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 -معمومات ضئيمة – معمومات جلحرد جألردنى – بعض جلمعمومات – معمومات ميمة – معمومات شاممة

إجمال جلنقاط 0 :من أصل  022نقطة .ال تويا تقا ًيبا لمجميوا أي معمومات تتعمق بالموجزنة.
كيف تقارن الجزائر بجيرانها؟
نقاط مؤشر الموازنة المفتوحة في دراستين مسحيتين (الرسم البياني)
النتائج الرئيسية

مستمردج من مسح جلموجزنة جلمفتوحة (جنظا مابع جلنص) لتجميع نقاط جألىردجف وتصنيف جلشفايية جلنسبية
تم جستخردجم نقاط عردرد  20سؤجالً
ً
لكل ردولة .وتشكل ىذه جلنقاط مؤشا جلموجزنة جلمفتوحة.
سجمت جلجزجئا نقطة وجحردة من أصل مائة نقطة ،مما يردل عمى أن جلحكومة ال تويا تقا ًيبا لمجميوا أي معمومات تذكا عن موجزنة
جلحكومة جلماكزية وأنشطتيا جلمالية ،جألما جلذي يجعل من جلمستحيل تقا ًيبا عمى جلموجطنين مساءلة جلحكومة عن إردجاتيا لألموجل جلعامة.

ويقاان مجموع نقاطيا جلمتردن سمبًيا بنقاط جلردول جلمجاواة مثل جلمغاب ( )02ومصا ( ،)92وبمغ متوسط جلنقاط لجميع جلردول جلمشمولة
بالمسح  90نقطة.
أيضا بشكل غيا عاردي.
وكانت نقاط جلجزجئا جلت بمغت نقطتين ي مؤشا جلموجزنة جلمفتوحة عام  0222منخفضة ً

المعمومات الواردة في تقارير الموازنة الحكومية

مدى كفاية وتوفر تقارير الموازنة الثمانية الرئيسية

التقرير
بيان ما قبل جلموجزنة

مستوى درجة المعمومات*
E

حالة النشر
تم إعردجرده ولم ينشا

مشاوع موجزنة جلسمطة جلتنفيذية

E

تم إعردجرده ولم ينشا

جلمقاة
جلموجزنة ُ

B

تم نشاه

E

لم ينشا

تقاايا خالل جلسنة

E

لم ينشا

ماججعة نصف جلسنة

E

تم إعردجرده ولم ينشا

تقايا نياية جلسنة

E

تم إعردجرده ولم ينشا

تقايا تردقيق جلحسابات

E

تم إعردجرده ولم ينشا

موجزنة جلموجطنين

* تم حساب رداجات شمولية جلمعمومات جلوجاردة ي كاية جلتقاايا ومردى إمكانية جالطالع عمييا من وجقع متوسط جلنقاط جلت تم جلحصول عمييا ي
جلجزء جلخاص باسئمة مسح جلموجزنة جلمفتوحة جلمتعمقة بكل تقايا من ىذه جلتقاايا .وتم تصنيف متوسط جلنقاط جلت تتاجوح من  2إلى 02
(معمومات ضئيمة) بالمستوى  ،Eوجلت تتاجوح من  00إلى ( 92معمومات جلحرد جألردنى) بالمستوى  ،Dوجلت تتاجوح من  90إلى ( 02بعض
جلمعمومات) بالمستوى  ،Cوجلت تتاجوح من  00إلى ( 22معمومات ميمة) بالمستوى  ،Bوجلت تتاجوح من  20إلى ( 022جلمعمومات جلشاممة)
بالمستوى .A

يعرد تقايا مشروع موازنة السمطة التنفيذية أىم مستنرد لسياسة جلحكومة ،حيث يعاض كيفية جعتزجم جلحكومة جلقيام بجمع جإلياجردجت ،وجيات
تخصيص ىذه جألموجل ،وبالتال وضع أىردجف جلسياسة موضع جلتنفيذ .وي جلجزجئا ،يتم إعردجرد مشاوع جلموجزنة ولكن ال يمكن لمجميوا

جالطالع عميو.

يحردرد بيان ما قبل الموازنة جلضوجبط جلائيسية جلت تحردرد جلموجزنة جلمقبمة لمحكومة .وتقوم جلجزجئا بإعردجرد بيان ما قبل جلموجزنة ولكن ال تجعمو

متاحا لمجميوا.
ً
جلمقاة جألساس لجميع تحميالت
المقرة بمثابة قانوناً لمبالرد ،وتويا جلموجزنة ُ
عنرد إقاجا جلييئة جلتشايعية لمشاوع جلموجزنة تصبح الموازنة ُ
جلمقاة لمجميوا جلبيانات جلت يمكن أن يستخردميا لتقييم
جلموجزنة جلت تجاى خالل جلسنة جلمالية .وبصفة عامة ،ينبغ أن تويا جلموجزنة ُ
أولويات جلسياسة جلمعمنة لمحكومة ومسائمتيا .وتنشا جلجزجئا ىذج جلتقايا لكنو ليس شامالً بالقردا جلكاي  ،حيث ال يقردم تفاصيل عمى مستوى

جلبنورد أو جلباجمج.

موازنة المواطنين عبااة عن عاض غيا تقن لموجزنة جلحكومة ييردف إلى تمكين جلجميوا – بما ي ذلك جألياجرد جلذين ليسوج عمى رداجية

باألموجل جلعامة – من ييم خطط جلحكومة .وال تقوم جلجزجئا بإعردجرد تقايا موجزنة جلموجطنين.

تويا تقارير خالل السنة
جلمقاة وأاقام جلموجزنة
ًج
موجز لسيا جلموجزنة خالل جلسنة جلمالية .وتسمح ىذه جلتقاايا بإجاجء جلمقاانات بين أاقام جلموجزنة ُ
قيرد جلتنفيذ ،مما يمكن أن يسيل إردخال تعرديالت عمى جلموجزنة .وال تقوم جلجزجئا بإعردجرد تقاايا خالل جلسنة.
جضا شامالً لسيا جلموجزنة ي
تقردم مراجعة نصف السنة جستعا ً
جالقتصاردية جلت

تؤثا عمى جلسياسات جلمعتمردة ي

منتصف جلسنة جلمالية كما تناقش أي تغيياجت قرد تطاأت عمى جاليتاجضات

جلموجزنة .وتتيح جلمعمومات جلوجاردة ي

ىذج جلتقايا لمحكومة وجلسمطة جلتشايعية وجلجميوا

جلتعاف عمى ما إذج كان ينبغ إردخال تعرديالت ييما يخص جإلياجردجت أو جلنفقات أو جإلقتاجضات لمفتاة جلمتبقية من جلسنة جلمالية أم ال .وتقوم
جلجزجئا بإعردجرد ماججعة نصف جلسنة ولكن ال تعمنيا لمجميوا.
جلمقاة .ومن شأن تقاايا نياية جلسنة أن تطمع وجضع جلسياسات عمى جلسياسات
يقاان تقرير نهاية السنة جلتنفيذ جلفعم لمموجزنة بالموجزنة ُ
جلضايبية ومتطمبات جلرديون وأولويات جإلنفاق جلائيسية ،مما يسيل إجاجء تعرديالت ي موجزنات جلسنوجت جلمالية جلمقبمة .وتصردا جلجزجئا
تقايا نياية جلسنة ولكن ال تنشاه.
تقرير تدقيق الحسابات عبااة عن تقييم لحسابات جلحكومة يجايو جلجياز جألعمى لتردقيق جلحسابات ،ويفيرد عم إذج كانت جلحكومة قرد قامت

جلمقاة ،وما إذج كان إمساك جلردياتا جلحكومية يتسم باالتزجن وجلردقة ،وكذلك عما إذج كانت
بجمع جإلياجردجت وجنفاق جلردخل جلوطن ويقًا لمموجزنة ُ
متاحا لمجميوا.
ىناك مشكالت ي إردجاة جألموجل جلعامة أم ال .وتقوم جلجزجئا بإعردجرد تقايا جلاقابة ولكنيا ال تجعمو ً

المشاركة العامة ومؤسسات اإلشراف والرقابة

ثمة طاق أخاى ،تتجاوز ايع مستوى إتاحة تقاايا جلموجزنة جلائيسية ،من خالليا يمكن جعل عممية جلموجزنة ي جلجزجئا أكثا شفايية .وىذج

يشمل ضمان وجورد سمطة تشايعية قوية وجياز تردقيق حسابات قوي يمكنو جلقيام بتردقيق جلحسابات جلفعال عمى جلموجزنة ،وكذلك إتاحة
جلمزيرد من جلفاص لمشااكة جلجميوا ي عممية جلموجزنة.
هل أجهزة اإلشراف والرقابة فعالة في دورها المتعلق بالموازنة؟

مؤسسات جلمساءلة

نقاط جلقوة**

جلسمطة جلتشايعية

ضعيفة

جلجياز جألعمى لتردقيق جلحسابات

ضعيف

** تم جحتساب نقاط قوة جلسمطة جلتشايعية وجلجياز جألعمى لماقابة من وجقع متوسط جلنقاط جلت

تم جلحصول عمييا ي

جلجزء جلخاص

باألسئمة بكل مؤسسة من مؤسسات جلمساءلة وجلاقابة  .وتم تصنيف متوسط جلرداجات جلت تتاجوح من  2إلى  33بأنو ضعيف ،وجلت تتاجوح
من  39إلى  00بأنو متوسط ،وجلت تتاجوح من  06إلى  022بأنو قوي.

ويقًا لمسح جلموجزنة جلمفتوحة ،يعرد جإلشاجف عمى جلموجزنة جلذي تقوم بيا جلسمطة جلتشايعية ي جلجزجئا غيا كاي ألن تمك جإلجيزة:
- 0ال تمتمك جلصالحيات جلكاممة العتمارد أية تغيياجت تط أا عمى جلموجزنة أثناء سيا جلسنة جلمالية.
- 0ال تعقرد مناقشات عمنية عن جلموجزنة يمكن لمجميوا جإلردالء بشياردجت حياليا أو جلسماح لو بالحضوا أثناء جنعقارد جمسات جلسمطة
جلتشايعية جلت تقا يييا جلسمطة جلتشايعية مشاوع موجزنة جلسمطة جلتنفيذية.

- 3يحص جلسمطة جلتشايعية لعمميات تردقيق جلحسابات غيا وجي .
وويقًا لمسح جلموجزنة جلمفتوحة ،يعرد تردقيق جلحسابات جلمتعمق بالموجزنة وجلت يقوم بيا جلجياز جألعمى لتردقيق جلحسابات ي جلجزجئا ضعيف
لألسباب جلتالية:

- 0جلجياز غيا مستقل جستقالالً كامالً عن جلسمطة جلتنفيذية ،حيث بإمكان جلسمطة جلتنفيذية إقالة ائيس جلجياز جألعمى لتردقيق
جلحسابات بردون طمب جلموجيقة جلنيائية من جلسمطة جلتشايعية أو جلقضائية.

- 0ال يقوم بإصردجا تقاايا تردقيق جلحسابات عن جلمصاويات جلنيائية لمردوجئا جلوطنية ي حينيا.
- 3ال يمتمك جلجياز قنوجت جالتصال جلمناسبة مع جلجميوا.
التوصيات

يتعين عمى جلجزجئا:
 نشا تقاايا جلموجزنة جلائيسية  -وى تقاايا تعردىا جلحكومة يعمياً ي جلوقت جلحال  -عمى موجقع شبكة جإلنتانت جلحكومية ولكن
تستخردميا لألغاجض جلردجخمية يقط .وتشمل ىذه جلتقاايا مشاوع موجزنة جلسمطة جلتنفيذية ،وبيان ما قبل جلموجزنة ،وماججعة نصف
جلسنة ،وتقايا نياية جلسنة ،وتقايا تردقيق جلحسابات.


إعردجرد تقاايا نياية جلسنة وموجزنة جلموجطنين ونشاىا.



تعزيز ردوا جلسمطة جلتشايعية وجلجياز جألعمى لتردقيق جلحسابات ي عممية جلموجزنة.



إتاحة جلفاص لمجميوا لحضوا جمسات جلسمطة جلتشايعية جلمتعمقة بالموجزنة جلمقتاحة مع إمكانية جإلردالء بشياردجت حياليا.

