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  شفافیة الموازنة العامة وأھمیتھا االقتصادیة

  ع إشارة لحالة مصرم 
  .السید صالح الدین سید محمد علي

قسم االقتصاد والمالیة العامة ، معھد النیل العالي للعلوم التجاریة وتكنولوجیا الحاسب  
  .المنصورة ، الدقھلیة ، مصر ،

  elsayedsaladin@gmail.com :البرید اإللكتروني 
  :  ملخص

تاح على الجمھور في صنع سیاسة یرتبط تحقیق شفافیة الموازنة العامة باالنف
المالیة العامة، وإصدار تقاریر عن الموازنة العامة، تتضمن بیانات مالیة تفصیلیة عن 
اإلیرادات والنفقات العامة، وتتسم بالوضوح والموثوقیة والدوریة وحسن التوقیت 

امة، والمالءمة، باإلضافة إلى اإلفصاح الشفاف عن األنشطة شبھ المالیة للھیئات الع
والتمویل من خارج الموازنة العامة، والموارد المقدمة من المانحین الخارجیین، 
والضمانات الحكومیة ،واألصول المالیة، والنفقات الضریبیة، وتقدیرات االلتزامات 

  . المستقبلیة وااللتزامات الطارئة
وفاعلیة  ویتطلب تحقیق شفافیة الموازنة العامة توافر أطر قانونیة ومؤسسیة داعمة،

البرلمان والمجتمع المدني، ووجود مؤسسات مالیة مستقلة، واستقاللیة أجھزة الرقابة 
  .العلیا

وتؤدي شفافیة الموازنة العامة إلى تحقیق العدید من الفوائد االقتصادیة، من خالل 
دورھا في تعزیز النقاش المجتمعي حول قضایا المالیة العامة، ودعم الرقابة على 

لعامة، وتحسین كفاءة تخصیص الموارد العامة، والحد من الفساد والھدر، الموازنة ا
وتعزیز رضاء المواطنین وثقتھم في مصداقیة الحكومة، وتعزیز الثقة في االقتصاد 

  .الوطني وسیاسات المالیة العامة، وتوفیر مناخ استثماري شفاف یجذب المستثمرین
مة، ولكنھا مازالت تحتاج إلى وقد نجحت مصر في تحسین شفافیة موازنتھا العا

بذل المزید من الجھود، خاصة تحسین تقاریر الموازنة العامة، وتعزیز شفافیة التمویل 
  .  من خارج الموازنة العامة

، تقاریر الموازنة العامة ، متطلبات  شفافیة الموازنة العامة :لمفتاحیةت الكلماا
، شفافیة  ادیة لشفافیة الموازنة العامة، األھمیة االقتص تحقیق شفافیة الموازنة العامة

  .، آلیات تعزیز شفافیة الموازنة العامة في مصر الموازنة العامة في مصر
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Abstract: 

Achieving public budget transparency is linked to 
openness to the public in making fiscal policy and issuing 
reports on the public budget that include detailed financial 
data on public revenues and expenditures that are clear, 
reliable, periodic, timely and appropriate, in addition to 
transparent disclosure of the quasi-fiscal activities, and extra-
budgetary funds, resources provided by external donors, 
government guarantees, financial assets, tax expenditures, 
and estimates of future and contingent liabilities. 

Achieving public budget transparency requires the 
availability of supportive legal and institutional frameworks, 
the effectiveness of parliament and civil society, the existence 
of independent fiscal institutions, and the independence of 
Supreme audit institutions. 

The transparency of the public budget leads to achieving 
many economic benefits, through its role in enhancing 
societal debate on public finance issues, supporting control 
over the public budget, improving the efficiency of public 
resource allocation, reducing corruption and waste, 
enhancing citizens' satisfaction and confidence in the 
government’s credibility, and enhancing confidence. In the 
national economy and public financial policies, and providing 
a transparent investment climate that attracts investors. 
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Egypt has succeeded in improving the transparency of its 

general budget, but it still needs to make more efforts, 
especially improving public budget reports, and enhancing the 
transparency of extra-budgetary funds. 

 
Key words: Public budget transparency, Public budget 

Reports, Requirements for Achieving Public Budget 
Transparency, The Economic Importance Of Public Budget 
Transparency, Public Budget Transparency In Egypt, 
Mechanisms To Enhance Public Budget Transparency In 
Egypt. 
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  املقدمة

وتمكنھا من  ھى األداة الرئیسیة لتنفیذ السیاسات العامة للدولةتعدالموازنة العامة 
تحقیق أھدافھا االقتصادیة واالجتماعیة وتحقیق التنمیة ورفعمستوىمعیشةورفاھیة 
المواطنین، فمن خالل الموازنة العامة تستطیع الدولة التأثیر في المجتمع من خالل 

القطاعات المختلفة، واستخدام مواردھا في تقدیم الخدمات العامة التي توزیع الموارد بین 
ال یقبل علي توفیرھا القطاع الخاص، وتقدیم الدعم للفئات الضعیفة، كما أن الموازنة 
العامة تحدد مصادر االیرادات العامة، وبالتالي تمكن الدولة من توزیع االعباء علي 

  . یةمواطنیھا بما یحقق العدالة االجتماع
وتعبر الموازنة العامة عن انحیازات الحكومة وتكشف عن توجھاتھا االقتصادیة 
واالجتماعیة ورؤیتھا ألولویات اإلنفاق العام ومصادر تمویلھ، وكیفیة توزیع الموارد بین 
الخیارات المختلفة لتلبیة احتیاجات المجتمع، ولذلك دائًما تحظى الموازنة العامة باالھتمام 

  .   لى تحسین عملیاتھا، من خالل تطبیق مبادئ الحكم الرشیدوالتركیز ع
ولقد زاد االھتمام بتعزیز االنفتاح في صنع السیاسات العامة في كل المجاالت 
بوصف ذلك أحد أعمدة الحكم الرشید ونتج عن ذلك زیادة التركیز على انفتاح سیاسات 

مة والرقابة، وظھور العدید من المالیة العامة من خالل تعزیز الشفافیة والمشاركة العا
المبادرات الداعیة إلى إلتزام الحكومات بشفافیة الموازنة العامة خاصة في ظل الدور 
الرئیسي للموازنة العامة في تحقیق التنمیة الشاملة وبإعتبارھا الخطة المالیة المحددة 

  .لجمیع أنشطة الحكومة
نة العامة فى إطار السعي إلي واتجھ العدید من الدول إلى تعزیز شفافیة المواز

ترشید النفقات العامة وتحقیق االستغالل الجید للموار المتاحة وخفض معدالت الفساد 
والھدر وتعزیز مصداقیة الحكومة، وتعد مصر من بین الدول التي سعت إلى تعزیز 

  .  شفافیة الموازنة العامة وتحسین إصدار تقاریر الموازنة العامة
  :إشكالیة البحث

ادت العدید من المنظمات الدولیة بضرورة تعزیز شفافیة الموازنة العامة، ومن ن
ھذه المنظمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة شراكة الموازنة الدولیة، 
وعلي الرغم من كون الشفافیة في كافة مجاالت السیاسات العامة تعد في حد ذاتھا أحد 

، إال أن الموازنة العامة ترتبط بتحقیق العدید من أسس الدیمقراطیة والحكم الرشید
  .األھداف االقتصادیة، ولذلك یجب أن تكون الشفافیة أداة داعمة لتحقیق ھذه األھداف

ویعد التساؤل الرئیسي لھذا البحث ھو ما المقصود بشفافیة الموازنة العامة؟ وما  
  ھى األھمیة االقتصادیة لتعزیزھا في مصر؟ 
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  :التساؤل الرئیسي عدة تساؤالت فرعیة أھمھا ما یلي ویتفرع عن ھذا
  ما ھو مفھوم شفافیة الموازنة العامة ؟.١
 ما ھى تقاریر الموازنة العامة الواجب إصدارھا ؟.٢
  ما ھو دور البرلمان والمجتمع المدني في تعزیز شفافیة الموازنة العامة؟.٣
  ما ھى األھمیة االقتصادیة لشفافیة الموازنة العامة  ؟.٤
 و الوضع الحالي لشفافیة الموازنة العامة  في مصر؟ما ھ.٥
  كیف یمكن تعزیز شفافیة الموازنة العامة في مصر ؟.٦

  :أھداف البحث
  .التعرف مفھوم شفافیة الموازنة العامة والتقاریر الواجب إصدارھا.١
  .تحدید متطلبات تحقیق شفافیة الموازنة العامة.٢
 .العامة التوصل لألھمیة االقتصادیة لشفافیة الموازنة.٣
 .تحلیل الوضع الحالي لشفافیة الموازنة العامة في مصر.٤
  .التوصل آللیات تعزیز شفافیة الموازنة العامة في مصر .٥

  :أھمیة البحث
تكتسب دراسة موضوع  شفافیة الموازنة العامة وأھمیتھا االقتصادیة مع إشارة 

تمر لتحسین إعدادھا لحالة مصر أھمیتھا من أھمیة الموازنة العامة وضرورة السعي المس
وتنفیذھا والرقابة علیھا، وتعد شفافیة الموازنة العامة أحد األدوات التي تحظى باإلھتمام 
العالمي بغرض تحسین صنع الموازنة العامة، باإلضافة إلى دورھا في إعمال حقوق 

  .  اإلنسان ومبادئ الحكم الرشید
  :منھجیة البحث

حلیلي في جمع وعرض المعلومات عن اعتمد الباحث على المنھج الوصفي الت
شفافیة الموازنة العامة، وتحدید متطلبات تحقیقھا، وتحلیل الدور االقتصادي لشفافیة 
الموازنة العامة، وتبین الوضع الحالي لشفافیة الموازنة العامة في مصر والتوصل آللیات 

  .  تعزیزھا
  :خطة البحث

تھا االقتصادیة مع إشارة لحالة مصر یتناول الباحث شفافیة الموازنة العامة وأھمی
  :من خالل أربعة مطالب، وذلك على النحو التالي

  .مفھوم شفافیة الموازنة العامة والتقاریر المرتبطة بھا: المطلب األول
  .متطلبات تحقیق شفافیة الموازنة العامة: المطلب الثاني
  .األھمیة االقتصادیة لشفافیة الموازنة العامة: المطلب الثالث
  .شفافیة الموازنة العامة في مصر: المطلب الرابع
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  اطب اول

 طرر اروا ا وازا  وم  

زاد التركیز على شفافیة الموازنة العامة، بوصفھا مدخل إلى شفافیة المالیة العامة 
افیة الموازنة واالقتصاد بشكل عام،  وأسفر ذلك عن ظھور العدید من التعریفات لشف

العامة، وتطویر المعاییر المطلوبة في تقاریر الموازنة العامة الواجب إصدارھا لتحقیق 
شفافیة الموازنة العامة، وفیما یلي یتناول البحث مفھوم شفافیة الموازنة العامة ومعاییر 

  :التقاریر الواجب إصدارھا وذلك على النحو التالي
  عامةمفھوم شفافیة الموازنة ال: أوال

تتعدد تعریفات شفافیة الموازنة العامة حیث یعرفھا البعض بأنھا إتاحة المعلومات 
للجمھور بشأن إجراءات اتخاذ القرارات الحكومیة والمعامالت، مع التأكید على أن 

  )١(.المعلومات یجب أن تكون موثوقة وحسنة التوقیت ومفھومة وقابلة للمقارنة دولًیا
تتصف بالشمولیة والوضوح والموثوقیة (یم تقاریر ویعرفھا أخرون بأنھاتقد

للجمھور عن حالة المالیة العامة في الماضي والحاضر ) واألھمیة وحسن التوقیت
  )٢(.والمستقبل

وتعرفھا منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة بأنھا الكشف الكامل عن جمیع 
  )٣(.یةالمعلومات المالیة ذات الصلة في الوقت المناسب وبطریقة منھج

ویرى البعض أن شفافیة الموازنة العامة تشیر إلى مدى إتاحة البیانات المتعلقة 
بالمیزانیة واإلیرادات والنفقات واألنشطة المالیة الحكومیة األخرى مجاًنا للجمھور والتي 
یمكن لمختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك األوساط األكادیمیة والباحثین ووسائل 

، وعندما توجد آلیات مناسبة للرد . ن الوصول إلیھا وفھمھا وتحلیلھااإلعالم والمواطنی
علیھا وتقدیم التغذیة الراجعة للتأثیر على صیاغة السیاسات وتخصیص الموارد في 

  )٤(.المستقبل

                                      
(1)F. Citro, B. C. Ballesteros, M. Bisogno, Explaining budget 
transparency through political factors, International Review of 
Administrative Sciences, 2019, p. 3. 
(2)M. I. Fedorovych, Bibliometric and Trend Analysis of Budget 
Transparency, Business Ethics and Leadership, Volume 4, Issue 2, 
2020.p. 117. 
(3)OECD, OECD best practices for budget transparency, OECD, 2002, p. 
1. 
(4)C. L. Vaira, M.  Zhao, Enhancing Budget Transparency in China: A 
Practical Note on Mechanisms and Tools, No. 130285, The World Bank, 
2018, p. 3. 
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كما یعتبر البعض أن شفافیة الموازنة العامة ھى حالة تنطوي بشكل أساسي على 
ن ھیكل الحكومة ووظائفھا، ونوایا السیاسة المالیة، االنفتاح تجاه الجمھور بشكل عام بشأ

وحسابات القطاع العام، والتوقعات المالیة،وتستلزم الوصول السھل إلى معلومات موثوقة 
وشاملة وفي الوقت المناسب ومفھومة وقابلة للمقارنة دولًیا حول األنشطة الحكومیة 

ف الحقیقیة و فوائد األنشطة بحیث یمكن تقییم الوضع المالي للحكومة بدقة والتكالی
  )١(.الحكومیة ، بما في ذلك آثارھا االقتصادیة واالجتماعیة الحالیة والمستقبلیة 

یتضح من التعریفات السابقة  أن شفافیة الموازنة العامة  تشیر إلى االنفتاح على 
الجمھور في عملیة صنع سیاسة المالیة العامة، من خالل إصدار تقاریر عن الموازنة 

  .العامة تتسم بالوضوح والموثوقیة والدوریة وحسن التوقیت والمالءمة
ویشیر الوضوح إلى السھولة التي یمكن بھا فھم ھذه التقاریر من قبل المستخدمین ، 
وتشیر الموثوقیة إلى المدى الذي تعكس فیھ ھذه التقاریر الوضع المالي الحقیقي 

التقاریر، ویشیر التوقیت المناسب إلى  للحكومة، وتشیر الدوریة إلى االنتظام في نشر
الفترة الزمنیة التي ینطوي علیھا نشر ھذه التقاریر، وتشیر المالئمة إلى المدى الذي توفر 
بھ ھذه التقاریر للمستخدمین المعلومات التي یحتاجون إلیھا التخاذ قرارات فعالة، ویشیر 

فھم والتأثیر ومساءلة الحكومات االنفتاح إلى السھولة التي یمكن للجمھور من خاللھا ال
  .عن قرارات المالیة العامة

  تقاریر الموازنة العامة ومعاییر إصدارھا لتحقیق شفافیة الموازنة العامة: ثانیا
تبنى عدد من المنظمات الدولیة تطویر المعاییر الدولیة لشفافیة الموازنة العامة، 

ع مجموعة من القواعد والمعاییر ومن بین ھذه المنظمات صندوق النقد الدولي الذي وض
م، ١٩٩٨للشفافیة المالیة، تسمى مدونة الممارسات الجیدة بشأن الشفافیة المالیة في عام 

م وثیقة ألفضل ٢٠٠٢ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة والتي صممت في عام 
مات ممارسات شفافیة الموازنة العامة، لتعمل كأداة مرجعیة الستخدامھا من قبل الحكو

  )٢(.من أجل تعزیز شفافیة الموازنة العامة
ومن المنظمات الدولیة التي روجت لتعزیز شفافیة الموازنة العامة منظمة شراكة 

م، لتقییم مدى إتاحة ٢٠٠٦الموازنة الدولیة، والتي تنظم مسح الموازنة المفتوحة منذ عام 
  )٣(.مناسبالمعلومات الشاملة عن الموازنة العامة للجمھور في الوقت ال

                                      
(1)E.  Arbatli, J. Escolano, Fiscal transparency, fiscal performance and 
credit ratings, International Monetary Fund , IMF Working Paper, June 
2012, p. 3. 
(2)D. G. Fornes, The current state and development of budget 
transparency, 2014, available at: 
 https://core.ac.uk/download/pdf/61445115.pdf, pp. 9-10. 
(3)A. Folcher, P. D. Renzio, The road to budget transparency: Learning 
from country experience, International Budget Partnership, 2017, p. 5. 
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وقد حددت المعاییر والممارسات الدولیة لشفافیة الموازنة العامة ثمانیة تقاریر  
رئیسیة معترف بھا دولًیا وینبغي نشرھا من قبل الحكومات خالل المراحل المختلفة 

  )١(.لدورة الموازنة العامة
وفیما یلي یتناول البحث ھذه التقاریر والمعاییر الواجب مراعاتھا في  

  :ارھا ومحتواھا، وذلك على النحو التاليإصد

  تقریر ما قبل الموازنة.١

تقریر ما قبل الموازنة أو البیان التمھیدي للموازنة ھو وثیقة تسرد المحددات 
العامةواالفتراضات األساسیة لالقتصاد الكلي التي تؤطر مشروع الموازنة العامة، 

مة من خالل تقدیم تقدیرات واسعة وتوضح استراتیجیة الحكومة وأھدافھا للموازنة القاد
  )٢(.وسقوف التخصیص

ویؤثر بیان ما قبل الموازنة على تقدیرات الوزارات والھیئات المعنیة، ویعمل على 
تعزیز الوعي وتشجیع النقاش حول مجامیع الموازنة واآلثارالمترتبة على الحفاظ على 

ضع التوقعات للموازنة العامة السیاسات المالیة الحالیة، والتفاعالت االقتصادیة، فھو ی
  )٣(.ویمھد الطریق لتقییمھا

لتحقیق شفافیة الموازنة العامة أن یراعى في إصدار تقریر ما قبل الموازنة  ویتعین
  )٤(:المعاییر التالیة

یؤثر توقیت إصدار البیان على طبیعة دوره وأھمیتھ لذلك یفضل إعالنھ في . أ
ة الحالیة، لتمكین الحكومة من الشھر الرابع أو الخامس من سنة الموازن

التماس اآلراء والتعلیقات من قبل البرلمان والجمھور واالستفادة من التغذیة 
 .الراجعة قبل إعداد مقترح الموازنة المقبلة

یعرض وجھة نظر الحكومة واألساس المنطقي آلرائھا حول توقعات تطور . ب
المدى المتوسط،  مؤشرات االقتصاد الكلي المحلیة والخارجیة الواسعة على

وتشمل ھذه المؤشرات نمو الناتج المحلي اإلجمالي، والتوظیف، واألسعار، 
 .والحساب الجاري، وأسعار الفائدة

                                      
(1)D. G. Fornes, op.cit., p. 13. 
(2)Shri Rama, et al., TRANSPARENCY IN BUDGETARY PROCESS 
Report 2.0, Transparency International India, , available 
at:https://transparencyindia.org/wp-
content/uploads/2019/05/Transparency-in-Budgetary-Process-2.0.pdf,p. 
20. 
(3)OECD, 2002, op.cit., p. 9.  
(4)V.  Ramkumar, I. Shapiro, op.cit., pp. 6-10.  
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یوضح أھداف الحكومة االقتصادیة والمالیة طویلة األجل ونوایا السیاسة . ت
 االقتصادیة والمالیة للحكومة للموازنات المقبلة، وعلى األقل للسنتین المالیتین
التالیتین، في ضوءالمستوى اإلجمالي لإلیرادات والنفقات واالفتراضات 

 .المتعلقة بتكالیف خدمة الدین العام

یوفر منظور أولي حول مخصصات القطاعات المختلفة، وكیف یمكن  . ث
أن تتأثر ھذه المخصصات بأي مبادرات سیاسیة جدیدة، ویتضمن التقدیرات 

مارات حسب القطاع، ومعلومات عن العناصر اإلجمالیة للنفقات الحالیة واالستث
 .المختلفة لإلنفاق على أساس التصنیف الوظیفي واالقتصادي

یتضمن توقعات لفئات واسعة من الضرائب واإلیرادات، ویجب أن  . ج
تأخذ ھذه التقدیرات في االعتبار التطورات التي حدثت حتى اآلن في سنة 

وأي تطورات غیر متوقعة في الموازنة الحالیة من حیث تحصیل اإلیرادات، 
 .االقتصاد األوسع من شأنھا أن تؤثر على تحصیل اإلیرادات العامة

یصف ویقدر تكالیف أي مبادرات سیاسیة جدیدة مھمة سیتم اتخاذھا في . ح
السنة المالیة القادمة، مع إبراز كیف ستؤثر ھذه المبادرات على الموازنة العامة 

 .ى الطویلعلى المدى المتوسط وربما على المد
  مقترح الموازنة العامة .٢

یعد مقترح الموازنة العامة ھو وثیقة السیاسة الرئیسیة للحكومة، ویعرض 
الخطةالمالیة للحكومة وأولویات سیاسة الموازنة لكل وزارة وھیئة عامة للعام المالي 

كن المقبل، ویجب أن تكون الوثیقة شاملة لجمیع اإلیرادات والنفقات الحكومیة، بحیث یم
تقییم المفاضالت الضروریة بین الخیارات المختلفة، ویجب تقدیم مشروع الموازنة 
الحكومیة إلى البرلمان في توقیت یسمحللبرلمان بمراجعتھ بشكل صحیح، وبأي حال من 

  )١(.األحوال یجب أن یكون ھذا قبل ثالثة أشھر من بدایة السنة المالیة
ن یتمتقدیممقترح الموازنة العامة وفقاً ویحتاج تحقیق شفافیة الموازنة العامة أ

  )٢(:للمعاییر التالیة

مقترح الموازنة جمیع اإلیرادات والنفقات العامة المتوقعة  یتضمن. أ
للكیانات التي تمارس األنشطة الحكومیة،ویشمل ذلكاألنشطة المالیة خارج 

ام الموازنة والموارد المقدمة من المانحین الخارجیین ومعلومات عن الدین الع

                                      
(1)OECD, 2002, op.cit., p. 8.  
(2)V.  Ramkumar, I. Shapiro, op.cit., pp. 11-17.  
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والضمانات الحكومیة واألصول المالیة كما یجب أن یوفر معلومات عن النفقات 
  .الضریبیة

یتبع تصنیف اإلیرادات والنفقات العامةمعاییر التصنیف الوظیفي . ب
لتعزیز المساءلة عن استخدام األموال العامة وتسھیل الفھم العام لكیفیة استخدام 

ن جمیع المجامیع المالیة على أساس الحكومة للموارد العامة، ویجب اإلبالغ ع
إجمالي، بحیث یمكن رؤیة القیمة الكاملة للمعامالت واألصول والخصوم، وكذلك 

 .على أساس الصافي

یتضمن مقترح الموازنة العامةتوضیح األساس المنطقي إلستراتیجیة . ت
الحكومة والتوقعات المالیة متوسطة المدى، وتقییم الستدامة السیاسات المالیة 

حالیة للحكومة،ویشرح المبادرات الجدیدة التي یتم تقدیمھا، ویتضمن ملخص ال
یقدم شرح تقني قصیر نسبًیا للنقاط الرئیسیة في المقترح، ویصف التطورات 
االقتصادیة الحدیثة، وملخص لتوقعات متغیرات االقتصاد الكلي التي تؤثر على 

 .الموازنةالعامة

ناقش حساسیة الموازنة العامة یعرض المخاطر المالیة المحتملة، وی. ث
بما في ذلك االفتراضات حول أسعار (للتغیرات في افتراضات االقتصاد الكلي 

  ).الموارد الطبیعیة

یقدم تفسیرات مفصلة لإلیرادات العامة المتوقعة، حسب أنواع اإلیرادات . ج
 .العامة الرئیسیة، مع وصف مفصل ألي مصادر جدیدة لإلیرادات العامة

صل للنفقات الحكومیة حسب الوحدة اإلداریة والتصنیف یقدم شرح مف. ح
االقتصادي والتصنیف الوظیفي،وتوضیح لإلستثمارات التنمویة مع تقدیم 
المعلومات األساسیة على األقل عن كل مشروع وتكالیفھ،لتسھیل المناقشة 

 .والمراقبة الالحقة من قبل البرلمان والمجتمع المدني

وازنةالعامة، مع بیان تفاصیل التمویل یتضمن شرح لكیفیة تمویل الم. خ
المحلي والخارجي للعجز المتوقع ومعلومات مفصلة عن مستوى وتركیب الدین 

  .العام، وخدمة الدین، وكیفیة إدارة الدین

یقدم معلومات عن األصول المالیة التي تحتفظ بھا الحكومة . د
مثل (ت سنویة والبیاناتالتفصیلیة عن األنشطة المالیة التي ال تتطلب اعتمادا

  ).صنادیق الضمان االجتماعي، وحسابات الھیئات المستقلة

الربح (واألداء المالي ) األصول والخصوم(یوضح المركز المالي . ذ
  .للشركات المملوكة للدولة) والخسارة

یعرض جمیع التدفقات المالیة بین الحكومة والشركات المملوكة للدولة، . ر
تدفعھا ھذه الشركات،واإلعانات الحكومیة بما في ذلك الضرائب واألرباح التي 
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التي تحصل علیھا،والقروض أو الضمانات التي تقدمھا الحكومة إلى ھذه 
 .الشركات

  تقریر دلیل موازنة المواطن .٣

الموازنة العامة عادًة تكون طویلة ومعقدة ومرفقة بعدد من الوثائق الداعمة 
وقًتا طویالً، لذلك من الضروري أن التفصیلیة، ویعد فھم الموازنة مھمة صعبة وتستغرق 

تكون الحكومات سباقة في مساعدة الجمھور على فھم الموازنة العامة من خالل إصدار 
  )١(.نسخة مناسبة للمواطن

ویتألف دلیل موازنة المواطن من نسخة مبسطة وغیر فنیة لوثائق الموازنة العامة  
من أن دلیل موازنة المواطن یتم  یسھل على جمیع المواطنین الوصول إلیھا، وعلى الرغم

إنتاجھ بشكل أساسي فیما یتعلق بمقترح الموازنة أو الموازنة المعتمدة، إال أنھ یفضل 
إنتاج ھذا اإلصدار لكل تقاریر الموازنة العامة، ولكي تكون ھذه التقاریر مفیدة فمن المھم 

ن سیاسات المالیة تقدیم تفاصیل كافیة للسماح للمواطنین بالحصول على صورة كاملة ع
  )٢(. العامة وكیفیة قیام الحكومة بجمع األموال العامة وإنفاقھا

ووفقاً لمعاییر شفافیة الموازنة العامة یجب أن یراعى في إصدار دلیل موازنة 
  )٣(:المواطن المواصفات التالیة

یجب كتابة الدلیل مع وضع احتیاجات الجمھور في االعتبار، باستخدام اللغة . أ
، وبتصمیم سھل الفھم من قبل غالبیة السكان ویجب ربطھ بتفسیرات الیومیة

  . أكثر تفصیالً لتوفیر فرص الوصول ألولئك الذین یرغبون في معرفة المزید

تقدیم المعلومات بمصطلحات عامة یسھل فھمھا، وتجنب المصطلحات الفنیة . ب
معلومات واالستفادة الكاملة من الرسوم البیانیة البسیطة والفعالة وتقدیم 

  .للمقارنة بین النتائج المتوقعة لھذه الموازنة وبین نتائج الموازنات السابقة

یجب أن یكون الدلیل موضوعي وتقني، ولیس كتیًبا سیاسًیا للترویج للحكومة . ت
وسیاساتھا االقتصادیة والمالیة، ویجب أن یصف الموازنة العامة بطریقة 

  . واألھمیة محایدة وتلبي معاییر الشمولیة والموثوقیة

یركز على أھداف ومحتویات الموازنة العامة ولیس عملیاتھا، ویجب أال یحتوي . ث
  .على مواد دخیلة أو غیر ذات صلة تربك أو تحجب القضایا الرئیسیة

                                      
(1)Shri Rama, et al., op.cit., p. 20. 
(2)D. G. Fornes, op.cit., p. 14. 
(3)M. Petrie, J. Shields, Producing a Citizens' Guide to the Budget: Why, 
What and How?, OECD Journal on Budgeting, Volume 10, No.2, 2010, 
pp. 5-7.  
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یتضمن توضیح آلفاق االقتصاد الكلي والمالیة العامة وتقدیم التنبؤات االقتصادیة . ج
 .مجامیع المالیة العامة لسنة الموازنة على األقل وتقدیم توقعات

یعرض بإیجاز األھداف االقتصادیة واالجتماعیة للحكومة ویشرح كیف تساعد . ح
الموازنة العامة على تنفیذ استراتیجیة التنمیة الوطنیة وتحسین الخدمات 

 .العامة واستدامة المالیة العامة

دوافعھا، یوضح سیاسات المالیة العامة الجدیدة التي یتم إدخالھا في الموازنة و. خ
 .وتأثیرھا المتوقع على اإلیرادات والنفقات العامة

یعرض مالمح التأثیر المتوقع للموازنة العامة على مستویات المعیشة، وعلى  . د
  .الفئات االجتماعیة المختلفة

  تقریر الموازنة المعتمدة .٤

ھي الموازنة التي أقرھا البرلمان رسمیاً، وھي المرجع النھائي لتنفیذ تدابیر 
سات المالیة العامةوتنظیم ما یتعلقباإلیرادات العامة وتخصیص األموال العامة سیا

وحسابھا ویجب أن ُتنشر بمجرد الموافقة علیھا من قبل البرلمان لتمكین الجمھور من 
  )١(.مقارنة ما تم اقتراحھ من قبل السلطة التنفیذیة بما أقره البرلمان

یراعى في إصدار تقریر الموازنة المعتمدة وینبغیلتحقیق شفافیة الموازنة العامة أن 
  )٢(:المعاییر التالیة

یتضمن عرض تقدیمي یشرح جمیع االختالفات المھمة بین مقترح . أ
 .الموازنة للسلطة التنفیذیة والموازنة التي تم إقرارھا

تحدیث التوقعات االقتصادیة والمالیة في حالة طول المدة الزمنیة بین . ب
 .ة وبین صدورھا بشكل نھائيوقت تقدیم مقترح الموازن

یحتوي على تفاصیل كافیة للمجتمع بشكل عام وخاصة بالنسبة . ت
لألطراف األكثر تأثراً بالموازنة العامة،لتحدید أھمیة القرارات النھائیة، ویزود 
الجمھور بمعلومات شاملة عن النشاط المالي الماضي والحاضر والمتوقع وعن 

  . المخاطر المالیة الرئیسیة

                                      
(1)OECD, Budget Transparency Toolkit, Practical Steps for Supporting 
Openness, Integrity and Accountability in Public Financial Management, 
OECD, 2017, p. 48. 
(2)V.  Ramkumar, I. Shapiro, Guide to transparency in government 
budget reports, International Budget Partnership , 2010, pp. 24-26. 
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ن تعلیق موجز على كل برامج اإلیرادات والنفقات العامة یتضم. ث
الرئیسیة، ویجب اإلبالغ عن بیانات المالیة العامة على أساس إجمالي، مع 
تصنیف النفقات حسب الفئات االقتصادیة والوظیفیة واإلداریة، وتقدیم بیانات 

  .األداء غیر المالي، بما في ذلك أھداف األداء لبرامج اإلنفاق

لرصید اإلجمالي والدین اإلجمالي للحكومة والھیئات العامة، أو یعرض ا. ج
ما یعادلھ على أساس االستحقاق،والذي یجب تقدیمھ كمجموعة من المؤشرات 

 .الموجزة القیاسیة للوضع المالي للحكومة

یتضمن مناقشة موجزة لتأثیر الموازنة المقررة على األصول والخصوم . ح
لمالیة، والتزامات معاشات التقاعد للموظفین، المالیة للحكومة، واألصول غیر ا

  .وااللتزامات الطارئة

یجب نشر الموازنة التي تم إقرارھا بمجرد الموافقة علیھا من قبل الھیئة . خ
  .التشریعیة وفي موعد ال یتجاوز ثالثة أشھر من تاریخ الموافقة علیھا

  التقاریر خالل السنة .٥

لمحة عن تنفیذ الموازنة خالل السنة المالیة، تقدم تقاریر تنفیذ الموازنة خالل السنة 
وتوضح مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحیحیة عند االقتضاء، ویجب أن ُتنشر كل 

شھرًیا، وبعد فترة وجیزة من نھایة كل فترة تغطیھا،ویجب ) بشكل مثالي(ثالثة أشھر أو 
  )١(.لعامةأن تتضمن تفسیر أي اختالفات یظھرھا التنفیذ الفعلي للموازنة ا

وینبغي لتحقیق شفافیة الموازنة العامة أن یراعى في إصدار التقاریر خالل السنة 
  )٢(:المعاییر التالیة

یجب أن تظھر التقاریر خالل العام التقدم المحرز في تنفیذ الموازنة . أ
  .العامة

تحتوي على مبلغ اإلیرادات والنفقات في كل شھر حتى . ب
متوقعة لإلیرادات والنفقات الشھریة لنفس تاریخھ،ومقارنتھا مع المبالغ ال

  .الفترة،ویجب عرض أي تعدیالت على التوقعات األصلیة بشكل منفصل

یصاحب البیانات الرقمیة تعلیقات موجزة، وتفسیرات في حالة حدوث . ت
  .اختالف كبیر بین المبالغ الفعلیة والمتوقعة

لوزارات مثل ا(یجب تصنیف النفقات حسب الوحدات اإلداریة الرئیسیة . ث
، كما یجب تقدیم معلومات تكمیلیة حول تصنیف النفقات )واإلدارات والھیئات

  .حسب الفئات االقتصادیة والوظیفیة

                                      
(1)OECD, 2017, p. 51. 
(2)OECD, 2002, op.cit., pp. 9-10.  
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یجب أن تحتوي التقاریر أو المستندات ذات الصلة أیًضا على معلومات . ج
  .حول نشاط االقتراض الحكومي

  تقریر منتصف العام .٦

اء المالي للحكومة ومراجعة مسار یساھم تقریر منتصف العام في تقییم األد
الموازنة العامة، من خالل تقدیم المعلومات حول ما حدث خالل األشھر الستة األولى من 
التنفیذ الفعلي للموازنة العامة، مما یسمح بإجراء التصحیحات في منتصف المدة، أو 

  )١(.إعادة تخصیص بنود معینة أو مساھمات إضافیة عند الضرورة
شفافیة الموازنة العامة أن یتوافر في تقریر منتصف العام المعاییر  ویجب لتحقیق

  :التالیة

یجب أن ُینشر في غضون ستة أسابیع من منتصف العام المالي ویتضمن . أ
 )٢(.تنبًؤا محدًثا لنتائج الموازنة العامة

یتضمن مراجعة االفتراضات االقتصادیة التي تقوم علیھا الموازنة . ب
لمتوقع على الموازنة العامة ألي تغییر في االفتراضات العامة،ویعرضالتأثیر ا

االقتصادیة، وأي قرارات سیاسة حكومیة قد تكون قد اتخذت في وقت سابق من 
  )٣(.ذلك العام

أن یشیر إلى ما إذا كانت الموازنة العامة بحاجة إلى تعدیالت في . ت
  )٤(.تخصیص الموارد بین الوزارات أو القطاعات

ملة لألصول والخصوم المالیة واألصول غیر یحتوي على مناقشة شا. ث
  )٥(المالیة والتزامات معاشات التقاعد والمطلوبات الطارئة 

یشمل تفاصیل عن النفقات الجاریة واالستثماریة حسب القطاع، . ج
ومعلومات عن مختلف عناصر اإلنفاق على أساس التصنیف الوظیفي 

  )٦(.واالقتصادي

ادات حسب بنود الضرائب یتضمن تفاصیل وافیة عن تحصیل اإلیر. ح
واإلیرادات المحددة،ویفسرأي اختالفات في نتائج منتصف العام عن تقدیرات 

 )٧(.الموازنة األصلیة

                                      
(1)D. G. Fornes, op.cit., p. 13. 
(2)OECD, 2017, p. 52. 
(3)OECD, 2002, op.cit., p. 10.  
(4)V.  Ramkumar, I. Shapiro, op.cit., p. 31.  
(5)OECD, 2002, op.cit., p. 10.  
(6)V.  Ramkumar, I. Shapiro, op.cit., p. 33. 
(7)Ibid. 
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  تقریر نھایة العام  .٧

یعرض تقریر نھایة العام مناقشة الحكومة ألداء الموازنة العامة كما تم 
لعجز والدین العام خالل السنة تنفیذھا،ومقارنة الواقع الفعلي لإلیرادات والنفقات العامة وا

المالیة بما تم تقدیره بالموازنة المقررة وأي موازنة تكمیلیة قد تكون صدرت خالل العام، 
ویساعد على تحسین الرقابة والمساءلة وتوفیر معلومات حقیقیة الستخدامھا في صنع 

  )١(.سیاسات المالیة العامة في العام التالي
ایة العام شامالً، ویصف األداء المالي للحكومة ولذلك یجب أن یكون تقریر نھ

  المركزیة بأكملھا والوزارات والھیئات العامة، ویوضح الوضع المالي العام للحكومة بما 
في ذلك األصول والخصوم وإجمالي اإلنفاق واإلیرادات، وإجمالي رصید الموازنة 

التصنیف االقتصادي وتمویلھا،باإلضافة إلى عرض نتائج الموازنة العامة على أساس 
 )٢(والوظیفي للنفقات وقائمة اإلیرادات حسب بنود اإلیرادات المختلفة

ویتعین أن یتضمن تقریر نھایة العام أیًضا مناقشة لوضع االقتصاد الكلي في 
نھایةالسنة المالیة، مع مقارنة االفتراضات واألھداف األصلیة بالنتائج 

مالءمة السیاسات التي تم اتباعھا لتحقیق النھائیةالمتحققة،وینبغي أن یوضح مدى 
االستدامة المالیة، واستخالص الدروس عن الطرق التي یمكن بھا تعزیز أداء السیاسة 

  )٣(.المالیة في السنوات القادمة

  تقریر المراجعة أو التدقیق.٨

یحتوي تقریر المراجعة على تقییمات رسمیة ومستقلة للموازنة العامة من قبل  
ة العلیا، لتقییم ما إذا كانت الحكومة قد جمعت وأنفقت األموال العامة وفًقا أجھزة الرقاب

للموازنة المعتمدة وبما یتوافق مع القانون، ویجب أن یكون للمواطنین حق الوصول إلى 
  )٤(.ھذه الوثیقة لتقییم نشاط الحكومة بشكل صحیح

                                      
(1)Shri Rama, et al., op.cit., p. 20. 
(2)OECD, 2002, op.cit., pp. 10-11.  
(3)V.  Ramkumar, I. Shapiro, op.cit., p. 37. 
(4)D. G. Fornes, op.cit., p. 14. 
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ریر ما قبل ویتعین لتحقیق شفافیة الموازنة العامة أن یراعى في إصدار تق
  )١: (الموازنة المعاییر التالیة

یجب أن یزود تقریر التدقیق الجمھور بمعلومات مستقلة وموثوقةعن مدى دقة  . أ
ونزاھة البیانات المالیة المقدمة عن كیفیة قیامھا بتحصیل الضرائب واالیرادات 
 العامة وإنفاق األموال العامة خالل العام السابق، وفي بعض الدول یوضح تقریر

 .التدقیق أیًضا دقة البیانات المالیة الحكومیة حول األصول والخصوم

یوضح للمواطنین مدى رشادة الحكومة في استخدام الموارد العامة بناًء على . ب
  .تحلیل النتائج االقتصادیة، وتحلیل كفاءة وفعالیة اإلنفاق الحكومي

الیة العامة خالل یقیم تقریر التدقیق مدى التزام الحكومة بالقوانین ولوائح الم. ت
 . سنة الموازنة العامة

یحتوي على ملخص تنفیذي یحدد بوضوح وإیجاز، للسلطة التشریعیة . ث
 .ووسائل اإلعالم والجمھور العام، القضایا والنتائج الرئیسیة الواردة في التقریر

  .یجب نشر تقریر المراجعة في غضون ستة أشھر من نھایة السنة المالیة. ج

                                      
(1)V.  Ramkumar, I. Shapiro, op.cit., pp. 39-42 
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ب اطا  

  ت ق  اواز اط

یتطلب تحقیق شفافیة الموازنة العامة، باإلضافة إلى إصدار تقاریر الموازنة العامة 
وفقاً للمعاییر المطلوبة، إلى توافر مجموعة من العوامل األساسیة، ومنھا  توافر أطر 

د مؤسسات مالیة قانونیة ومؤسسیة مناسبة، ودور فعال للبرلمان والمجتمع المدني، ووجو
مستقلة، وإتاحة معلومات الموازنة من خالل بوابات اإلنترنت، وشفافیة األنشطة شبھ 
المالیة، وشفافیة تقدیر االلتزامات المستقبلیة، وشفافیة التمویل من خارج الموازنة العامة، 

  .واإلفصاح الشفاف عن االلتزامات الطارئة، وشفافیة النفقات الضریبیة
  أطر قانونیة ومؤسسیة مناسبةتوافر : أوال

تتطلب شفافیة الموازنة العامة وجود أطر قانونیة واضحة ویسھل اإلطالع علیھا، 
تحدد بدقة األدوار والمسؤولیات لسلطات الدولة المتعلقة بالموازنة العامة، ویجب أن 

لعامة اتكون ألطر القانونیة شاملة لتنظم جمیع العملیات المتعلقة باإلیرادات والنفقات ا
أو والھیئات العامة التعاقدیة بین الحكومة وإدارة األصول والخصوم الحكومیة والعالقات 

  )١(.القطاع الخاص
وترتبط شفافیة الموازنة العامة بوجود قوانین تعزز استقالل األجھزة العلیا للرقابة 

مات المالیة، وتكفل حق المواطنین في المعلومات، وتضمن االفصاح الكامل عن المعلو
المتعلقة بأنشطة الحكومة والھیئات العامة، وتفرض النشر المنتظم لتقاریر الموازنة 

  )٢(.العامة بالصیغ المناسبة
كما تتطلب الشفافیة  توافر أطر مؤسسیة تساعد في تحسین الشفافیة والمساءلة 
وإعداد التقاریر، وتعمل على تنسیق الجھود لتحسین نشر معلومات وتقاریر الموازنة 
العامة في الوقت المناسب وصیاغة استراتیجیات مخصصة لتوضیح األھداف وتسھیل 

  )٣(.الرصد والتنفیذ، وإدخال آلیات الحوار مع المجتمع المدني حول قضایا الموازنة العامة
كما یجب أن تضمن األطر القانونیة والمؤسسیة إجراء عملیات تدقیق داخلي 

وحدات اإلنفاق واإلیرادات الرئیسیة للھیئات العامة، منتظمة للعملیات المالیة الرئیسیة و
  )٤(.لحمایة األموال العامة من سوء االستخدام واالحتیال والھدر

                                      
  .  ٥- ٤م، صص ٢٠٠٧صندوق النقد الدولي، دلیل شفافیة المالیة العامة، )١(

(2)A. Folcher, P. D. Renzio, op.cit., p. 19. 
(3)Ibid., p. 26. 
(4)OECD, 2017, p. 71. 
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  دور فعال للبرلمان في تعزیز شفافیة الموازنة العامة: ثانیا
یساھم قیام البرلمان بدوره في الرقابة واإلشراف على الموازنة العامة بكفاءة 

ن شفافیة الموازنة العامة، من خالل مناقشات جلسات االستماع العامة وفاعلیة في تحسی
وجلسات استماع اللجان البرلمانیة وقدرتھ على الكشف عن المعلومات الوافیة المتعلقة 
بالموازنة العامة للجمھور، وخاصة إذا تم السماح للمجتمع المدني بحضور جلسات 

لعامة من خالل إصدار النشرات والكتیبات االستماع، واإلعالن عن معلومات الموازنة ا
  )١(.وباستخدام وسائل اإلعالم وعبر اإلنترنت

وتساھم المناقشات البرلمانیة المستنیرة في تعزیز شفافیة الموازنة العامة، وھو ما 
یتطلب تنسق األحزاب السیاسیة مع بعضھا البعض لضمان إبراز جمیع القضایا الرئیسیة 

عامة بشكل فعال، كما یتطلب إیالء اھتمام خاص بتدریب البرلمانیین المتعلقة بالموازنة ال
وتزویدھم بالمعرفة والمھارات المطلوبة للمشاركة بفعالیة في مناقشات وثائق 
وتقاریرالموازنة العامة، خاصة أن المسائل المتعلقة بالموازنة العامة مھمة ومتشابكة 

  )٢(.االقتصادیة والمالیةوتصاغ بلغة فنیة وتحتاج إلى اإللمام بالشئون 
كما یحتاج القیام بفحص الموازنة العامة واإلشراف علیھا بشكل فعال إلى توافر 
المصادر التحلیلیة والبحثیة المتخصصة، مثل خدمات البحث الداخلیة ووحدات الموازنة 
داخل البرلمانات، حیث أن الوثائق المتعلقة بالمیزانیة تكون معقدة ومفصلة، ویجب على 

لبرلمان االعتماد على الدعم المتخصص القادر على القیام بتحلیالت تقنیة تتسم بالكفاءة ا
  )٣(.والحیاد السیاسي لتقاریر الموازنة العامة

                                      
(1)L. Marchessault, Public participation and the budget cycle: Lessons 
from country examples, Global Initiative for Fiscal Transparency, 
London, 2015, pp. 8-10. 
(2)Shri Rama, et al., op.cit., p. 21. 
(3)A. Pekkonen, C.  Malena, Budget Transparency, CIVICUS, available 
at: 
https://www.civicus.org/documents/toolkits/PGX_G_Budget%20Transpa
rency.pdf, p. 3. 
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  دور فعال للمجتمع المدني في تعزیز شفافیة الموازنة العامة: ثالثا
عنصًرا  ُیعد المجتمع المدني النشط والفعال المزود بالمعرفة والخبرات التقنیة

أساسًیا في ضمان شفافیة الموازنة العامة، والرقابة على العملیات المتعلقة باإلیرادات 
 )١(.والنفقات العامة، واستخدامھا الفعال في تنفیذ سیاسات المالیة العامة القائمة وتحسینھا

ویمكن لمجموعات المجتمع المدني المساھمة في تعزیز شفافیة الموازنة العامة من 
الدعوة لسن التشریعات التي تضمن وصول المواطنین إلى المعلومات عن خالل 

الموازنة العامة، كما یمكنھا مطالبة الحكومة بتوفیر معلومات شاملة ودقیقة عن الموازنة 
  )٢(.العامة ونشرھا في الوقت المناسب

كما یمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دوًرا مھًما في جعل معلومات  
ة العامة المتاحة أكثر سھولة في الوصول إلیھا وفھمھا من عامة الناس، من خالل الموازن

إعداد ملخصات موجزة عن الجوانب الرئیسیة للموازنة بشكل واضح وبإستخدام 
  )٣(. مصطلحات بسیطة وإعادة النشر المكثف لتلك المعلومات

  وجود مؤسسات مالیة مستقلة: رابعا
وحدات موازنة برلمانیة مستقلة ومجالس (لة یساھم وجود مؤسسات مالیة مستق

في تحسین موضوعیة التنبؤ باالقتصاد الكلي وتقدیرات الموازنة العامة، وتعزیز ) مالیة
االنضباط المالي والرقابة على األموال العامة، وتحلیل سیاسات المالیة العامة والخطط 

دامة المالیة على المدى المتوسط المالیة، ومراقبة االمتثال للقواعد المالیة، وتقییم االست
  )٤(.والطویل، وتحسین جودة النقاش العام الوطني حول السیاسة المالیة

  إتاحة معلومات الموازنة من خالل بوابات اإلنترنت: خامسا
یساھم إتاحة بیانات الموازنة العامة للجمھور في شكل رقمي مفتوح من خالل 

نین ومنظمات المجتمع المدني في الوصول بوابات اإلنترنت في تعزیز فرص المواط
للمعلومات المالیة في وقتھا الفعلي، ویترتب على ذلك زیادة قدرتھم على فھم وتحلیل 

  )٥(.الموازنة العامة وتقییمھا
   

                                      
(1)L. Malajovich, et al., Budget transparency on maternal health 
spending: a case study in five Latin American countries, Reproductive 
Health Matters, Volume 20, No.39, 2012, P. 194.  
(2)A. Pekkonen, C.  Malena, op.cit., p. 3. 
(3)Ibid. 
(4)OECD, 2017, pp. 74-75. 
(5)A. Folcher, P. D. Renzio, op.cit., p. 24. 



  شفافیة الموازنة العامة وأھمیتھا االقتصادیة مع إشارة لحالة مصر
  
  

- ١١٦٤ - 

 

ویستلزم تعزیز فاعلیة بوابات اإلنترنت في عرض بیانات الموازنة العامة 
  )١(:مراعاة ما یلي

جاًنا بدون رسوم وصول أو الحاجة إلى التسجیل، أن تكون البیانات متاحة م.١
ومتوفرة على بوابة إلكترونیة متكاملة تسمح باالستعالمات الدینامیكیة التي 

  .یحددھا المستخدم
یجب أن تسمح طریقة عرض البیانات للمستخدمین بمقارنة ودمج ومتابعة الصلة .٢

قابلة للقراءة آلًیا، بین مجموعات البیانات المختلفة، وأن تكون منشورة في صیغة 
  .ویفضل أن تكون تنسیقات مفتوحة المصدر على اإلنترنت

یجب أن تكون البیانات مفصلة وقابلة للتحریر وقابلة إلعادة االستخدام وقابلة .٣
  .للمقارنة وقابلة للتنزیل بكمیات كبیرة، للسماح باستخدامھا في البحث والتحلیل

عن مصدر البیانات ووقت النشر یجب أن تكون البیانات مصحوبة بمعلومات .٤
مع تتبع اإلصدار ) بیانات تاریخیة(ویتم االحتفاظ بھا على المدى الطویل 

  .المناسب

  شفافیة األنشطة شبھ المالیة : سادسا
تشمل األنشطة شبھ المالیة أي أنشطة تقوم بھا المؤسسات والبنوك والشركات 

ل من سعر السوق، كأحد أشكال الدعم العامة لتقدیم خدمات بأسعار أقل من المعتاد أو أق
الحكومي لتحقیق أھداف اقتصادیة أو اجتماعیة معینة، وبالتالي یمكن استبدالھا بإعانات 
أو نفقات أخرى یكون لھا نفس التأثیر على سعر الخدمات، مع إدراج التكالیف المتعلقة 

  )٢(.باألنشطة في الموازنة العامة
اإلقراض المدعوم الذي تقدمھ البنوك المملوكة  األنشطة شبھ المالیةویعد من قبیل 

للدولة لبعض مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، وتقدیم أسعار الصرف التفضیلیة، 
واستخدام حواجز غیر جمركیة لحمایة بعض المنتجات، وفرض رسوم أقل من األسعار 

شكال التجاریة على بعض الخدمات، ودفع أسعار تجاریة أعلى للموردین كشكل من أ
  )٣(.الحمایة ألنشطتھم

                                      
(1)OECD, 2017, pp. 80-81. 

  .٣١صندوق النقد الدولي، مرجع سابق، ص )٢(
(3)International Budget Partnership, Guide to  Transparency  in Public 
Finances, Looking Beyond the Core Budget, available at: 
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-
Budget.pdf, p. 19. 
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المالیة العامة ات غیر الشفافة لتنفیذ سیاسل وتعد األنشطة شبھ المالیة من الوسائ
في التقاریر السنویة األنشطة على المالیة العامة ھذه للدولة، حیث ال یظھر عادًة تأثیر 

في بالنشاط، المؤسسة العامة القائمة الدعم خسارة تتحملھا ل ھذا یمث، وللمؤسسات العامة
الموازنة عم في الدتحت بند لتم قیده الدعم مباشرة ھذا حین أن الحكومة إذا ما قدمت 

  )١(.العامة وظھرت تكلفتھ بشفافیة
ولذلك یجب أن تتضمن تقاریر الموازنة العامة بیانات كافیة عن األنشطة شبھ 

مالي، كما ینبغي  المالیة تشمل الغرض والمدة والمستفیدین المستھدفین من كل نشاط شبھ
على الھیئات التي تقوم بھذه األنشطة أن توضح في تقاریرھا معلومات شاملة عن 
الخدمات غیر التجاریة التي تطلب الحكومة من ھذه الھیئات تقدیمھا أو إقراضھا للھیئات 
األخرى المملوكة للدولة، كما یجب على البنوك المركزیة اإلبالغ عن أي أنشطة ال تتعلق 

  )٢(.اسة النقدیة تقوم بھا بالنیابة من الحكومةبالسی
  شفافیة تقدیر االلتزامات المستقبلیة : سابعا

االلتزامات أو المطلوبات المستقبلیة ھي تقدیرات للتكالیف المستقبلیة للبرامج 
الحكومیة الحالیة التي لھا تأثیر على السیاسات والنتائج المالیة المتوسطة والطویلة 

ھذه التقدیرات إلى التغییراتالدیموغرافیة المتوقعة، حیث ُتستخدم تقدیرات األجل، وتستند 
التغییرات في عدد السكان وتركیبتھم العمریة لتوقع التكلفة المستقبلیة للتعلیم والرعایة 
الصحیة وما إلى ذلك،وتشمل االلتزامات المستقبلیة التكالیف المستقبلیة لخطط التقاعد 

طلب یرتبط تقدیرتكالیف دفع المعاشات التقاعدیة في المستقبل لموظفي الحكومة، حیث یت
  )٣(.بمجموعة من المتغیرات مثل سن التقاعد للموظفین وعدد سنوات الحیاة بعد التقاعد

ویوفر حساب االلتزامات المستقبلیة نظرة طویلة األجل لالستدامة المالیة للسیاسات 
األجل عن تقدیرات االلتزامات المستقبلیة  الحالیة للحكومة،ویتعین إصدار التقاریر طویلة

كل خمس سنوات على األقل، أو كلما حدثت تغییرات رئیسیة، ویجب تقییم اآلثار المالیة 
للتغییر الدیموغرافي، وتوضیح جمیع االفتراضات األساسیة الكامنة وراء التوقعات 

  )٤(.الواردة في التقاریر، مع تقدیم مجموعة من السیناریوھات المعقولة
وینبغي اإلفصاح عن التزامات المعاش التقاعدي للموظفین في مقترح الموازنة 
العامة وتقریر منتصف العام وتقریر نھایة العام،والكشف عن االفتراضات االكتواریة 

  )٥(.الرئیسیة التي یقوم علیھا حساب معاش الموظفین، وتقییم خطط التقاعد بالقیمة السوقیة

                                      
  .٣١صندوق النقد الدولي، مرجع سابق، ص )١(
  . ١٠٨المرجع السابق، ص )٢(

(3)International Budget Partnership, op.cit., pp. 29-30. 
(4)Ibid., p. 31. 
(5)OECD, 2002, op.cit., op.cit., p. 13.  
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  لمن خارج الموازنة العامةشفافیة التموی: ثامنا
یشیر التمویل من خارج الموازنة العامة عموًما إلى الموارد العامة والمعامالت 
الحكومیة غیر المدرجة في الموازنة العامة، أو التي ال تخضع لنفس المستوى العام من 

  )١(.التنظیم أو اإلفصاح أو المراجعة والتدقیق مثل بنود المالیة العامة األخرى
شمل التمویلمن خارج الموازنة العامة األموال التي تحتفظ بھا الھیئات العامة في وی 

الحسابات والصنادیق الخاصة، كما قد یكون مصدر التمویل من خارج الموازنة أموال 
متعلقة باستخراج الموارد الطبیعیة، والمساعدات الخارجیة، وإلغاء الدیون، والعائدات من 

  )٢(.كات بین القطاعین العام والخاصعملیات الخصخصة، والشرا
وقد تحتاج بعض الدول إلى استخدام التمویل من خارج الموازنة وإنشاء الحسابات 
والصنادیق الخاصة لبعض ھیئاتھا للقیام بأنشطة مستقلة ومختلفة، بغرض تحقیق أھداف 

فافیة اقتصادیة واجتماعیة تتطلب ھذه المعاملة الخاصة، ولكن اإلفراط في ذلك یھدد ش
والرقابة االنضباط الموازنة العامة، ولذلك یجب أن تخضع ھذه األموال لنفس الدرجة من 

الموازنة العامة، واإلفصاح عن بیاناتھا المالیة التي تخضع لھا اعتمادات والمساءلة 
  )٣(.ضمن تقاریر الموازنة العامة

ج ویجب لتحقیق شفافیة الموازنة العامة أن یراعى في التمویل من خار
  )٤(:الموازنة ما یلي

تقلیل استخدام األموال من خارج الموازنة العامة إلى الحد األدنى، وأن .١
تقتصر على الحاالت االستثنائیة وبموجب تشریعات محددة، مع خضوعھا لرقابة 

  .كاملة من البرلمان وأجھزة الرقابة العلیا
نب بیان تحدید أنشطتھا في الموازنة العامة أو في مالحق خاصة، إلى جا.٢

  .أغراضھا ودوافعھا ومراجعة ذلك بشكل دوري
ینبغي أال تشیر التقاریر المالیة للصنادیق الخاصة إلى صافي الدخل مقابل .٣

النفقات فحسب، بل یجب أیًضا أن تشیر إلى إجمالي الدخل وإجمالي النفقات لكل 
  . صندوق كحد أدنى

للتصنیف القیاسي  عرض الدخل والنفقات للحسابات والصنادیق الخاصة وفًقا.٤
  .أو رمز الحسابات المستخدم في وثائق الموازنة العامة التي تصدرھا الحكومة

                                      
  .٨٢صندوق النقد الدولي، مرجع سابق، ص )١(

(2)International Budget Partnership, op.cit., p. 4. 
  .٨٢صندوق النقد الدولي، مرجع سابق، ص )٣(

(4)International Budget Partnership, op.cit., p. 7. 
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  اإلفصاح الشفاف عن االلتزامات الطارئة: تاسعا
االلتزامات الطارئة ھي المبالغ المالیة التي قد تدین بھا الحكومة، ولكن مبلغ 

، وتعد الضمانات )وغیر المؤكدة(االلتزام أو وجوده، یعتمد على األحداث المستقبلیة 
الحكومیة شكل شائع من االلتزامات الطارئة، فقد تضمن الحكومة الحصول على قرض 
ولكنھا لن تكون مسؤولة عن السداد إال إذا تخلف متلقي القرض عن السداد، ولذلك عند 

ة سداد إصدار تقاریر الموازنة العامة، غالًبا ما ال ُیعرف ما إذا كان یتعین على الحكوم
  )١(.كل أو بعض القروض التي ضمنتھا

وتشمل االلتزامات الطارئة الضمانات الحكومیة للمدفوعات المستحقة لموردي 
السلع والخدمات وبرامج التأمین الحكومیة التي تضعھا الحكومة لحمایة المزارعین 
المحلیین من تأثیر الكوارث الطبیعیة على اإلنتاج الزراعي وضمانات الطلب أو 
اإلیرادات في عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص والتي تلتزم فیھا الحكومة 
بمستوى أدنى محدد من الدخل للقطاع الخاص في الحاالت التي ال یمكن فیھا التنبؤ بدقة 

  )٢(.وغیر ذلك من االلتزامات القانونیة المحتملةبالطلب المستقبلي، 
ر المھمة لالستقرار االقتصادي والمالي حیث وتعتبر االلتزامات الطارئة من التدابی

تعد الحكومة مصدر تأمین المالذ األخیر في األزمات المالیة، وبالتالي قد تكون ضماناتھا 
الضمنیة أو المفترضة واسعة جًدا على سبیل المثال ، في أعقاب األزمة المالیة العالمیة 

ا البنوك التجاریة في األخیرة، ضمنت العدید من الحكومات القروض التي تقدمھ
  )٣(.بالدھم

ویساعد اإلفصاح الشامل عن تقدیرات االلتزامات الطارئة على فھم وتقییم مستوى 
المخاطر المالیة التي قد تواجھھا الحكومة، ولذلك یجب اإلفصاح عن جمیع االلتزامات 

اح عن الطارئة الھامة في تقاریر الموازنة العامة، مع وصف أھمیتھا وطبیعتھا، واإلفص
المعلومات الخاصة باالفتراضات المحددة لكل فئة ودوافع تقدیم الضمانات، ویجب 
اإلفصاح عن المبلغ اإلجمالي لاللتزامات المحتملة، وتصنیفھا حسب الفئة الرئیسیة التي 
تعكس طبیعتھا والمستفیدین المقصودین، واحتماالت تكبد المسؤولیة، وبیان التقدیرات 

  )٤(.مالي المحتمل، وبیان مدة االلتزامالكمیة لتأثیرھا ال

                                      
(1)Ibid., p. 23. 

  .٧٨صندوق النقد الدولي، مرجع سابق، ص )٢(
(3)International Budget Partnership, op.cit., p. 23. 
(4)OECD, 2002, op.cit., p. 13.  
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  شفافیة النفقات الضریبیة: عاشرا
یقصد بالنفقات الضریبیة  إجراء استثناءات في قانون أو لوائح الضرائب لفئات 
معینة من دافعي الضرائب أو األنشطة أو المعامالت في شكل خصومات خاصة أو 

یالت، وبالتالي تتخلى الحكومة عن إعفاءات أو عالوات أو تخفیضات في األسعار أو تأج
  )١(.اإلیرادات التي كانت ستجمعھا لوال ذلك، سعیاً وراء أھداف اقتصادیة أو االجتماعیة

ونظًرا ألن اإلیرادات الضائعة تفید بعض دافعي الضرائب أو األنشطة دون 
وانین اآلخرین، فھي تعادل الدعم على جانب اإلنفاق من الموازنة العامة،ویجب أن تلزم ق

الضرائب دافعي الضرائب بتقدیم اإلقرار الضریبي حتى عندما یتم منح االمتیازات 
واإلعفاءات الضریبیة، حتى یمكن تقییم تكلفة النفقات الضریبیة وتقدیر مدى خسارة 

  )٢(.اإلیرادات الناجمة عنھا،وینبغي أن تقدم الحكومة تقریر وافي عن النفقات الضریبیة
  )٣(:ة الموازنة العامة مراعاة ما یليویتعین لتحقیق شفافی

الھیكل (یجب تحدید المعیار الذي یتم على أساسھ تقییم النفقات ضریبیة .١
في ) الضریبي الذي ینطبق عادة على دافعي الضرائب في حالة عدم وجود النفقات

  .تقریر النفقات الضریبیة، مع بیان الطریقة المستخدمة لتقدیر كل نفقة ضریبیة
قریر النفقات الضریبیة توزیع مفصل إلجمالي النفقات الضریبیة أن یتضمن ت.٢

، مع )إلخ.. الصحة ، الضمان االجتماعي ، البیئة ، ( على أساس تصنیف قطاعي 
بیانات السالسل الزمنیة، واإلشارة ألي تغییرات حدثت في قانون الضرائب أو 

 .المعیار الضریبي خالل مدة السلبسلة الزمنیة
لي خسارة اإلیرادات المقدرة من النفقات الضریبیة سنوًیا، الكشف عن إجما .٣

  .وتقدیر خسارة اإلیرادات حسب القطاع أو مجال السیاسة وتنشر سنوًیا
توضیح الھدف أو الغرض المقصود من النفقات الضریبیة، ومصدر اإلنفاق .٤

على سبیل المثال، أحكام قانون الضرائب أو الممارسات اإلداریة أو (الضریبي 
أم " لشرط انقضاء"، ومدة اإلنفاق الضریبي وما إذا كانت تخضع )معاھدة الضریبیةال

على سبیل المثال ، إعفاء أو ائتمان ضریبي (أنھا جاریة، ونوع اإلنفاق الضریبي 
  ).قابل لالسترداد أو خصم

 
  
  
  

                                      
(1)International Budget Partnership, op.cit., p. 11. 
(2)S. Pattanayak, Fiscal Transparency Handbook (2018). International 
Monetary Fund, 2018, p. 24. 
(3)International Budget Partnership, op.cit., p. 14. 
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  اطب اث

ا وازا  دا ا  

عملیات الموازنة العامة على دعم تحقیق التنمیة  یساعد التحسن المستمر في
الشاملة، وتعد الشفافیة أحد األدوات الھامة لتعزیز استجابة الموازنة العامة للوفاء 

  .بمتطلبات تطور االقتصاد الوطني ودعم قدرتھ على تلبیة احتیاجات المجتمع
عامة من خالل وفیما یلي یتناول البحث األھمیة االقتصادیة لشفافیة الموازنة ال

  :توضیح دورھا في تحقیق ما یلي
  تعزیز كفاءة تخصیص الموارد العامة: أوال

تعمل شفافیة الموازنة العامة على توفیر المعلومات الشاملة للجمھور، ویساعد ذلك 
على تمكین المواطنین والمجتمع المدني من تقدیم التغذیة الراجعة للحكومة من خالل 

مات وعرض اآلراء واألفكار، مما یساھم في تزوید الحكومة التعلیق على ھذه المعلو
بالمعلومات الھامة حول احتیاجات وأولویات المجتمع، وبالتالي تعزیز قدرة الحكومة 

 )١(.على صنع سیاسات فعالة ومستجیبة الحتیاجات المجتمع
كما تساعد شفافیة الموازنة العامة على تحقیق اإلنصاف في تخصیص الموارد 

لة االجتماعیة، حیث یمكن أن تؤدي السریة إلى تخصیص منحاز لمصالح النخبة والعدا
وغیر مواءم الحتیاجات وأولویات المجتمع، وأشارت إحدى الدراسات إلى أن شفافیة 
الموازنة العامة ساھمت في زیادة المخصصات ألولویات اإلنفاق على الرعایة 

  )٢(..االجتماعیة والصحیة في المكسیك
فیة الموازنة العامة فرص الرقابة الفعالة واإلشراف على كیفیة وتعزز شفا

تخصیص الموارد مما یشكل حوافز قویة لعدم إساءة استخدام الموارد ویحد من الفساد، 
  )٣(.ویدفع الحكومة إلى التخصیص الجید للموارد لتجنب المساءلة السیاسیة والقانونیة

ن التي تتمتع بمستویات عالیة من دولة أن البلدا ٢٠وقد وجدت دراسة طبقت على 
شفافیة الموازنة العامة تمیل إلى تحقیق نتائج إنمائیة إیجابیة وإعمال الحقوق االقتصادیة 
واالجتماعیة لمواطنیھا بشكل أكمل، وتتسم بتحسن مؤشرات التنمیة البشریة وبقاء 

                                      
(1)C. L. Vaira, M.  Zhao, op.cit., pp. 4-5. 
(2)C. Ling, D. Roberts, Evidence of development impact from institutional 
change: a review of the evidence on open budgeting, The World Bank, 
2014, p. 6. 
(3)The World Bank Group, Global Stock-Take of Social Accountability 
Initiatives for Budget Transparency and Monitoring, Key challengesand 
lessons learned, The World Bank Group, September 2013, p. 1. 
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سنة، وارتفاع الرضع واألطفال، وارتفاع نسبة السكان الذین یستخدمون میاه الشرب المح
  )١(.مستویات اإلنفاق على الصحة العامة

  إدارة ثروة الموارد الطبیعیةدور شفافیة الموازنة العامة في تحسین : ثانیا
تخلق ثروة الموارد الطبیعیة مثل الثروة النفطیة فرًصا كبیرة للحصول على 

ادیة الرشیدة لھذه األموال الالزمة لتلبیة احتیاجات التنمیة، ولكن ترتبط اإلدارة االقتص
الموارد بالعدید من اإلشكالیات ومنھا تحدید السرعة المناسبة الستخراج الموارد الطبیعیة 
وحجم ونوعیة االستثمارات في قطاعتھا ونوعیة عملیات االنتاج المتعلقة بھا وكیفیة 

ویل استخدام العائدات، ویمكن أن یكون للقرارات المتخذة بشأن مثل ھذه القضایا تأثیر ط
  )٢(.األمد، ویمكن أن تؤثر على رفاھیة أجیال الیوم وكذلك األجیال القادمة

وقد زاد انتشار المبادرات العالمیة الداعیة إلدارة شفافة للموارد الطبیعیة لمعالجة 
والتي أظھرتھا تجارب بعض البلدان النامیة في  مشكالت التنمیة المرتبطة بـلعنة الموارد،

وخاصة مشكالت زیادة الكمیات المستخرجة والفساد الحكومي  ة،إدارة الثروة النفطی
وسوء توجیھ إیرادتھا، حیث أنھا خلقت حوافز سیاسیة لإلدارة التقدیریة أو غیر الشفافة 

  )٣(.لإلنفاق العام والممارسات الحكومیة الفاسدة والسعي وراء الریع
ة من خالل إجراء نقاش تدعم شفافیة الموازنة العامة تحسین إدارة الموارد الطبیعی

دیمقراطي حول كیفیة التعامل مع ثروة الموارد الطبیعیة، وتحسین الشفافیة والمساءلة في 
قطاع الصناعات االستخراجیة، خاصة في الدول التي تعتمد على سیطرة الحكومة 
والشركات التابعة للدولة على الموارد الطبیعیة واألنشطة المتعلقة بإستخراجھا وانتاجھا 
والتعاقدات علیھا، وتوفر شفافیة الموازنة العامة إطاًرا شفاًفا لملكیة الموارد الطبیعیة 

 )٤(.والتعاقد علیھا واستخدامھا وإدارة إیراداتھا
  تعزیز فرص زیادة اإلیرادات العامة: ثالثا

تساھم شفافیة الموازنة العامة في زیادة اإلیرادات العامة من خالل تعزیز ثقة 
ي حكومتھم وفي كفاءة تخصیص الموارد العامة، وزیادة وعي المواطنین المواطنین ف

بإحتیاجات تمویل الخدمات االجتماعیة، مما یؤدي إلى زیادة الدفع الطوعي للضرائب، 

                                      
(1)Ibid., p. 1. 
(2)A. Carstens, The Role of Transparency and Accountability for 
Economic Development in Resource-rich Countries, available at: 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp012705 
(3)A. M. Acosta, The impact and effectiveness of accountability and 
transparency initiatives: The governance of natural resources, 
Development Policy Review, Volume 31, 2013, p. s91.  
(4)A. Adam, Fiscal transparency in the European Union, Theoretical & 
Applied Economics Volume XXII, No.1, 2015, p. 229.  
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ومساھمة المواطنین ومنظمات المجتمع المدني بالتبرعات للمدارس والمستشفیات 
 )١(.وغیرھا من مجاالت الخدمات العامة

شفافیة الموازنة العامة على زیادة دوافع االمتثال الضریبي لدى كما تعمل 
األشخاص والشركات والمؤسسات األخرى الخاضعة للضریبة،ویتضمن ذلك االمتثال 
لقوانین الضرائب ولمتطلبات اإلدارة الضریبیة واإلعالن عن الدخل الحقیقي والدفع 

ي الوقت المناسب وعدم الطوعي لجمیع الضرائب المطلوبة والغرامات والفوائد ف
  )٢(المطالبة بالخصومات واإلعفاءات غیر المستحقة

كما تساھم شفافیة الموازنة العامة في تعزیز العدالة الضریبیة والحد من الفساد في 
اإلدارة الضریبیة وتعزیز كفائتھا وتحسین عالقتھا بالممولین، مما یترتب علیھ زیادة 

  )٣(. اإلیرادات الضریبیة
  عزیز الثقة في سیاسات المالیة العامةت: رابعا

تساعد شفافیة الموازنة العامة على تعزیز فھم المواطنین لدوافع السیاسات المالیة 
والتأكد من نزاھة الحكومة وإنھا تمثل مصالحھم وتدیر األموال العامة بكفاءة، مما یساعد 

برامج الھیكلیة وزیادة على تقبلھم للسیاسات االقتصادیة والمالیة الصعبة مثل إصالحاتال
  )٤(.الضرائب وتخفیض اإلنفاق العام

كما أن شفافیة الموازنة العامة تساعد على تعزیز قدرة المواطنین على التمییز بین 
النتائج الناجمة عن أداء الحكومة وبین تلك الناجمة عن أسباب غیر متعلقة بكفاءة 

لعالمیة، مما یساھم في زیادة الحكومة، مثل حدوث تغیرات في األوضاع االقتصادیة ا
  )٥(.الثقة في األداء الحكومي الجید حتى في حالة تحقق نتائج غیر جیدة

                                      
(1)The World Bank Group, op.cit., p. 1. 
(2)M. S. Al-Maghrebi, R. Ahmad, M. R. Palil, Budget transparency and 
tax awareness towards tax compliance: A conceptual approach, South 
East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law 
Volume 10, No.1, 2016, p. 96.  
(3)Y. Park, J. Cordes, Participatory Budgeting and Tax Compliance in the 
US: What Factors Elicit Citizens’ Budget Preferences?, EasyChair, No. 
1134, 2019, p. 44. 
(4)S. Tanaka, Engaging the public in national budgeting: A non-
governmental perspective, OECD Journal on Budgeting, Volume 7, 
No.2, 2007, p. 141.  
(5)F. Hameed, Budget transparency and financial markets, International 
Budget Partnership, Working Papers, No. 1, 2011, p. 4. 
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  تعزیز الوصول لألسواق المالیة الدولیة: خامسا
لعبت األسواق المالیة دوًرا متزاید األھمیة في دعم قدرة الدول على تمویل عجز 

لنامیة على وجھ الخصوص لالستفادة من الموازنة العامة، وسعت االقتصادات الناشئة وا
أسواق السندات السیادیة الدولیة لدعم نفقاتھا وتنویع مصادر تمویلھا الخارجي، وزادت 

ملیار  ١٠٠إصدارات السندات السیادیةحیث بلغت اإلصدارات السنویة ما یزید عن 
 ١٧.٢م،وبلغ إجمالي اإلصدارات رقًما قیاسًیا قدره ٢٠١٨م و٢٠١٢دوالر بین عامي 

  )١(.وحده ٢٠١٨ملیار دوالر في عام 
وتھتم أسواق المال الدولیة بالحصول على المعلومات المالیة الكافیة والموثوقة عن 
الدولة المقترضة لقیاس مخاطر االئتمان وتحدید قدرتھا على السداد، وتحسن شفافیة 

لدولة، وبالتالي الموازنة العامة قدرة أسواق المال الدولیة على تقییم الوضع المالي ل
  )٢(.قدرتھا واستعدادھا لخدمة التزامات دیونھا

وتعد شفافیة الموازنة العامة من المدخالت المھمة في منھجیات التقییم للمستثمرین 
ووكاالت التصنیف االئتماني والمقرضین متعددي األطراف مثل صندوق النقد الدولي 

امة وترتبط بالسیطرة على الفساد وسیادة والبنك الدولي، إلنھا ركیزة لحوكمة المالیة الع
القانون وتعكس قدرة الحكومة على اإلدارة الفعالة للمالیة العامة،ولذلك یمكن أن تؤدي 
شفافیة الموازنة العامة إلى تحسینات مستمرة في قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق 

روط وتكلفة دیونھا رأس المال الدولیة، وتحسین تصنیفھا االئتماني، والتأثیر على ش
  )٣(.الخارجیة

كما تعمل شفافیة الموازنة العامة على توفیر البیانات المالیة التي تؤثر على 
قرارات المستثمرین لشراء السندات السیادیة في األسواق المالیة وتسعیرھم لتلك 

ت مشكال(السندات، حیث تتیح شفافیة الموازنة العامة توقع المشكالت المالیة المحتملة 
التي قد تواجھھا الدولة ) القدرة على تحمل الدیون والتخلف عن السداد وما إلى ذلك

المقترضة في المستقبل مما یساھم في خفض تكالیف االقتراض، ویؤدي عدم تقدیم 
معلومات كافیة عن الموازنة العامة إلى عزوف المستثمرین عن االستثمار في سندات 

  )٤(.ر فائدة مرتفعة نتیجة ارتفاع المخاطرالدولة المقترضة  أو اشتراط أسعا
  

                                      
(1)K. Keita, H. Leon, F. Lima, Do financial markets value quality of fiscal 
governance?, International Monetary Fund,IMF Working Paper, 2019, p. 
3. 
(2)F. Hameed, op.cit., p. 2. 
(3)K. Keita, H. Leon, F. Lima, op.cit., p. 3. 
(4)L. Kemoe, Z. Zhan, Fiscal transparency, borrowing costs, and foreign 
holdings of sovereign debt, International Monetary Fund,IMF Working 
Paper, 2018, p. 21.  
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  تحسین التصنیف االئتماني السیادي: سادسا
یشیر التصنیف االئتماني السیادي إلى التصنیف المحدد من قبل وكاالت التصنیف 
االئتماني الدولیة، مثل وكالة مودیز وستاندرد آند بورز، والذي یقیم قدرة الحكومة 

ویرتبط بمجموعة من األساسیات االقتصادیة والمالیة ومنھا  ورغبتھا في الوفاء بدیونھا،
النمو االقتصادي والتوازن المالي والدیون الخارجیة واإلیرادات العامة، ویساھم تحسن 
التصنیف االئتماني السیادي للدولة في دعم قدرتھا على الوصول ألسواق المال الدولیة، 

ي ترویج الدولة إلمكانتھا االقتصادیة وخفض تكالیف اإلقتراض، كما یمكن استغاللھ ف
  )١(. والمالیة وتعزیز قدرتھا على جذب االستثمارات األجنبیة

وتساھم شفافیة الموازنة العامة في تحسین التصنیفات االئتمانیة السیادیة من خالل 
تأثیر الشفافیة على تحسین مستقبل المالیة العامة، فمن المتوقع أن یوفر نظام مالي أكثر 

فیة حوافز لصانعي السیاسات العتماد سیاسات أفضل، وتنخفض فرص تأثیر شفا
مجموعات المصالح الخاصة والباحثین عن الریع، وتتحسن كفاءة مؤسسات 
الدولة،ویؤدي ذلك إلىتحسین النتائج المالیة واالقتصادیة، وبالتالي تنخفض المخاطر 

  )٢(.تمانیةالتخلف عن السداد السیادي المنعكسة في التصنیفات االئ
كما تؤثر شفافیة الموازنة العامة على التصنیف االئتماني السیادي من خالل التوفیر 
لمزید من المعلومات المالیة وتقلیل عدم الیقین حول حقیقة الوضع المالي للدولة، ومن 
المعقول أن تقیم الدول األكثر شفافیة تقییًما أعلى من الدول منخفضة الشفافیة، ألن 

التي تعتمد على موازنة عامة غیر شفافة ھى في كثیر من األحیان حكومات  الحكومات
تسعى إلخفاء حقیقة ضعف أسسھا االقتصادیة والمالیة، وتعتبر أن التعتیم المالي رغم 
أضراره االقتصادیة واالجتماعیة ھو أقل ضرًرا من الكشف عن واقعھا االقتصادي 

  )٣(.والمالي
  ت االقتصادیة والمالیةالحد من مخاطر األزما: سابعا

تعد الشفافیة المالیة عنصر حاسم في اإلدارة المالیة الفعالة فھي تساعد على ضمان 
أن القرارات االقتصادیة للحكومات مستنیرة من خالل تقییم مشترك ودقیق للوضع المالي 
الحالي وتكالیف وفوائد أي تغییرات في السیاسات االقتصادیة والمالیة والمخاطر 

تملة منتغیر توقعات المالیة العامة، كما تزود الشفافیة المالیة الھیئات التشریعیة المح
واألسواق والمواطنین بالمعلومات التي یحتاجونھا التخاذ قرارات مالیة فعالة ومساءلة 

 )٤(.الحكومات عن أدائھا المالي،مما یحفز الحكومة على اإلدارة الرشیدة للمالیة العامة

                                      
(1)F. Hameed, op.cit., pp. 8-9. 
(2)E.  Arbatli, J. Escolano, op.cit., p. 3. 
(3)F. Hameed, op.cit., p. 3. 
(4)S. Pattanayak, op.cit., p.1. 
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كومة على االستجابة للمخاطراالقتصادیة والمالیة جزئیاً على وتعتمد قدرة الح
نوعیة المعلومات التي تقدمھا بشأن مخاطر المالیة العامة واحتمال تعرضھا لصدمات 
محتملة،ویمكن أن یساعد اإلفصاح والتحلیل الشامل للمخاطر المالیة على ضمان فھم 

ة یمكن أن تستجیب لمجموعة من أفضل للمخاطر المالیة، وأن إعدادات السیاسة المالی
الصدمات االقتصادیة والمالیة المحتملة في المستقبل، وأن ھناك مخاطر محددة یتم 
مراقبتھا وإدارتھا بشكل فعال، وتجنب التغییرات المفاجئة والمربكة عندما تتحقق 

  )١(.المخاطر
ثل سقوف كما تعد شفافیة الموازنة العامة أمر ضروري إلنفاذ القواعد المالیة، م

اإلنفاق أو أھداف العجز أو السقوف الضریبیة، والتي  تستخدم في العدید من الدول 
كأدوات لحمایة االستدامة المالیة،ویصعب أن تؤدي ھذه القواعد المالیة دورھا في تحقیق 

  )٢(.االنضباط المالي إذا كانت غیر مدعومة بتقاریر شفافة
م قد كشفت عن ٢٠٠٨المالیة العالمیة عام ووفًقا لصندوق النقد الدولي فإناألزمة 

أھمیة شفافیة الموازنة العامة، وأن من أھم عوامل األزمة أن إفصاح الحكومات عن 
عملیاتھا المالیة وتمویلھا كان غیر مكتمل، كما تبین ظھور عجوزات ودیون غیر مسجلة 

إلى حد كبیر من من قبل، باإلضافة إلى ذلك أظھرت األزمة أن العدید من الدول قد قللت 
  )٣(. تقدیر المخاطر التي تھدد وضعھا المالي وتوقعاتھا

وتساعد شفافیة الموازنة العامة على التخفیف من انتقال تداعیات االنھیارات المالیة 
بین البلدان المتجاورة، والحد من آثار التغیرات المفاجئة في معنویات السوق والظروف 

من عدوى األزمات المالیة، من خالل دورھا في تعزیز االقتصادیة العالمیة، والتخفیف 
  )٤(.مصداقیة إدارة الحكومة للمالیة العامة وتحسین ثقة السوق

ویشیر صندوق النقد الدولي إلى أن االفتقار إلى الشفافیة كان سمة من سمات 
 م، نتیجة عدم كفایة البیانات االقتصادیة وإخفاء١٩٩٧عدوى أزمات األسواق الناشئة عام 

نقاط ضعف األنظمة المالیة وعدم وضوح السیاسات المالیة، مما أدىإلى فقدان الثقة في 
  )٥(.األسواق المالیة

                                      
(1)Ibid., p. 96. 
(2)L. Sedmihradska, J. Haas, Budget Transparency and Fiscal 
Performance: Do Open Budgets Matter?,2012, available at: 
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/42260/1/MPRA_paper_42260.pdf, p. 
112. 
(3)S. Pattanayak, op.cit., p. 2. 
(4)Ibid., p. 1. 
(5)F. Hameed, op.cit., p. 3. 
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وتعمل شفافیة الموازنة العامة على تسھل المراقبة الدولیة للتطورات المالیة،مما قد 
یطمئن األسواق المالیة على قدرة الحكومة على تحمل الصدمات االقتصادیة، وبالتالي 

  )١(.تجنب عدوى األزمات المالیة
  جذب األستثمار األجنبي المباشر: ثامنا

تساھم الشفافیة في تحسین الموازنة العامة  والتي تعد المحرك الذي یدفع االقتصاد 
والعمل الحكومي، ویلعب ھیكلھا وعملیاتھا وطریقة تنفیذھا دوًرا مھًما في النمو 

ار السیاسي والحد من الفساد وتعزیز التنمیة االقتصادي والتنمیة المستدامة واالستقر
البشریة، باإلضافة إلى ذلك فإن الموازنة العامة تعكس سیاسة الحكومة فیما یتعلق 
بالسیاسات االقتصادیة، ویتجاوز تأثیرھا القطاع العام للتأثیر على أداء القطاع الخاص 

تثمار األجنبي المباشر والسوق المالي، ویعد كل ذلك من المحددات الرئیسیة لجذب األس
.)٢(  

وتعمل شفافیة الموازنة العامة على الكشف عن معدالت اإلنفاق العام على التعلیم 
والتدریب والرعایة الصحیة وزیادتھا، وھو ما یساعد على تعزیز ثقة اإلستثمار األجنبي 

ملة المباشر في مستقبل كفاءة رأس المال البشري، وضمان التوافر المستمر للقوى العا
  )٣(الماھرة

كما تساھم شفافیة اإلنفاق العام على تطویر البنیة التحتیة وصیانتھا وعلى تنمیة 
المؤسساتفي تحسین القدرة االستیعابیة للبلد المضیف، وخلق بیئة أعمال مواتیة لجذب 

  )٤(.تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
م المالي على أنشطة الحكومة الخدمیة واالستثماریة إلى عدم بینما یؤدي التعتی

تعرف المستثمرین على حجم وطبیعة ومجاالت االستثمار العام، وبالتالي تزاید مخاوفھم 
من تأثیر المزاحمة وعدم قدرتھم على منافسة االستثمارات التابعة للدولة، كما أن ھذا 

جھزة اإلداریة للدولة ومؤسساتھا العامة، التعتیم یزید مخاوف المستثمرین بشأن حجم األ
  )٥(.وما یرتبط بھ من مشكالت البیروقراطیة المعقدة وزیادة معدالت الفساد

                                      
(1)Ibid. 
(2)B. A. Albassam, The influence of budget transparency on quality of 
governance, Journal of Law and Governance, Volume 10, No.3, 2015, 
P. 98.  
(3)N. Othman, et al., Impact of Public Expenditures on FDI Inflows into 
Developing Countries, Pertanika Journal of Social Sciences & 
Humanities, Volume 26, No.2, 2018, P. 752.  
(4)Z. Drabek, W. Payne, The impact of transparency on foreign direct 
investment, Journal of Economic Integration, Volume 17, No.4, 2002, P. 
786.  
(5)N. Othman, et al., op.cit., p. 752.  
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وتعمل شفافیة الموازنة العامة على طمأنة المستثمرین بشأن التوجھات االقتصادیة 
والسیاسیة للدولة ومدى تدخل الحكومة في االقتصاد ومستوى الحریة االقتصادیة 
لالستثمار الخاص، كما تساھم شفافیة الموازنة العامة في تعزیز رضاء المواطنین عن 
حكومتھم وثقتھم في سیاستھا مما یدعم االستقرار السیاسي واالجتماعي الذي یعد عنصر 

  )١(.جذب لالستثمار األجنبي المباشر
سسیة وُینظر عادًة لشفافیة الموازنة العامة كمؤشر للدیمقراطیة والجودة المؤ

وتطبیق مبادئ الحكم الرشید وسیادة القانون وانخفاض معدالت الفساد، وھو ما یترتب 
علیھ تعزیز ثقة المستثمرین األجانب في أن البلد المضیف صارمة في تنفیذ قوانین 
العقود، وتدعم حقوق الملكیة، وتطبق قواعد حمایة المستثمرین وتعزیز الثقة في نزاھة 

  )٢(.وجود مصروفات غیر رسمیةالسلوك اإلداري وعدم 
ویترتب على غیاب شفافیة الموازنة العامة وجود تفاوتات في القدرة على الوصول 
إلى المعلومات بین المستثمرین وفقاً لدرجة القرب من المسئولین، مما یؤدي إلى عدم 

ئد التكافؤ في الوصول إلى الفرص االستثماریة المتاحة واختالل القدرة على تقییم الفوا
والمخاطر المحتملة للخیارات االستثماریة، ویترتب على ذلك تشویھ السوق نتیجة 
المنافسة غیر العادلة وارتفاع تكالیف المعامالت غیر الشفافة، وبالتالي انخفاض القدرة 

  )٣(.على جذب المستثمرین 
ي كما تساھم شفافیة الموازنة العامة في الحد من مخاطراألزمات المالیة والتي تؤد

إلى دفع المستثمرین األجانب للخروج من األسواق غیر المستقرة، بل وتؤدي إلى عزوف 
  )٤(.المستثمرین المحتملین عن االستثمار في ھذه األسواق

وتساعد شفافیة الموازنة العامة على تحسین التصنیف االئتماني للبلد المضیف، 
ار في األدوات المالیة إال أنھ وعلى الرغم من ارتباط التصنیف االئتماني أكثر باالستثم

یؤدي عادًة إلى تصورات إیجابیة من قبل االستثمار األجنبي المباشر عن المناخ 
  )٥(..االستثماري في البلد المضیف، وتعزیز الثقة في االقتصاد بصفة عامة

                                      
(1)Ibid., p. 753. 
(2)M. A. Islam, et al., Financial Development and Foreign Direct 
Investment-The Moderating Role of Quality Institutions, Sustainability, 
Volume 12, No.9, 2020, p. 2. 
(3)B. Seyoum, T. G. Manyak, The impact of public and private sector 
transparency on foreign direct investment in developing countries, 
Critical perspectives on international business, 2009, p. 190. 
(4)Z. Drabek, W. Payne, op.cit., P. 778.  
(5)Ibid., p. 787. 
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  تعزیز فرص الحصول على المنح الدولیة: تاسعا
لرئیسیة للجھات الدولیة المانحة أصبحت شفافیة الموازنة العامة أحد المطالب ا

لتحدید مقدار المساعدة التي یتم توجیھھا لضمان جعل المساعدات الخارجیة أكثر فاعلیة 
في تحقیق أغراضھا،فمن شأن توافر المعلومات حول مخصصات وبرامج الموازنة 

ساعدات العامة أن یسمح للمانحین بتتبع إنفاق المنح بشكل أفضل، وتقییم فعالیة برامج  الم
وضمان وصول ھذه الموارد إلى المستفیدین المقصودین، وتوفیر آلیات لمنظمات 

  )١(.المجتمع المدني والجھات المانحة لمساءلة الحكومات عن النتائج
دولة إلى أن شفافیة  ٧٠وقد خلصت دراسة أجریت من خالل تحلیل بیانات عن 

ومات المتاحة لتتبع تخصیص الموازنة العامة ساعدت على تحسین واتساع نطاق المعل
المعونات الدولیة ونفقاتھا، وساھم ذلك في تحدید أولویات اإلنفاق بشكل أفضل لصالح 

  )٢(.الفقراء
كذلك أكدت دراسة لشراكة الموازنة الدولیة أن نقص شفافیة الموازنة العامة كان 

والحد من  سبب رئیسي لفشل نتائج برامج المساعدات الدولیة الموجھھ لرعایة األمومة
  )٣(.وفیات األمھات في دول كوستاریكا والسلفادور وغواتیماال وبنما

كما زادت المطالبات الدولیة بضرورة إعتبار نقص شفافیة المالیة العامة مبرر لقیام 
الجھات المانحة بإعادة توجیھ المساعدات الخارجیة بین الدول، لضمان أن المساعدات 

ت الفاسدة، ولتحفیز الدول على تطبیق مبادئ الحكم الخارجیة ال تقدم إلى الحكوما
  )٤(.الرشید

  الحد من الفساد: عاشرا
یعتبر االفتقار إلى الشفافیة أحد العوامل الرئیسیة المؤدیة إلى الفساد في المؤسسات 
العامة، والذي یقلل الكفاءة االقتصادیة الشاملة ویؤثر على إدارة الضرائب واإلیرادات 

ة الضریبیة الفاسدة غیر قادرة على تحصیل اإلیرادات الضریبیة بكفاءة، العامة، فاإلدار
كما  یؤثر الفساد على اإلنفاق العام من خالل تحیز قرارات اإلنفاق العام، واالستثمارات 
العامة المشوھة من حیث الحجم والتكوین، وفساد المشتریات العامة،  وتؤدي ھذه اآلثار 

  )٥(.رصدة الموازنة العامة وتدني األداء الماليالسلبیة للفساد إلى انخفاض أ

                                      
(1)L. Malajovich, et al., op.cit., P. 186.  

(2)C. Ling, D. Roberts, op.cit., p. 6. 
(3)L. Malajovich, et al., op.cit., P. 185.  
(4)Z. Drabek, W. Payne, op.cit., p. 778. 
(5)L. Sedmihradska, J. Haas, op.cit., p. 114. 
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وتسھل شفافیة الموازنة العامة تدفق المعلومات المتعلقة باألنشطة الحكومیة مما 
كما أن  )١(یدعم الرقابة على صانعي القرار ومساءلة الحكومة عن أنشطتھا المختلفة،

الخدمة المدنیة عن  الشفافیة تعمل كعنصر رادع للسلوك اإلداري الفاسد وتثني موظفي
 )٢(.إساءة استخدام مناصبھم من أجل تحقیق المصالح الخاصة

  تعزیز الرقابة على األموال العامة: حادي عشر
تعمل الرقابة الفعالة على األموال العامة على تحسین فاعلیة السیاسات االقتصادیة 

لتسرب والھدر، والمالیة ومكافحة الفساد والزبونیة ومنع التخصیص السیئ للموارد وا
وتحد من تدني كفاءة تقدیم الخدمات العامة أو عدم النزاھة في أداء الواجبات العامة، 
وتتضمن مساءلة الحكومة عن قراراتھا وإجراءاتھا، وتعزز فرص تصحیح االتجاه إذا 

  )٣(.كانت ھذه القرارات تتعارض مع أسس اإلدارة العامة الرشیدة
موال العامة بشكل أساسي على شفافیة الموازنة وتعتمد الرقابة الفعالة على األ

العامة وإتاحة المعلومات المالیة التي تمكن من مراقبة وتحلیل السیاسات االقتصادیة 
والمالیة ومتابعة األداء المالي للحكومة ورصد أي انحراف أو ھدر، فالموازنة العامة 

ة أمام البرلمان واألجھزة المنفتحة للتدقیق ھي عنصر أساسي للمساءلة الشاملة للحكوم
  )٤(.الرقابیة العلیا والمجتمع المدني والمواطنین

وتساع شفافیة الموازنة العامة على تفعیل دور األجھزة العلیا للرقابة، وتؤكد منظمة 
الموازنة المفتوحة أن االستقالل القانوني والمالي واإلداري لألجھزة العلیا للرقابة المالیة 

دورھا في حالة نقص شفافیة الموازنة العامة وعدم التوافر الكافي ال یكفي لقیامھا ب
 )٥(.للمعلومات المالیة في الوقت المناسب

                                      
(1)M. V. Cimpoeru, Increasing Budget Transparency and Control of 
Corruption–Strategy to Increase Human Development, International 
Journal of Business, Humanities and Technology, Volume 5, No.4, 
2015, p. 45.  
(2)R. Zuccolotto, M. A. C Teixeira, Budgetary transparency and 
democracy: the effectiveness of control institutions, International 
Business Research, Volume 7, No.6, 2014, P. 84.  
(3)S. Tanaka, op.cit., p. 150. 
(4)S. Fukuda-Parr, P. Guyer, T.Lawson-Remer, Does Budget 
Transparency Lead to Stronger Human Development Outcomes and 
Commitments to Economic and Social Rights?, International Budget 
Partnership, Working Papers In-depth research on budget transparency, 
participation, and accountability, NO. 4, December 2011, p. 4. 
(5)C. Cottarelli , Fiscal Transparency, Accountability, and Risk, 
INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2012, p. 32. 
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كما تساھم شفافیة الموازنة العامة في توافر المعلومات المالیة للمواطنین وزیادة 
مة معرفتھم بالوضع المالي للدولة،وبالتالي تفعیل الرقابة المجتمعیة على الموازنة العا

التي تعتمد على المشاركة المدنیة لألفراد ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة على 
صیاغة وتنفیذ الموازنة العامة والمؤسسات المعنیة، لضمان إستجابة الموازنة العامة 
ألحتیاجات المواطنین وتحقیق توزیع أكثر إنصافا للموارد العامة ومحاسبة المسئولین عن 

  )١(.أخطائھم
تدعم شفافیة الموازنة العامة قدرة البرلمان على الوصول إلى المعلومات كما 

الكافیة التخاذ قرارات مالیة فعالة، وتقییم سیاسات المالیة العامة، ومساءلة الحكومات عن 
 )٢(.أدائھا المالي واستغاللھا للموارد العامة

  
  دعم الموازنة التشاركیة : ثاني عشر

صنع الموازنة العامة على تحسین قرارات المالیة  تساعد مشاركة المواطنین في
العامة، من خالل التفاعالت الناتجة عن النقاش العام حول الموازنة العامة وتداول 
المجتمع لقضایا المالیة العامة، واالستفادة من تعدد اآلراء والمقترحات وتدفق المعلومات 

  )٣(.عن االحتیاجات الحقیقیة للمجتمع 
الموازنة العامة شرًطا ضرورًیالقدرة المواطنین علىالمشاركةالفعالة وتشكل شفافیة 

في عملیات الموازنة العامة، وممارستھم نوًعا من الرقابة المجتمعیة على السیاسیین 
والموظفین العمومیین، من خالل توافر المعلومات الموثوقة والكافیة لبناء وجھات النظر 

  )٤(.الموازنة العامة وتقییمھا ومتابعة تنفیذھا حول سیاسات المالیة العامة، وتحلیل
  
 
 
  
  

                                      
(1)R. Zuccolotto, M. A. C Teixeira, op.cit., P. 84.  
(2)C. Cottarelli , op.cit., p. 4. 

(3)M. C. Friant, Deliberating for sustainability: lessons from the 
Porto Alegre experiment with participatory budgeting, International 
Journal of Urban Sustainable Development, Volume 11, No.1, 2019, p. 
83.  

(4)L. d. M. Felix, Proactive Transparency: What has been done in 
Brazil." Minerva Program, The George Washington University, 2011, p. 
5. 
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راب اطا  

   اواز ا  ر

اتجھت مصر إلى العمل على تعزیز شفافیة الموازنة العامة في إطار رؤیتھا 
لتحقیق التنمیة المستدامة، وأخذت في تحسین حالة تقاریر الموازنة العامة من حیث 

شمولیتھا، ولكن التزال مصر في حاجة إلى بذل المزید من الجھود إصدارھا المنتظم و
  .لتعزیز شفافیة الموازنة العامة

وفیما یلي یتناول البحث حالة شفافیة الموازنة العامة في مصر، وذلك على 
  :النحو التالي

  الوضع الحالي لشفافیة الموازنة العامة في مصر : أوال
نظمھ شراكة الموازنة الدولیة حول شفافیة یشیر مسح الموازنة المفتوحة الذي ت

الموازنة العامة، ویقیم مدى توافر وشمولیة التقاریر األساسیة للموازنة العامة وتوقیتھا  
وإتاحتھا للجمھور عبر اإلنترنت، إلى تحسن درجة شفافیة الموازنة العامة في مصر 

% ١٦كانت م ، و٢٠١٧في عام % ٤١م بینما كانت ٢٠١٩في عام % ٤٣حیث بلغت 
  )١(. م٢٠١٥في عام 

ووفًقا لمسح الموازنة المفتوحة فإن مصر في الوقت الحالي تنتج جمیع التقاریر 
تقریر الثمانیة الخاصة بالموازنة العامة، وتتیح سبعة تقاریر للجمھور حیث ال یتم نشر 

ھم التدقیق، كما یشیر المسح إلى أن التقاریر السبعة المنشورة جاءت خمسة تقاریر من
متفقة مع معیار التوقیت المناسب ویوضح الجدول التالي مدى شمولیة المعلومات في 

  )٢(.التقاریر الخمسة

                                      
  :م، مصر، متاح على الموقع اإللكتروني٢٠١٩مسح الموازنة المفتوحة شراكة الموازنة الدولیة،  )١(

 https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-
pdfs/2019/open-budget-survey-egypt-2019-ar.pdf 

  .المرجع السابق )٢(
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  )١(جدول رقم 
  .م٢٠١٩مدى شمولیة المعلومات بتقاریر الموازنة العامة في مصر في عام 

  درجة محتوى المستند  التقریر

  ٥٤ مقترح الموازنة العامة

  ٧٢ قررةالموازنة المعتمدة أو الم

السنةخالل التقاریر   ٧٤  

  ١٨ تقریر منتصف العام

  ٣٦ تقریر نھایة العام

  :من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات: المصدر
م، مصر، متاح على ٢٠١٩مسح الموازنة المفتوحة شراكة الموازنة الدولیة، 

  : الموقع اإللكتروني
https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/country-
surveys-pdfs/2019/open-budget-survey-egypt-2019-ar.pdf 

مصر تحتاج إلى زیادة یتضح من الجدول السابق أن تقاریر الموازنة العامة في 
  .محتوى المعلومات الواردة بھا، خاصة تقریري منتصف العام ونھایة العام

  جھود الحكومة لتعزیز شفافیة الموازنة العامة في مصر: ثانیا
م مبادرة الشفافیة لتعزیز شفافیة ٢٠١٤تبنت وزارة المالیة المصریة في سبتمبر 

ردلیل موازنة المواطن وتنظیم لقاءات حوار المالیة العامة وتعتمد المبادرة على إصدا
مجتمعي بالمحافظات للتواصل مع األكادیمیین والقطاع الخاص والمجتمع المدني 

  )١(وتوضیح ما یتعلق بالموازنة العامة
كما قامت الحكومة بالعمل على تحدیث أسالیب التصنیف الوظیفي لموازنات 

ید مؤشرات أداء تتفق مع األھداف المراد القطاعات المختلفة وتطویر موازنة األداء وتحد
  )٢(تحقیقھا

                                      
(1)http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news24-12-
2016.aspx 

جمھوریة مصر العربیة، وزارة المالیة، یونسیف، الموازنة بشفافیة، دلیل الموازنة العامة المصریة، )٢(
  :متاح على الموقع اإللكتروني

ar.pdf-Guide-http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Budget  

https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2019/open-budget-survey-egypt-2019-ar.pdf
https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2019/open-budget-survey-egypt-2019-ar.pdf


  شفافیة الموازنة العامة وأھمیتھا االقتصادیة مع إشارة لحالة مصر
  
  

- ١١٨٢ - 

 

  
وبدأت الحكومة المصریة  ألول مرة إصدار البیان المالى التمھیدى للموازنة العامة قبل 

م لعرض األسس واالفتراضات االقتصادیة للموازنة العامة، ٢٠١٦/ ٢٠١٥العام المالي 
یة الحكومة بشأن الموازنة وبیان توجھات السیاسات الحكومیة وبرامجھا وتوضیح رؤ

   )١(.  العامة للرأي العام
  

للموازنة  التقریر النصف سنوي وبدأت الحكومة المصریة  ألول مرة إصدار 
من شھور  ٦م لعرض األداء المالي للحكومة  عن ٢٠١٨/ ٢٠١٧العامة في العام المالي 
وبین ما تم تنفیذه فعلیاً خالل  العامة للمقارنة بین الموازنة المعتمدة التنفیذ الفعلي للموازنة

النصف األول من العام المالي ومراجعة االفتراضات االقتصادیة للموازنة العامة 
  .)٢(وتحدیث تقدیرات اإلیرادات والنفقات العامة ومعدالت العجز والدین العام

كما قامت وزارة المالیة المصریة بإطالق موقع إلكتروني تفاعلي مخصص 
وتخصیص صفحات للوزارة على مواقع التواصل االجتماعي المختلفة،  لموازنة المواطن

وأنشأت بوابة رقمیة للوزارة تتیح للمواطنین فرص التواصل وإبداء آرائھم وتسھل 
الوصول إلى بیانات المالیة العامة وتعرض المعلومات في صورة مبسطة بإستخدام 

  )٣(.األشكال البیانیة والفیدیوھات التوضیحیة
م بإستحداث وحدة لشفافیة الموازنة  ٢٠١٨زارة المالیة المصریة في عام وقامت و

بغرض  زیادة اإلفصاح وتعزیز الشفافیة ودعم المشاركة المجتمعیة والتواصل المجتمعي 
في الموازنة وإنشاء آلیات للتواصل مع المجتمع  واستحداث أدوات للرقابة المجتمعیة 

مواطنین لتبادل األفكار فیما یتعلق بموازنة الدولة إعداد خطة للتواصل بین الحكومة والو
  )٤(.في مراحلھا المختلفة من خالل استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

ویوضح الجدول التالي تطور انتاج تقاریر الموازنة العامة في مصر ومدى إتاحتھا 
  . للجمھور من حیث النشر عبر اإلنترنت وفي توقیت مناسب

  

                                      
(1)http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/release18-3-
2015.aspx 
(2)http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/release-10-2-
2020.aspx 
(3)http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/budget-
news30-4.pdf 
(4)http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-A-28-11-
2018.aspx 
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  )٢( جدول رقم
تطور انتاج تقاریر الموازنة العامة في مصر ومدى إتاحتھا للجمھور من حیث 

  .النشر عبر اإلنترنت وفي توقیت مناسب

  م٢٠١٩  م٢٠١٧  م٢٠١٥  م٢٠١٢  التقریر

البیان التمھیدي 
  للموازنة

لم یتم نشره   متاح للجمھور  لم یتم إنتاجھ  لم یتم إنتاجھ
بالمعاییر 
  المطلوبة

مقترح الموازنة 
  العامة

لم یتم نشره 
بالمعاییر 
  المطلوبة

لم یتم نشره 
بالمعاییر 
  المطلوبة

متاح   متاح للجمھور
  للجمھور

الموازنة 
  المعتمدة

متاح   متاح للجمھور  متاح للجمھور  متاح للجمھور
  للجمھور

دلیل موازنة 
 المواطن

لم یتم نشره   متاح للجمھور  لم یتم إنتاجھ  لم یتم إنتاجھ
بالمعاییر 

  بةالمطلو

التقاریر خالل 
 السنة

متاح   متاح للجمھور  متاح للجمھور  متاح للجمھور
  للجمھور

تقریر منتصف 
 العام

تم نشره   لم یتم إنتاجھ
بالمعاییر 
  المطلوبة

لم یتم نشره 
بالمعاییر 
  المطلوبة

متاح 
  للجمھور

تقریر نھایة 
 العام

لم یتم نشره   متاح للجمھور  متاح للجمھور
بالمعاییر 
  المطلوبة

متاح 
  للجمھور

لم یتم نشره  تقریر التدقیق
بالمعاییر 
  المطلوبة

لم یتم نشره 
بالمعاییر 
  المطلوبة

لم یتم نشره 
بالمعاییر 
  المطلوبة

لم یتم نشره 
بالمعاییر 
  المطلوبة

  :من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات: المصدر
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متاح على م، مصر، ٢٠١٩مسح الموازنة المفتوحة شراكة الموازنة الدولیة، 
  :الموقع اإللكتروني

https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/country-
surveys-pdfs/2019/open-budget-survey-egypt-2019-ar.pdf 
یتضح من الجدول السابق تحسن إصدار تقاریر الموازنة العامة في مصر بشكل 
عام، كما یتبین أن مصر مازالت في حاجة إلى مزید من تحسین إتاحة تقاریر الموازنة 

  .العامة للجمھور من حیث النشر عبر اإلنترنت وفي توقیت مناسب
  

  موازنة العامة في مصرآلیات تعزیز شفافیة ال: ثالثا

  تعزیز الشفافیة في مرحلة صیاغة الموازنة العامة.١

في ھذه المرحلة تقوم الحكومة المصریة من خالل وزارة المالیة وبالتعاون مع 
وزارة التخطیط والتنمیة االقتصادیة والبنك المركزي بتقدیر اإلیرادات والنفقات العامة 

ت االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، وتصدر للعام المالي المقبل في ضوء االفتراضا
الحكومة البیان التمھیدي للموازنة العامة  إلطالع البرلمان والمواطنین على مالمح  
الموازنة العامة ثم یتم تقدیم مقترح الموازنة العامة لرئیس الجمھوریة إلحالتھ إلى 

مصریة بنشر مقترح الموازنة البرلمان لمناقشتھ باإلضافة إلى ذلك تقوم وزارة المالیة ال
  )١(.العامة لتبصرة المواطنین بالخطط الحكومیة للعام المقبل

معلومات شاملة عن البیان التمھیدي للموازنة العامة ویجب مراعاة أن یتضمن 
المحددات العامة لسیاسات المالیة العامة واألسس المنطقیة للتوقعات االقتصادیة والمالیة 

فقط من المعلومات % ٣٣تمھیدي للموازنة  العامة المصریة البیان الحیث یتضمن 
  )٢(.المطلوبة

  )٣(:كما یتطلب تعزیز شفافیة الموازنة العامة في مرحلة الصیاغة ما یلي

حیث أشار مسح  نشر البیان التمھیدي للموازنة  العامة في توقیت مناسب. أ
  .م إلى تأخر نشره٢٠١٩الموازنة الدولیة في عام 

شمولیة المعلومات المقدمة في مقترح الموازنة العامة  كما یجب زیادة. ب
  .من المعلومات المطلوبة% ٥٤حیث تتضمنت 

                                      
  .جمھوریة مصر العربیة، وزارة المالیة، یونسیف، مرجع سابق)١(
  :م، مصر، متاح على الموقع اإللكتروني٢٠١٧مسح الموازنة المفتوحة شراكة الموازنة الدولیة،  )٢(

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/egypt-open-
budget-survey-2017-summary-arabic.pdf 

  .م، مصر، مرجع سابق٢٠١٩مسح الموازنة المفتوحة اكة الموازنة الدولیة، شر )٣(

https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2019/open-budget-survey-egypt-2019-ar.pdf
https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2019/open-budget-survey-egypt-2019-ar.pdf
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تفعیل دور البرلمان في مرحلة الصیاغة وتعزیز مستوى مناقشات البیان . ج
  .التمھیدي للموازنة العامة وتحلیل سیاسة الموازنة

  مرحلة االعتماد.٢

رح الموازنة العامة ودراستھ والتشاور في ھذه المرحلة یقوم البرلمان بمناقشة مقت
مع الحكومة بشأن التعدیالت المناسبة ثم یتم التصویت على كل بند من بنود مقترح 
الموازنة العامة لیتم إقراره من قبل البرلمان وإصدار قانون الموازنة للعام المالي المقبل 

بنشر الموازنة  الذي یتم نشره بعد اعتماده من رئیس الجمھوریة ، وتقوم الحكومة
  )١(.المعتمدة باإلضافة إلى موازنة المواطن عبر اإلنترنت

  )٢(:ویتطلب تعزیز شفافیة الموازنة العامة في مرحلة االعتماد ما یلي  

حیث أشار مسح الموازنة  نشر موازنة المواطنین في توقیت مناسب. أ
من صدور ا  بعد أكثر من ثالثة شھور م إلى أنھ تم نشرھ٢٠١٩الدولیة في عام 

  .قانون الموازنة العامة 
والسماح للمجتمع المدني بحضور جلسات االستماع لمقترح الموازنة . ب

العامة، ونشر تقاریر لجنة الخطة والموازنة المتعلقة بتحلیل مقترح الموازنة 
  .العامة على اإلنترنت

  مرحلة التنفیذ.٣

مة من خالل تقاریر في ھذه المرحلة تعرض الحكومة ما تم تنفیذه من الموازنة العا
دوریة خالل السنة المالیة وتقریر نصف سنوي وتقریر نھایة العام المالي المتضمن 
النتائج الفعلیة لإلیرادات والنفقات العامة عن العام المالي المنقضي وتنشر ھذه التقاریر 

  )٣(.عبر اإلنترنت
  )٤(:يویتطلب تعزیز شفافیة الموازنة العامة في مرحلة االعتماد ما یل  

أن یتضمن تقریر تقریر نھایة العام مزید من المعلومات عن االقتصاد . أ
   .الكلي ویوضح النتائج الفعلیة التفصیلیة للنفقات العامة

تحسین شمولیة المعلومات في تقریر منتصف العام من خالل توفیر . ب
 بیانات محدثة عن ما تم تنفیذه بالفعل  وعرض التقدیرات المعدلة للفترة الزمنیة

  .المتبقیة من السنة المالیة

                                      
 .جمھوریة مصر العربیة، وزارة المالیة، یونسیف، مرجع سابق)١(
  .م، مصر، مرجع سابق٢٠١٩مسح الموازنة المفتوحة شراكة الموازنة الدولیة،  )٢(
 .جمھوریة مصر العربیة، وزارة المالیة، یونسیف، مرجع سابق)٣(
  .م، مصر، مرجع سابق٢٠١٩مسح الموازنة المفتوحة شراكة الموازنة الدولیة،  )٤(
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یتعین على البرلمان القیام  بالفحص الشامل لتقاریر تنفیذ الموازنة العامة وتحلیلھا 
  .ونشر النتائج عبر اإلنترنت

  مرحلة المراجعة .٤

في ھذه المرحلة یقوم الجھاز المركزي للمحاسبات بمراجعة نتائج الموازنة العامة 
قامھا ومراجعة مدى توافقھا مع التشریعات المعنیة وعادًة والتأكد من الدقة المحاسبیة ألر

ما تستغرق عملیة المراجعة ما یقرب من شھرین ثم یقوم البرلمان بفحص ومناقشة تقریر 
  )١(. التدقیق أو المراجعة

  )٢(:ویتطلب تعزیز شفافیة الموازنة العامة في مرحلة االعتماد ما یلي  

إلنترنت في الوقت المناسبحیث ال نشر تقریر المراجعة للجمھور على ا. أ
  تقوم مصر بنشر تقریر المراجعة

السماح لمنظمات المجتمع المدني بحضور جلسات استماع البرلمان إلى . ب
  .تقریر المراجعة

یتعین على البرلمان القیام  بالفحص الشامل لتقریر مراجعة الموازنة . ج
  .العامة وتحلیلھ ونشر النتائج عبر اإلنترنت

 .لیة الجھاز المركزي للمحاسباتتعزیز استقال. د

  إنشاء مؤسسات مالیة مستقلة.٥

یحتاج تعزیز شفافیة الموازنة العامة في مصر الممارسة إلى إنشاء مؤسسات مالیة 
مستقلة تقوم بمراجعة األداء المالي للھیئات العامة وتساعد في تحلیل األوضاع 

لى السلطة التنفیذیة والبرلمان االقتصادیة ومعالجة البیانات المالیة وتقدم المعلومات إ
  )٣(. خالل مراحل الموازنة العامة

  توافر إلزام قانوني بشفافیة الموازنة العامة.٦

لم یتضمن الدستور المصري الحالي أو القانون الرئیسي المنظم لعملیات إعداد 
م وتعدیالتھ، أي إلزام للسلطة ١٩٧٣لسنة  ٥٣الموازنة العامة في مصر، القانون رقم 

نفیذیة بنشر تقاریر عن أدائھا المالي أو اإلفصاح عن معلومات الموازنة العامة الت
للجمھور، كما ال یوجد أي إلزام تشریعي للجھاز المركزي للمحاسبات بتقدیم بیانات عن 

                                      
  .جمھوریة مصر العربیة، وزارة المالیة، یونسیف، مرجع سابق)١(
  .م، مصر، مرجع سابق٢٠١٩مسح الموازنة المفتوحة شراكة الموازنة الدولیة،  )٢(
  .المرجع السابق)٣(
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الحساب الختامي للموازنة العامة للجمھور ویقتصر إلتزامھ على تقدیم التقاریر والبیانات 
  )١(. برلمانللسلطة التنفیذیة وال

كما أتاح الدستور المصري لبعض الجھات العامة أن یكون لھا موازنة مستقلة وبعد 
إقرارھا من قبل البرلمان تدرج في الموازنة العامة رقماً واحداً وھو ما یقید القدرة على 
التحلیل المفصل لموازنات ھذه الجھات ویؤدي إلى ضعف الرقابة على مخصصاتھا 

  )٢(.علیة نفقاتھاوصعوبة متابعة فا
ویتطلب تعزیز شفافیة الموازنة العامة في مصر أن یتم تطویر األطر القانونیة 
لتتضمن إلزام الحكومة والجھاز المركزي للمحاسبات باإلفصاح الشفاف عن بیانات 
الموازنة العامة ونشر التقاریر المتعلقة بھا بما یتفق مع المعاییر الدولیة لشفافیة الموازنة 

  )٣(.ةالعام

  تعزیز شفافیة األنشطة خارج الموازنة.٧

أتاح القانون المصري إنشاء صنادیق وحسابات خاصة خارج الموازنة العامة 
لتحقیق أغراض اقتصادیة واجتماعیة مثل حسابات اإلسكان االقتصادي والتنمیة 
والخدمات المحلیة وصندوق اآلثار، وبلغ عدد الحسابات والصنادیق الخاصة في مصر 

  )٤(.حساب وصندوق اللجھاز اإلدارى واإلدارة المحلیة والھیئات الخدمیة ٦٨٩٩
وتتسم الحسابات والصنادیق الخاصة في مصر بضعف الرقابة على موازنتھا 
واقتصارھا على مراجعة الجھاز المركزي للمحاسبات اللبنود المحاسبیة فقط،  وضعف 

دافھا وعدم وجود آلیات لتقییم مدى دور البرلمان في مراقبة فاعلیة نفقاتھا في تحقیق أھ
  )٥(.مواءمة أولویات اإلنفاق لالحتیاجات الفعلیة

ویفتقد الكثیر من الحسابات والصنادیق الخاصة في مصر إلى الرشادة في إنشائھا 
وسوء استغالل مواردھا وعدم وضوح أدوارھا خاصة في ظل ارتفاع أعداد الحسابات 

                                      
یة الموازنة العامة للدولة الضرورة االقتصادیة الغائبة عن الواقع أسامة دیاب، ریم عبدالحلیم، شفاف)١(

المصري، وحدة العدالة االقتصادیة واالجتماعیة في المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، الطبعة 
  .١٣-١٢صص . م٢٠١٤األولى، دیسمبر 

، )أ(مكرر  ٣ جمھوریة مصر العربیة، دستور جمھوریة مصر العربیة، الجریدة الرسمیة، العدد )٢(
  .  م٢٠١٤ینایر  ١٨

  . ١٤أسامة دیاب، ریم عبدالحلیم، مرجع سابق، ص )٣(
المركز المصري للدراسات االقتصادیة، الندوة السادسة عبر اإلنترنت، الصنادیق الخاصة إلى  )٤(

  : م، متاح على الموقع اإللكتروني٢٠٢٠یولیو  ٢٧أین؟، القاھرة، 
http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2020_7_27-
22_34_51PR%2020200727%20Funds.pdf 

  .٢٥أسامة دیاب، ریم عبدالحلیم، مرجع سابق، ص )٥(
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 ١٣٢فقد بلغ عدد الحسابات والصنادیق الخاصة والصنادیق الخاصة لبعض الوزارات، 
  )١(.لدى مركز البحوث الزراعیة ٢٠٢لدى وزارة الزراعة و ١٢٢لدى وزارة الصحة و 

ھیئة اقتصادیة لكل منھا موازنتھا المستقلة وال تربط  ٥٠كما یوجد في مصر نحو 
والھیئة العامة للسلع بالموازنة العامة، ومن أمثلة ھذه الھیئات الھیئة العامة لقناة السویس 

التموینیة، وال یوجد نص قانوني یلزم بمناقشة البرلمان لموازنة كل ھیئة بشكل منفرد 
  )٢(.ولكن تتم مناقشة تقریر مجمع لموازنات الھیئات االقتصادیة

  ویتطلب تحقیق الشفافیة 

یجب دراسة أوضاع جمیع الصنادیق والحسابات الخاصة وتقییمھا وتقلیص . أ
ر على الحسابات والصنادیق التي تقدم خدمات مختلفة تقتضي ھذه عددھا لتقتص

الخصوصیة، مع تعزیز الرقابة علیھا وتضمین بیاناتھا المالیة في مالحق للموازنة 
  )٣(.العامة وتفعیل دور البرلمان في مراقبة استخدام مواردھا

وتفعیل الرقابة البرلمانیة على موازنات الھیئات االقتصادیة وعرض . ب
قشة موازنة كل ھیئة بشكل منفرد وخضوعھا لنفس إجراءت المراجعة ومنا

والمساءلة المحددة للموازنة العامة، باإلضافة إلى قیام الحكومة  باإلفصاح الشفاف 
  )٤(.للجمھور عن البیانات المالیة التفصیلیة لكل ھیئة اقتصادیة

  
  
  
  
  
  

                                      
 .المركز المصري للدراسات االقتصادیة، مرجع سابق )١(
 .٢٣أسامة دیاب، ریم عبدالحلیم، مرجع سابق، ص )٢(
 .المركز المصري للدراسات االقتصادیة، مرجع سابق )٣(
  .٢٣أسامة دیاب، ریم عبدالحلیم، مرجع سابق، ص )٤(
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  الخاتمة
تھا االقتصادیة مع إشارة لحالة تناول ھذا البحث شفافیة الموازنة العامة وأھمی

مصر، من خالل توضیح مفھوم شفافیة الموازنة العامة وبیان التقاریر الرئیسیة للموازنة 
العامة الواجب إصدارھا مع توضیح المعاییر الدولیة لھذه التقاریر، كما عرض البحث 

االقتصادیة  أھم متطلبات تحقیق شفافیة الموازنة العامة،  ثم تناول بالتحلیل األھمیة
لشفافیة الموازنة العامة، وفي النھایة تناول البحث الواقع الحالي لشفافیة الموازنة العامة 

  .في مصر وآلیات تعزیزھا
  :ولقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أھمھا

یقتضي تحقیق شفافیة الموازنة العامة االنفتاح على الجمھور في صنع .١
ار تقاریر عن الموازنة العامة تتسم بالوضوح سیاسة المالیة العامة، وإصد

  .والموثوقیة والدوریة وحسن التوقیت والمالءمة
ترتبط  شفافیة الموازنة العامة بإفصاح الحكومة عن دوافع وأھداف .٢

سیاساتھا االقتصادیة والمالیة، وتوقعاتھا لمؤشرات االقتصاد الكلي والمخاطر 
  .  لھذه التوقعات المالیة المحتملة وبیان األسس المنطقیة

یقتضي  تحقیق شفافیة الموازنة العامة اإلبالغ عن البیانات المالیة .٣
التفصیلیة لجمیع أنشطة الحكومة واإلیرادات العامة والنفقات العامة وتصنیفھا 

  .على أساس التصنیف الوظیفي واالقتصادي
یتطلب تحقیق شفافیة الموازنة العامة أن یتم اإلفصاح الشفاف عن .٤

شطة شبھ المالیة للھیئات العامة والتمویل من خارج الموازنة العامة والموارد األن
المقدمة من المانحین الخارجیین والضمانات الحكومیة واألصول المالیة والنفقات 

  .الضریبیة وتقدیرات االلتزامات المستقبلیة وااللتزامات الطارئة
مبسطة من تقاریر  یحتاج تحقیق شفافیة الموازنة العامة إلى إصدار نسخ.٥

الموازنة العامة یسھل فھمھا من عامة الناس ویسھل الوصول إلیھا عبر اإلنترنت 
 .بشكل مجاني

یقتضي تحقیق شفافیة الموازنة العامة تقدیم تقاریر عن تنفیذ الموازنة .٦
أثناء السنة المالیة توضح ما تم تنفیذه من الموازنة العامة وتقارن بین التنفیذ 

زنة العامة وبین التقدیرات الواردة في الموازنة المعتمدة وتفسر الفعلي للموا
 .أسباب االختالفات بینھما

ینبغي لتحقیق شفافیة الموازنة العامة أن یبین تقریر نھایة العام بوضوح .٧
تفاصیل األداء المالي للحكومة ویوضح الوضع المالي العام ووضع االقتصاد 

رن بین االفتراضات واألھداف األصلیة وبین الكلي في نھایة السنة المالیة، ویقا
 .النتائج النھائیة المتحققة
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یجب لتحقیق شفافیة الموازنة العامة أن یوفر تقریر التدقیق معلومات .٨

شاملة لتقییم مدى دقة البیانات المالیة المقدمة من الحكومة، مدى التزام الحكومة 
موازنة العامة في تحقیق أھداف بالقوانین ولوائح المالیة العامة ومدى فاعلیة ال

 .سیاسات المالیة العامة
یتطلب تحقیق شفافیة الموازنة العامة توافر أطر قانونیة تحدد األدوار .٩

والمسؤولیات لسلطات الدولة المتعلقة بالموازنة العامة وتعزز استقالل األجھزة 
 .لعامةالعلیا للرقابة المالیة، وتكفل االفصاح الشفاف عن بیانات المالیة ا

یرتبط تحقیق شفافیة الموازنة العامة بمدى تفعیل البرلمان لدوره في .١٠
الرقابة واإلشراف على الموازنة العامة، وبفاعلیة المجتمع المدني في المطالبة 

 بتعزیز شفافیة الموازنة العامة ودوره في تسھیل وصول المعلومات للمواطنین
شفافیة الموازنة  یساعد وجود مؤسسات مالیة مستقلة على تعزیز .١١

العامة من خالل مساھمتھا في التحلیل االقتصادي والمالي ودورھا في التدقیق 
 .الداخلي ومراقبة تنفیذ الموازنة العامة ودعم االنضباط المالي

تؤدي شفافیة الموازنة العامة إلى توافر المعلومات الشاملة وتعزیز .١٢
م الرقابة المجتمعیة على النقاش المجتمعي حول قضایا المالیة العامة وتدع

الموارد العامة مما یساھم في تحسین كفاءة تخصیص الموارد العامة وتحسین 
 .إدارة ثروة الموارد الطبیعیة

تساعد شفافیة الموازنة العامة على تعزیز الرقابة على األموال العامة .١٣
ات والحد من الفساد اإلداري ودعم قدرة البرلمان على مسائلة الحكومة عن سیاس

 . المالیة العامة وكفاءة تنفیذھا وتدعم تحسین كفاءة ونزاھة المؤسسات العامة
تعمل شفافیة الموازنة العامة على تحسین سیاسات المالیة العامة .١٤

وتعزیز الثقة فیھا من قبل المواطنین والجھات المانحة للمعونات الدولیة 
االئتماني السیادي  والمستثمرین واالسواق المالیة الدولیة ومؤسسات التصنیف

وتعزیز الثقة في الواقع االقتصادي والمالي للدولة مما یسھل الوصول لالسواق 
المالیة الدولیة ویحسن التصنیف االئتماني السیادي ویحد من مخاطر األزمات 

 .       .المالیة
تدعم شفافیة الموازنة العامة مصداقیة الحكومة ورضاء المواطنین عن .١٥

في زیادة دوافع االمتثال الضریبي، وتقبل السیاسات المالیة،  سیاستھا، وتساھم
 .وتحقیق االستقرار االجتماعي والسیاسي

تعزز شفافیة الموازنة العامة القدرة على جذب االستثمار األجنبي .١٦
المباشر من خالل توفیر مناخ استثماري شفاف یطمئن المستثمرین بشأن 

 .إلنفاق العامالتوجھات االقتصادیة للدولة واتجاھات ا
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تحسنت حالة شفافیة الموازنة العامة في مصر وأصبحت مصر تنتج .١٧
جمیع التقاریر الثمانیة الخاصة بالموازنة العامة، ولكنھا مازالت تحتاج إلى زیادة 
المعلومات الواردة بالتقاریر وإتاحتھا للجمھور عبر اإلنترنت وفي الوقت 

 .المناسب
ؤسسیة التي تكفل شفافیة الموازنة تفتقد مصر لألطر القانونیة والم.١٨

العامة، وال یوجد إلتزام قانوني على الحكومة بنشر تقاریر الموازنة العامة 
 .للجمھور بما یتفق مع معاییر الشفافیة

تعزیز استقاللیة الجھاز المركزي للمحاسبات، تحتاج مصر إلى تعزیز .١٩
ارج الموازنة وإنشاء مؤسسات مالیة مستقلة، وتعزیز شفافیة التمویل من خ

 .العامة
یتطلب تحقیق شفافیة الموازنة العامة في مصر تفعیل دور البرلمان في .٢٠

اإلشراف على الموازنة العامة وقیامھ بالتحلیل الوافي لتقاریر الموازنة العامة 
ونشر النتائج للجمھور، والسماح للمجتمع المدني بحضور جلسات االستماع 

 . الخاصة بالموازنة العامة
  

  :خالل النتائج السابقة یوصي الباحث بما یلى ومن
یتعین على البرلمان المصري إصدار مجموعة من التشریعات التي تكفل .١

توافر أطر قانونیة تضمن تحقیق شفافیة الموازنة العامة، وتلزم الحكومة بنشر تقاریر 
ز الموازنة العامة للجمھور بما یتفق مع معاییر الشفافیة، وتعزز استقالل الجھا

  .المركزي للمحاسبات
یجب على البرلمان المصري أن یعزز فاعلیة دوره في اإلشراف على .٢

الموازنة العامة وإنشاء وحدة متخصصة لتحلیل تقاریر الموازنة العامة وینشر النتائج 
للجمھور، وأن یسمح للمجتمع المدني بحضور جلسات االستماع الخاصة بالموازنة 

 .العامة
المصریة العمل على توفیر المعلومات الشاملة في ینبغي على الحكومة .٣

تقاریر الموازنة العامة وإتاحتھا للجمھور عبر اإلنترنت وفي الوقت المناسب، وإنشاء 
مؤسسات مالیة تقوم بالتدقیق المالي الداخلي للھیئات العامة وتساھم في دعم سیاسات 

 . المالیة العامة
سابات والصنادیق الخاصة، یجب على الحكومة المصریة تقلیص عدد الح.٤

 . واإلبقاء فقط على الضروري منھا مع الكشف الكامل والمفصل عن بیاناتھا المالیة
یجب على منظمات المجتمع المدني في مصر العمل على حث الحكومة على .٥

تعزیز شفافیة الموازنة العامة، والعمل على تسھیل وصول وفھم المواطنین 
 .مةللمعلومات حول الموازنة العا
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ینبغي على الحكومة المصریة مواصلة جھودھا في شأن تعمیم تجربة .٦
الموازنة التشاركیة في جمیع محافظات مصر، والعمل على زیادة وتحسین مشاركة 
المواطنین في الموازنة العامة، ووضع آلیات فعالة لتمكین المواطنین من رصد 

 . ومتابعة تنفیذ الموازنة العامة
صري التركیز على قضایا المالیة العامة وتسلیط یجب على اإلعالم الم.٧

  . الضوء على الممارسات الدولیة في تعزیز شفافیة الموازنة العامة وأھمیتھا
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  قائمة المراجع
  المراجع باللغة العربیة: أوال

  :التشریعات والنشرات الرسمیة
  

جمھوریة مصر العربیة، دس�تور جمھوری�ة مص�ر العربی�ة، الجری�دة الرس�میة،   
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