيار اإلجابة "ب"، يجب أن يتم تحديث تقديرات االقتراض والدين، لكن  ويفضل أن يتم توفير نقاش سردي، إال أنه ال يكون مطلوًبا في حالة تقديم تقديرات لكل الفروق.
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ويمكن أن يكون الشرح أكثر محدودية، مثل توفير نقاش سردي فقط للفروق أو التقديرات بما يغطي  بين التقديرات األصلية والمحدثة. ال يتم تقديم شرح إال لبعض الفروق
يسري الخيار "د"  ويسري الخيار "ج" إذا كانت المراجعة نصف السنوية تشتمل على التقديرات المحدثة، إال أنه ال يتم توفير شرح للمراجعات المنقحة. بعض الفروق فقط.

  إذا لم يتم تحديث تقديرات االقتراض والدين.
 

  تقرير نھاية العام
 

في كثير من الدول، تصدر السلطة التنفيذية تقريًرا واحًدا لنھاية العام يوحد المعلومات المتعلقة بتحصيل اإليرادات والدين  يعد تقرير نھاية العام وثيقة محاسبة رئيسية.
وبالمثل، قد تكون تقارير نھاية العام وثائق قائمة بذاتھا  وفي الدول األخرى، تصدر الوحدات اإلدارية الفردية تقاريرھا الخاصة بھا لنھاية العام. اإلدارية.والنفقات للوحدات 

غي للتقارير أن تغطي جميع البنود الرئيسية المدرجة وينب وشكل ھذا التقرير ھو أقل أھمية من مضمونه. أو قد ُتدرج في وثائق أكبر، مثل مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية.
واإليرادات والدين وافتراضات  في الموازنة، موضحة الفروق بين التقديرات األصلية (كما تم تعديلھا من جانب السلطة التشريعية خالل العام) والنتائج الفعلية للنفقات

  كما يمكن أن تشتمل على بيان مالي كذلك. اجعة معلومات األداء غير المالية وغير ذلك من جھات السياسة العامة.وينبغي أن تقوم ھذه التقارير أيًضا بمر االقتصاد الكلي.
 

 والعتباره متوفًرا للجمھور حسب )، ينبغي على الباحثين استخالص إجاباتھم من تقرير نھاية العام المتاح للجماھير.96إلى  84وألغراض اإلجابة على األسئلة التالية (
: متى تتاح 3في الجدول رقم  1(انظر القسم  منھجية مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من طرح تقرير نھاية العام بما ال يتجاوز عام واحد بعد نھاية العام المالي المعني.

مسح الموازنة المفتوحة، يجب اختيار الخيار "د" لكل األسئلة المتعلقة إذا لم يتم اعتبار تقرير نھاية العام متاًحا للجمھور، وفًقا لمعايير  وثائق الموازنة الرئيسية للجمھور.)
  بتقرير نھاية العام.

 
وفي بعض األحيان، تشير   التقديرات األصلية.تستفسر العديد من األسئلة المتعلقة بتقرير نھاية العام عما إذا كان قد تم تقديم معلومات لمقارنة النتائج الفعلية للعام المالي مع 

إذا لم يتم   ازنة للسلطة التنفيذية.تقديرات األصلية إلى المستويات المقررة، وفي حاالت أخرى، يمكن أن تكون تلك التقديرات ھي التقديرات التي يتم تقديمھا في مقترح الموال
   الخيار "ھـ") سيكون الخيار المناسب لإلجابة على السؤال.توفير مقارنة في تقرير نھاية العامة، ولم تتم إتاحة أي تقديرات أصلية مطلًقا، فإن الخيار "د" (وليس 

 
  ية) والنتائج الفعلية للنفقات؟ھل يعرض تقرير نھاية العام للفروق بين المستويات المقررة (بما في ذلك التغييرات التي تتم خالل العام والتي تعتمدھا السلطة التشريع .84

 
 يات المقررة والنتائج الفعلية لكل النفقات، باإلضافة إلى نقاش سردي.نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين المستو .أ
 نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين المستويات المقررة والنتائج الفعلية لكل النفقات، إال أنه ال يتم تقديم نقاش سردي. .ب
 كل النفقات.نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين المستويات المقررة والنتائج الفعلية لبعض، وليس  .ج
 ال، ال يتم عرض تقديرات الفروق بين المستويات المقررة والنتائج الفعلية للنفقات. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

ال، وھل ھذه التقديرات مصحوبة بنقاش عما إذا كان تقرير نھاية العام يشتمل على تقديرات للفروق بين المستويات المقررة والنفقات الفعلية للعام أم  84يستفسر السؤال 
   سردي أم ال.
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يمكن اختيار  إلضافة إلى نقاش سردي.الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يكون تقرير نھاية العام يعرض تقديرات الفروق بين المستويات المقررة والنتائج الفعلية لكل النفقات، با
يمكن اختيار الخيار "ج" إذا تم تقديم تقديرات للفروق لبعض، وليس كل، النفقات، بغض   أنه ال يتم تضمين نقاش سردي.الخيار "ب" إذا تم تقديم تقديرات لكل النفقات، إال

  يمكن اختيار الخيار "د" إذا لم يتم تقديم تقديرات للفروق في تقارير نھاية العام. النظر عما إذا كان قد تم تضمين نقاش سردي أم ال.
 

  ھاية العام تقديرات للنفقات حسب أي من تصنيفات النفقات الثالثة (حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي والوظيفي)؟ھل يقدم تقرير ن. 85
 

 نعم، يقدم تقرير نھاية العام تقديرات النفقات حسب تصنيفات النفقات الثالثة كلھا (حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي والوظيفي). .أ
 يرات النفقات حسب تصنيفين من تصنيفات النفقات الثالثة.نعم، يقدم تقرير نھاية العام تقد .ب
 نعم، يقدم تقرير نھاية العام تقديرات النفقات حسب تصنيف واحد فقط من تصنيفات النفقات الثالثة. .ج
 ال، ال يقدم تقرير نھاية العام تقديرات النفقات حسب أي من فئات تصنيف النفقات. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  إلرشادات:ا

والوظيفي، عما إذا كان يتم تقديم تقديرات النفقات في تقرير نھاية العام حسب أي من تصنيفات النفقات الثالثة، حسب التصنيف اإلداري واالقتصادي  85يستفسر السؤال 
تشير الوحدة اإلدارية إلى من ينفق األموال، ويوضح  :كل تصنيف من ھذه التصنيفات يجيب على سؤال مختلف أعاله. 5إلى  1والتي تم التعرض لھا في األسئلة من 

على عكس التصنيف حسب الوحدة  التصنيف الوظيفي الغرض الذي يتم إنفاق األموال من أجله، ويعرض التصنيف االقتصادي األشياء التي يتم إنفاق األموال عليھا.
وتسھل المقارنات  التصنيفات الوظيفية واالقتصادية لموازنات الحكومات من جانب المؤسسات الدولية. اإلدارية، والذي يميل إلى أن يكون فريًدا لكل دولة، تم وضع وتوحيد

  بين الدول من خالل االلتزام بھذه المعايير للتصنيف الدولي.
الختيار الخيار "ب"، يجب أن يتم  ألقل بعد عام الموازنة.الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم تقرير نھاية العام تقديرات النفقات حسب تصنيفات النفقات الثالثة لعامين على ا

ويسري  الختيار الخيار "ب"، يجب أن يتم تقديم تقديرات النفقات حسب تصنيف واحد من التصنيفات الثالثة. تقديم تقديرات النفقات حسب اثنين من التصنيفات الثالثة.
  أي من التصنيفات الثالثة في تقرير نھاية العام.الخيار "د" إذا لم يكن يتم تقديم تقديرات النفقات حسب 

 
  ھل يقدم تقرير نھاية العام تقديرات النفقات للبرامج المفردة؟. 86

 
  نعم، يقدم تقرير نھاية العام تقديرات للبرامج تمثل كل النفقات. .أ
 .نعم، يقدم تقرير نھاية العام تقديرات للبرامج تمثل ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا .ب
 نعم، يقدم تقرير نھاية العام تقديرات للبرامج تمثل أقل من ثلثي النفقات. .ج
 ال، ال يقدم تقرير نھاية العام تقديرات النفقات حسب أي من البرامج. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

وال يوجد تعريف موحد لمصطلح "البرنامج"، والمعنى يمكن أن   ام حسب البرامج أم ال.عما إذا كان يتم تقديم تقديرات النفقات في تقرير نھاية الع 86يستفسر السؤال 
ومع ذلك، ألغراض اإلجابة على االستبيان، ينبغي على الباحثين فھم مصطلح "برنامج" بالرجوع إلى أي مستوى للتفصيل أدنى الوحدة  يختلف من دولة إلى أخرى.
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  اإلدارية، مثل وزارة أو إدارة.
 

(عادة ما يتم ترميز ھذه  .le plan comptable detailleأو  le plan comptableأحيانا يشار لتفصيل مستوى "البرنامج" باسم  ظة للدول الناطقة بالفرنسية:مالح
  يفي).البيانات في قاعدة بيانات اإلدارة المالية، باتباع خريطة حسابات الموازنة، بحيث يمكن تنظيمھا حسب التصنيف اإلداري والوظ

 
الختيار اإلجابة "ب"، يجب أن يقدم تقرير نھاية العام  الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم تقرير نھاية العام تقديرات النفقات لكل البرامج المفردة، والتي تمثل كل النفقات.

 " إذا كان تقرير نھاية العام يقدم البرامج التي تمثل أقل من ثلثي النفقات فقط.يسري الخيار "ج النفقات للبرامج المفردة التي تمثل مًعا ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا.
  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم النفقات حسب البرنامج في تقرير نھاية العام.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ل العام والتي تعتمدھا السلطة التشريعية) والنتائج الفعلية لإليرادات؟فروق بين المستويات المقررة (بما في ذلك التغييرات التي تتم خالالھل يعرض تقرير نھاية العام  .87
 

 نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين المستويات المقررة والنتائج الفعلية لكل اإليرادات، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ
 إال أنه ال يتم تقديم نقاش سردي. نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين المستويات المقررة والنتائج الفعلية لكل اإليرادات، .ب
 نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين المستويات المقررة والنتائج الفعلية لبعض، وليس كل اإليرادات. .ج
 ال، ال يتم عرض تقديرات الفروق بين المستويات المقررة والنتائج الفعلية لإليرادات. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

ت مصحوبة بنقاش عما إذا كان تقرير نھاية العام يشتمل على تقديرات للفروق بين المستويات المقررة واإليرادات الفعلية للعام أم ال، وھل ھذه التقديرا 87ر السؤال يستفس
   سردي أم ال.

 
يمكن  ررة والنتائج الفعلية لكل اإليرادات، باإلضافة إلى نقاش سردي.الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يكون تقرير نھاية العام يعرض تقديرات الفروق بين المستويات المق

يمكن اختيار الخيار "ج" إذا تم تقديم تقديرات للفروق لبعض، وليس كل،  اختيار الخيار "ب" إذا تم تقديم تقديرات لكل اإليرادات، إال أنه ال يتم تضمين نقاش سردي.
  يمكن اختيار الخيار "د" إذا لم يتم تقديم تقديرات للفروق في تقارير نھاية العام. تضمين نقاش سردي أم ال.اإليرادات، بغض النظر عما إذا كان قد تم 
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  ھل يقدم تقرير نھاية العام تقديرات اإليرادات حسب الفئة (مثل اإليرادات الضريبية أو اإليرادات غير الضريبية)؟ .88

 
 ادات حسب الفئة.نعم، يقدم تقرير نھاية العام تقديرات اإلير .أ
 ال، ال يقدم تقرير نھاية العام تقديرات اإليرادات حسب أي من الفئات. .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج

 
  اإلرشادات:

الضريبية لإليرادات بشكل عما إذا كان يتم تقديم تقديرات اإليرادات في تقرير نھاية العام حسب "الفئة"، أي، ھل يتم عرض المصادر الضريبية وغير  88يستفسر السؤال 
  منفصل أم ال.

 
  الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم تقرير نھاية العام تقديرات لإليرادات حسب الفئة.

 
 
 
 
 
 

  ھل يقدم تقرير نھاية العام المصادر المفردة لإليرادات؟ .89
 

 اإليرادات. نعم، يقدم تقرير نھاية العام المصادر المفردة لإليرادات الفعلية التي تمثل كل .أ
  نعم، يقدم تقرير نھاية العام المصادر المفردة لإليرادات التي تمثل ثلثي اإليرادات على األقل، وليس كلھا. .ب
  نعم، يقدم تقرير نھاية العام المصادر المفردة لإليرادات التي تمثل أقل من ثلثي اإليرادات كلھا. .ج
 يرادات.ال، ال يقدم تقرير نھاية العام المصادر المفردة لإل .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

  يسري ھذا السؤال على اإليرادات الضريبية وغير الضريبية. عما إذا كان يتم تقديم المصادر المفردة لإليرادات في تقرير نھاية العام. 89يستفسر السؤال 
 

الختيار الخيار "ب"، يجب أن يقدم تقرير نھاية العام  إليرادات بشكل مفرد، والتي تمثل كل اإليرادات.الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقدم تقرير نھاية العام كل مصادر ا
ل يسري الخيار "ج" إذا كان تقرير نھاية العام يقدم تقديرات اإليرادات المفردة التي تمثل أق المصادر المفردة لإليرادات التي تمثل مًعا ثلثي النفقات على األقل، وليس كلھا.

  يسري الخيار "د" إذا لم يكن يتم تقديم مصادر اإليرادات المفردة في تقرير نھاية العام. من ثلثي اإليرادات.
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  ؟فروق بين التقديرات األصلية لالقتراض والدين الحكوميين، بما في ذلك تكوين الدين، للعام المالي والنتائج الفعلية لھذا العامالھل يعرض تقرير نھاية العام . 90
 

 ضافة إلى نقاش سردي.نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين كل التقديرات األصلية لالقتراض والدين الحكوميين للعام المالي والنتائج الفعلية لھذا العام، باإل .أ
ة لھذا العام، إال أنه ال يتم تضمين نقاش نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين كل التقديرات األصلية لالقتراض والدين الحكوميين للعام المالي والنتائج الفعلي .ب

 سردي.
  عام.نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين بعض وليس كل التقديرات األصلية لالقتراض والدين الحكوميين للعام المالي والنتائج الفعلية لھذا ال .ج
 الي والنتائج الفعلية لھذا العام.ال، ال يتم عرض الفروق بين التقديرات األصلية لالقتراض والدين الحكوميين للعام الم .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

اض والدين، بما في عما إذا كان تقرير نھاية العام يشتمل على تقديرات للفروق بين التقديرات األصلية والنتائج الفعلية للعام المالي فيما يتعلق باالقتر 90يستفسر السؤال 
  أم ال، وھل ھذه التقديرات تكون مصحوبة بنقاش سردي أم ال.ذلك تكوين الدين، 

 
تشتمل التقديرات الرئيسية التي تتعلق باالقتراض   للتعرف على تفاصيل حول تقديرات االقتراض والدين في مقترح الموازنة للسلطة التشريعية. 13ارجع إلى السؤال 

  والدين على ما يلي:
 لوب أثناء عام مقدار صافي االقتراض الجديد المط

 الموازنة،
  وإجمالي أعباء الديون الملقاة على عاتق الحكومة

  المركزية عند نھاية عام الموازنة،
 .ومدفوعات الفوائد على الديون المعلقة لعام الموازنة  

 
تشتمل المعلومات األساسية المتعلقة بتكوين الدين   لتشريعية.للتعرف على تفاصيل حول التقديرات المتعلقة بتكوين الدين في مقترح الموازنة للسلطة ا 14ارجع إلى السؤال 

  الحكومي على ما يلي:
 معدالت الفائدة على الدين؛   
 ،وملف تعريف االستحقاق للدين  
 .وھل الدين محلي أم خارجي 

 
قتراض والدين، بما في ذلك تكوين الدين، للعام المالي والنتائج الفعلية الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يشتمل تقرير نھاية العام على تقديرات للفروق بين التقديرات األصلية لال

الختيار اإلجابة "ب"، يجب أن يعرض تقرير نھاية العام تقديرات للفروق بين كل التقديرات األصلية لالقتراض والدين للعام المالي  لھذا العام، بما في ذلك نقاش سردي.
يمكن اختيار الخيار "ج" إذا تم تضمين تقديرات الفروق بين بعض وليس كل التقديرات األصلية لالقتراض  أنه ال يشتمل على نقاش سردي.والنتائج الفعلية لھذا العام، إال 

  الفروق. يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم تقديرات  والدين للعام المالي والنتائج الفعلية لھذا العام، بغض النظر عما إذا تم تضمين نقاش سردي أم ال.
 

  لفروق بين توقعات االقتصاد الكلي األصلية للعام المالي والنتائج الفعلية لھذا العام؟اھل يعرض تقرير نھاية العام . 91
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 دي.قاش سرنعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين كل االفتراضات األصلية لالقتصاد الكلي للعام المالي والنتائج الفعلية لھذا العام، باإلضافة إلى ن .أ
 ضمين نقاش سردي.نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين كل افتراضات االقتصاد الكلي األصلية للعام المالي والنتائج الفعلية لھذا العام، إال أنه ال يتم ت .ب
  العام.نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين بعض وليس كل افتراضات االقتصاد الكلي األصلية للعام المالي والنتائج الفعلية لھذا  .ج
 ال، ال يتم عرض الفروق بين افتراضات االقتصاد الكلي األصلية للعام المالي والنتائج الفعلية لھذا العام. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
لية للعام المالي والنتائج الفعلية لھذا العام أم ال، وھل ھذه عما إذا كان تقرير نھاية العام يشتمل على تقديرات للفروق بين توقعات االقتصاد الكلي األص 91يستفسر السؤال 

  التقديرات مصحوبة بنقاش سردي أم ال.
 

تشتمل المكونات األساسية على تقديرات   للتعرف على مكونات توقعات االقتصاد الكلي التي يتم عرضھا في مقترح الموازنة للسلطة التشريعية. 15ارجع إلى السؤال 
، مثل سعر النفط، الي الناتج المحلي االسمية ومعدل التضخم ونمو إجمالي الناتج المحلي ومعدالت الفائدة، رغم أن أھمية افتراضات االقتصاد الكلي األخرىلمستويات إجم

  يمكن أن تختلف من دولة إلى دولة.
 

ات االقتصاد الكلي األصلية للعام المالي والنتائج الفعلية لھذا العام، بما في ذلك الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يشتمل تقرير نھاية العام على تقديرات للفروق بين افتراض
ج الفعلية لھذا العام، الختيار اإلجابة "ب"، يجب أن يعرض تقرير نھاية العام تقديرات للفروق بين كل افتراضات االقتصاد الكلي األصلية للعام المالي والنتائ نقاش سردي.

يمكن اختيار الخيار "ج" إذا تم تضمين تقديرات الفروق بين بعض وليس كل افتراضات االقتصاد الكلي األصلية للعام المالي والنتائج  ى نقاش سردي.إال أنه ال يشتمل عل
  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم تقديرات الفروق.  الفعلية لھذا العام، بغض النظر عما إذا تم تضمين نقاش سردي أم ال.

 
  فروق بين التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة بالمدخالت والنتائج الفعلية؟اليعرض تقرير نھاية العام  ھل .92

 
 قاش سردي.نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين كل التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة بالمدخالت والنتائج الفعلية، باإلضافة إلى ن .أ
 اش سردي.عرض تقديرات الفروق بين كل التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة بالمدخالت والنتائج الفعلية، إال أنه ال يتم تضمين نقنعم، يتم  .ب
 نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين بعض وليس كل التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة بالمدخالت والنتائج الفعلية. .ج
 ، ال يتم عرض تقديرات الفروق بين التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة بالمدخالت والنتائج الفعلية.ال .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

غير المالية المتعلقة بالمدخالت والنتائج الفعلية لھذا العام أم  عما إذا كان تقرير نھاية العام يشتمل على تقديرات للفروق بين التقديرات األصلية للبيانات 92يستفسر السؤال 
  ال، وھل ھذه التقديرات مصحوبة بنقاش سردي أم ال.

 
  للتعرف على البيانات غير المالية المتعلقة بالمدخالت التي يتم تضمينھا في مقترح الموازنة للسلطة التشريعية. 49ارجع إلى السؤال 
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لفعلية، بما في ذلك يجب أن يشتمل تقرير نھاية العام على تقديرات للفروق بين كل التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة بالمدخالت والنتائج ا الختيار اإلجابة "أ"،

انات غير المالية المتعلقة بالمدخالت والنتائج الختيار اإلجابة "ب"، يجب أن يشتمل تقرير نھاية العام على تقديرات للفروق بين كل التقديرات األصلية للبي نقاش سردي.
يمكن اختيار الخيار "ج" إذا تم تضمين تقديرات الفروق بين بعض وليس كل التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة  الفعلية، إال أنه ال يشتمل على نقاش سردي.

  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم تقديرات الفروق. نقاش سردي أم ال.بالمدخالت والنتائج الفعلية، بغض النظر عما إذا تم تضمين 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لفروق بين التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة بالنتائج والنتائج الفعلية؟اھل يعرض تقرير نھاية العام  .93
 

 ير المالية المتعلقة بالمدخالت والنتائج الفعلية، باإلضافة إلى نقاش سردي.نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين كل التقديرات األصلية للبيانات غ .أ
 تضمين نقاش سردي.نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين كل التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة بالنتائج والنتائج الفعلية، إال أنه ال يتم  .ب
 ل التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة بالنتائج والنتائج الفعلية.نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين بعض وليس ك .ج
 ال، ال يتم عرض تقديرات الفروق بين التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة بالنتائج والنتائج الفعلية. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

لھذا العام أم ال، كان تقرير نھاية العام يشتمل على تقديرات للفروق بين التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة بالنتائج والنتائج الفعلية  عما إذا 93يستفسر السؤال 
ت والنتائج، وليس حول المدخالت (والتي يتم يمكن أن تشتمل البيانات غير المالية حول النتائج على بيانات حول المخرجا وھل ھذه التقديرات مصحوبة بنقاش سردي أم ال.

   ).92التعامل معھا في السؤال 
 

  للتعرف على البيانات غير المالية المتعلقة بالنتائج التي يتم تضمينھا في مقترح الموازنة للسلطة التشريعية. 50ارجع إلى السؤال 
 

ات للفروق بين كل التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة بالنتائج والنتائج الفعلية، بما في ذلك الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يشتمل تقرير نھاية العام على تقدير
ج الفعلية، بالنتائج والنتائ الختيار اإلجابة "ب"، يجب أن يشتمل تقرير نھاية العام على تقديرات للفروق بين كل التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة نقاش سردي.

يمكن اختيار الخيار "ج" إذا تم تضمين تقديرات الفروق بين بعض وليس كل التقديرات األصلية للبيانات غير المالية المتعلقة بالنتائج  إال أنه ال يشتمل على نقاش سردي.
  تقديم تقديرات الفروق. يسري الخيار "د" إذا لم يتم  والنتائج الفعلية، بغض النظر عما إذا تم تضمين نقاش سردي أم ال.
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ر الفائدة للفئات األكثر حرماًنا ھل يقدم تقرير نھاية العام الفروق بين مستوى األموال المقررة للسياسات (المقترحات الجديدة والسياسات الحالية) والتي تھدف إلى توفي. 94
  بشكل مباشر والنتائج الفعلية؟ الدولةفي 

 
بشكل مباشر والنتائج الفعلية،  الدولةيرات الفروق بين المستوى المقرر لكل السياسات التي تھدف إلى توفير الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في نعم، يتم تقديم تقد .أ

 باإلضافة إلى نقاش سردي.
بشكل مباشر والنتائج الفعلية، إال  الدولةكثر حرماًنا في نعم، يتم تقديم تقديرات الفروق بين المستوى المقرر لكل السياسات التي تھدف إلى توفير الفائدة للفئات األ .ب

 أنه ال يتم تقديم نقاش سردي.
بشكل مباشر والنتائج  الدولةنعم، يتم تقديم تقديرات الفروق بين المستوى المقرر لبعض وليس كل السياسات التي تھدف إلى توفير الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في  .ج

  الفعلية.
 بشكل مباشر والنتائج الفعلية. الدولةتقديم تقديرات الفروق بين المستوى المقرر للسياسات التي تھدف إلى توفير الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في ال، ال يتم  .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

بين المستوى المقرر من األموال للسياسات التي تھدف إلى توفير الفائدة للفئات األكثر عما إذا كان تقرير نھاية العام يشتمل على تقديرات للفروق  94يستفسر السؤال 
  بشكل مباشر والنتائج الفعلية للعام، وھل ھذه التقديرات مصحوبة بنقاش سردي أم ال. الدولةحرماًنا في 

 
  ة للسلطة التشريعية.للحصول على المساعدة للفئات األكثر حرماًنا في مقترح الموازن 52ارجع إلى السؤال 

 
 الدولةللفئات األكثر حرماًنا في  الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يقدم تقرير نھاية العام تقديرات الفروق بين المستوى المقرر لكل السياسات التي تھدف إلى توفير الفائدة

قرير نھاية العام تقديرات الفروق بين المستوى المقرر لكل السياسات التي تھدف إلى الختيار اإلجابة "ب"، يجب أن يقدم ت والنتائج الفعلية، باإلضافة إلى نقاش سردي.
يمكن اختيار الخيار "ج" إذا تم تضمين تقديرات الفروق بين المستوى  والنتائج الفعلية، إال أنه ال يشتمل على نقاش سردي. الدولةتوفير الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في 
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 والنتائج الفعلية، بغض النظر عما إذا كان يتم تضمين نقاش سردي أم ال. الدولةالسياسات التي تھدف إلى توفير الفائدة للفئات األكثر حرماًنا في المقرر لبعض وليس كل
  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم تقديرات الفروق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لألموال خارج الموازنة والنتائج الفعلية؟ فروق بين التقديرات األصليةالھل يعرض تقرير نھاية العام . 95
 

 نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين كل التقديرات األصلية لألموال خارج الموازنة والنتائج الفعلية، باإلضافة إلى نقاش سردي. .أ
 أنه ال يتم تضمين نقاش سردي.نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين كل التقديرات األصلية لألموال خارج الموازنة والنتائج الفعلية، إال  .ب
  نعم، يتم عرض تقديرات الفروق بين بعض وليس كل التقديرات األصلية لألموال خارج الموازنة والنتائج الفعلية. .ج
 ال، ال يتم عرض تقديرات الفروق بين التقديرات األصلية لألموال خارج الموازنة والنتائج الفعلية. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

م أم ال، وھل ھذه عما إذا كان تقرير نھاية العام يشتمل على تقديرات للفروق بين التقديرات األصلية لألموال خارج الموازنة والنتائج الفعلية لھذا العا 95يستفسر السؤال 
  التقديرات مصحوبة بنقاش سردي أم ال.

 
   ارج الموازنة التي يتم عرضھا في مقترح الموازنة للسلطة التشريعية.للتعرف على تقديرات األموال خ 33ارجع إلى السؤال 

 
 ج الفعلية، بما في ذلك نقاش سردي.الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يشتمل تقرير نھاية العام على تقديرات للفروق بين كل التقديرات األصلية لألموال خارج الموازنة والنتائ

 مل تقرير نھاية العام على تقديرات للفروق بين كل التقديرات األصلية لألموال خارج الموازنة والنتائج الفعلية، إال أنه ال يشتمل علىالختيار اإلجابة "ب"، يجب أن يشت
علية، بغض النظر عما إذا يمكن اختيار الخيار "ج" إذا تم تضمين تقديرات الفروق بين بعض وليس كل التقديرات األصلية لألموال خارج الموازنة والنتائج الف نقاش سردي.

  يسري الخيار "د" إذا لم يتم تقديم تقديرات الفروق. تم تضمين نقاش سردي أم ال.
 

  ھل يتم تضمين بيان مالي كجزء من تقرير نھاية العام أو يتم إصداره كتقرير منفصل؟ .96
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  نفصل.نعم، يتم تضمين بيان مالي كجزء من تقرير نھاية العام أو يتم إصداره كتقرير م .أ
 ال، ال يتم تضمين بيان مالي كجزء من تقرير نھاية العام وال يتم إصداره كتقرير منفصل. .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج
 

  اإلرشادات:
يان المالي على بعض أو كل من ويمكن أن يشتمل الب عما إذا كان يتم تضمين بيان مالي كجزء من تقرير نھاية العام أو يتم إصداره كتقرير منفصل. 96يستفسر السؤال 
يلزم أن تتم مراجعة البيان المالي ذي  الألغراض اإلجابة على ھذا السؤال،  بيان التدفق النقدي وبيان التشغيل والموازنة ومالحظات حول المحاسبة. العناصر التالية:

" 2013لية لحكومة نيوزيالندا لعام لالطالع على مثال لبيان مالي، يرجى االطالع على الوثيقة "البيانات الما الصلة.
)jun13.pdf-year-http://www.treasury.govt.nz/government/financialstatements/yearend/jun13/fsgnz.(  
 

 أ"، يجب أن يتم تضمين بيان مالي في تقرير نھاية العام أو أن يتم إصداره كتقرير منفصل.الختيار اإلجابة "
  تقرير المراجعة

 
ويلعب جھاز الرقابة  ) في دولة ما، إلى تقييم شرعية وقانونية اإلدارة المالية والمحاسبة للحكومة.SAIيھدف تقرير المراجعة، الذي يصدر عن جھاز الرقابة األعلى (

في دوره الرقابي إلشراف السلطة التنفيذية على األموال العام، يؤدي جھاز الرقابة األعلى  ى دوًرا ھاًما في محاسبة السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية والجمھور.األعل
المراجع العام أو  تي يعرف بھا جھاز الرقابة األعلى على ما يلي:وتشتمل بعض األسماء ال في كثير من الدول المراجعات المالية أو المتعلقة باالمتثال أو المتعلقة باألداء.

وأحياًنا ما تعرف أجھزة الرقابة العليا ذات الھياكل "الكلية" بمجالس المراجعة أو محاكم أو غرف  .الدولةمراقب النفقات والمراجع العام أو المراقب العام أو مفتش 
  الحسابات أو لجان المراجعة.

 
وتعرف ھذه المراجعات في بعض األحيان باسم "التصديق على حسابات  م مالي، يقوم جھاز الرقابة األعلى بإجراء مراجعة سنوية للحسابات الختامية.في نھاية كل عا

http://internationalbudget.org/wp-)) (1( 16إعالن ليما للمبادئ التوجيھية بشأن مبادئ المراجعة (الفصل السادس، القسم  الحكومة".
content/uploads/LimaDeclaration.pdf.التعاون  لمنظمة وبحسب أفضل الممارسات ) والتي توضح أنه ينبغي نشر تقرير المراجع السنوي وتوفيره للجمھور

كمل جھاز الرقابة األعلى ھذه المراجعات في غضون ستة أشھر بعد نھاية عام الموازنة للوحدات اإلدارية (أي الوزارات أو )، ينبغي أن يOECDاالقتصادي والتنمية (
  اإلدارات أو الھيئات).

 
والعتباره متوفًرا للجمھور حسب  )، ينبغي على الباحثين استخالص إجاباتھم من تقرير المراجعة المتاح للجماھير.102إلى  97وألغراض اإلجابة على األسئلة التالية (

: متى تتاح وثائق 3في الجدول رقم  1(انظر القسم  شھًرا بعد نھاية العام المالي المعني. 18منھجية مسح الموازنة المفتوحة، ال بد من طرح تقرير المراجعة بما ال يتجاوز 
متاًحا للجمھور، وفًقا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، يجب اختيار الخيار "د" لكل األسئلة المتعلقة إذا لم يكن يتم اعتبار أن تقرير المراجعة  الموازنة الرئيسية للجمھور.)

  بتقرير المراجعة.
 

  ھير؟) بتنفيذھا وإتاحتھا للجماSAI. ما أنواع المراجعات (مراجعات االمتثال، أو المراجعات المالية، أو مراجعات األداء) التي قام جھاز الرقابة األعلى (97
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 ) بتنفيذ كل أنواع المراجعات (مراجعات االمتثال، أو المراجعات المالية، أو مراجعات األداء) مع إتاحتھا للجماھير.SAIقام جھاز الرقابة األعلى ( .أ
 ) بتنفيذ نوعين من أنواع المراجعات الثالثة وأتاحھما للجماھير.SAIقام جھاز الرقابة األعلى ( .ب
 ) بتنفيذ نوع واحد من أنواع المراجعات الثالثة وأتاحه للجماھير.SAI(قام جھاز الرقابة األعلى  .ج
 ) بتنفيذ أي نوع من أنواع المراجعات الثالثة ولم يقم بإتاحتھا للجماھير.SAIلم يقم جھاز الرقابة األعلى ( .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

  وھناك ثالثة أنواع أساسية من المراجعات:  وم جھاز الرقابة األعلى بتنفيذھا.عن أنواع المراجعات التي يق 97يستفسر السؤال 
 دقة المعلومات المالية للكيان (أي خلوھا من األخطاء أو االحتيال) مع تقديمھا بما يتوافق مع إطار عمل التقارير المالية  المراجعات المالية والتي تھدف إلى تقرير

 ) للحصول على المزيد من التفاصيل.ISSAI 200 )http://www.issai.org/media/12947/issai_200_e.pdfعلى  يمكنك االطالع والتنظيم الساري.
 نك االطالع على يمك التي تنظر في المدى الذي تم االلتزام من خالله باللوائح واإلجراءات ذات الصلة. مراجعات االمتثالISSAI 400 

)http://www.issai.org/media/12955/issai_400_e.pdf.للحصول على المزيد من التفاصيل (  
 يمكنك االطالع على  بمبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية. مراجعة األداء التي تقيم ما إذا كانت األنشطة تلتزمISSAI 300 

)http://www.issai.org/media/12951/issai_300_e.pdf.للحصول على المزيد من التفاصيل (  
في بعض الدول، تحدد  ًبا ال تحدث إال بعد االتفاق على إطار عمل لألداء.وتعد المراجعات المالية ومراجعات االمتثال أكثر شيوًعا من مراجعات األداء، والتي غال

  مسؤوليات جھاز الرقابة األعلى نوع المراجعة التي يمكن أن يقوم بھا.
 

مع إتاحتھا كلھا  -ة ومراجعات األداء مراجعات االمتثال والمراجعات المالي - الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يكون جھاز الرقابة األعلى قد قام بتنفيذ كل أنواع المراجعات 
كان جھاز الرقابة األعلى قد ويمكن اختيار اإلجابة "ب" إذا قام جھاز الرقابة األعلى بإجراء نوعين من أنواع المراجعة الثالثة، بينما يتم اختيار الخيار "ج" إذا  للجماھير.

   لم يقم جھاز الرقابة األعلى بتنفيذ أي نوع من أنواع المراجعات الثالثة ولم يقم بإتاحتھا للجماھير. ويسري الخيار "د" إذا قام بإجراء نوع واحد فقط من المراجعات.
 

  ) التي تمت مراجعتھا؟SAIما النسبة المئوية للنفقات في نطاق مسؤولية جھاز الرقابة األعلى (. 98
 

 تمت مراجعة كل النفقات في نطاق مسؤولية جھاز الرقابة األعلى. .أ
 اجعة النفقات التي تمثل على األقل ثلثي، وليس كل، النفقات في نطاق مسؤولية جھاز الرقابة األعلى.تمت مر .ب
  تمت مراجعة النفقات التي تمثل أقل من ثلثي النفقات في نطاق مسؤولية جھاز الرقابة األعلى. .ج
 لم تتم مراجعة أي نفقات. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

) حيث يستفسر عن النسبة المئوية التي تمت مراجعتھا من النفقات الموجودة في نطاق SAIعلى تغطية المراجعات التي يقوم بھا جھاز الرقابة األعلى ( 98لسؤال يركز ا
   مسؤولية جھاز الرقابة األعلى.
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فقات المتعلقة بموازنة الحكومة المركزية (الوزارات واإلدارات والوكاالت) والتي ويجب أن يتم أخذ الن ويتم تحديد مسؤولية جھاز الرقابة األعلى في الغالب في التشريع.
وباإلضافة إلى ذلك،  لمراجعات األموال خارج الموازنة). 99(يتعرض السؤال  تكون ضمن نطاق مسؤولية جھاز الرقابة األعلى فقط في االعتبار ألغراض ھذا السؤال.

وكذلك، باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت مسؤولية جھاز الرقابة األعلى  ج السرية" (على سبيل المثال، النفقات السرية المتعلقة باألمن).فإن ھذا السؤال ال يسري على "البرام
   .ا السؤالتشتمل على السلطة لالعتماد على الجھات الخارجية إلجراء بعض المراجعات، فإن تلك المراجعات ترقى ألن يتم تضمينھا عند اإلجابة على ھذ

 
ويجب أال يتم وضع مراجعات األداء في  يمكن أن يتم وضع المراجعات المالية ومراجعات االمتثال، أو خليط منھما مًعا، في االعتبار ألغراض اإلجابة على ھذا السؤال.

  االعتبار ألغراض اإلجابة على ھذا السؤال.
 

تسري اإلجابة "ب" في حالة مراجعة على األقل ثلثي، وليس  ة جھاز الرقابة األعلى قد تمت مراجعتھا.الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تكون كل النفقات في نطاق مسؤولي
وتكون اإلجابة "ج" مناسبة عندما تكون قد تمت راجعة النفقات التي تمثل أقل من ثلثي النفقات في نطاق مسؤولية  كل، النفقات في نطاق مسؤولية جھاز الرقابة األعلى.

  ويسري الخيار "د" عندما ال تتم مراجعة أي نفقات. األعلى. جھاز الرقابة
 
 
 
 
 
 
 

  ) التي تمت مراجعتھا؟SAIما النسبة المئوية لألموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولية جھاز الرقابة األعلى (. 99
 

  تمت مراجعة كل األموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولية جھاز الرقابة األعلى. .أ
 األعلى.ألموال خارج الموازنة التي تمثل على األقل ثلثي، وليس كل، النفقات المقترنة باألموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولية جھاز الرقابة تمت مراجعة ا .ب
 األعلى. تمت مراجعة األموال خارج الموازنة التي تمثل أقل من ثلثي النفقات المقترنة باألموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولية جھاز الرقابة .ج
 لم تتم مراجعة أي أموال خارج الموازنة. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

ي تمت على مراجعات األموال خارج الموازنة، حيث يستفسر عن النسبة المئوية لألموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولية جھاز الرقابة األعلى الت 99يركز السؤال 
امج الحكومية موال، بالرغم أنھا من الناحية الفنية خارج الموازنة، تكون حكومية بطبيعتھا، وبالتالي ينبغي أن تخضع لنفس اشتراط المراجعة مثل البرھذه األ مراجعتھا.
  األخرى.

 
الموازنة والتي تكون ضمن نطاق مسؤولية جھاز ويجب أن يتم أخذ النفقات المتعلقة باألموال خارج  ويتم تحديد مسؤولية جھاز الرقابة األعلى في الغالب في التشريع.

وكذلك، باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت مسؤولية جھاز  لمراجعات موازنة الحكومة المركزية). 98(يتعرض السؤال  الرقابة األعلى فقط في االعتبار ألغراض ھذا السؤال.
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   اء بعض المراجعات، فإن تلك المراجعات ترقى ألن يتم تضمينھا عند اإلجابة على ھذا السؤال.الرقابة األعلى تشتمل على السلطة لالعتماد على الجھات الخارجية إلجر
 

ويسري االختيار "ب" إذا تمت مراجعة األموال  الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تكون كل األموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولية جھاز الرقابة األعلى قد تمت مراجعتھا.
ويسري االختيار "ج" إذا تمت  لتي تمثل على األقل ثلثي، وليس كل، النفقات المقترنة باألموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولية جھاز الرقابة األعلى.خارج الموازنة ا

يسري الخيار "د" إذا لم يتم  ة األعلى.مراجعة األموال خارج الموازنة التي تمثل أقل من ثلثي النفقات المقترنة باألموال خارج الموازنة في نطاق مسؤولية جھاز الرقاب
   تحديث األموال خارج الموازنة.

 
 ) على ملخص تنفيذي؟SAIھل يشتمل تقرير (تقارير) المراجعة السنوية الذي يتم تجھيزه من خالل جھاز الرقابة األعلى ( .100 

 
 لتلخيص محتويات التقرير. نعم، يشتمل تقرير (تقارير) المراجعة السنوية على ملخص تنفيذي واحد أو أكثر .أ
 ال، ال يشتمل تقرير (تقارير) المراجعة السنوية على ملخص تنفيذي. .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج

 
  اإلرشادات:

ى حد ما، ويمكن أن يساعد ويمكن أن يكون تقرير المراجعة وثيقة فنية إل عما إذا كان تقرير المراجعة السنوي يشتمل على ملخص تنفيذي أم ال. 100يستفسر السؤال 
 الملخص التنفيذي لنتيجة التقرير في جعله سھل الوصول لوسائل اإلعالم والجمھور.

 
  الختيار الخيار "أ"، يجب أن يشتمل تقرير المراجعة السنوية على ملخص تنفيذي واحد على األقل لتلخيص محتويات التقرير.

 
ًرا بشأن الخطوات التي اتخذتھا للتعامل مع توصيات المراجعة حول النتائج التي تشير إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراء ھل تتيح السلطة التنفيذية للجمھور تقري .101

 تصحيحي.
 

 نعم، تصدر السلطة التنفيذية تقريًرا للجمھور حول الخطوات التي تم اتخاذھا للتعامل مع نتائج المراجعة. .أ
 حول أغلب نتائج المراجعة.نعم، تصدر السلطة التنفيذية تقريًرا للجمھور  .ب
 نعم، تصدر السلطة التنفيذية تقريًرا للجمھور حول بعض نتائج المراجعة. .ج
 ال، ال تصدر السلطة التنفيذية تقريًرا للجمھور حول الخطوات التي تم اتخاذھا للتعامل مع نتائج المراجعة. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

والغرض  عما إذا كانت السلطة التنفيذية توفر للجمھور تقريًرا بشأن الخطوات التي اتخذتھا للتعامل مع توصيات المراجعة لجھاز الرقابة األعلى. 101يستفسر السؤال 
ويعتمد مدى  ن تحسينه في المستقبل.المطلق للمراجعة ھو التحقق من أنه تم تنفيذ الموازنة بطريقة تتفق مع القانون الحالي وجعل الحكومة مسؤولة عن ھذا التنفيذ وكذلك ع

 من مراجعاته. تحقيق المراجعات لھذا الغرض األخير على ما إذا كان ھناك متابعة كافية وفي الوقت المناسب بشأن توصيات جھاز الرقابة األعلى والنابعة
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الختيار الخيار "ب"، يجب أن  لتي تم اتخاذھا للتعامل مع كل نتائج المراجعة.الختيار الخيار "أ"، يجب أن تكون السلطة التنفيذية تصدر تقريًرا للجمھور حول الخطوات ا
يسري الخيار "ج" إذا كانت السلطة التنفيذية  تكون السلطة التنفيذية تصدر تقريًرا للجمھور حول الخطوات التي تم اتخاذھا للتعامل مع أغلب، وليس كل، نتائج المراجعة.

يسري الخيار "د" إذا كانت السلطة التنفيذية ال تصدر تقريًرا للجمھور على  وات التي تم اتخاذھا للتعامل مع بعض نتائج المراجعة فقط.تصدر تقريًرا للجمھور حول الخط
  اإلطالق حول الخطوات التي تم اتخاذھا للتعامل مع نتائج المراجعة.

 
  ًرا لتتبع اإلجراءات التي اتخذتھا السلطة التنفيذية للتعامل مع توصيات المراجعة؟ھل يصدر جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشريعية للجمھور تقري .102

 
 يات المراجعة.نعم، يصدر جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشريعية تقريًرا للجمھور حول الخطوات التي اتخذتھا السلطة التنفيذية للتعامل مع كل توص .أ
 ة التشريعية تقريًرا للجمھور حول أغلب نتائج المراجعة.نعم، يصدر جھاز الرقابة األعلى أو السلط .ب
 نعم، يصدر جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشريعية تقريًرا للجمھور حول بعض نتائج المراجعة. .ج
 عامل مع توصيات المراجعة.ال، ال يصدر جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشريعية تقريًرا للجمھور حول الخطوات التي اتخذتھا السلطة التنفيذية للت .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

وبعد  مراجعة.عما إذا كان جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشريعية يقومون بتتبع اإلجراءات التي اتخذتھا السلطة التنفيذية للتعامل مع توصيات ال 102يستفسر السؤال 
 والتحقق منھا من خالل السلطة التشريعية، يطلب من السلطة التنفيذية بشكل طبيعي اتخاذ إجراءات محددة للتعامل مع نتائج المراجعة. مناقشة نتائج وتوصيات المراجعة

وباإلضافة إلى التقارير  مراجعة.وألغراض المحاسبة، يلزم أن يتم إبالغ الجماھير بحالة تلك اإلجراءات، والخطوات التي اتخذتھا السلطة التنفيذية للتعامل مع توصيات ال
)، فإن المسؤولية تقع على عاتق جھاز الرقابة األعلى والسلطة التشريعية، كونھما 101التي تصدرھا السلطة التنفيذية عن اإلجراءات التي تتوصل إليھا (انظر السؤال 

 بع مدى تقدم السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالتعامل مع توصيات المراجعة.المؤسستين اإلشرافيتين الرئيسيتين، لالستمرار في إبالغ الجماھير بالتقارير من خالل تت
 

التنفيذية للتعامل مع كل نتائج الختيار الخيار "أ"، يجب أن يقوم جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشريعية بإصدار تقرير للجمھور حول الخطوات التي اتخذتھا السلطة 
ان جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التشريعية يصدران تقريًرا للجمھور حول الخطوات التي تتخذھا السلطة التنفيذية للتعامل مع أغلب، يسري الخيار "ب" إذا ك المراجعة.

ذتھا السلطة التنفيذية يسري الخيار "ج" إذا كان جھاز الرقابة األعلى أو السلطة التنفيذية يصدران تقريًرا للجمھور حول الخطوات التي اتخ وليس كل، نتائج المراجعة.
يسري الخيار "د" إذا لم يكن جھاز الرقابة األعلى وال السلطة التنفيذية يصدران تقريًرا للجمھور حول الخطوات التي اتخذتھا السلطة  للتعامل مع بعض نتائج المراجعة فقط.

  التنفيذية للتعامل مع نتائج المراجعة.
 

 قوة مؤسسات الرقابةالقسم الرابع:
 
  قدمة:م

وتنظر األسئلة في شأن استقاللية السلطة التشريعية وجھاز  ) إزاء اإلشراف على عملية الموازنة.SAIيّقيم القسم الرابع قوة السلطة التشريعية وجھاز الرقابة األعلى (
  افة إلى سلطتھما في مقابل السلطة التنفيذية.الرقابة األعلى، وقدرتھما على الوصول إلى الموارد الالزمة لتنفيذ المسؤوليات الموكلة إليھما، باإلض

 
  يالت؟ھل تمتلك السلطة التشريعية القدرات الداخلية لتنفيذ تحليالت الموازنة أم أنھا تستخدم قدرات األبحاث المستقلة إلجراء مثل تلك التحل. 103
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يتوفر بھا العدد الكافي من الموظفين والموارد والقدرات التحليلية لتنفيذ نعم، ھناك مكتب أبحاث متخصص / وحدة متخصصة للموازنة لدى السلطة التشريعية، و .أ

 المھام الموكلة إليه (إليھا).
 وكلة إليه.نعم، ھناك مكتب أبحاث متخصص، إال أن عدد الموظفين والموارد األخرى به غير كافية، بما في ذلك عدم كفاية التمويل، لتنفيذ المھام الم .ب
لون خارج نطاق السلطة التشريعية يمكنھم تنفيذ تحليالت الموازنة، والسلطة التشريعية تستفيد من ھذه القدرات، إال أنه ال يوجد مكتب نعم، يوجد باحثون مستق .ج

 متخصص ملحق بالسلطة التشريعية.
 حليالت الموازنة.ال، ال تمتلك السلطة التشريعية القدرات الداخلية وال القدرة على الوصول إلى قدرات البحث المستقلة إلجراء ت .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

 تلك التحليالت. عما إذا كانت السلطة التشريعية تمتلك القدرات الداخلية لتنفيذ تحليالت الموازنة أم أنھا تستخدم قدرات األبحاث المستقلة إلجراء مثل 103يستفسر السؤال 
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية بالشكل الكافي قبل تقرير الموازنة وتنفيذ دورھا اإلشرافي، يجب أن تتوفر لھا القدرات الالزمة  ولكي تقوم السلطة التشريعية بمراجعة

 لتحليل الموازنة ذاتھا أو أن تتاح لھا القدرة على الوصول إلى القدرات البحثية المستقلة.
 

متخصص / وحدة متخصصة للموازنة لدى السلطة التشريعية، ويجب أن يتوفر بھا العدد الكافي من الموظفين  الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يكون ھناك مكتب أبحاث
يسري الخيار "ب" في حالة وجود مكتب أبحاث متخصص للموازنة، إال أن عدد الموظفين والموارد األخرى  والموارد والقدرات التحليلية لتنفيذ المھام الموكلة إليه (إليھا).

يسري الخيار "ج" في حالة عدم وجود مكتب أبحاث متخصص للموازنة، إال أن السلطة التشريعية تعتمد على باحثين مستقلين خارج  ر كافية لتنفيذ المھام الموكلة إليه.به غي
قدرات الداخلية وال القدرة على الوصول إلى قدرات البحث ويسري الخيار "د" إذا لم تكن السلطة التشريعية تمتلك ال نطاق السلطة التشريعية يمكنھم تنفيذ تحليالت الموازنة.

  المستقلة إلجراء تحليالت الموازنة.
 
 
 
 

  ھل تقوم السلطة التشريعية بإجراء نقاش حول سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية؟ .104
 

ازنة للسلطة التنفيذية، وتعتمد التوصيات للموازنة، كما أن السلطة التنفيذية ملزمة بعكس نعم، تناقش السلطة التشريعية سياسة الموازنة قبل وضع مقترح المو .أ
 توصيات السلطة التشريعية في الموازنة.

يست ملزمة بعكس لتنفيذية لنعم، تناقش السلطة التشريعية سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، وتعتمد التوصيات للموازنة، إال أن السلطة ا .ب
 توصيات السلطة التشريعية في الموازنة.

 لتوصيات للموازنة.نعم، تناقش السلطة التشريعية سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، إال أن السلطة التشريعية ال تقوم باعتماد ا .ج
 لتشريعية بإجراء نقاش حول سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية.ال، ال تقوم السلطة التشريعية كاملة وال أي لجنة تابعة للسلطة ا .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
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  اإلرشادات:
وبصفة عامة، قبل   م ال.عما إذا كان يتم إجراء نقاش من قبل السلطة التشريعية حول سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أ 104يستفسر السؤال 

المالية  لمعاييرواالنطاق للحكومة  مناقشة مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية للعام القادم، يجب أن تتاح الفرصة للسلطة التشريعية من أجل مراجعة أولويات الموازنة واسعة
إلى  54(انظر األسئلة من  تقدمه السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية من أجل مناقشته.الموازنة الذي ما قبل وفي أغلب األحوال، يتم وضع ھذه المعلومات في بيان  لھا.
58.(  

 
) 1 ويمكن أن يحقق ذلك غرضين: أشھر من بداية عام الموازنة القادم. 6وتقوم مجموعة من الدول بإجراء نقاش تمھيدي قبل الموازنة في السلطة التشريعية قبل حوالي 

عن نوايا سياستھا المالية من خالل تقديم تقارير حديثة بشأن استراتيجيتھا للموازنة السنوية ومتوسطة األجل وأولويات  فيذية بإبالغ السلطة التشريعيةيسمح للسلطة التن
  تقديرات مفصلة لإلنفاق لعام الموازنة المقبل.، والتي يتعين على الحكومة أن تلتزم بھا عند إعداد أو سقوف اإلنفاق أعوامأن تقر أھداًفا مالية "ثابتة" لعدة ) 2السياسة و

 
لموازنة، كما يجب أن تكون السلطة الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تقوم السلطة التشريعية بمناقشة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية واعتماد التوصيات ل

إلجابة "ب" إذا كانت السلطة التشريعية تناقش سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية تسري ا التنفيذية ملزمة بعكس تلك التوصيات في الموازنة.
تسري اإلجابة "ج" إذا كانت السلطة التشريعية تناقش سياسة  وتعتمد التوصيات للموازنة، إال أن السلطة التنفيذية ال تكون ملزمة بعكس ھذه التوصيات في الموازنة.

ويكفي وجود نقاش في لجنة تابعة للسلطة التشريعية  قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، إال أن السلطة التشريعية ال تقوم باعتماد التوصيات للموازنة. الموازنة
ة بإجراء نقاش حول سياسة الموازنة قبل وضع مقترح ويسري الخيار "د" إذا لم تقم السلطة التشريعية الكاملة وال أي لجنة تابعة للسلطة التشريعي  الختيار اإلجابة "ج".

   الموازنة للسلطة التنفيذية.
 

  ھل تجري السلطة التنفيذية مشاورات مع أعضاء السلطة التشريعية كجزء من عمليتھا لتحديد أولويات الموازنة؟ .105
 

 نعم، تجري السلطة التنفيذية مشاورات مع مجموعة كبيرة من المشرعين. .أ
 السلطة التنفيذية مشاورات مع مجموعة من المشرعين، إال أنه يتم استبعاد بعض األعضاء الرئيسيين. نعم، تجري .ب
 نعم، تجري السلطة التنفيذية مشاورات مع مجموعة محدودة فقط من المشرعين. .ج
 ال، ال تجري السلطة التنفيذية مشاورات مع أعضاء السلطة التشريعية كجزء من عملية تجھيز الموازنة. .د
 ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). ال .ه

 
  اإلرشادات:

وقد تشمل المشاورات على األرجح على مناقشات بشأن  يفحص ممارسات السلطة التنفيذية للتشاور مع السلطة التشريعية أثناء صياغة مقترحاتھا للموازنة. 105السؤال 
  (مثل المخصصات للقطاعات مختلفة).كل من المسائل المالية الرئيسية (مثل حجم العجز) وأولويات السياسة 

 
وبالتالي،  الموازنة المقترحة. يھدف ھذا السؤال إلى تقييم المدى الذي تسعى من خالله السلطة التنفيذية نحو الحصول على وجھات النظر التشريعية المختلفة أثناء إعداد

  ورسمية أو غير رسمية.ألغراض اإلجابة على ھذا السؤال، يمكن أن تكون المشاورات عامة أو خاصة، 
 

ألقلية باإلضافة إلى أعضاء الختيار الخيار "أ"، يجب أن تقوم السلطة التنفيذية بإجراء مشاورات مع "مجموعة كبيرة من المشرعين"، بما يشتمل على أعضاء من أحزاب ا
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وتسري اإلجابة "ب" إذا  ة / لجنة الموازنة (أي، بما يشتمل على "نواب الحزب").من الحزب التابع لتلك السلطة، باإلضافة إلى أعضاء من اللجان بما يتجاوز اللجنة المالي
، مثل قادة األحزاب أو رؤساء تشاورت السلطة التنفيذية مع أعضاء من الحزب التابع لھا وأحزاب األقلية، إال أن المشاورات كانت مع مجموعة أكثر تحديًدا من المشرعين

يسري  وتسري اإلجابة "ج" إذا اجتمعت السلطة التنفيذية مع مجموعة صغيرة محددة فقط من الحزب المسيطر على السلطة التشريعية. اللجان واألعضاء ذائعي الصيت.
  الخيار "د" إذا لم تقم السلطة التنفيذية بالتشاور مع المشرعين أثناء مرحلة بناء الموازنة.

 
  ريعية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل بدء عام الموازنة؟ما المدة السابقة التي تتلقى قبلھا السلطة التش  .106

 
 تتلقى السلطة التنفيذية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل ثالثة أشھر على األقل قبل بداية عام الموازنة. .أ
 ثالثة أشھر، قبل بداية عام الموازنة. تتلقى السلطة التنفيذية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل شھرين على األقل، ولكن قبل أقل من .ب
 تتلقى السلطة التنفيذية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل شھر واحد على األقل، ولكن قبل أقل من شھرين، قبل بداية عام الموازنة. .ج
 م الموازنة.ال تتلقى السلطة التنفيذية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل شھر واحد على األقل قبل بداية عا .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

وتوصي الممارسات الجيدة الدولية بأنه  عن المدة السابقة التي تتلقى قبلھا السلطة التشريعية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل بدء عام الموازنة. 106يستفسر السؤال 
لى السلطة التشريعية إلى أبعد حد بما فيه الكفاية مقدًما بما يسمح للسلطة التشريعية بمراجعتھا بشكل صحيح أو على األقل قبل ثالثة ينبغي تقديم الموازنة للسلطة التنفيذية إ

  أشھر قبل بدء العام المالي.
 

ل االنتخابات، يرجى استخدام عام عادي أكثر كأساس ألغراض الرد على ھذا السؤال، إذا، وفقط إذا، حدث آخر تسليم للموازنة بعد الوقت المعتاد نتيجة لحدث محدد، مث
لعام في أكثر من حالة ومع ذلك، إذا تمت مالحظة تأخيرات ألكثر من عام موازنة واحد ولم تتلق السلطة التشريعية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل بداء ا لإلجابة.

  اإلجابة المناسبة. واحدة خالل األعوام الثالثة الماضية، يكون الخيار "د" ھو
 

ويسري الخيار "ب" إذا تلقت  وازنة.الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تتلقى السلطة التنفيذية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل ثالثة أشھر على األقل قبل بداية عام الم
ويسري الخيار "ب" إذا تلقت السلطة  ل أقل من ثالثة أشھر، قبل بداية عام الموازنة.السلطة التنفيذية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل شھرين على األقل، ولكن قب

ويسري الخيار "د" إذا لم تتلق السلطة التنفيذية مقترح  التنفيذية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل شھر على األقل، ولكن قبل أقل من ثالثة أشھر، قبل بداية عام الموازنة.
   طة التنفيذية قبل شھر واحد على األقل قبل بداية عام الموازنة، أو لم تتلقاھا على اإلطالق.الموازنة للسل

  متى اعتمدت السلطة التشريعية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية؟ . 107
 

 تعتمد السلطة التشريعية الموازنة قبل شھر واحد من بداية عام الموازنة. .أ
  ة قبل أقل من شھر واحد من بداية عام الموازنة، ولكن قبل بداية عام الموازنة على األقل.تعتمد السلطة التشريعية الموازن .ب
 تعتمد السلطة التشريعية الموازنة قبل أقل من شھر واحد بعد بداية عام الموازنة. .ج
   نة.تعتمد السلطة التشريعية الموازنة قبل أكثر من شھر واحد بعد بداية عام الموازنة، أو ال تعتمد المواز .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
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  اإلرشادات:

توصي الممارسات الجيدة الدولية أنه يجب اعتماد مقترح الموازنة للسلطة  عن توقيت اعتماد السلطة التشريعية لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية. 107يستفسر السؤال 
ويمنح ذلك الوقت للسلطة التنفيذية لتنفيذ الموازنة بشكل كامل، خصوًصا فيما  لمالي المشار إليه في مقترح الموازنة.التنفيذية من خالل السلطة التشريعية قبل بداية العام ا

  يتعلق بالبرامج والسياسات الجديدة.
 

يسري الخيار "ب" إذا اعتمدت  اية عام الموازنة.الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تعتمد السلطة التشريعية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل شھر واحد على األقل قبل بد
ويسري الخيار "ج" إذا اعتمدت  ألقل.السلطة التشريعية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل أقل من شھر واحد من بداية عام الموازنة، ولكن قبل بداية عام الموازنة على ا

ويسري الخيار "د" إذا اعتمدت السلطة التشريعية مقترح الموازنة للسلطة  أقل من شھر واحد بعد بداية عام الموازنة. السلطة التشريعية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية بعد
   التنفيذية بعد أكثر من شھر واحد بعد بداية عام الموازنة، أو إذا لم تقم باعتماد الموازنة.

 
  ترح الموازنة للسلطة التنفيذية؟ھل تمتلك السلطة التشريعية السلطة القانونية لتعديل مق .108

 
 نعم، تمتلك السلطة التشريعية السلطة القانونية لتعديل مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية. .أ
 نعم، تمتلك السلطة التشريعية السلطة القانونية لتعديل مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، مع وجود بعض القيود. .ب
 القانونية لتعديل مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، إال أن سلطتھا محدودة للغاية. نعم، تمتلك السلطة التشريعية السلطة .ج
 ال، ال تمتلك السلطة التشريعية أي سلطة قانونية لتعديل مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

(علما بأن ھذا السؤال  مقترح الموازنة المقدم من السلطة التنفيذية. -على العكس من مجرد قبول أو رفض  -لتعديل  عن صالحية السلطة التشريعية 108يستفسر السؤال 
بين يمكن أن تختلف صالحيات السلطة التشريعية لتعديل الموازنة إلى حد كبير  يدور حول السلطة القانونية بدالً من اإلجراءات التي تتخذھا السلطة التشريعية عملًيا.)

  الدول.
 

في تغيير حجم العجز أو الفائض  اإلجابة "أ" مناسبة فقط إذا كان ھناك أي قيود على حق السلطة التشريعية في تعديل مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، بما في ذلك حقھا
تغيير العجز أو الفائض، ولكنھا ال يزال لديھا الصالحية لزيادة أو إنقاص  اإلجابة "ب" قد تكون مناسبة إذا، على سبيل المثال، كانت السلطة التشريعية مقيدة عن المقترح.

 تسري اإلجابة "ج" األكثر محدودية إذا استطاعت السلطة التشريعية، على سبيل المثال، فقط خفض مستويات التمويل، أو زيادة اإليرادات. مستويات التمويل واإليراد.
ال يجوز للسلطة التشريعية إجراء أية تغييرات (أو التغيرات الفنية الصغيرة فقط) أو إذا كان يجب إقرار تعديالت أوالُ من جانب أخيرا، قد تنطبق اإلجابة "د" إذا كان 

  وفي ھذه الحاالت، تكون السلطة التشريعية في األساس فقط قادرة على قبول أو رفض الموازنة ككل. السلطة التنفيذية.
 

ية إلى الحصول على مدخالت من السلطة التشريعية قبل نقل األموال بين الوحدات اإلدارية التي تتلقى التمويل الصريح في الموازنة ھل تسعى السلطة التنفيذ . 109
  المقررة، وھل يكون من الضروري من الناحية القانونية القيام بذلك؟
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و المدخالت من السلطة التشريعية قبل نقل األموال بين الوحدات اإلدارية، وھي يلزم على السلطة التنفيذية بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد أ .أ
  تقوم بذلك في واقع الممارسات العملية.

ك في ة قانونية للقيام بذلتحصل السلطة التنفيذية على االعتماد أو المدخالت من السلطة التشريعية قبل نقل األموال بين الوحدات اإلدارية، إال أنه ال توجد ضرور .ب
 القانون أو التشريع.

وحدات اإلدارية، إال أنه في يلزم على السلطة التنفيذية بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد أو المدخالت من السلطة التشريعية قبل نقل األموال بين ال .ج
 المدخالت المسبقة من السلطة التشريعية. واقع الممارسات العملية، تنقل السلطة التنفيذية األموال بدون البحث عن الموافقة أو

أو تشريع يلزمھا  تنقل السلطة التنفيذية األموال بين الوحدات اإلدارية بدون الحصول على اعتماد أو مدخالت مسبقة من السلطة التشريعية، وال يوجد قانون .د
 بالحصول على مثل ھذه الموافقة أو المدخالت المسبقة من السلطة التشريعية.

 طبق / أخرى (الرجاء التعليق).ال ين .ه
 

  اإلرشادات:
ل يعد ذلك عما إذا كانت السلطة التنفيذية تسعى نحو الحصول على المدخالت من السلطة التشريعية قبل نقل األموال بين الوحدات اإلدارية أم ال، وھ 109يستفسر السؤال 

  مطلوًبا من الناحية القانونية أم ال.
 

نفيذية الصالحية قانوًنا لضبط مستويات التمويل العتمادات محددة أثناء تنفيذ الموازنة (وھي ممارسة معروفة أيضا باسم التحويل في بعض الدول، للسلطة الت
)virement.((  عن القواعد  110يستفسر السؤال  (الوزارات أو اإلدارات أو الھيئات). الوحدات اإلداريةعن القواعد المتعلقة بنقل األموال بين  109يستفسر السؤال

ويمكن أن تتوافق ھذه القواعد مع مستوى التفاصيل الواردة  ، كما يتم بين البرامج أو المكاتب الخاصة باإلدارات.الوحدات اإلداريةالمتعلقة بإعادة تخصيص األموال داخل 
  في الموازنة المقررة التي أقرتھا السلطة التشريعية.

 
ينبغي أن تكون محددة بوضوح في اللوائح المتوفرة للجمھور أو  )virementالتحويل (طة التنفيذية سلطتھا التقديرية في إطار إن الشروط التي بموجبھا قد تمارس السل

اءلة السلطة التنفيذية تضعف مس باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أال يكون مقدار األموال المسموح للسلطة التنفيذية بتحويلھا بين الوحدات اإلدارية مبالًغا فيه للدرجة التي القانون.
  بالنسبة للسلطة التشريعية.

 
ريعية قبل نقل األموال بين الوحدات الختيار اإلجابة "أ"، يلزم على السلطة التنفيذية بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد / المدخالت المسبقة من السلطة التش

ويسري الخيار "ب" إذا كانت السلطة التنفيذية تسعى نحو الحصول على المدخالت / االعتماد من السلطة التشريعية  ية.اإلدارية، وھي تقوم بذلك في واقع الممارسات العمل
بالسعي  ويسري الخيار "ج" إذا كانت السلطة التنفيذية ملزمة بمقتضى القانون قبل نقل األموال بين الوحدات اإلدارية أم ال، ولكنھا غير ملزمة بفعل ذلك بمقتضى القانون.

ويسري الخيار "د" إذا لم يكن االعتماد /  نحو الحصول على االعتماد / المدخالت من السلطة التشريعية قبل نقل األموال، ولكنھا ال تقوم بذلك في واقع الممارسة العملية.
كما  ت اإلدارية، وال تقوم السلطة التنفيذية بذلك في واقع الممارسة العملية.الموافقة التشريعية مطلوًبا بمقتضى القانون لكي يتسنى للسلطة التنفيذية نقل األموال بين الوحدا

في المائة من  3بما يساوي تقريًبا يسري الخيار "د" كذلك إذا كان مصرًحا للسلطة التنفيذية بنقل األموال التي ينظر إليھا على أنھا زائدة عن الحد بشكل يقوض المحاسبة (
  .نفقات الموازنة اإلجمالية)
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إن تعريف "كبيرة جدا" قد يكون موضع نقاش، ولكن  يرجى تدوين مقدار األموال المسموح للسلطة التنفيذية بتحويلھا بدون طلب موافقة السلطة التشريعية في قسم التعليق.
في المائة من إجمالي  3لتحويالت المسموح بھا والذي ھو فوق بالنظر إلى أن المبلغ الضخم إلجمالي اإلنفاق ھو أمر غير اختياري على المدى القصير، ينبغي اعتبار مبلغ ا

  النفقات المدرجة في الموازنة على أنه يقوض المحاسبة.
 

علما أنه في بعض الدول، يكون  تختلف الموازنات عبر الدول في مستوى التفاصيل التي تقدمھا، وبعبارة أخرى في "أدنى مستوى عنده تكون المخصصات ملزمة قانوًنا".
ومع ذلك، في ھذه الحاالت، قد تكون ھناك بنود أكثر تصنيًفا، والتي لن تتوافق بالضرورة مع  التخصيص في الموازنة للوحدة اإلدارية وفي غيرھا يكون إلجمالي اإلدارات.

   على التحويالت بين ھذه التخصيصات الفردية. 110ويركز السؤال  إجمالي اإلدارات بأكمله.
 

موازنة لطة التنفيذية إلى الحصول على مدخالت من السلطة التشريعية قبل نقل األموال داخل الوحدات اإلدارية التي تتلقى التمويل الصريح في الھل تسعى الس .110
  المقررة، وھل يكون من الضروري من الناحية القانونية القيام بذلك؟

 

ى االعتماد أو المدخالت من السلطة التشريعية قبل نقل األموال داخل الوحدات اإلدارية، وھي يلزم على السلطة التنفيذية بموجب القانون أو اللوائح الحصول عل .أ
  تقوم بذلك في واقع الممارسات العملية.

نية للقيام بذلك في رة قانوتحصل السلطة التنفيذية على االعتماد أو المدخالت من السلطة التشريعية قبل نقل األموال داخل الوحدات اإلدارية، إال أنه ال توجد ضرو .ب
 القانون أو التشريع.

لوحدات اإلدارية، إال أنه يلزم على السلطة التنفيذية بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد أو المدخالت من السلطة التشريعية قبل نقل األموال داخل ا .ج
 عن الموافقة أو المدخالت المسبقة من السلطة التشريعية. في واقع الممارسات العملية، تنقل السلطة التنفيذية األموال بدون البحث

ن أو تشريع يلزمھا تنقل السلطة التنفيذية األموال داخل الوحدات اإلدارية بدون الحصول على اعتماد أو مدخالت مسبقة من السلطة التشريعية، وال يوجد قانو .د
 التشريعية.بالحصول على مثل ھذه الموافقة أو المدخالت المسبقة من السلطة 

 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
ھل يعد عما إذا كانت السلطة التنفيذية تسعى نحو الحصول على المدخالت من السلطة التشريعية قبل نقل األموال داخل الوحدات اإلدارية أم ال، و 110يستفسر السؤال 

أو ما إلى ذلك في  200على سبيل المثال، ھناك حوالي  -   كبيرة بين الدول في عدد عناصر المخصصات في الموازنة. ھناك فروق ذلك مطلوًبا من الناحية القانونية أم ال.
  في السويد، وآالف المخصصات في دول مثل ألمانيا والواليات المتحدة. 500المملكة المتحدة، و

وغالًبا ما تكون تلك ھي   تعلق بنقل األموال بين البرامج واألنشطة داخل الوحدة اإلدارية ضخًما.ومع قلة عناصر المخصصات، يمكن أن يكون نطاق السلطة التنفيذية فيما ي
  الحالة للدول التي تكون لھا مخصصات تعتمد على النتائج، مثل استراليا والمملكة المتحدة.
البرنامج أو الوظيفة أو الفئة االقتصادية، قد يكون مطلوًبا من السلطة التنفيذية وبغض النظر عما إذا كانت السلطة التشريعية تقر االعتمادات حسب الوزارة / الھيئة أو 

  الحصول على موافقة تشريعية إلجراء تغييرات مخصصات التمويل.
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التشريعية قبل نقل األموال بين البرامج أو  الختيار اإلجابة "أ"، يلزم على السلطة التنفيذية بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد / المدخالت المسبقة من السلطة
ويسري الخيار "ب" إذا كانت السلطة التنفيذية تسعى نحو الحصول على  عناصر المخصصات في الوحدات اإلدارية، وھي تقوم بذلك في واقع الممارسات العملية.

ويسري الخيار "ج" إذا كانت  رية أم ال، ولكنھا غير ملزمة بفعل ذلك بمقتضى القانون.المدخالت / االعتماد من السلطة التشريعية قبل نقل األموال داخل الوحدات اإلدا
دات اإلدارية، ولكنھا ال تقوم السلطة التنفيذية ملزمة بمقتضى القانون بالسعي نحو الحصول على االعتماد / المدخالت من السلطة التشريعية قبل نقل األموال داخل الوح

ويسري الخيار "د" إذا لم يكن االعتماد / الموافقة التشريعية مطلوًبا بمقتضى القانون لكي يتسنى للسلطة التنفيذية نقل األموال داخل  لعملية.بذلك في واقع الممارسة ا
  الوحدات اإلدارية، وال تقوم السلطة التنفيذية بذلك في واقع الممارسة العملية.

 
دخالت من السلطة التشريعية قبل إنفاق اإليرادات الفائضة (أي األموال التي تزيد عما ھو متوقع في األساس) والتي ھل تسعى السلطة التنفيذية إلى الحصول على م. 111

  يمكن أن تصبح متاحة أثناء فترة تنفيذ الموازنة، وھل يلزم عليھا القيام بذلك من الناحية القانونية؟
 

صول على االعتماد أو المدخالت من السلطة التشريعية قبل إنفاق اإليرادات الزائدة، وھي تقوم بذلك في يلزم على السلطة التنفيذية بموجب القانون أو اللوائح الح .أ
  واقع الممارسات العملية.

ك في القانون أو للقيام بذل تحصل السلطة التنفيذية على االعتماد أو المدخالت من السلطة التشريعية قبل إنفاق اإليرادات الفائضة، إال أنه ال توجد ضرورة قانونية .ب
 التشريع.

فائضة، إال أنه في واقع يلزم على السلطة التنفيذية بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد أو المدخالت من السلطة التشريعية قبل إنفاق اإليرادات ال .ج
 مدخالت المسبقة من السلطة التشريعية.الممارسات العملية، تنفق السلطة التنفيذية ھذه األموال بدون الحصول على الموافقة أو ال

لزمھا بالحصول على تنفق السلطة التنفيذية اإليرادات الفائضة بدون الحصول على اعتماد أو مدخالت مسبقة من السلطة التشريعية، وال يوجد قانون أو تشريع ي .د
 مثل ھذه الموافقة أو المدخالت المسبقة من السلطة التشريعية.

 رجاء التعليق).ال ينطبق / أخرى (ال .ه
 

  اإلرشادات:
طلوًبا من عما إذا كانت السلطة التنفيذية تسعى نحو الحصول على المدخالت من السلطة التشريعية قبل إنفاق األموال الفائضة أم ال، وھل يعد ذلك م 111يستفسر السؤال 

على سبيل المثال، إذا تم  يرات الحادثة في اإليرادات أو النفقات فيما يتعلق بالموازنة المقررة.وتتطلب الممارسة الجيدة إبالغ السلطة التشريعية بالتغ الناحية القانونية أم ال.
لمقررة، ينبغي أن يكون ھناك تحصيل إيراد إضافي غير متوقع خالل العام، والذي غالًبا ما يحدث في الدول التي تعتمد على النفط / المعادن، ولم يحتسب في الموازنة ا

وإذا لم تكن ھذه القواعد معمول بھا،  مان إبالغ السلطة التشريعية وتتاح لھا الفرصة والسلطة لقبول أو رفض أي استخدام مقترح لھذه األموال "الجديدة".إجراء عملي لض
موارد إضافية لإلنفاق حسب تقدير السلطة فقد تقلل السلطة التنفيذية عمًدا اإليرادات في الموازنة المقترحة التي تقدمھا إلى السلطة التشريعية، من أجل الحصول على 

  التنفيذية، بدون وجود رقابة من السلطة التشريعية.
 

ريعية قبل إنفاق أي أموال ناجمة عن الختيار اإلجابة "أ"، يلزم على السلطة التنفيذية بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد / المدخالت المسبقة من السلطة التش
ويسري الخيار "ب" إذا كانت السلطة التنفيذية تسعى نحو الحصول على المدخالت / االعتماد  األعلى من المتوقع، وھي تقوم بذلك في واقع الممارسات العملية. اإليرادات
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كانت السلطة التنفيذية ملزمة بمقتضى القانون ويسري الخيار "ج" إذا  من السلطة التشريعية قبل إنفاق اإليرادات الفائضة، ولكنھا غير ملزمة بفعل ذلك بمقتضى القانون.
ويسري الخيار "د" إذا  سة العملية.بالسعي نحو الحصول على االعتماد / المدخالت من السلطة التشريعية قبل إنفاق اإليرادات الفائضة، ولكنھا ال تقوم بذلك في واقع الممار

القانون لكي يتسنى للسلطة التنفيذية إنفاق اإليرادات الفائضة، وال تقوم السلطة التنفيذية بذلك في واقع الممارسة لم يكن اعتماد / موافقة السلطة التشريعية مطلوًبا بمقتضى 
  العملية.

 
  متى تم اعتماد أحدث موازنة تكميلية؟ .112

 
  تم اعتماد أحدث موازنة تكميلية قبل أن يتم إنفاق األموال. .أ
إنفاق األموال، أو قامت السلطة التنفيذية بتنفيذ الموازنة التكميلية بدون تلقي االعتماد من السلطة التشريعية (الرجاء  تم اعتماد أحدث موازنة تكميلية بعد أن تم .ب

 التوضيح).
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج
 

  اإلرشادات:
مد قدرة السلطة التشريعية فيما يتعلق باإلشراف على إدارة السلطة التنفيذية تعت عن سلطة السلطة التشريعية فيما يتعلق باعتماد الموازنات التكميلية. 112يستفسر السؤال 

وتتميز ھذه السلطة بأكبر  ية.للموارد العامة ليس فقط على سلطتھا لتعديل واعتماد الموازنة، ولكن كذلك على سلطتھا لمراجعة واعتماد أو رفض طلبات الموازنة التكميل
التنفيذية الحصول على موافقة السلطة التشريعية على الموازنات التكميلية قبل أي نفقات مختلفة عن المستوى المتفق عليه في الموازنة وزن لھا عندما يتوجب على السلطة 

  المقررة.
 

الخيار "ب" إذا لم تقم السلطة  ويسري الختيار الخيار "أ"، يجب أن تكون السلطة التشريعية قد قامت بالموافقة على أحدث موازنة تكميلية قبل أن يتم إنفاق األموال.
ون الحصول على موافقة السلطة التشريعية التشريعية باعتماد أحدث موازنة تكميلية حتى بعد أن يتم إنفاق األموال، أو إذا قامت السلطة التنفيذية بتنفيذ الموازنة التكميلية بد

  على اإلطالق.
 

خالت قبل إنفاق أموال الطوارئ أو أي أموال أخرى لم يتم تحديد غرض محدد لھا في الموازنة المقررة، وھل يكون ھل تسعى السلطة التنفيذية إلى الحصول على مد. 113
  من الضروري من الناحية القانونية القيام بذلك؟

 

نفاق أموال الطوارئ، وھي تقوم بذلك في يلزم على السلطة التنفيذية بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد أو المدخالت من السلطة التشريعية قبل إ .أ
  واقع الممارسات العملية.

يام بذلك في القانون أو تحصل السلطة التنفيذية على االعتماد أو المدخالت من السلطة التشريعية قبل إنفاق أموال الطوارئ، إال أنه ال توجد ضرورة قانونية للق .ب
 التشريع.

ون أو اللوائح الحصول على االعتماد أو المدخالت من السلطة التشريعية قبل إنفاق أموال الطوارئ، إال أنه في واقع يلزم على السلطة التنفيذية بموجب القان .ج
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 الممارسات العملية، تنفق السلطة التنفيذية ھذه األموال بدون الحصول على الموافقة أو المدخالت المسبقة من السلطة التشريعية.

طوارئ بدون الحصول على اعتماد أو مدخالت مسبقة من السلطة التشريعية، وال يوجد قانون أو تشريع يلزمھا بالحصول على مثل تنفق السلطة التنفيذية أموال ال .د
 ھذه الموافقة أو المدخالت المسبقة من السلطة التشريعية.

 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
يذية تسعى نحو الحصول على المدخالت من السلطة التشريعية قبل إنفاق أموال الطوارئ المضمنة في الموازنة ولكنھا ليس عما إذا كانت السلطة التنف 113يستفسر السؤال 

بيل على س  يمكن أن تخدم أموال الطوارئ العديد من األغراض. لھا غرض خاص أو محدد أم ال، وھل يعد ذلك مطلوًبا من الناحية القانونية من السلطة التنفيذية أم ال.
إال أنھا يمكن أن تقوم كذلك بدور األموال  المثال، يمكن أن تستخدم ھذه األموال بمثابة أموال احترازية لتغطية النفقات غير المتوقعة، وھي تمثل ممارسة موازنة حكيمة.

وبصفة عامة، ينبغي أن يقتصر مبلغ أموال الطوارئ على  يعية.التي يمكن أن تنفقھا السلطة التنفيذية حسبما يتراءى لھا، مما يقوض من السلطة اإلشرافية للسلطة التشر
وعالوة على ذلك، ينبغي تحديد المبالغ المعنية والغرض من استخدامھا من جانب السلطة التنفيذية وإقرارھا من السلطة التشريعية قبل  نسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي اإلنفاق.

  أن يتم إنفاق أي أموال.
 Beyond-content/uploads/Looking-http://internationalbudget.org/wp-ن المعلومات حول أموال الطوارئ، يرجى االطالع على:للتعرف على المزيد م

.Liabilities.pdf-ntContinge-4-Budget-the  
 

ريعية قبل إنفاق أموال الطوارئ التي الختيار اإلجابة "أ"، يلزم على السلطة التنفيذية بموجب القانون أو اللوائح الحصول على االعتماد / المدخالت المسبقة من السلطة التش
ويسري الخيار "ب" إذا كانت السلطة التنفيذية تسعى نحو  في واقع الممارسات العملية. لم يتم تحديد غرض محدد لھا في الموازنة المقررة، وتقوم السلطة التنفيذية بذلك

، ولكنھا غير ملزمة بفعل ذلك الحصول على المدخالت / االعتماد من السلطة التشريعية قبل إنفاق أموال الطوارئ التي لم يتم تحديد غرض محدد لھا في الموازنة المقررة
فاق لخيار "ج" إذا كانت السلطة التنفيذية ملزمة بمقتضى القانون بالسعي نحو الحصول على االعتماد / المدخالت من السلطة التشريعية قبل إنويسري ا بمقتضى القانون.

طلوًبا بمقتضى القانون لكي يتسنى ويسري الخيار "د" إذا لم يكن اعتماد / موافقة السلطة التشريعية م أموال الطوارئ تلك، ولكنھا ال تقوم بذلك في واقع الممارسة العملية.
 للسلطة التنفيذية إنفاق أموال الطوارئ التي لم يتم تحديد غرض خاص لھا في الموازنة المقررة.

  ھل تعقد لجنة في السلطة التشريعية جلسات استماع عامة لمراجعة ونقد تقارير المراجعة؟. 114 
 

 جموعة كبيرة من تقارير المراجعة.نعم، تعقد لجنة جلسات استماع عامة لمراجعة ونقد م .أ
 نعم، تعقد لجنة جلسات استماع عامة لمراجعة ونقد تقارير المراجعة الرئيسية. .ب
 نعم، تعقد لجنة جلسات استماع عامة لمراجعة ونقد عدد ضئيل من تقارير المراجعة. .ج
 ال، ال تعقد لجنة جلسات استماع عامة لمراجعة ونقد تقارير المراجعة. .د
 خرى (الرجاء التعليق).ال ينطبق / أ .ه

 
  اإلرشادات:

من األدوار  عما إذا كانت ھناك لجنة في السلطة التشريعية تعقد جلسات استماع عامة لمراجعة النتائج والتوصيات المقدمة في تقارير المراجعة. 114يستفسر السؤال 
) يكون مسئوالً عن فحص حسابات SAIفي حين أن جھاز الرقابة األعلى ( د العامة.الدستورية الرئيسية للتشريع في أغلب الدول اإلشراف على إدارة الحكومة للموار
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والتحقق مما إذا كانت السلطة  الحكومة ونشر نتائج التقييمات الخاصة بھا، فإنه ألغراض المحاسبة، من الضروري أن تقوم السلطة التشريعية بمراجعة ونقد تلك التقارير،
ويسمح عقد جلسات االستماع العامة للتدقيق في نتائج المراجعة للعامة بالتعرف  حيحية المناسبة اعتماًدا على توصيات جھاز الرقابة األعلى.التشريعية تتخذ اإلجراءات التص

  للتشريع.وبالتالي، فإن مراجعة ومناقشة تلك التقارير بشكل عام يعد من بين المسؤوليات الرئيسية  على المزيد حول كيفية إدارة الحكومة لمواردھا.
 

، بما في ذلك التقارير المالية الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تعقد لجنة من لجان السلطة التشريعية جلسات استماع عامة لمراجعة ونقد مجموعة كبيرة من تقارير المراجعة
يار "ب" إذا كانت ھناك لجنة في السلطة التشريعية تعقد جلسات استماع يسري الخ وتقارير االمتثال و / أو مراجعات األداء التي تغطي أنشطة العديد من الوحدات اإلدارية.

وتسري اإلجابة "ج" إذا كانت لجنة في السلطة التشريعية تعقد جلسات  عامة لمراجعة ونقد تقارير المراجعة الرئيسية التي تغطي الوحدات اإلدارية الرئيسية على األقل.
تسري اإلجابة "د" إذا لم تكن ھناك لجنة في السلطة التشريعية تعقد جلسات استماع عامة لمراجعة ونقد تقارير  قارير المراجعة.استماع عامة لمراجعة ونقد عدد ضئيل من ت

  المراجعة.
 

  ) السلطة التقديرية لتنفيذ المراجعات التي يرغب فيھا؟SAIھل تتوفر لجھاز الرقابة األعلى (. 115
 

  سلطة التقديرية لتقرير المراجعات التي يرغب في تنفيذھا.يمتلك جھاز الرقابة األعلى كامل ال .أ
  يمتلك جھاز الرقابة األعلى سلطة تقديرية ضخمة، إال أنه يواجه بعض القيود. .ب
  يمتلك جھاز الرقابة األعلى بعض السلطة التقديرية، إال أنه يواجه قيوًدا ضخمة. .ج
  لمراجعات التي يرغب في تنفيذھا.ال يمتلك جھاز الرقابة األعلى أي سلطة تقديرية لتقرير ا .د
  ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
   عن نطاق سلطات تقصي الحقائق لجھاز الرقابة األعلى وفق ما يحدده القانون. 115يستفسر السؤال 

 
ويستفسر السؤال عما  التي يقوم جھاز الرقابة األعلى بتنفيذھا. -األداء المراجعات المالية أو مراجعات االلتزام أو مراجعات  –عن أنواع المراجعات  97يستفسر السؤال 

ن أشكال المراجعة أو تقصي الحقائق إذا كان جھاز الرقابة األعلى مقيًدا من الناحية القانونية (ليس فقط من خالل نقص القدرات أو عدم كفاية الموازنة) عن تنفيذ أي شكل م
   نامج أو نشاط، بما في ذلك تلك المتعلقة بالشراء أو التخصيص.فيما يتعلق بالمخالفات في أي بر

 
على سبيل المثال، ال يسمح لبعض أجھزة الرقابة األعلى من خالل مسؤولياتھا القانونية بمراجعة مشروعاتھا المشتركة أو غير ذلك من  وھناك العديد من أمثلة القيود.

ال تمتلك بعض أجھزة  يذ المراجعات المالية فقط، ويحظر عليھم تنفيذ مراجعات األداء أو مراجعات القيمة مقابل النقود.ويسمح لآلخرين بتنف الترتيبات العامة / الخاصة.
ألموال خارج ى لألموال الخاصة أو االرقابة األعلى في بعض الدول المسؤولية القانونية لمراجعة الترتيبات بما في ذلك أموال النفط أو أموال االستقرار، أو األنواع األخر

  وقد ال تتوفر لجھاز الرقابة األعلى القدرة على مراجعة أطراف المشروعات التجارية التي تنطوي على القطاع الخاص. الموازنة.
 

تسري اإلجابة "ب" في حالة وجود  .الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تتوفر لجھاز الرقابة األعلى كامل السلطة التقديرية في القانون لتقرير المراجعات التي يرغب في تنفيذھا
تسري اإلجابة "ج" إذا كان جھاز الرقابة األعلى لديه بعض السلطة  قيود، إال أن جھاز الرقابة األعلى يمتلك السلطة التقديرية لتنفيذ تلك المراجعات التي يرغب بھا.

ن جھاز الرقابة األعلى يمتلك السلطة التقديرية على اإلطالق الختيار المراجعات التي يرغب في تسري اإلجابة "د" إذا لم يك التقديرية، إال أنه يواجه بعض القيود القانونية.
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  تنفيذھا.
 

http://internationalbudget.org/wp-يمكن أن يفيد الرجوع إلى إعالن ليما لإلرشادات التوجيھية حول تعليمات التدقيق (
content/uploads/LimaDeclaration.pdf عند اإلجابة على ھذا السؤال حيث إن بنوده يفيد في تحديد النطاق المناسب لمسؤولية ونطاق اختصاص جھاز الرقابة (

  األعلى.
 

   مستمرة ومستقلة لعملية المراجعة به (نظام ضمان الجودة)؟ ) بوضع نظام مراقبة لتوفير تقييماتSAIھل قام جھاز الرقابة األعلى (. 116
 

 ات للجماھير.نعم، قام جھاز الرقابة األعلى بوضع نظام ضمان للجودة، وتتم مراجعة عينة من المراجعات المكتملة بشكل سنوي، وتتاح نتائج ھذه المراجع .أ
ال تتم مراجعة عينة من المراجعات المكتملة بشكل سنوي، وال تتاح نتائج ھذه المراجعات نعم، قام جھاز الرقابة األعلى بوضع نظام ضمان للجودة، إال أنه  .ب

 للجماھير.
تائج ھذه المراجعات نعم، قام جھاز الرقابة األعلى بوضع نظام ضمان للجودة، إال أنه ال تتم مراجعة عينة من المراجعات المكتملة بشكل سنوي، كما ال تتاح ن .ج

 للجماھير.
 جھاز الرقابة األعلى بوضع نظام ضمان للجودة.ال، لم يقم  .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

   عما إذا كان جھاز الرقابة األعلى قد قام بوضع نظام ضمان للجودة مصمم لمراقبة عمليات المراجعة وتوفير تقييمات مستقلة للمراجعات. 116يستفسر السؤال 
 

وسوف تتراوح ھذه اإلجراءات من  ز الرقابة األعلى إجراءات أساسية "للتحكم في الجودة" السارية لمحاولة زيادة جودة المراجعات الفردية.في العادة، يكون لدى جھا
 ISSAI 40يمكنك االطالع على  العمليات التي تضمن االلتزام بمعايير المراجعة وحتى تلك التي تضمن االلتزام بالمتطلبات األخالقية.

)http://www.issai.org/media/12938/issai_40_e_.pdfو (10-SAI  صفحة)العليا  الرقابة ألجھزة الدولية ) من إطار عمل قياس األداء التجريبي للمنظمة71
)INTOSAI) (http://www.idi.no/Filnedlasting.aspx?MId1=102&FilId=821.للحصول على مزيد من التفاصيل (  
 

نظام "ضمان الجودة" المستقل، وھو عبارة عن عملية مراقبة فعالة للتحقق من أن إجراءات التحكم في  يستفسر ھذا السؤال عن وجه واحد من أوجه التحكم في الجودة:
)، ويجب مراجعة 97ويجب أن تسري على أي نوع من أنواع المراجعات التي يقوم جھاز الرقابة األعلى بتنفيذھا (انظر السؤال  جودة األخرى تعمل بالشكل المناسب.ال

ابة األعلى أو من داخل جھاز الرقابة األعلى ويجب أن يتم تنفيذ المراقبة من خالل المراجعين المستقلين، سواء من خارج جھاز الرق عينة معبرة للمراجعات بشكل منتظم.
  (إال أن المراجعين الداخليين ال يمكنھم المشاركة في أي من أعمال المراجعة التي يتم التدقيق فيھا حالًيا).

 
نة من المراجعات سنوًيا مع إتاحة تلك الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يكون جھاز الرقابة األعلى قد قام بوضع نظام لضمان الجودة، كما يجب أن يقوم بمراجعة عي

تسري اإلجابة "ب" إذا قام جھاز الرقابة األعلى بوضع نظام لضمان الجودة، لكنه فشل في مراجعة عينة من عينات المراجعات بشكل سنوي أو  المراجعات للجماھير.
ى بوضع نظام لضمان الجودة، لكنه ال يقوم بمراجعة عينة من المراجعات بشكل سنوي كما تسري اإلجابة "ج" إذا قام جھاز الرقابة األعل إجراء المراجعات المتاحة للعامة.

  تسري اإلجابة "د" إذا لم يكن جھاز الرقابة األعلى قد قام بوضع نظام ضمان للجودة. أنه ال يتيح المراجعات التي يقوم بھا للجماھير.
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حكومة بخالف السلطة التنفيذية (مثل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية) الموافقة النھائية قبل إقالة رئيس ھل يجب أن يمنح أي فرع آخر من الفروع التابعة لل .117

  ) من منصبه؟SAIجھاز الرقابة األعلى (
 

السلطة القضائية يجب أن تمنح  نعم، ال يجوز إقالة رئيس جھاز الرقابة األعلى من خالل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية، أو أن السلطة التشريعية أو .أ
  الموافقة النھائية قبل أن تتم إقالته.

  لطة التشريعية.ال، يمكن أن تقوم السلطة التنفيذية بإقالة رئيس جھاز الرقابة األعلى بدون الحصول على الموافقة النھائية من السلطة القضائية أو الس .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج
 

  اإلرشادات:
   الطريقة التي قد تتم بھا إقالة رئيس أو األعضاء الكبار لجھاز الرقابة األعلى من المنصب. 117الج السؤال يع
 

منح ة أو السلطة القضائية يجب أن تالختيار الخيار "أ"، ال يجوز إقالة رئيس جھاز الرقابة األعلى من خالل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية، أو أن السلطة التشريعي
ات على سبيل المثال، يمكن أن تمنح السلطة التشريعية أو السلطة القضائية الموافقة النھائية بعد إجراء عملية خارجية محددة، مثل اإلجراء الموافقة النھائية قبل أن تتم إقالته.

تعد ضرورية إلصدار حكم  –أو ألحد القضاة  –قة النھائية للسلطة القضائية ففي حين أن السلطة التنفيذية يمكن أن تقوم بعمل اإلجراءات الجنائية، فإن المواف  الجنائية.
يمكن اختيار الخيار "ب" إذا كان يمكن أن تقوم السلطة التنفيذية بإقالة رئيس جھاز الرقابة   بوجود مخالفة تقضي بإقالة الرئيس من منصبه في رئاسة جھاز الرقابة األعلى.

  قة النھائية من السلطة القضائية أو السلطة التشريعية.األعلى بدون الحصول على المواف
 

مجموعة  )http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/LimaDeclaration.pdfيضع إعالن ليما للمبادئ التوجيھية بشأن مبادئ المراجعة (
  ألخرى الرامية إلى ضمان استقالل المنصب عن السلطة التنفيذية.ن أفضل الممارسات المتعلقة بأجھزة الرقابة العليا، بما في ذلك التدابير ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )؟SAIمن الذي يحدد موازنة جھاز الرقابة األعلى ( .118
 

بشكل كبير مع  متسًقايتم تحديد موازنة جھاز الرقابة األعلى من خالل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية (أو أي كيان مستقل آخر)، ويكون مستوى التمويل  .أ
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 الموارد التي يحتاج إليھا جھاز الرقابة األعلى من أجل تنفيذ المھام الموكلة إليه.
ھا جھاز الرقابة األعلى يتم تحديد موازنة جھاز الرقابة األعلى من خالل السلطة التشريعية، ويكون مستوى التمويل متسًقا بشكل كبير مع الموارد التي يحتاج إلي .ب

 مھام الموكلة إليه.من أجل تنفيذ ال
ال يكون متسًقا مع  يتم تحديد موازنة جھاز الرقابة األعلى من خالل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية (أو أي كيان مستقل آخر)، إال أن مستوى التمويل .ج

 الموارد التي يحتاج إليھا جھاز الرقابة األعلى من أجل تنفيذ المھام الموكلة إليه.
ى من أجل نة جھاز الرقابة األعلى من خالل السلطة التشريعية، وال يكون مستوى التمويل متسًقا مع الموارد التي يحتاج إليھا جھاز الرقابة األعليتم تحديد مواز .د

 تنفيذ المھام الموكلة إليه.
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

لضمان موضوعية مراجعات الموازنات الحكومية، ھناك مكون مھم آخر من مكونات استقاللية  )؟SAIعلى (عمن يحدد موازنة جھاز الرقابة األ 118يستفسر السؤال 
كان جھاز الرقابة األعلى لديه  جھاز الرقابة األعلى عن السلطة التشريعية وھو مدى تقرير موازنة جھاز الرقابة األعلى من خالل كيان بخالف السلطة التنفيذية، وما إذا

  لكافية إلتمام السلطات الموكلة إليه.الموارد ا
 

آخر)، ويكون مستوى التمويل  الختيار الخيار "أ"، يجب أن يتم تحديد موازنة جھاز الرقابة األعلى من خالل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية (أو أي كيان مستقل
وتسري اإلجابة "ب" إذا كان يتم تحديد موازنة جھاز الرقابة األعلى من خالل  المھام الموكلة إليه. متسًقا مع الموارد التي يحتاج إليھا جھاز الرقابة األعلى من أجل تنفيذ

ويسري الخيار "ج" إذا كان  موكلة إليه.السلطة التنفيذية، ويكون مستوى التمويل متسًقا بشكل كبير مع الموارد التي يحتاج إليھا جھاز الرقابة األعلى من أجل تنفيذ المھام ال
ال يكون متسًقا مع الموارد التي تم تحديد موازنة جھاز الرقابة األعلى من خالل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية (أو أي كيان مستقل آخر)، إال أن مستوى التمويل ي

التنفيذية ھي من يحدد موازنة جھاز الرقابة األعلى، وكان مستوى وتسري اإلجابة "د" إذا كانت السلطة  يحتاج إليھا جھاز الرقابة األعلى من أجل تنفيذ المھام الموكلة إليه.
  التمويل غير متسق مع الموارد التي يحتاج إليھا جھاز الرقابة األعلى من أجل تنفيذ المھام الموكلة إليه.
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   مشاركة الجمھور في عملية وضع الموازنةالقسم الخامس:

  مقدمة:
 

وتوفير الوصول إلى معلومات الموازنة ليس سوى خطوة أولى، ويجب أن يرافقھا من جانب جميع المؤسسات  تكملة ضرورية لشفافية الموازنة. إن إشراك الجمھور ھو
  الموازنة.ية وضع ذات الصلة (السلطة التنفيذية والتشريعية وجھاز الرقابة األعلى) توفير الفرص للجمھور لالشتراك في كل مرحلة من المراحل األربعة لعمل

 
ت حول تواجد الممارسات الجيدة واألسئلة الواردة في ھذا القسم من استبيان الموازنة المفتوحة في غاية األھمية؛ وسوف تشكل اإلجابات عن ھذه األسئلة أول مكتبة بيانا

أن تقدم في جميع أنحاء االستبيان بالكامل، ولكن يجب أن يتم  والتعليقات واالستشھادات إلجابات الباحثين ضرورية ويجب إلشراك الجمھور في مختلف أنحاء العالم.
) وشركائھا في األبحاث ببناء مجموعة موثوقة ودقيقة ألمثلة الممارسات الجيدة في IBPتقديمھا في ھذا القسم بشكل أكثر ألنھا سوف تسمح لشراكة الموازنة الدولية (

  إشراك الجمھور أثناء عملية وضع الموازنة.
 

المتعلقة بالموازنة  ل قامت السلطة التنفيذية بإتاحة تعريفات واضحة (يمكن الوصول إليھا، وغير فنية) للمصطلحات المستخدمة في الموازنة وغيرھا من الوثائقھ .119
   (على سبيل المثال، في مسرد للمصطلحات) للجماھير؟

 
  نعم، يتم تقديم تعريفات واضحة لكل مصطلحات الموازنة الرئيسية. .أ
  عم، يتم تقديم تعريفات لكل مصطلحات الموازنة الرئيسية، إال أنھا ال تكون واضحة دائًما.ن .ب
  نعم، يتم تقديم تعريفات لبعض وليس كل مصطلحات الموازنة الرئيسية. .ج
 ال، ال يتم تقدي أي تعريفات. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
سلطة التنفيذية توفر مسرًدا للمصطلحات يوفر تعريفات منظمة بشكل واضح وتفصيلية لمصطلحات الموازنة المستخدمة في الموازنة عما إذا كانت ال 119يستفسر السؤال 

  وغير ذلك من الوثائق الداعمة.
 

ي الخيار "ب" إذا كانت السلطة التنفيذية توفر يسر الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تكون السلطة التنفيذية تقوم بتوفير تعريفات واضحة لكل مصطلحات الموازنة الرئيسية.
ويسر الخيار "ج" إذا كانت السلطة التنفيذية توفر تعريفات لبعض وليس كل مصطلحات  تعريفات لكل مصطلحات الموازنة الرئيسية، إال أنھا ال تكون واضحة دائًما.

  م بتوفير ھذه التعريفات.يسري الخيار "د" إذا لم تكن السلطة التنفيذية تقو الموازنة الرئيسية.
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   ھل من المطلوب من السلطة التنفيذية رسمًيا التواصل مع الجمھور أثناء مرحلتي تكوين وتنفيذ عملية الموازنة؟. 120
 

  عملية الموازنة. ھناك إلزام قانوني أو تنظيمي أو إجرائي رسمي يفرض على السلطة التنفيذية التواصل مع الجماھير أثناء مرحلتي تكوين وتنفيذ .أ
لعملية الموازنة، ولكن  ھناك إلزام قانوني أو تنظيمي أو إجرائي رسمي يفرض على السلطة التنفيذية التواصل مع الجماھير أثناء مرحلة التكوين أو مرحلة التنفيذ .ب

 ليس لكال المرحلتين.
مرحلة التكوين أو مرحلة التنفيذ لعملية الموازنة، إال أن ھناك إجراءات غير ال يوجد مطلب رسمي يفرض على السلطة التنفيذية التواصل مع الجماھير أثناء  .ج

   المرحلتين.رسمية موجودة إلتاحة الفرصة للعام للتواصل مع السلطة التنفيذية أثناء مرحلة التكوين أو مرحلة التنفيذ لعملية الموازنة أو أثناء كال
 ة مع الجماھير أثناء عملية الموازنة.ال يوجد مطلب رسمي، وال تتواصل السلطة التنفيذي .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق) .ه

 
  اإلرشادات:

ومرحلة التكوين ھي الفترة التي تمر وصوالً إلى إقرار  عن تواصل السلطة التنفيذية مع الجمھور أثناء مرحلتي تكوين وتنفيذ عملية الموازنة. 120يستفسر السؤال 
وتستمر مرحلة التنفيذ لتشتمل على إنتاج تقرير نھاية العام،  ازنة، أما مرحلة التنفيذ فھي الفترة التي تعقب إقرار الموازنة، عندما يتم تنفيذھا.الموازنة، وأثناء تشكيل المو

  ولكنھا ال تشتمل على تقرير المراجعة.
 

كما يمكن أن تقوم  في تكوين الموازنة وعمليات التنفيذ التي تطبقھا السلطة التنفيذية.توفر أطر العمل القانونية أقوى ضمان أن األفراد والمجتمعات المحلية يمكنھا المشاركة 
  متى.ما إذا كان يتم تنفيذ ھذه اآلليات أو حسب رغبتھا وبشكل تعسفى ختيار االكذلك بتسھيل تواجد آليات مشاركة عامة مستدامة، ويمكن أن تمنع السلطة التنفيذية من 

 
نفيذ يجب أن يكون مطلوًبا من السلطة التنفيذية حسب قانون أو الئحة أو التزامات إجرائية رسمية التواصل مع الجمھور أثناء مرحلتي تكوين وتالختيار اإلجابة "أ"، 

مرحلة تكوين الموازنة أو مرحلة  إماتسري اإلجابة "ب" إذا كان مطلوًبا من السلطة التنفيذية حسب قانون أو الئحة أو سياسة رسمية التواصل مع الجمھور أثناء  الموازنة.
تسري اإلجابة "ج" إذا لم تكن ھناك أية لوائح رسمية تفرض على السلطة التنفيذية التواصل مع الجمھور أثناء العملية، لكن بالرغم من  تنفيذ الموازنة (وليس كال اإلجابتين).

يسري الخيار "د" إذا لم تكن ھناك أية متطلبات رسمية تفرض على السلطة التنفيذية التواصل  ذلك، تقوم السلطة التنفيذية بذلك خالل بعض مراحل عملية وضع الموازنة.
  عملًيا، ال تتواصل السلطة التنفيذية مع الجمھور في أي من مراحل عملية إعداد الموازنة.و،مع الجمھور أثناء عملية وضع الموازنة، 
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جمھور أثناء عملية تكوين الموازنة، ھل تعبر عما ترغب في تحقيقه من التواصل وتوفر معلومات إضافية كافية بشكل كامل عندما تتواصل السلطة التنفيذية مع ال .121

   وبشكل مسبق حتى يتسنى للجمھور المشاركة بطريقة مستنيرة؟
 

   التواصل.توفر السلطة التنفيذية معلومات كافية (بما في ذلك ما تريد تحقيقه من التواصل مع الجماھير) قبل  .أ
  توفر السلطة التنفيذية معلومات للجماھير، إال أنھا تكون غير كافية أو ال يتم توفيرھا بشكل مسبق قبل التواصل. .ب
  توفر السلطة التنفيذية معلومات للجماھير، إال أنھا ال تكون كافية وال يتم توفيرھا بشكل مسبق قبل التواصل. .ج
  كما أنھا ال تتواصل مع الجماھير أثناء عملية الموازنة.ال توفر السلطة التنفيذية المعلومات،  .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

اض مثل عن تواصل السلطة التنفيذية مع الجماھير أثناء عملية تكوين الموازنة، حيث يستفسر عما إذا كانت السلطة التنفيذية تقوم بالكشف عن أغر 121يستفسر السؤال 
وتوجه األغراض، عند تحديدھا، القرارات المتعلقة  مشاورات، بشكل واضح، مع توفير إشعارات مسبقة بما يكفي، أي ما تريد تحقيقه من تواصلھا مع الجماھير.تلك ال

وكيفية استخدام السلطة التنفيذية للمعلومات التي بكيفية اختيار المشاركين، واألنشطة التي تتم المشاركة بھا، والمعلومات التي تتم مشاركتھا مع الجماھير أو تحصيلھا منھم، 
 وباإلضافة إلى ذلك، من خالل توضيح الغرض بشكل واضح وصريح، تساعد السلطة التنفيذية على إدارة توقعات الجماھير حول ما يمكن أن تحققه يتم تجميعھا.
   المشاورات.

 
  فيذية الفردية األغراض األخرى غير تلك المذكورة أدناه):قد تشتمل أمثل "األغراض" على ما يلي (قد تحدد الھيئات التن

 
 تحديد الخدمات ومستويات الخدمة التي تلبي رغبات الجمھور. •
  تحسين الكفاءة والفعالية وخفض الھدر والفساد في مجال تقديم الخدمات الحكومية. •
  وضع استراتيجيات طويلة األجل لتوفير مستقبل مستدام مالًيا. •
 ات االستثمار الرأسمالي، مثل موقع عناصر البنية التحتية، معروفة من خالل مشاركة الجمھور.ضمان أن قرار •

 
من تواصلھا مع الجماھير) قبل التواصل الختيار اإلجابة "أ"، أثناء عملية تكوين الموازنة، يجب أن تقوم السلطة التنفيذية بتوفير معلومات كافية (بما في ذلك ما تود تحقيقه 

تسري اإلجابة "ب"، إذا قامت السلطة التنفيذية بتوفير ھذا النوع من المعلومات للعامة، إال  نى للجماھير التواصل بطريقة مستنيرة وبحيث يكونون على استعداد.بحيث يتس
تلك المعلومات للجماھير، إال أنھا ال تكون كافية وال تسري اإلجابة "ج" إذا كانت السلطة التنفيذية توفر  ال يتم توفيرھا بشكل مسبق قبل التواصل. أوأنھا تكون غير كافية 

ال تتواصل مع الجماھير أثناء عملية تكوين  أوتسري اإلجابة "د" إذا لم تكن السلطة التنفيذية تقوم بتوفير ھذه المعلومات للجماھير،  يتم توفيرھا بشكل مسبق قبل التواصل.
   الموازنة.
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لتنفيذية مع الجمھور أثناء عملية تنفيذ الموازنة، ھل تعبر عما ترغب في تحقيقه من التواصل وتوفر معلومات إضافية كافية بشكل كامل عندما تتواصل السلطة ا .122
  وبشكل مسبق حتى يتسنى للجمھور المشاركة بطريقة مستنيرة؟

 
   الجماھير) قبل التواصل.توفر السلطة التنفيذية معلومات كافية (بما في ذلك ما تريد تحقيقه من التواصل مع  .أ
  توفر السلطة التنفيذية معلومات للجماھير، إال أنھا تكون غير كافية أو ال يتم توفيرھا بشكل مسبق قبل التواصل. .ب
  توفر السلطة التنفيذية معلومات للجماھير، إال أنھا ال تكون كافية وال يتم توفيرھا بشكل مسبق قبل التواصل. .ج
  ية المعلومات، كما أنھا ال تتواصل مع الجماھير أثناء عملية الموازنة.ال توفر السلطة التنفيذ .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

  الموازنة. ، إال أنه بدالً من التركيز على عملية تكوين الموازنة، يركز ھذه السؤال على عملية تكوين121يسأل عن نفس المعلومات التي يسأل عنھا السؤال  122السؤال 
 

  ھل قامت السلطة التنفيذية بوضع آليات لتحديد رؤية الجماھير ألولويات الموازنة؟ .123
 

ع استخدامھا بين نعم، قامت السلطة التنفيذية بوضع آليات لتحديد رؤية الجماھير فيما يتعلق بأولويات الموازنة، ويمكن الوصول إلى ھذه اآلليات كما يشي .أ
  الجماھير.

أنھا ال يشيع السلطة التنفيذية بوضع آليات لتحديد رؤية الجماھير فيما يتعلق بأولويات الموازنة، وفي حين أن تلك اآلليات يمكن الوصول إليھا، إال  نعم، قامت .ب
  استخدامھا بين الجماھير.

  إال أنه ال يمكن الوصول إلى ھذه اآلليات. نعم، لقد قامت السلطة التنفيذية بوضع آليات لتحديد رؤية الجماھير فيما يتعلق بأولويات الموازنة، .ج
  ال، لم تقم السلطة التنفيذية بوضع أي آليات لتحديد رؤية الجماھير فيما يتعلق بأولويات الموازنة. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

يمكن أن تطلب السلطة التنفيذية ووكاالتھا  رؤية الجماھير حول أولويات الموازنة.عما إذا كانت السلطة التنفيذية قد قامت بوضع آليات لتحديد  123يستفسر السؤال 
ما لم يكن  عينھا.المعلومات لألغراض العامة، مثل التخطيط االستراتيجي، أو يمكن أن تطلب الحصول على مشاركات مستھدفة حول مشروعات أو خطط أو مبادرات ب

   الجمھور، ينبغي لمنھجيات إشراك الجمھور أن تسمح وتشجع المشاركة على نطاق واسع.ھناك سبب مقنع الستھداف شرائح معينة من 
 

  تشمل أمثلة اآلليات التي تستخدمھا الحكومات لطلب مشاركة الجمھور ما يلي:
 المسوح، إما شخصًيا أو عن طريق البريد أو الھاتف أو اإلنترنت؛ •
 جماعات التركيز؛ •
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 المقابالت الشخصية؛ •
  ليق (أو نقطة الخدمة)؛بطاقات التع •
 طلب المدخالت الفنية من األعضاء المتخصصين من الجمھور أو من المجتمع المدني المنظم؛ •
 االجتماعات العامة، مثل جلسات االستماع العامة، واجتماعات "المجلس المحلي" وجلسات رؤية المجتمع. •

 
عندما تكون السلطة التنفيذية غير قادرة على التواصل مع جميع أفراد الجمھور، يمكن أن يقتصر إشراك  في الحاالت التي يشكل فيھا الوقت المحدود والموارد عائًقا أو

على سبيل المثال، ھناك أسلوب وھو خلق قوائم ثابتة لألفراد ومنظمات  الجمھور على شرائح محددة من الجمھور ما دامت تلك الشرائح تم تحديدھا بشفافية وبدون تمييز.
المتعلقة بھم على  دني المھتمة بمجموعة متنوعة من المسائل المختلفة للموازنة من أجل االتصال بھؤالء األفراد والمنظمات عندما تظھر المشكلة (المشكالت)المجتمع الم

انضمامھم للقوائم، وينبغي أال يكون ھناك  وينبغي أن تتلقى تلك األطراف المھتمة بإدراجھا في قوائم دائمة معلومات واضحة وفي الوقت المناسب عن كيفية إمكان السطح.
  أي تمييز أو استثناءات في تجميع ھذه القوائم.

 
وينبغي أن تشمل ھذه المجموعات االستشارية أعضاء  ھناك آلية أخرى ممكنة وھي إنشاء مجموعات استشارية دائمة بشأن مجموعة متنوعة من الموضوعات المحددة.

وسوف يطلب من أعضاء ھذه المجموعات االستشارية الوصول إلى  مناطق مختلفة للدولة وليس فقط المنظمات التي مقرھا في العاصمة. المجتمع المدني الذين يعملون في
   التنفيذية. ھؤالء األفراد والمنظمات المشاركة في ھذه الموضوعات لتحديد مواقفھم، من أجل تمثيل اھتماماتھم بالنسبة للمجموعة االستشارية والسلطة

 
الوصول إلى ھذه اآلليات كما يشيع  الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تكون السلطة التنفيذية قد قامت بوضع آليات لتحديد رؤية الجماھير فيما يتعلق بأولويات الموازنة، ويمكن

لجمھور من أجل إتاحة ھذه الفرص على نطاق واسع لشرائح وقد يتطلب ذلك من الھيئات الحكومية المختلفة إنشاء آليات خاصة بھم إلشراك ا  استخدامھا بين الجماھير.
  مختلفة من الجمھور.

 
الجماھير ال يستخدمون تلك يسري الخيار "ب" إذا كانت السلطة التنفيذية قد قامت بوضع آليات للتشاور حول أولويات الموازنة يمكن للجماھير الوصول إليھا، إال أن 

ل، تكون ھناك آلية استشارات مطبقة تتيح للجماھير تقديم االقتراحات لكي يتم تضمين أولويات السياسات في مقترح الموازنة للسلطة على سبيل المثا  اآلليات بشكل متكرر.
كاديمية أو فئة محددة الجھات األ التنفيذية، إال أن القليل من منظمات المجتمع المدني (مثل المجموعات المشاركة بالفعل في عملية الموازنة للدولة، أو مجموعة صغيرة من

  من السكان) ھي من يستفيد من تلك اآلليات.
 

ممة بشكل سيء وبالتالي ال يمكن يسري الخيار "ج" إذا كانت السلطة التنفيذية قد قامت بوضع آليات لتحديد آراء الجماھير حول أولويات الموازنة، إال أن تلك اآلليات مص
  " إذا لم تقم السلطة التنفيذية بوضع أي آليات لتحديد رؤية الجماھير فيما يتعلق بأولويات الموازنة.يسري الخيار "د  للجماھير الوصول إليھا.
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  ھل قامت السلطة التنفيذية بوضع آليات لتحديد رؤية الجماھير حول تنفيذ الموازنة؟ .124
 

  ا يتعلق بتنفيذ الموازنة، ويمكن الوصول إلى ھذه اآلليات كما يشيع استخدامھا بين الجماھير.نعم، قامت السلطة التنفيذية بوضع آليات لتحديد رؤية الجماھير فيم .أ
ھا، إال أنھا ال يشيع نعم، قامت السلطة التنفيذية بوضع آليات لتحديد رؤية الجماھير فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة، وفي حين أن تلك اآلليات يمكن الوصول إلي .ب

  .استخدامھا بين الجماھير
  ليات.نعم، لقد قامت السلطة التنفيذية بوضع آليات لتحديد رؤية الجماھير فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة، إال أنه ال يمكن الوصول إلى ھذه اآل .ج
  ال، لم تقم السلطة التنفيذية بوضع أي آليات لتحديد رؤية الجماھير فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة. .د
 يق).ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعل .ه

 
  اإلرشادات:

 ، إال أنه بدالً من اإلشارة إلى مرحلة تكوين الموازنة، يسري ھذا السؤال على مرحلة تنفيذ الموازنة.123يسأل عن نفس المعلومات التي يسأل عنھا السؤال  124السؤال 
ذ، إال أن المتطلبات المتعلقة بسھولة الوصول إلى تلك اآلليات وشيوع ربما تكون اآلليات المطبقة لتحديد رؤية الجماھير في مرحلة التكوين مختلفة عن مرحلة التنفي

  استخدامھا تكون سارية على كال السؤالين.
 

تطوير خطط الموازنة ھل توفر السلطة التنفيذية تعليقات رسمية مفصلة إلى الجماھير حول كيفية استخدام المدخالت التي تم الحصول عليھا من الجماھير من أجل . 125
  تحسين تنفيذ الموازنة؟و
 

 تخدام ھذه التعليقات.نعم، تصدر السلطة التنفيذية التقارير حول المدخالت التي يتم الحصول عليھا من الجماھير، كما توفر التعليقات التفصيلية حول كيفية اس .أ
 أنھا توفر تعليقات محدودة حول كيفية استخدام ھذه التعليقات. نعم، تصدر السلطة التنفيذية التقارير حول المدخالت التي يتم الحصول عليھا من الجماھير، إال .ب
 م ھذه المدخالت.نعم، تصدر السلطة التنفيذية التقارير حول المدخالت التي يتم الحصول عليھا من الجماھير، إال أنھا ال توفر تعليقات حول كيفية استخدا .ج
 يتم الحصول عليھا من الجماھير، كما ال توفر التعليقات حول كيفية استخدام ھذه المدخالت.ال، ال تصدر السلطة التنفيذية التقارير حول المدخالت التي  .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

ن أجل تطوير خطط الموازنة عما إذا كانت السلطة التنفيذية توفر التعليقات للجماھير حول كيفية استخدام المدخالت التي تم الحصول عليھا منھم م 125يستفسر السؤال 
وا ويرغب األشخاص الذين ينخرطون مع السلطة التنفيذية أثناء تكوين الموازنة السنوية وفي عمليات تنفيذ الموازنة بعد إقرارھا في أن يعرف وتحسين تنفيذ الموازنة أم ال.
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فقط عندما تقدم السلطة التنفيذية ھذه  أو تساھم في تقوية السياسات وتقديم خدمة أفضل.ما إذا كانت المدخالت التي قاموا بتوفيرھا تؤثر على قرارات الموازنة النھاية 
ولذلك، ينبغي على السلطة التنفيذية بشكل منھجي أن تجمع وتحتفظ وتراقب وتقيم المعلومات التي تحصل عليھا  التعليقات تصبح خاضعة للمساءلة ومتجاوبة مع الجمھور.

وينبغي على السلطة التنفيذية أيًضا أن تحتفظ بمعلومات اتصال لألفراد والجماعات التي تريد أن تشارك في مسائل محددة للموازنة،  ھور.من خالل أنشطة مشاركة الجم
  بھذه المسائل.تعلقة وينبغي استخدام آليات اتصال متعددة لضمان أن يتم إبالغ أولئك الذين يريدون المشاركة بالفرص للمشاركة وفي عملية اتخاذ القرارات الم

 
 ازنة وتنفيذھا من ھذه المشاركة.وينبغي على السلطة التنفيذية أن توضح ألولئك الذين شاركوا في آلياتھا إلشراك الجمھور وفئات الجمھور األشمل كيفية استفادة خطط المو

ذا النوع من أنواع المشاركة له أھمية خاصة بالنسبة ألولئك األعضاء من وھ وينبغي أيضا أن تجمع التعليقات على تصور الجمھور لكيفية نجاح ھذه العمليات ونتائجھا.
الحظ أنه قد تكون ھناك حاالت معينة مشروعة تقرر فيھا السلطة التنفيذية حجب ھوية الشخص الذي يقدم مشاركات بشأن الموازنة،  الجمھور الذين بذلوا جھًدا للمشاركة.

       محل قلق (على سبيل المثال، ھذه الحاالت قد تنشأ بسبب شكاوى الفساد). على سبيل المثال، إذا كانت سالمة الشخص
 

ليقات التفصيلية حول كيفية الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن تكون السلطة التنفيذية تصدر التقارير حول المدخالت التي يتم الحصول عليھا من الجماھير، كما توفر التع
وتسري اإلجابة "ب" إذا كانت السلطة التنفيذية تصدر التقارير حول المدخالت التي يتم الحصول  ط الموازنة وتحسين تنفيذ الموازنة.استخدام ھذه التعليقات لتطوير خط

تقارير التي تحدد وتسري اإلجابة "ج" إذا كانت السلطة التنفيذية تصدر ال عليھا من الجماھير، إال أنھا توفر فقط تعليقات محدودة حول كيفية استخدام ھذه المدخالت.
 وتسري اإلجابة "د" إذا لم تكن السلطة التنفيذية تقوم بإصدار تلك التقارير. المدخالت التي تم الحصول عليھا، إال أنھا ال تذكر كيف تستخدم السلطة التنفيذية ھذه المدخالت.

 
طار العمل المالي المعروض في الموازنة يتم سماع شھادة فرع السلطة التنفيذية ھل تعقد لجنة (أو لجان) تشريعية جلسات استماع عامة حول االقتصاد الكلي وإ .126

 والجماھير بھا؟
 

 ماھير بھا.نعم، يتم عقد جلسات استماع عامة حول االقتصاد الكلي وإطار العمل المالي حيث يتم سماع شھادة فرع السلطة التنفيذية وعدد كبير من الج .أ
 حول االقتصاد الكلي وإطار العمل المالي حيث يتم سماع شھادة فرع السلطة التنفيذية وبعض الجماھير بھا.نعم، يتم عقد جلسات استماع عامة  .ب
 ادة الجماھير بھا.نعم، يتم عقد جلسات استماع عامة حول االقتصاد الكلي وإطار العمل المالي حيث يتم سماع شھادة فرع السلطة التنفيذية، وال يتم سماع شھ .ج
 لسات استماع عامة حول االقتصاد الكلي وإطار العمل المالي حيث يتم سماع شھادة فرع السلطة التنفيذية والجماھير بھا.ال، ال يتم عقد ج .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

وتركز األسئلة على جلسات استماع اللجان  الموازنة.ممارسات السلطة التشريعية فيما يتعلق بالجلسات التشريعية بشأن مختلف جوانب  129إلى  126تفحص األسئلة من 
ويمكن اعتبار الجلسات علنية إذا ُسمح ألعضاء الصحافة والجمھور بحضورھا، أو  ألنھا عادة ما تكون أكثر موضوعية من المناقشات التي تشمل السلطة التشريعية بأكملھا.

بالنسبة لھذه األسئلة، الرجاء اختيار اإلجابة "د" إذا  ل إليھا بسھولة لغالبية السكان، مثل الراديو أو التلفزيون.إذا كان يتم بث جلسات االستماع في وسيلة إعالم يمكن الوصو
  كان يتم عقد جلسات االستماع ولكنھا ال تلبي أًيا من ھذين الشرطين.

 
ويمكن ألفراد الجمھور الذين ُيدعون  إدراج رئيس أو موظفي المصرف المركزي. يجوز ألعضاء السلطة التنفيذية الذين ُيدعون لإلدالء بشھاداتھم في جلسات االستماع ھذه

  لإلدالء بشھاداتھم في جلسات االستماع ھذه إدراج أي فرد أو منظمة أو جمعية مستقلة عن الحكومة الوطنية.
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أو الخاصة (إذا كانت األبحاث التي يخرجونھا خالية إلى حد كبير من ويمكن ألفراد الجمھور إدراج مواطنين خاصين وأكاديميين وأعضاء من المعاھد البحثية العامة 
  رى من الجمعيات.سيطرة الحكومة أو التدخل) وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والنقابات والكنائس أو المنظمات الدينية، أو أنواع أخ

 
جلسات االستماع  128و 127ويقيم السؤاالن  ل االقتصاد الكلي وإطار العمل المالي الذي يظھر في الموازنة.جلسات االستماع العامة التي تعقد حو 126ويقيم السؤال 

ما إذا كانت اللجان اإلدارية تقوم بإصدار التقارير إلى الجماھير بما يغطي إجراءات جلسات  129ويقيم السؤال  العامة التي تعقد حول موازنات الوحدات اإلدارية المفردة.
 الستماع العامة.ا

 
ت) يتم سماع شھادة ھل تعقد لجان تشريعية جلسات استماع عامة حول الموازنات الفردية للوحدات اإلدارية للحكومة المركزية (أي الوزارات واإلدارات والوكاال .127

 فرع السلطة التنفيذية بھا؟
 

  يذية بھا حول موازنة مجموعة كبيرة من الوحدات اإلدارية.نعم، يتم عقد جلسات استماع عامة يتم سماع شھادة فرع السلطة التنف .أ
  نعم، يتم عقد جلسات استماع عامة يتم سماع شھادة فرع السلطة التنفيذية بھا حول موازنة الوحدات اإلدارية الرئيسية. .ب
  د ضئيل من الوحدات اإلدارية.نعم، يتم عقد جلسات استماع عامة يتم سماع شھادة فرع السلطة التنفيذية بھا حول موازنة مجموعة عد .ج
  ال، ال يتم عقد جلسات استماع عامة يتم سماع شھادة فرع السلطة التنفيذية بھا حول موازنة الوحدات اإلدارية. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

وتركز األسئلة على جلسات استماع اللجان  يعية بشأن مختلف جوانب الموازنة.ممارسات السلطة التشريعية فيما يتعلق بالجلسات التشر 129إلى  126تفحص األسئلة من 
ويمكن اعتبار الجلسات علنية إذا ُسمح ألعضاء الصحافة والجمھور بحضورھا، أو  ألنھا عادة ما تكون أكثر موضوعية من المناقشات التي تشمل السلطة التشريعية بأكملھا.

بالنسبة لھذه األسئلة، الرجاء اختيار اإلجابة "د" إذا  وسيلة إعالم يمكن الوصول إليھا بسھولة لغالبية السكان، مثل الراديو أو التلفزيون.إذا كان يتم بث جلسات االستماع في 
   كان يتم عقد جلسات االستماع ولكنھا ال تلبي أًيا من ھذين الشرطين.

 
ويمكن ألفراد الجمھور الذين ُيدعون  في جلسات االستماع ھذه إدراج رئيس أو موظفي المصرف المركزي. يجوز ألعضاء السلطة التنفيذية الذين ُيدعون لإلدالء بشھاداتھم

   لإلدالء بشھاداتھم في جلسات االستماع ھذه إدراج أي فرد أو منظمة أو جمعية مستقلة عن الحكومة الوطنية.
 

لمعاھد البحثية العامة أو الخاصة (إذا كانت األبحاث التي يخرجونھا خالية إلى حد كبير من ويمكن ألفراد الجمھور إدراج مواطنين خاصين وأكاديميين وأعضاء من ا
  رى من الجمعيات.سيطرة الحكومة أو التدخل) وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والنقابات والكنائس أو المنظمات الدينية، أو أنواع أخ

 
جلسات االستماع  128و 127ويقيم السؤاالن  اع العامة التي تعقد حول االقتصاد الكلي وإطار العمل المالي الذي يظھر في الموازنة.جلسات االستم 126ويقيم السؤال 

ا يغطي إجراءات جلسات ما إذا كانت اللجان اإلدارية تقوم بإصدار التقارير إلى الجماھير بم 129ويقيم السؤال  العامة التي تعقد حول موازنات الوحدات اإلدارية المفردة.
  االستماع العامة.
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ت) يتم سماع شھادة ھل تعقد لجان تشريعية جلسات استماع عامة حول الموازنات الفردية للوحدات اإلدارية للحكومة المركزية (أي الوزارات واإلدارات والوكاال .128
  الجماھير بھا؟

 
  جماھير بھا حول موازنة مجموعة كبيرة من الوحدات اإلدارية.نعم، يتم عقد جلسات استماع عامة يتم سماع شھادة ال .أ
  نعم، يتم عقد جلسات استماع عامة يتم سماع شھادة الجماھير بھا حول موازنة بعض الوحدات اإلدارية. .ب
  نعم، يتم عقد جلسات استماع عامة يتم سماع شھادة الجماھير بھا حول موازنة مجموعة عدد ضئيل من الوحدات اإلدارية. .ج
  ال، ال يتم عقد جلسات استماع عامة يتم سماع شھادة الجماھير بھا حول موازنة الوحدات اإلدارية. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

ألسئلة على جلسات استماع اللجان وتركز ا ممارسات السلطة التشريعية فيما يتعلق بالجلسات التشريعية بشأن مختلف جوانب الموازنة. 129إلى  126تفحص األسئلة من 
ويمكن اعتبار الجلسات علنية إذا ُسمح ألعضاء الصحافة والجمھور بحضورھا، أو  ألنھا عادة ما تكون أكثر موضوعية من المناقشات التي تشمل السلطة التشريعية بأكملھا.

بالنسبة لھذه األسئلة، الرجاء اختيار اإلجابة "د" إذا  البية السكان، مثل الراديو أو التلفزيون.إذا كان يتم بث جلسات االستماع في وسيلة إعالم يمكن الوصول إليھا بسھولة لغ
  كان يتم عقد جلسات االستماع ولكنھا ال تلبي أًيا من ھذين الشرطين.

 
ويمكن ألفراد الجمھور الذين ُيدعون  ظفي المصرف المركزي.يجوز ألعضاء السلطة التنفيذية الذين ُيدعون لإلدالء بشھاداتھم في جلسات االستماع ھذه إدراج رئيس أو مو
  لإلدالء بشھاداتھم في جلسات االستماع ھذه إدراج أي فرد أو منظمة أو جمعية مستقلة عن الحكومة الوطنية.

 
نت األبحاث التي يخرجونھا خالية إلى حد كبير من ويمكن ألفراد الجمھور إدراج مواطنين خاصين وأكاديميين وأعضاء من المعاھد البحثية العامة أو الخاصة (إذا كا

 رى من الجمعيات.سيطرة الحكومة أو التدخل) وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والنقابات والكنائس أو المنظمات الدينية، أو أنواع أخ
 

جلسات االستماع  128و 127ويقيم السؤاالن  وإطار العمل المالي الذي يظھر في الموازنة.جلسات االستماع العامة التي تعقد حول االقتصاد الكلي  126ويقيم السؤال 
ما إذا كانت اللجان اإلدارية تقوم بإصدار التقارير إلى الجماھير بما يغطي إجراءات جلسات  129ويقيم السؤال  العامة التي تعقد حول موازنات الوحدات اإلدارية المفردة.

 االستماع العامة.
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  ھل تقوم اللجان التشريعية التي تعقد جلسات استماع عامة حول الموازنة بإصدار تقارير للجماھير حول جلسات االستماع تلك. .129
 

 نعم، تصدر اللجان التقارير، والتي تشتمل على كل الشھادات المكتوبة والمنطوقة التي يتم تقديمھا في جلسات االستماع. .أ
 التقارير، والتي تشتمل على أغلب الشھادات التي يتم تقديمھا في جلسات االستماع.نعم، تصدر اللجان  .ب
 نعم، تصدر اللجان التقارير، إال أنھا ال تشتمل إال على بعض الشھادات التي يتم تقديمھا في جلسات االستماع. .ج
 ال، ال تصدر اللجان التقارير، أو ال تعقد جلسات االستماع العامة. .د
 (الرجاء التعليق). ال ينطبق / أخرى .ه

 
  اإلرشادات:

وتركز األسئلة على جلسات استماع اللجان  ممارسات السلطة التشريعية فيما يتعلق بالجلسات التشريعية بشأن مختلف جوانب الموازنة. 129إلى  126تفحص األسئلة من 
ويمكن اعتبار الجلسات علنية إذا ُسمح ألعضاء الصحافة والجمھور بحضورھا، أو  ھا.ألنھا عادة ما تكون أكثر موضوعية من المناقشات التي تشمل السلطة التشريعية بأكمل

بالنسبة لھذه األسئلة، الرجاء اختيار اإلجابة "د" إذا  إذا كان يتم بث جلسات االستماع في وسيلة إعالم يمكن الوصول إليھا بسھولة لغالبية السكان، مثل الراديو أو التلفزيون.
   ت االستماع ولكنھا ال تلبي أًيا من ھذين الشرطين.كان يتم عقد جلسا

 
ويمكن ألفراد الجمھور الذين ُيدعون  يجوز ألعضاء السلطة التنفيذية الذين ُيدعون لإلدالء بشھاداتھم في جلسات االستماع ھذه إدراج رئيس أو موظفي المصرف المركزي.

  و منظمة أو جمعية مستقلة عن الحكومة الوطنية.لإلدالء بشھاداتھم في جلسات االستماع ھذه إدراج أي فرد أ
 

ا خالية إلى حد كبير من ويمكن ألفراد الجمھور إدراج مواطنين خاصين وأكاديميين وأعضاء من المعاھد البحثية العامة أو الخاصة (إذا كانت األبحاث التي يخرجونھ
 ت المجتمعية والنقابات والكنائس أو المنظمات الدينية، أو أنواع أخرى من الجمعيات.سيطرة الحكومة أو التدخل) وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظما

 
جلسات االستماع  128و 127ويقيم السؤاالن  جلسات االستماع العامة التي تعقد حول االقتصاد الكلي وإطار العمل المالي الذي يظھر في الموازنة. 126ويقيم السؤال 

ما إذا كانت اللجان اإلدارية تقوم بإصدار التقارير إلى الجماھير بما يغطي إجراءات جلسات  129ويقيم السؤال  ت الوحدات اإلدارية المفردة.العامة التي تعقد حول موازنا
 االستماع العامة.
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ج المراجعة الخاص به (من خالل تحديد الوكاالت أو ) آليات رسمية يمكن أن تساعد الجماھير من خاللھا في تكوين برنامSAIھل يوفر جھاز الرقابة األعلى ( .130
 البرامج أو المشروعات التي يجب أن تتم مراجعتھا)؟

 
ى ھذه اآلليات كما نعم، يوفر جھاز الرقابة األعلى آليات رسمية يمكن أن تساعد الجماھير من خاللھا في تكوين برنامج المراجعة الخاص به، ويمكن الوصول إل .أ

  ن الجماھير.يشيع استخدامھا بي
ن الوصول إلى ھذه نعم، يوفر جھاز الرقابة األعلى آليات رسمية يمكن أن تساعد الجماھير من خاللھا في تكوين برنامج المراجعة الخاص به، وفي حين أنه يمك .ب

  اآلليات، إال أنھا ال يشيع استخدامھا بين الجماھير.
تساعد الجماھير من خاللھا في تكوين برنامج المراجعة الخاص به، إال أنه ال يمكن الوصول إلى ھذه نعم، يوفر جھاز الرقابة األعلى آليات رسمية يمكن أن  .ج

 اآلليات.
  ال، ال يوفر جھاز الرقابة األعلى آليات رسمية يمكن أن تساعد الجماھير من خاللھا في تكوين برنامج المراجعة الخاص به. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  ت:اإلرشادا

 ) قد قام بوضع آليات رسمية يمكن أن تساعد الجماھير من خاللھا في تكوين برنامج المراجعة الخاص به أم ال.SAIما إذا كان جھاز الرقابة األعلى ( 130يقيم السؤال 
، ويمكن الدولةللوكاالت والمشاريع والبرامج في  عينةوعند البت في جدول أعمال المراجعة لجھاز الرقابة األعلى، يمكن أن يقوم الجھاز بإجراء عمليات المراجعة على 

ولتلقي اقتراحات من ھذا القبيل، قد ينشئ جھاز الرقابة األعلى آليات رسمية، مثل إنشاء موقع  أن يستند ھذا االختيار إلى الشكاوى واالقتراحات المقدمة من أفراد الجمھور.
   موظفين لالتصال بالجمھور).على شبكة اإلنترنت أو خط ساخن أو مكتب (أو تعيين 

 
خاص به، ويمكن الوصول إلى الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يوفر جھاز الرقابة األعلى آليات رسمية يمكن أن تساعد الجماھير من خاللھا في تكوين برنامج المراجعة ال

قابة األعلى قد قام بوضع آليات للتشاور حول برنامج المراجعة الخاص به والتي يمكن يسري الخيار "ب" إذا كان جھاز الر ھذه اآلليات كما يشيع استخدامھا بين الجماھير.
يسري الخيار "ج" إذا كان جھاز الرقابة األعلى قد قام بوضع آليات لتجميع آراء  للجماھير الوصول إليھا، إال أن الجماھير ال يستخدمون تلك اآلليات بشكل متكرر.

ويسري الخيار "د" إذا كان جھاز الرقابة   الخاص به، إال أن تلك اآلليات مصممة بشكل سيء وبالتالي ال يمكن للجماھير الوصول إليھا.الجماھير حول برنامج المراجعة 
  األعلى قد قام بعمل آليات رسمية يمكن أن تساعد الجماھير من خاللھا في تكوين برنامج المراجعة الخاص به.
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  ) آليات رسمية يمكن أن تشارك الجماھير من خاللھا في تحقيقات المراجعة (كمستجيبين أو شھود أو ما إلى ذلك)؟SAIلرقابة األعلى (ھل يوفر جھاز ا .131
 

ستخدامھا كما يشيع انعم، يوفر جھاز الرقابة األعلى آليات رسمية يمكن أن تشارك الجماھير من خاللھا في تحقيقات المراجعة، ويمكن الوصول إلى ھذه اآلليات  .أ
  بين الجماھير.

ذه اآلليات إال أنه ال نعم، يوفر جھاز الرقابة األعلى آليات رسمية يمكن أن تشارك الجماھير من خاللھا في تحقيقات المراجعة، وفي حين أنه يمكن الوصول إلى ھ .ب
  يشيع استخدامھا بين الجماھير.

 الجماھير من خاللھا في تحقيقات المراجعة، إال أنه ال يمكن الوصول إلى ھذه اآلليات. نعم، يوفر جھاز الرقابة األعلى آليات رسمية يمكن أن تشارك .ج
  ال، ال يوفر جھاز الرقابة األعلى آليات رسمية يمكن أن تشارك الجماھير من خاللھا في تحقيقات المراجعة. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه
 

  اإلرشادات:
 ًما، إال أنه بدالً من تغطية مساعدة الجماھير في تكوين برنامج المراجعة الخاص به، يركز على ما إذا كان جھاز الرقابة األعلى قد قامتما 130يشبه السؤال  131السؤال 

يرغب جھاز الرقابة  باإلضافة إلى طلب مشاركات الجمھور لتحديد جدول أعماله للمراجعة، قد  بعمل آليات يمكن أن تشارك من خاللھا الجماھير في تحقيقات المراجعة.
  األعلى في تقديم فرص رسمية لمنظمات المجتمع المدني والجمھور للمشاركة في تحقيقات المراجعة الفعلية، كشھود أو كمجيبين.

 
  تقارير؟) أي اتصاالت مع الجماھير بشأن تقارير المراجعة الخاصة به بما يتجاوز مجرد إتاحة ھذه الSAIھل يجري جھاز الرقابة األعلى ( .132

 
ر مكتب يقوم بصفة نعم، باإلضافة إلى نشر تقارير المراجعة، يوفر جھاز الرقابة األعلى آليات أخرى للتواصل إلعالم الجماھير بنتائج المراجعات (مثل توفي .أ

  منتظمة بإجراء أنشطة توعية لإلعالن عن نتائج المراجعات التي تم اإلعالن عنھا من قبل).
  قابة األعلى أي آليات تواصل رسمية مع الجماھير بما يتجاوز تقارير المراجعة.ال، ال يوفر جھاز الر .ب
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ج

 
  اإلرشادات:
مستخلصة من ھذه إن مجرد نشر تقارير المراجعة ال يضمن أن النتائج ال تواصل جھاز الرقابة األعلى مع الجمھور بشأن تقارير المراجعة التي يصدرھا. 132يقيم السؤال 

وللمساعدة على ضمان أن يصبح الجمھور على علم بنتائج المراجعة،  التقارير سوف يتم فھمھا بشكل صحيح من جانب الجمھور أو حتى سوف تلفت اھتمام الجمھور.
  نتائج المراجعة.يمكن أن ينشئ جھاز الرقابة األعلى آليات إلجراء توعية منتظمة ألفراد معينين ومنظمات المجتمع المدني حول 
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  ويمكن أن تشتمل أمثلة مثل تلك اآلليات على ما يلي:

 إنشاء مكتب إعالمي للجمھور. •
  وضع استراتيجية إعالمية لتغطية نتائج المراجعة. •
 تنظيم اجتماعات المجلس المحلي وغيرھا من جلسات االستماع العلنية بشأن نتائج المراجعة. •
اجعة (المراجعة معادلة لموازنات المواطنين) والتي يمكن فھمھا بسھولة من جانب المواطنين (بما في ذلك، على سبيل إصدار ملخصات بسيطة لتقارير للمر •

 ).الدولةالمثال، من خالل نشر ھذه الملخصات باللغات المتعددة المستخدمة في 
 

تسري اإلجابة "ب" إذا  د نشر تقارير المراجعة) لتوعية الجماھير بنتائج المراجعة.الختيار الخيار "أ"، يجب أن يوفر جھاز الرقابة األعلى آليات للتواصل (تتجاوز مجر
  كان جھاز الرقابة األعلى ال يوفر أي آليات تواصل رسمية مع الجماھير بما يتجاوز تقارير المراجعة.

 
م المدخالت الخاصة بھم لتحديد برنامج المراجعة الخاص به أو في تقارير ) تعليقات رسمية تفصيلية للعامة حول كيفية استخداSAIھل يوفر جھاز الرقابة األعلى ( .133

 المراجعة؟
 

 استخدام ھذه التعليقات. نعم، يصدر جھاز الرقابة األعلى التقارير حول المدخالت التي يتم الحصول عليھا من الجماھير، كما يوفر التعليقات التفصيلية حول كيفية .أ
التقارير حول المدخالت التي يتم الحصول عليھا من الجماھير، إال أنه يوفر تعليقات محدودة فقط حول كيفية استخدام ھذه  نعم، يصدر جھاز الرقابة األعلى .ب

 التعليقات.
 المدخالت.دام ھذه نعم، يصدر جھاز الرقابة األعلى التقارير حول المدخالت التي يتم الحصول عليھا من الجماھير، إال أنه ال يوفر تعليقات حول كيفية استخ .ج
  ال، ال يصدر جھاز الرقابة األعلى التقارير حول المدخالت التي يتلقاھا من الجماھير من خالل استشارات الجماھير. .د
 ال ينطبق / أخرى (الرجاء التعليق). .ه

 
  اإلرشادات:

خدام المدخالت الخاصة بھم في تقارير المراجعة أو من أجل تحديد ) يوفر للجماھير التعليقات حول كيفية استSAIعما إذا كان جھاز الرقابة األعلى ( 133يستفسر السؤال 
يرغب األشخاص الذين يشاركون مع جھاز الرقابة األعلى أثناء عملية المراجعة في معرفة ما إذا كانت مدخالتھم قد أثرت على  برامج مراجعة جھاز الرقابة األعلى أم ال.

ينبغي على جھاز الرقابة األعلى أن يوضح ألولئك الذين شاركوا في آليات إشراك الجمھور وفئات الجمھور  ية التأثير).المراجعات أو على برامج المراجعة أم ال (وكيف
وينبغي أيًضا أن يجمع التعليقات حول تصور الجمھور عن كيفية نجاح ھذه العمليات  األشمل كيفية استفادة برنامج مراجعة جھاز الرقابة األعلى من ھذه المشاركة.

، 125وبنية ھذا السؤال مشابھة للغاية للسؤال  وھذا النوع من أنواع المشاركة له أھمية خاصة بالنسبة ألولئك األعضاء من الجمھور الذين بذلوا جھًدا للمشاركة. نتائجھا.و
  اء تكوين وتنفيذ الموازنة.توفر مثل ھذه المالحظات حول المدخالت التي يتم تلقيھا أثن السلطة التنفيذيةوالذي يركز على ما إذا كانت 

 
ت تفصيلية حول كيفية استخدام الختيار اإلجابة "أ"، يجب أن يصدر جھاز الرقابة األعلى التقارير حول المدخالت التي يتم الحصول عليھا من الجماھير، مع توفير تعليقا

جابة "ب" إذا كان جھاز الرقابة األعلى يصدر التقارير حول المدخالت التي يتم الحصول وتسري اإل ھذه التعليقات لتحسين تقارير الموازنة أو برنامج المراجعة الخاص به.
وتسري اإلجابة "ج" إذا كان جھاز الرقابة األعلى يصدر التقارير التي تحدد  عليھا من الجماھير، إال أنه يوفر فقط تعليقات محدودة حول كيفية استخدام ھذه المدخالت.

وتسري اإلجابة "د" إذا لم يكن جھاز الرقابة األعلى يقوم بإصدار تلك  عليھا، إال أنه ال تذكر كيف يستخدم جھاز الرقابة األعلى ھذه المدخالت. المدخالت التي تم الحصول
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  التقارير.
 

 
 
 


