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 إضاءات من دليل الموازنة المفتوحة

ائق        یقّيم ، الذي2006 في دليل الموازنة المفتوحة       نقطة 100 من أصل    18 مصرحققت   واطنين في وث دم للم ي تق دار المعلومات الت  مق
دم   لحكومة  إلى أن امصرویشير أداء . الموازنة الرئيسية السبع التي یجب أن تصدرها جميع الحكومات خالل سنة الموازنة           ا تق نادرًا م

 .  عن موازنة الحكومة المرآزیة وعن نشاطاتها المالية وأن هناك الكثير مما یمكن تحسينهأو ال تقدم إطالقًا معلومات للمواطنين

ة          إن   ه السلطة التنفيذی دم ب ائق       مشروع الموازنة التي تتق م الوث  هو من أه
ذآور في      ال تضع الم    مصر لكن   . التي تنشر خالل سنة الموازنة     شروع الم

ور  اول الجمه ة      متن دم أی ي ال تق الي فه ان، وبالت ل البرلم ن قب ه م ل تبني  قب
، أي من   نقطة 100من أصل    0معلومات للجمهور، أي أنها حققت درجة        

ور   دیمها للجمه ي یجب تق ات الت وینأصل المعلوم ن  صورة لتك املة ع ش
 .النشاط المالي للحكومة

ة      على الحكومات أن تقدم للمواطنين     ة     خالل سنة الموازن اریر دوری  عن   تق

تقدم مصر بعض    و. خالل العام التقاریر   وذلك في    نفقاتها وإیراداتها ودیونها  
اریر     في المعلومات ام   تق ة    ، لكن  خالل الع ر       نشر مراجع ام أآث  منتصف الع
ر        من شأنه    شموًال ة منتصف    . أن یعزز المساءلة العامة إلى حد آبي فمراجع

ه في النصف              العام تزود المواطنين     ا یمكن توقع بأحدث المعلومات حول م
ة نة الموازن ن س اني م ة مصر. الث ة  وال تنشر حكوم ر نهای امتقری ي الع  ف

ا  المقارنات بين إلى التفاصيل الضروریة لتسهيل      یفتقر   وهووقته المحدد،     م

ائج   بين  أقره المجلس التشریعي و    ة النت وم   .الفعلي ر   بإعداد  مصر  وال تق تقری
ر       ال تقدم أیة معلومات عما إذا     و،  باتتدقيق الحسا  م تطبيق توصيات تقری  ت
 .  بات بنجاحاحستدقيق ال

ذه                ى فرص استخدام ه یحتاج المواطنون إلى الحصول على المعلومات وإل
ة في مناقشات                ة، لضمان مشارآتهم الواعي المعلومات خالل إعداد الموازن

ل ا   في   مصر  التي حققتها  نتائجالوتشير  . الموازنة ة المفتوحة     دلي ى  لموازن إل
وقد وجد الباحث  .  حصول الجمهور على المعلومات  تحسين مستوى  إمكانية

واطنين  ارآة الم ادة فرص مش ن زی ن الممك ه م ثًالف. أن د ،م  المجلس ال یعق
ة ة عن الموازن تماع عام ن، التشریعي جلسات اس ارآة  لیمك ور المش لجمه

 . فيها

 :زنة المفتوحة من قبل بحث إآمال استبيان المواإنجازتم 

  لبنى عبد اللطيف.د

ي   تاذة ف اهرة    أس ة الق ي جامع ية ف وم السياس اد والعل ة االقتص ، آلي
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ام تأسس مشروع الموازنة الدولي   ة والسياسات، وهو منظم         1997 ع ات الموازن ر    أبحاث ة آجزء من مرآز أولوی ة وغي ر ربحي  غي

ائج ومؤسسات       منظمات   دعم    وتهدف إلى  حزبية تتخذ من واشنطن العاصمة مقرًا لها،       ز نت تم بتعزی ي ته دني الت  ومسارات المجتمع الم

ة المفتوحة                و . العالم  مختلف أرجاء  في الموازنة العامة  ادرة الموازن  ،2006لمزید من المعلومات عن مشروع الموازنة الدولي وعن مب
 org.openbudgetindex.www: یرجى زیارة
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 واسع، آثيف جوهري، آبيربعضأدنى معلومات ضئيلة أو ال شيء

وضع الوثائق األساسية للموازنة في متناول 
 الجمهور

 توّفر                                         وثيقة موازنة

 تصریح ما قبل الموازنة

 الموازنة المقترحة من قبل السلطة

التنفيذیة

 موازنة المواطنين

 تقاریر خالل العام

 مراجعة منتصف العام

 تقریر نهایة العام

 تقریر مدققي الحسابات

في متناول  
الجمهور

معدة لالستخدام الداخلي 
ورال تنشر للجمه وفقط

ال یتم 
إعدادها


