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 14............................................................................................................... وظيفية حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية : 3 .31الرسم 

 19................................................................................................ الوضع التشغيلي لحلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية : 3 .38الرسم 
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 12......................................................................................................... تكنولوجيا هندسة أنظمة معلومات اإلدارة المالية : 3 .41الرسم 
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 12................................................................................................................................................................................ نظاًما اقتصاديًا(

ة المالية مع نتائج أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة مقارنة نتائج برنامج اإلنفاق العام والمساءل : 3 .43الرسم 

 12..................................................................................................................................................................... نظاًما اقتصاديًا( 222)

 14...................... مقارنة نتائج مؤشر البيانات المفتوحة مع نتائج أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة : 3 .44الرسم 

 221 .............................. نشر البيانات المالية المفتوحة الموثوقة من حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية في الوقت المناسب : 5 .1الرسم 

 222 ............................................................................................................................ مصدر ونطاق بيانات المالية العامة : 1 .1الرسم 

 ..…..……………………………127   المفتوحة الموازنة وبيانات المالية اإلدارة معلومات أنظمة بيانات مجموعة :  B.1الرسم 
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 11 ...........................................................................................................المؤشرات الرئيسية واإلخبارية والنقاط المسندة : 2  1.لجدولا

 14 ........... تعريف مجموعات انظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة لتحديد حالة الممارسات الحكومية. : 2  2.الجدول

 18 ........................................................ موجز عن الممارسات الحكومية الراهنة الخاصة بنشر بيانات الموازنة المفتوحة. : 3  1.الجدول

 41 ...........................................................................................للغة األخرى.< توزيع اللغات األم وخيارات ا 12المؤشر  : 3  2.الجدول

 2222مقارنة مجموعات أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة مع نتائج مؤشر البيانات المفتوحة لعام  : 3  3.الجدول

 53 ..................................................................................................................................................... بلد 222في 
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 i  معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 تمهيد

هي دراسة للبنك أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة: هل تكشف الحكومة عن طرق إنفاق األموال؟ 

 financial أنظمة معلومات اإلدارة المالية بعد إعادة تقييم معمقة الستكشاف آثار 3303الدولي اُطلقت في العام 

management information systems (FMIS)  على نشر بيانات موازنة مفتوحة ولتحديد التحسينات المحتملة في شفافية

ال بلداً وجمع اإلثباتات على استعم 091وتم إنشاء مجموعة بيانات من خالل زيارة مواقع المالية العامة للحكومة في  الموازنة.

 منصة أنظمة معلومات إدارة مالية في نشر بيانات الموازنة المفتوحة. 071

وهي تنحصر ببيانات الموازنة التي  ليس الهدف من هذه الدراسة تطوير مؤشر أو تصنيف آخر لشفافية الموازنة 

ف شكلم يكن ممكناً ال المحققة. تكشفها الحكومات على الموقع اإللكتروني في ما يخص تفاصيل عائدات ونفقات الموازنة والنتائج

صول عن أوجه مهمة أخرى كاالنضباط المالي والشفافية مرتبطة بمجموعة واسعة من األموال من خارج الموازنة واأل

المرتبطة  الرئيسيةتم وضع عدد من المؤشرات  ، من خالل مراجعة خارجية كهذه.شبه الماليةوالخصوم العرضية والعمليات 

  الموازنة وقياسها بواسطة برنامج إسناد عالمات بسيط. بالكشف عن بيانات

ُشرحت النتائج األساسية التي تم التوصل إليها في فئات عديدة من أجل إلقاء الضوء على األوجه المهمة لنشر بيانات  

نة مفتوحة موثوقة من موازنة مفتوحة موثوقة ومفيدة وتقديم عدد من الممارسات الجيدة. وتم تقديم اإلرشادات لنشر بيانات مواز

حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية لمشاركة الخيارات من أجل تحسين شفافية الموازنة. أخيراً، تم نشر الروابط اإللكترونية 

ذات الصلة ومنصات أنظمة ملعومات اإلدارة المالية عبر خريطة أنظمة معلومات اإلدارة المالية حول  المالية العامةإلى مواقع 

 .FMIS World Map المالع

 المستهدفون

فرق البنك الدولي والمسؤولون الحكوميون والمتخصصون اآلخرون الذين يشاركون في مشاريع أنظمة معلومات اإلدارة المالية 

 ات الموازنة المفتوحة.وبيان

 الهدف

من قواعد بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية الموثوقة أن يحسن  المالية العامةمن شأن كشف الحكومات عن معلومات 

إذا كانت البيانات المنشورة على مواقعها اإللكترونية دقيقة وسهلة الولوج ومفيدة للمواطنين. وتتمحور هذه  ساءلةالشفافية والم

تحدد الممارسات  وهيالدراسة حول توفر معلومات الموازنة المنشورة من أنظمة معلومات اإلدارة المالية ومصدرها وتكاملها 

الجيدة وتقدم إرشادات حول نشر بيانات الموازنة المفتوحة للمساعدة في استكشاف آثار أنظمة معلومات اإلدارة المالية على 

 .شفافية الموازنة

 األنشطة

 األول/أكتوبرتشرين 

 (آثار أنظمة معلومات اإلدارة المالية على شفافية الموازنة-P143587) انطالق األنشطة 2222 

 تشرين الثاني/نوفمبر

 (2222تشرين الثاني/نوفمبر  24موافق عليه في مراجعة المفهوم ) 2222

 كانون الثاني/يناير

ت حول أنظمة معلومات اإلطارة المالية وبيانات جمع البيانات لمجموعة جديدة من البياناتم استكمال   2224

)كتمرين موسع لتقييم  دولة( 294الموازنة المفتوحة )مسح المواقع اإللكترونية الكرتبطة بالمالية العامة في 

 (2222الوضع بناًء على قاعدة معلومات سابقة طورت في منتصف العام 

 كانون الثاني/يناير

لعرض   )3303)نُشر اإلصدار األول في حزيران/يونيو  FMIS World Mapتم تحديث إصدار بيتا من   2224

 .Google Mapsدولة على  091منصة أنظمة معلومات إدارة مالية من  071الروابط اإللكترونية إلى 

 نيسان/أبريل

http://www.worldbank.org/publicfinance/fmis
http://www.worldbank.org/publicfinance/fmis
http://www.worldbank.org/publicfinance/fmis
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=213542822110887565899.0004c2f44512d9ce6795f
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=213542822110887565899.0004c2f44512d9ce6795f


ii تمهيد 

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

النتائج األولية ومجموعة البيانات مع المسؤولين الحكوميين وفرق/مدراء المهام بحثاً عن تمت مشاركة   2224

 المزيد من التحسينات في مجموعة البيانات والنتائج.

 حزيران/يونيو

 (2224حزيران/يونيو  29اجتماع اتخاذ قرارات ) 2224

 حزيران/يونيو

 رير النهائي كدراسة صادرة عن البنك الدولي.تم تسليم التق 2224

 
 
 
 

 1 المصادر األساسية

 Open Budget Data &FMIS The  -( متوفر على الموقع اإللكتروني لمجتمع 2224 تموز/يوليوإصدار مجموعة بيانات .)

 (https://eteam.worldbank.org/FMISالممارسة )

 واتكينز ووليام دوروتينكسي .وانا أجدينير،  سيم ،Financial Management Information Systems: 25 Years of 
World Bank Experience on What Works and What Doesn't 2222، دراسة للبنك الدولي، نيسان/أبريل.   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .مسطر( إلى المواقع اإللكترونية على شكل نص URL-تظهر االرتباطات )معرفات الموارد الموحدة 1

https://eteam.worldbank.org/FMIS
https://eteam.worldbank.org/FMIS
https://eteam.worldbank.org/FMIS
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/04/16234232/financial-management-information-systems-25-years-world-bank-experience-works-doesnt
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/04/16234232/financial-management-information-systems-25-years-world-bank-experience-works-doesnt


 

 iii  معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 كلمة شكر

ي لتقليص الفقر واإلدارة في شبكة البنك الدول( PRMPS)الحوكمة وإدارة القطاع العام تم إعداد هذا التقرير من قبل قسم 

   االقتصادية.

(، أن يعبرا عن شكرهما لفريق البنك PRMPS)ويود المعدان األساسيان لهذه الدراسة، سيم دينير وساو يونغ )ساندي( مين 

ييم أثر : بيرغول ميتا لمشاركتها القيمة في إعدد مجموعة البيانات الجديدة من أجل تقارك في إعداد هذه الوثيقةالدولي الذي ش

؛ وأنجيال ليسولو لما قدمته من دعم في المراحل األولى لجمع البيانات؛ الموازنة شفافيةم معلومات اإلدارة المالية على نظا

  خبير في رسم الخرائط، وحدة تصميم الخرائط في البنك الدولي، لتصميمه الخريطة على الصفحة األولى.ليكسيل،  .ولجيفري ن

لبرنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية لما قدمته من دعم في تحليل يضاً بجزيل الشكر لألمانة العامة أ ويتوجه معدا الدراسة

لما قدمته  ة المالية، ولجوانا أ. واتكنزمقارنة ما توصلنا إليه من نتائج مع المجموعة الكاملة من مؤشرات اإلنفاق العام والمساءل

وال ننسى أيضاً ما قدمه لنا كل من جيم برومبي ويونغ كيو كانغ وأدريان  ائج األساسية.من تعليقات مفيدة على التعريفات والنت

اقتراحات في تطوير الدراسة وما قدمه كل من فيفاك سريفاستافا وفيرينا ماريا فريتز وأنوباما دوكينيا  د ونيك مانينغ منفوزار

دي رينزيو وأمبارو باليفيان من تعليقات على التقرير  وماريتزا أ. رودريغيز وغيرت فان دير ليندي واليف جنسن وباولو

ونيكوال ج. سميثرز وفيفيك رامكومار  نود أن نشكر ستيفين كناك وأيفور بيزلي )مرحلة الورقة المفهومية(األخير. أخيراً، 

(OBI/IBP ومارين فيرهوفن لما قدموه من تعليقات )جعة.بعد المراقيمة ( وزافيه رايم )صندوق النقد الدولي 

 .ل خدمات االستشارة القصيرة األمد المرتبطة بهذه الدراسةصندوق االئتمان الكوري موّ إشارة إلى أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv شكر كلمة 

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 v  معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 المعدَّينعن 

 

 

كبار أخصائيي القطاع العام في قسم الحوكمة وإدارة القطاع العام  أحدهو  سيم دينر

عمل دينير على  2221تصادية. منذ العام من شبكة تقليص الفقر واإلدارة االق

تحسين ممارسات اإلدارة المالية العامة وحلول تطوير أنظمة معلومات إدارة مالية 

دراسة أنظمة ملعومات اإلدارة المالية الصادرة  معّديهو أحد  في المناطق جميعها.

 شارك دينير في تنظيم أحداث مشاركة (.2222عن البنك الدولي )نيسان/أبريل 

هو حائز شهادة المدارس المعرفة والتعلم وفي ممارسات تشكيل الجماعات. 

جامعة الشرق األوسط التقنية، أنقرة، تركيا البريطانية في الشرق األوسط من 

وشهادة الماجيستير من معهد كرانفيلد للتكنولوجيا، بدفورد، المملكة (، 2942)

(، 2992بروكسل، بلجيكا )الدكتوراه من جامعة فرييه على (، و2941المتحدة )

 في العمل عن تصميم أنظمة معقدة.

 

 

 

قسم الحوكمة وإدارة القطاع مسؤولة فنية مبتدئة في هي  ساو يونغ )ساندي( مين 

. هي تركز على الشفافية العام في شبكة تقليص الفقر واإلدارة االقتصادية

ضو أساسي في المبادرة وعلى اإلدارة المالية العامة وهي ع المالية/شفافية الموازنة

حالة حول المشاركة العامة في  دراسة. شاركت في تأليف العالمية للشفافية المالية

 ;Beyond the Annual Budgetوازنة جمهورية كوريا كما ساهمت في نشر م

Global Experience with Medium Term Expenditure 

Frameworks .العامة من جامعة  تحمل مين شهادة الماجيستير في اإلدارة

كورنيل وهي تتابع دراستها للحصول على شهادة الدكتوراه في المالية العامة في 

 ن.جامعة جورج مايسو

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi المعدَّين عن 
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 vii  معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 االختصارات

 

AFR         منطقة إفريقيا 

APEC       منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ 

BC           تصنيف الموازنات 

CoA         دليل الحسابات 

COFOG   )تصنيف وظائف الحكومة )األمم المتحدة 

COTS      حزم البرمجيات التجارية الجاهزة 

CSV         ملف القيم المفصولة بفواصل 

DOC        وثيقة مايكروسوفت وورد 

EAP        شرق آسيا والمحيط الهادئ 

ECA        أوروبا وآسيا الوسطى 

e-Gov     الحكومة اإللكترونية 

FMIS      معلومات اإلدارة المالية / أنظمةنظام 

FT           الشفافية المالية 

GFSM       صندوق النقد الدولي( 2222دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام( 

GIFT       المبادرة العالمية للشفافية المالية 

HIC        دخلالبلدان المرتفعة ال 

IBP         شراكة الموازنة الدولية 

ICT         تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

IFMIS     المتكاملة معلومات اإلدارة المالية أنظمة 

LCR        أميركا الالتينية والبحر الكاريبي 

LDSW     ًبرمجيات مطورة محليا 

LIC         البلدان المنخفضة الدخل 

LMIC      البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا 

MNA      الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

MoF       وزارة المالية 

MTBF    إطار الموازنة المتوسط األجل 

MTEF    إطار اإلنفاق المتوسط األجل 

MTFF    اإلطار المالي المتوسط األجل 

MTPF    إطار األداء المتوسط األجل 

OBD       بيانات الموازنة المفتوحة 

OBI        مؤشر الموازنة المفتوحة 

OBS       مسح الموازنة المفتوحة 

ODF       نسق المستند المفتوح 

OECD     منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

OGP       الشراكة الحكومية المفتوحة 

OLAP     المعالجة التحليلية المباشرة 

OLTP     معالجة المبادالت المباشرة 

OSS       برمجيات مفتوحة المصدر 



viii االختصارات 

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

PDF       نسق المستندات المنقولة 

PEFA    العام والمساءلة المالية اإلنفاق برنامج 

PF         المالية العامة 

PFM      إلدارة المالية العامةا 

PPT       باوربوينت 

PREM   إلدارة اإلقتصاديةشبكة شؤون الحد من الفقر وا 

PRMPS التابع للبنك الدولي إدارة القطاع العام فريق 

RDF      إطار توصيف الموارد 

SAR      منطقة جنوب آسيا 

TS         نظام الخزينة 

UMIC    البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا 

WWW   الشبكة العنكبوتية العالمية 

XLS        وفت إكسل لتخزين بيانات منظمةملف مايكروس 

XML       (2994لغة الترميز القابلة لالمتداد )معيار مفتوح منذ العام 
 

 

 



 

 ix  معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 ملخص تنفيذي

معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحةأنظمة   

 هل تصرح الحكومات عن كيفية صرف األموال؟

 

 

 

أنه ولتحقيق يتفق معظم المناقشين على و لشفافية المالية والبيانات المفتوحة.ازداد النقاش في السنوات األخيرة حول موضوعي ا

بيانات الموازنة على مواقعها اإللكترونية إنما يتعين أن تكون البيانات المصّرح  بنشر الحكومات ال يكفي بأن تقوم شفافية حقيقة

غالبية الحكومات إلى  سعت. وفي هذا السياق، يةنشاطات الحكومات المالعنها مفيدة وأن تعكس للجمهور صورة كاملة عن 

. والسؤال (FMISا بهدف تطوير أنظمة معلومات اإلدارة المالية )يإجراء استثمارات مهمة في مجال بناء القدرات والتكنولوج

عنها؟ هل  الذي يطرح هو التالي: ما هي نسبة الوثائق والمعلومات المصرح عنها الموثوقة؟ ما هو نطاق المعلومات المصرح

 ؟المالية والشفافية الماليمن معلومات موثوقة حول الجوانب األساسية للنظام 

لتقييم وجود،  واإلرشادات أدوات الشفافية المالية قامت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بتطوير مجموعة من

لمعايير الدولية. ا متطابقة معم ما إذا كانت المعلومات بعض وثائق الموازنة الرئيسية المنشورة للعامة وتقيي ىوانتظام، ومحتو

أو على نزاهة قواعد البيانات واألنظمة القائمة  وموثوقية المعلومات المنشورة في المقابل، ال تركز هذه األدوات على مصدر

 التي تستخرج منها الحكومات البيانات. 

 الموازنةيستحسن استخراج بيانات موثوقة،  الحكوميةاإللكترونية  على المواقع المنشورةالمالية العامة معلومات حتى تكون 
.مع معايير البيانات المفتوحة وضمان تطابقهامن منصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية المعتمدة  ذات الصلة

2
 

المالية القائمة نادرة.  موثوقة باالستناد إلى حلول أنظمة معلومات اإلدارةوالمتعلقة بنشر بيانات موازنة مفتوحة  رشاداتاإل

أنظمة معلومات اإلدارة المالية على نشر بيانات الموازنة  تأثير الكتشاف ولى من نوعهااألمحاولة الوتشكل هذه الدراسة 

 االستخدام الفعالحول  رشاداتشفافية الموازنة، وتقديم بعض اإل على صعيدالمحتملة  مجاالت التحسين، وتحديد المفتوحة

 معلومات اإلدارة المالية لنشر بيانات الموازنة المفتوحة. منصات أنظمةل

 :التالية وتناقش هذه الدراسة عدة أسئلة مهمة هي

والمصممة للكشف عن  الخاصة بالمواقع اإللكترونية الحكومية الراهنة لنشراما هي الخصائص الرئيسية لمنصات  .0

 بيانات الموازنة؟

 المفتوحة المنشورة باالستناد إلى أنظمة معلومات اإلدارة المالية؟ هل من دليل على موثوقية بيانات الموازنة .3

هل من ممارسات جيدة تبين الطريقة التي تساهم فيها بيانات الموازنة المفتوحة المنشورة باالستناد إلى أنظمة  .2

 معلومات اإلدارة المالية في تعزيز شفافية الموازنة؟

 " )نسخة واحدة من الحقيقة( في مجال الموازنة؟single version of the truthما الذي يعنيه مصطلح " .4

نشر بيانات موازنة مفتوحة وموثوقة من أنظمة ب الخاصةلتحسين الممارسات  رشاداتهل يمكن تحديد بعض اإل .5

 معلومات اإلدارة المالية؟

 قواعد عديدة مهمة: إلى إطار العمل المفاهيمي المستخدم في الدراسة الراهنةيرتكز 

 تطوير حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية في المناطق كافة؛ مجال يدة من الخبرة فيعقود عد ◄

                                                           
2
الحكومة بشكل خاص إيرادات ونفقات  بيانات الموازنة. وتتضمن كافة القطاع العامإيرادات ونفقات وأصول وخصوم  المالية العامةتغطي معلومات   

إلى التدقيق المنتظم من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات لضمان موثوقية ونزاهة  المعتمدة منصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية. وتخضع العامة

)على شبكة اإلنترنت(   البيانات المفتوحةوأمن العمليات، وفعالية حوكمة تكنولوجيا المعلومات، ووظائف اإلشراف. يمكن للجمهور النفاذ إلى  األنظمة،

 (.قانونية/ بيانات مجانيةي قيود )وفق نسق قابل للتحرير )مقروء آلياً( وإلعادة االستخدام ، ومن دون أ
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أن موثوقية ودقة بيانات موازنة الحكومة تعتمد على قدرات ونزاهة منصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية  إثبات ◄

 ؛القائمة

 المفتوحة؛ الحوكمةوجود معايير صناعة مثبتة لنشر بيانات  ◄

 تحسين شفافية الموازنة، والمساءلة، والمشاركة؛ ومن أجل زايد من قبل المواطنين متالطلب ال ◄

 لتحويل إدارة القطاع العام. على نطاق واسع استخدام شبكة اإلنترنت وتقنيات الوب ◄

زنة وذلك المتعلقة بالموا المعلوماتوموثوقية  ،وتوقيت ،دقة إمكانيات تحسين إلىتهدف هذه الدراسة إلى لفت نظر الحكومات 
على المواقع القائمة من منصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية  المستخرجةن طريق نشر بيانات الموازنة المفتوحة ببساطة ع

 .اإللكترونية الخاصة بالمالية العامة

 المنهجية

اً إخبارياً لتقييم حالة المواقع مؤشر 33مؤشراً رئيسياً و 33أسئلة البحث المذكورة في الدراسة الراهنة، تم تحديد  استناداً إلى

وفي هذا بيانات الموازنة المفتوحة باالستناد إلى أنظمة معلومات اإلدارة المالية.  في ما يتعلق بنشر الحكوميةاإللكترونية 

  (PFمن البيانات من خالل زيارة المواقع اإللكترونية الخاصة بالمالية العامة ) متنوعةتم الحصول على مجموعة السياق، 

واستخدام هذه المؤشرات لجمع األدلة حول استخدام  دولة، 091أو الدوائر المالية( في  وزارات المالية)وتحديداً تلك المتعلقة ب

في نشر بيانات الموازنة العامة. وألغراض الدراسة الراهنة، ركز الفريق فقط  071حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية الـ 

  ية التي تعرض معلومات حول عمليات الموازنة الخاصة بالحكومة. وتم إسناد عالمة لكل مؤشر رئيسي.على المواقع اإللكترون

أربع مجموعات  وفق، قام الباحثون بتصنيف المواقع اإللكترونية 33لمؤشرات الرئيسية الـ لاستناداً إلى العالمات المسندة و

؛ عرض محدودة؛ ج=نسبة نسبة عرض مقبولة؛ ب= عرض عاليةوذلك وفقاً للممارسات الجيدة التي تم رصدها: أ= نسبة 

المسؤولين الحكوميين المعنيين للحصول على  علىالنتائج الرئيسية  لعرض. تم استخدام استمارة استطالع عرض دنياد=نسبة 

رض النتائج من تم عو)من خالل التبادالت عبر البريد اإللكتروني(.  حول مجاالت التحسين المحتملةمصادقتهم وتعليقاتهم 

االستناد إلى مؤشرات شفافية الموازنة ذات بمستوى الدخل و واألنماط المرتكزة على المناطقيةخالل تحليل مقارن لألنماط 

 الصلة.      

 كما قام بتشكيل ،ممارسات جيدة وحلوالً مبتكرة اتبعتالخاصة بالمالية العامة التي  الحكومية حدد الفريق المواقع اإللكترونية

لنشر بيانات  إرشاداتواسع وبنسق سهل االستخدام. كذلك، تم وضع  على نطاقخريطة جغرافية مكانية لمشاركة النتائج المهمة 

لمساعدة الحكومات والممارسين على تحسين مواقعهم وذلك الموازنة المفتوحة استناداً إلى أنظمة معلومات اإلدارة المالية 

 بالبيانات المفتوحة. اإللكترونية وممارساتهم المتعلقة 

 النتائج الرئيسية

حكومة حول العالم، ال يتعدى  091المستخدمة من قبل  071على الرغم من انتشار منصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية الـ 
نظمة بيانات الموازنة المفتوحة باالستناد إلى حلول أ عرضعدد الدول التي تسجل نسبة عالية من الممارسات جيدة في مجال 

 %(.03بلدًا ) 34 ـمعلومات اإلدارة المالية ال

نشر بيانات الموازنة المفتوحة باالستناد على صعيد حكومة  091 الـ أداء معدل سجلي، استناداً إلى المؤشرات العشرين الرئيسية

ونياً )يعرض معلومات موقعاً إلكتر 92يبدو أن حوالى بالتالي، . و033من أصل  45.0 إلى أنظمة معلومات اإلدارة المالية

ما زالت المواقع  همكثفة أو مهمة( يستفيد من أنظمة المعلومات القائمة عند نشر البيانات المتعلقة بالمالية العامة إال أن معظم هذ

 ال تعرض بيانات مفتوحة. 

لمالية العامة المنشورة اات التي تتيح للمجتمع المدني والمواطنين فرصة االطالع على معلوم البلدانبشكل عام، ال يتخطى عدد 

بلداً  41على المواقع اإللكترونية )موازنة المواطن وبوابات الشفافية( من أجل مراقبة الموازنة وتحميل حكوماتهم المسؤولية الـ 

بشكل فعال تستخدم منصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية  في دول عديدة ال يبدو أن منظمات الرقابة الخارجيةو%(. 34)

 لمراقبة نشاطات الحكومة المالية أو نتائج الموازنة. 
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أنظمة  إلى ترتكز بمعظمهامختلفة  نساقبأ ديناميكية والمتوسطة الدخل بنشر بيانات موازنة المرتفعة البلدانتقوم الحكومات في 

شكل خاص من خالل الوثائق بوذلك المنخفضة الدخل إلى نشر بيانات موازنة ثابتة  البلدانمركزية في حين يميل عدد كبير من 

 (ECAالمعروضة على المواقع اإلكترونية الخاصة بالمالية العامة. وعلى صعيد المناطق، يبدو أن أوروبا وآسيا الوسطى )

( تسجل أداًء EAP(، وشرق آسيا والمحيط الهادئ )SAR(، ومنطقة جنوب آسيا )LCRوأميركا الالتينية والبحر الكاريبي )

( MNAقواعد البيانات، في حين تميل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ) منض تقارير الموازنة أفضل على صعيد عر

. إشارة إلى أن عدداً كبيراً من الحكومات في PDF( إلى نشر تقارير موازنة ثابتة من خالل ملفات الـ AFRومنطقة إفريقيا )

 تعلقة بالمالية العامة. نشر البيانات الململك مواقع إلكترونية تمنطقة إفريقيا ال 

إذا كانت نتائج الدراسة مطابقة للمالحظات الرئيسية من مؤشرات الشفافية المالية األخرى، تمت مقارنة توزيع وللتحقق مما 

بأدوات الشفافية المالية مثل  (OBDوبيانات الموازنة المفتوحة ) (FMIS) ألنظمة معلومات اإلدارة المالية العالمات التقديرية

وترتيب األمم المتحدة ألداء تطور ( OBI(، ومؤشر الموازنة المفتوحة )PEFAالعام والمساءلة المالية ) اإلنفاقنامج بر

الحكومات اإللكترونية. وتبيّن أن األنماط متشابهة إلى حد كبير وأن العالمات التقديرية ألنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات 

 . العالمات التقديرية لمؤشر الموازنة المفتوحةفاق العام والمساءلة المالية وبرنامج اإلن ع مؤشراتالموازنة المفتوحة متناسقة م

بلداً )من المناطق كافة وعلى مستويات الدخل كافة(  25حالة من مواقع إلكترونية حكومية مختلفة في  033حدد الباحثون 

نشر بيانات الموازنة المفتوحة باالستناد إلى أنظمة  منة مختلف مجاالتالممارسات الجيدة في  ضلتسليط الضوء على بع

 معلومات اإلدارة المالية.

 رشاداتاإل

بالدراسة الراهنة، والدروس المكتسبة من حاالت الممارسات الجيدة، والخبرة في مجال تطوير  المالحظات المرتبطةاستناداً إلى 

لموازنة المفتوحة، قام الفريق بتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبوابات بيانات ا

المسؤولون الحكوميون، والمواطنون، ومجموعات المجتمع المدني، ووكاالت اإلشراف في تحسين الممارسات الحكومية  يتبعهال

 .  المتعلقة بنشر بيانات الموازنة المفتوحة من خالل منصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية

 توفر معلومات شاملة حول الموازنة في الوقت المناسب  ◄

معلومات منتظمة حول خطط الموازنة ونتائج  لتوفيرخاصة بالمالية العامة  حكومية مواقع إلكترونية تشكيليتعين 

ك التنفيذ في الوقت المناسب. وثمة عنصران أساسيان وهما شمولية معلومات المالية العامة المنشورة )بما في ذل

الخارجة عن نطاق الموازنة باإلضافة إلى األصول والخصوم العرضية(، وعرض  الماليةوشبه  الماليةالعمليات 

 أداء تنفيذ الموازنة من خالل بيانات تسلسلية. 

 أنظمة المعلومات القائمة حول الكشف عن تفاصيل ◄

 ألنظمة المعلومات الرئيسيةلميزات الخاصة بالمالية العامة ا الحكومية يتعين أن تعرض المواقع اإللكترونية

عن سياسات أمن المعلومات  ويكشف استخدام معايير قابلية التشغيل البيني والتوقيع الرقمي القائمة ما يعزز

ذات  (ICTبناء الثقة في أنظمة المعلومات القائمة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )بهدف وحماية البيانات 

 الصلة.

 محددة من قبل المستخدم)الديناميكية(  م وإبالغقدرات استعال توفر ◄

لبيانات المتعددة ل تفاعلي تحليلإجراء الخاصة بالمالية العامة إمكانية  الحكومية المواقع اإللكترونيةيتعين أن تتيح 

 يتعين ضمان دقة البيانات التاريخية.كما ، استعالم وإبالغ سهلة االستخدام ومرنةخيارات  وأن توفراألبعاد 

 نشر بيانات موازنة مفتوحة وموثوقة ومترابطة ◄

قابل للتحرير( باالستناد إلى أنظمة نسق ، على الشبكة، اً غالباً ما يتطلب نشر بيانات الموازنة المفتوحة )مجان

معلومات اإلدارة المالية أو حلول مستودعات البيانات تغييراً في ثقافة المنظمات. ويمكن للحكومات االستفادة من 
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شادات المختلفة المتعلقة بنشر "البيانات المفتوحة ذات الصلة" الستمثال المنافع. كذلك، من شأن استخدام اإلر

 تعزيز المعلومات العامة.  يساهم فيالمفتوحة أن  الموازنةبيانات 

 توثيق مصادر بيانات المالية العامة ◄

ارير المنشورة أحد المؤشرات الرئيسية التق في الخاص بهزمني ال الطابعتاريخ/ اليشكل إدراج إسم النظام و

ونزاهة أنظمة المعلومات القائمة. ويتعين اتخاذ التدابير االحترازية الالزمة لحماية البيانات من تعديلها  لموثوقية

وأمن ، كما يتعين اعتماد آليات إشراف لضمان موثوقية ونزاهة األنظمة، بشكل غير شرعي أو النفاذ إليها

 ووظائف اإلشراف.     ،ة حوكمة تكنولوجيا المعلوماتوفعاليالعمليات، 

 تحسين جودة العرض ◄

، التغذية الراجعةالمستخدم الرسومية، وآليات  اتالبيانات التصويرية التفاعلية، وواجه خيارات كل من  ساهمي

ة العامة المتقدمة، وأدوات االبتكار )خرائط تفاعلية تعرض معلومات خاصة بالمالي اإلبالغ/ البحثوخيارات 

إلى بيانات المالية العامة من خالل تطبيقات الهواتف، وتوفير تحديثات  النفاذنطاق اتساع فيها(، و يمكن البحث

 في تعزيز جودة العرض في المواقع اإللكترونية الخاصة بالمالية العامة.  ،يومية لمؤشرات األداء الرئيسية

 وحةتعزيز االستخدام الفعال لبيانات الموازنة المفت ◄

 اً أساسي اً ، وغيرها من النشاطات المالية أمرونفقاتهاحول إيرادات الموازنة،  مفيدةيعتبر نشر بيانات مفتوحة و

صرف المال العام. وتشكل موازنة المواطن أداة مهمة لتحقيق  كيفيةبالنسبة ألي حكومة حتى تتمكن من شرح 

لألفراد في  التي تتيحوحة لدعم عملية الموازنة التشاركية ذلك. كذلك، يمكن استخدام بوابات بيانات الموازنة المفت

بشأن األولويات في موازنة الحكومة ومراقبة التنفيذ. ويتعين  اتخاذ القرارات المشاركة فيمكان أو مجتمع ما 

 علىن يالمواطن من قبلنتائج الموازنة التشاركية، أو التركيز على النوع االجتماعي، أو مراقبة النفقات  عرض

من منصات  االستفادةالمواقع اإللكترونية الخاصة بالمالية العامة. في النهاية، يتعين على وكاالت اإلشراف 

وتقييم  لتعزيز فعالية المراقبةالخاصة بالمالية العامة ومن األنظمة القائمة قدر اإلمكان  المواقع اإللكترونية

 نشاطات الحكومة المالية. 

 االستنتاجات

إلى بيانات موازنة  تتيح النفاذمن الدول فقط ين يتم صرف األموال؟ تظهر الدراسة أن مجموعة صغيرة أ لنا ضحيتإذاً هل 

تعرض حكومات عديدة معلومات مهمة على وفي الواقع، باالستناد إلى أنظمة معلومات اإلدارة المالية.  وموثوقة مفتوحة

يعطي محتوى هذه المعلومات )ليس دائماً( إجابة مناسبة على سؤال "أين مواقعها اإللكترونية الخاصة بالمالية العامة، ولكن هل 

هو أنه عندما يتعلق األمر بالمواقع اإللكترونية الحكومية الخاصة  ما نستنتجه من الدراسة الراهنةيتم صرف األموال؟". بالتالي، 

إلى بذل جهود إضافية من  عديدة حكوماتحتاج ق، توفي هذا السيا. تبحث عنهما تراه هو )ليس دائماً( ما بالمالية العامة، فإن 

لى إأجل تعزيز موثوقية بيانات الموازنة التي تكشف عنها. ومع تزايد طلب المواطنين والمجتمع المدني على تمكينهم من النفاذ 

 غوطات الديمقراطية.ه الضالبيانات المفتوحة المتعلقة بالنشاطات المالية كافة، تحاول الحكومات حول العالم االستجابة لهذ

تظهر الحاالت المختارة أنه، وحتى في الظروف الصعبة، يمكن تطوير حلول مبتكرة سريعًا لتعزيز شفافية الموازنة، من خالل 
 استثمار بسيط، في حال توافر اإلرادة السياسية وااللتزام من قبل الحكومة.

في ما يتعلق بنشر بيانات الموازنة حول  اتحالة ممارسات الحكومرة شاملة عن من المتوقع أن تقدم نتائج الدراسة الراهنة نظ

فية والمساءلة اتحسين منصات نشر البيانات الخاصة بالمالية العامة لدعم الشفحول على إجراء مناقشات  أن تشجعالعالم، و

عن  أن تكشفلمستقبلية والمشاركة من خالل الكشف عن معلومات موثوقة حول النشاطات المالية كافة. ومن شأن األبحاث ا

 آراءواالطالع بشكل أكبر على  حول النشاطات المالية األخرى وعرض بيانات إضافية جمعجوانب مهمة مماثلة مثل 

 المستخدمين.
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 المقدمة .1  الفصل

 

 

 

 (PFMاإلدارة المالية العامة ) أنظمةإصالحات  على صعيد تطبيقالحكومات المنتشرة حول العالم مستويات مختلفة  تسجل

هادفة إلى تحسين استراتيجية تخصيص الموارد )لتشجيع النمو ومكافحة الفقر(، والفعالية التشغيلية )للحد من الهدر والتوفيق ال

بين الدخل واإلنفاق(، والنظام المالي )لتحسين مصداقية الموازنة(. وفي هذا السياق، بادرت غالبية هذه الحكومات إلى إجراء 

 .أنظمة معلومات اإلدارة الماليةاء القدرات والتكنولوجيا بهدف تطوير استثمارات كبيرة في مجال بن

أصبح استخدام أنظمة معلومات اإلدارة المالية في العقد الماضي جزءاً أساسياً من إجراءات تعزيز شفافية الموازنة إذ يساهم 

علومات اإلدارة المالية في تعزيز الشفافية الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمالية العامة للمواطنين من خالل منصات أنظمة م

وذلك شرط أن تكون بيانات الموازنة المنشورة دقيقة، وقابلة للنفاذ بسهولة، ومفيدة. وبدورها، تساهم الشفافية المالية في تعزيز 

لى الشفافية لفترات الثقة في الحكومة في حال فسر الجمهور أهداف نشر بيانات الموازنة المفتوحة بشكل إيجابي وتم الحفاظ ع

طويلة. في المقابل، ما زال يشكل تصميم حلول أنظمة معلومات إدارة مالية تهدف إلى رصد النشاطات المالية كافة ونشر بيانات 

الموازنة المفتوحة وقياس آثار أنظمة معلومات اإلدارة المالية على شفافية الموازنة أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها 

 .  الحكومات

ما من إطار عمل متفق عليه على نطاق واسع لتقييم جودة المنشورات على المواقع اإللكترونية أو أداء أنظمة المعلومات 

المستخدمة كأساس لتسجيل بيانات الموازنة المفتوحة وعرضها. وتقوم دراسات تشخيص اإلدارة المالية العامة
3
األساسية عادةً  

القطاعات وضمنها، وتقييم تساوي وكفاءة وفعالية تلك التخصيصات في سياق إطار  بتحليل تخصيص موارد الحكومة في

االقتصاد الكلي في البالد وأولويات القطاع.  ولكن تجدر اإلشارة إلى أن المؤشرات المحددة لعمليات التقييم هذه غير مالئمة 

 للتحقق من هذه الجوانب مثل مصدر وموثوقية المعلومات. 

 الموازنةيستحسن استخراج بيانات موثوقة،  الحكوميةعلى المواقع اإللكترونية  المنشورةالمالية العامة ت معلوماحتى تكون 
 .مع معايير البيانات المفتوحة وضمان تطابقهامن منصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية المعتمدة  ذات الصلة

درة على توفير بيانات مفيدة عن الموازنة، إال أنه من غير في حين أن معظم الحكومات تملك أنظمة معلومات إدارة مالية قا

الواضح إلى أي مدى يتم نشر بيانات الموازنة على مواقع إلكترونية مخصصة مع روابط ديناميكية بأنظمة موثوقة للكشف عن 

من نطاق، وشمولية، وجودة  البيانات بدقة وفي الوقت المناسب وبنسق سهل الفهم ومقروء آلياً. كذلك، تجدر اإلشارة إلى أن كالً 

واسعة النطاق لتحسين موثوقية  إرشاداتالبيانات المتعلقة بالمالية العامة يختلف إلى حد كبير وإلى أنه يبدو أنه لم يتم تحديد 

ى بيانات الموازنة وقابلية استخدامها مجدداً. تهدف الدراسة الراهنة إلى تسليط الضوء على هذه المجاالت غير المعروفة عل

نطاق واسع، ونشر النتائج مع توفير خريطة جغرافية مكانية للنتائج، والتحقق من تأثير أنظمة معلومات اإلدارة المالية على نشر 

البيانات المفتوحة. وعلى الرغم من أنه من المتعارف عليه أن استخدام بيانات الموازنة المفتوحة يمكن أن يساهم في تعزيز 

(، إال أن هذه الجوانب ال تدخل ضمن 0.0انظر الرسم افحة الفساد، وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة )المساءلة والشفافية، ومك

 إطار الدراسة الراهنة.   

 يعالج هذا التمرين أسئلة مختلفة:

والمصممة للكشف عن بيانات  الخاصة بالمواقع اإللكترونية الحكومية الراهنة لنشراما هي الخصائص الرئيسية لمنصات .0

 لموازنة؟ا

 هل من دليل على موثوقية بيانات الموازنة المفتوحة المنشورة باالستناد إلى أنظمة معلومات اإلدارة المالية؟ .3

هل من ممارسات جيدة تبين الطريقة التي تساهم فيها بيانات الموازنة المفتوحة المنشورة باالستناد إلى أنظمة  .2

 وازنة؟معلومات اإلدارة المالية في تعزيز شفافية الم

                                                           
3
 (.PEFA) اإلنفاق العام والمساءلة المالية برنامجييمات ؛ تقمراجعات النفقات العامة  
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 " )نسخة واحدة من الحقيقة( في مجال الموازنة؟single version of the truthما الذي يعنيه مصطلح " .4

نشر بيانات موازنة مفتوحة وموثوقة من أنظمة ب الخاصةهل يمكن تحديد بعض اإلرشادات لتحسين الممارسات  .5

 معلومات اإلدارة المالية؟

 ن أنظمة معلومات اإلدارة الماليةمفتوحة وموثوقة مموازنة نشر بيانات آلثار المحتملة لا : 1 1الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بيانات البنك الدولي: المصدر

 = أنظمة معلومات اإلدارة الماليةFMIS  مالحظة:

 

أهدافها، والتعريفات المستخدمة، باإلضافة إلى تقسم الدراسة الراهنة إلى ستة فصول. يغطي الفصل األول سبب الدراسة و

موجز عن معايير ومؤشرات شفافية الموازنة ذات الصلة. ويشرح الفصل الثاني المنهجية المعتمدة للتعريف بالجوانب األساسية 

الممارسات  للكشف عن بيانات الموازنة المفتوحة باإلضافة إلى نظام إسناد العالمات التقديرية البسيط المستخدم لتصنيف

الحكومية الراهنة الخاصة بنشر بيانات مفتوحة عن الموازنة إستناداً إلى أنظمة معلومات اإلدارة المالية. ويعرض الفصل الثالث 

دولة كما يصف األنماط العامة الظاهرة لدى نشر بيانات الموازنة.  يركز الفصل الرابع على  294البيانات التي تم جمعها من 

الجيدة المعتمدة لنشر بيانات موثوقة ومفيدة عن الموازنة من خالل أنظمة معلومات اإلدارة المالية كما  بعض الممارسات

المقترحة إلجراء التحسينات المحتملة في ما  رشاداتيعرض خريطة جغرافية مكانية للنتائج. أما الفصل الخامس فيعرض اإل

زنة المفتوحة من خالل منصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية. وفي يتعلق بالممارسات الحكومية الخاصة بنشر بيانات الموا

النهاية، يوجز الفصل السادس النتائج الرئيسية كما يعرض االستنتاجات التي تم التوصل إليها في إطار الدراسة الراهنة. وتشدد 

أسماء مقدمي التعليقات على الدراسة. ج على المعلومات الواردة في الدراسة في حين يعرض الملحق د قائمة ب -ب -المالحق أ

 وفي نهاية الدراسة، تم عرض قائمة بالمصادر ومراجع البيانات المفتوحة.

 التعريفات

بشكل  عام على أنها مجموعة من الحلول األوتوماتيكية التي تتيح   (FMIS)يمكن تعريف أنظمة معلومات اإلدارة المالية

أنظمة معلومات اإلدارة المالية الحديثة الحكومات على االمتثال إلى  منصات تساعد. نةللحكومات تخطيط وتنفيذ ومراقبة المواز

 الالمركزية من خالل حلول  مركزية قائمة على شبكة اإلنترنتالموازنة ومساندة عمليات  اإلبالغومعايير  القوانين المالية

علومات اإلدارة المالية في تسهيل الكشف عن كذلك، تساهم منصات أنظمة موحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 2.2الرسم المعلومات المتعلقة بالمالية العامة للمواطنين من أجل تعزيز شفافية الموازنة، ومساءلة الحكومة، والمشاركة. ويبين 

  وظائف أنظمة معلومات اإلدارة المالية األساسية وترابطها.

 

 

 

 نطاق الدراسة

         FMIS        >>>        المفتوحة الموازنة بيانات الموازنة شفافية      <<<        الحكومة يف الثقة           <<<          

     تحسينات محتملة في شفافية

الموازنة من خالل نشر بيانات 

 متعلقة بالمالية العامة تكون:
موثوقة 
في الوقت المناسب 
دقيقة 
مفيدة 

 

    نشر بيانات مفتوحة عن

الموازنة من خالل أنظمة معلومات 

  اإلدارة المالية 
على الشبكة 
 بنسق قابل للتحرير/ قابل إلعادة

 تخدام االس
قابلة للبحث 
 ًمجانية/ مفتوحة قانونيا 
 

        أنظمة معلومات

                 اإلدارة المالية:
 تسجيل عمليات اإلنفاق

 والدخل يومياً 

بناء الثقة في النشاطات المالية الحكومية من  

 خالل:
دعم الشفافية 
إظهار نتائج هادفة 

نشر بيانات الموازنة المفتوحة من أنظمة 

 علومات اإلدارة المالية المعتمدة.م

FMIS 
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 دارة المالية العامة األرر اإلوظائف والواجهات البينية األساسية ألنظمة معلومات اإلدارة المالية مع أنظمة ال : 1 .2الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بيانات البنك الدولي.المصدر

مكملة  األساسية  (T( وتنفيذ الخزينة/ الموازنة )Bأنظمة إعداد الموازنة )بأنها تشمل  (F: ألغراض التقرير الراهن، تم تعريف أنظمة معلومات اإلدارة المالية )مالحظة

وتم استخدام األسهم لإلشارة إلى الروابط بين الوحدات األساسية )باللون األزرق(، والواجهات البينية مع األنظمة األخرى  . ( في بعض الحاالتOبوحدات أخرى )

 ر السياسة والمراجعة )باللون األحمر(. وتم شرح وظائف أنظمة معلومات اإلدارة المالية األساسية ومساهماتها في ممارسات)باللون الرمادي( والروابط مع عمليات تطوي
 . 2222اإلدارة المالية العامة بشكل اوسع في الدراسة التي أعدها دينير، وواتكنز، ودوروتنسكي في العام  

 

التوريد اإللكتروني، وجدول ظمة معلومات اإلدارة المالية العامة األخرى )متى اشتركت أنظمة معلومات اإلدارة المالية وأن

مثالً( في مستودع البيانات المركزي نفسه لتسجيل جميع المبادالت المالية اليومية واإلبالغ عنها،  الرواتب، وإدارة الديون

لى اإلنترنت، يُشار إليها بأنظمة معلومات اإلدارة وتقديم نتائج موحّدة وموثوقة لدعم اتّخاذ القرارات ومراقبة األداء والنشر ع

. إن حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية المتكاملة نادرة من الناحية العملية وبالتالي ال يجب (IFMIS)المالية "المتكاملة" 

 ية. استخدامها كبديل  لوظائف أنظمة معلومات اإلدارة المالية األساسية لتجنّب التوقّعات غير الواقع

معالجة تجمع حلول الجيل التالي من أنظمة معلومات اإلدارة المالية المتكاملة األنظمة التشغيلية لإلدارة المالية العامة من أجل 
( المتعددة األبعاد لتعزيز التنبؤ، OLAP) للمعالجة التحليلية المباشرة( وقدرات مستودع البيانات OLTP)المبادالت المباشرة

كذلك، تتيح حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية المتكاملة (. 0.2انظر الرسم بة األداء، ودعم القرارات )والتخطيط، ومراق

والمبتكرة تحليالً أكثر تفصيالً من خالل توفير خيارات استعالم ديناميكية لعدد كبير من المستخدمين على الصعيدين الداخلي 

منظمات غير الحكومية، والشركات(، وهي تدعم نشر بيانات الموازنة )المؤسسات العامة( والخارجي )المواطنون، وال

 المفتوحة. 
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  OLAPو OLTPالعناصر األساسية لحلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية المتكاملة التي تجمع بين  : 1 3الرسم 
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 بيانات البنك الدولي.المصدر: 
= التنقيب في DM= ذكاء األعمال؛ BI= استرراج وتحويل وتحميل؛ ETL= المعالجة التحليلة المباشرة؛ OLAP= معالجة المبادالت المباشرة؛ OLTP مالحظة:

 = منظمة غير حكومية.NGO= مستودع البيانات؛ DWية العامة؛ = اإلدارة المالPFM= أنظمة معلومات اإلدارة المالية؛ FMISالبيانات؛ 

 
 

على أنها بيانات موازنة الحكومة المتاحة للجمهور )على شبكة  بيانات الموازنة المفتوحة تم تعريفألغراض الدراسة الراهنة، 

ألي قيود )مجانية/ مفتوحة  اإلنترنت( بنسق قابل للتحرير )مقروء آلياً( وقابل إلعادة االستخدام، وذلك من دون الخضوع

قانونياً(. ويتعين األخذ في االعتبار متطلبات الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية أو المصنفة لدى عرض بيانات الموازنة 

 المفتوحة. 

سبيل بيانات الموازنة باإلضافة إلى عناصر أخرى من نشاطات الحكومة المالية )على   (PF) معلومات المالية العامةتتضمن 

المثال، األموال خارجة عن الميزانية، والنفقات الضريبية، والنشاطات شبه المالية، واألصول الثابتة، والخصوم العرضية(. تم 

 .بيانات الموازنةتصميم الدراسة الراهنة فقط من أجل الحصول على دليل على الكشف عن 

فيدة المتعلقة باإلنجازات والسياسة المالية للجمهور. كذلك، تعني على أنها توفر المعلومات الم(  FT) الشفافية الماليةتعّرف 

الكشف عن بيانات الموازنة المتعلقة بإيرادات الحكومة، وتخصيصاتها، ونفقاتها )وبشكل مثالي للقطاع العام  الشفافية المالية

 بكامله(.

ومة الراهنة في ما يتعلق بتطبيق قراراتها على أنها تقييم الجمهور بشكل عام لمسؤوليات الحك الثقة في الحكومةتعّرف 

السياسية، والقوانين، واألنظمة استناداً إلى األداء السابق والرؤية المتعلقة بكيفية تصرف الحكومة ومؤسساتها في المستقبل 

 (.0.0المربع )
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  الثقة في الحكومة : 1.1المربع 

مواطنين بأن يبرز كل من الحكومة والموظفين الرسميين تجاوباً الثقة في الحكومة مفهوم متعدد الجوانب يقصد به توقع ال

في العمل بصدق وكفاءة "حتى في غياب الرقابة المستمرة"
أ

. وتطرقت الدراسات األخيرة إلى مراقبة مستويات الثقة في 

م يتم إنجاز أعمال الحكومة عن كثب محذرة بأنه ثمة احتمال بتراجع الثقة في الحكومة على المدى الطويل. في المقابل، ل

 كثيرة لفهم وقياس محفزات الثقة في المؤسسات العامة. 

، ففي حين أن مفهوم الثقة في الحكومة واضح جداً إال أنه ثمة Maning et al (3303)كما أشير إليه في ورقة عمل  

مكن استخدامها للكشف عن هذه بعض المشاكل األساسية في التعريفات واألسئلة ذات الصلة المتعلقة بقدرة المقاييس التي ي

على نحو متبادل أو على األقل بمعان  األداء، والثقة، والشرعية، وجدير بالثقةالثقة. وغالباً ما يتم استخدام مصطلحات مثل 

محصورة بظرف محدد. غالباً ما تكون مقاييس الثقة في الحكومة الناشئة عن الدراسات غير واضحة من حيث وحدة 

الشيء الموثوق به؟( وما إذا كان المستجيبون يفهمون الثقة أو األمانة بالطريقة نفسها التي يفهمها التحليل )ما هو 

األشخاص الذين يجرون المقابالت. واالفتراض المذكور في ورقة العمل هو أن اآلراء المتعلقة بأداء الحكومة مستندة إلى 

لمؤسسات الحكومية جديرة بالثقة تستند إلى تقديرات مستقبلية؛ وأن التقييمات السابقة؛ وأن اآلراء المتعلقة بما إذا كانت ا

مقارنة بمعايير عامة  –اآلراء المتعلقة بمنح الثقة والشرعية تستند إلى هذين الرأيين وهي تجري تقييماً حالياً للحكومة 

 وخاصة على التوالي.

لحكومة الراهنة الخاصة بالكشف عن معلومات المالية مع األخذ في االعتبار هذه التعريفات، تقيم هذه الدراسة ممارسات ا

العامة على المواقع اإللكترونية من أجل تعزيز شفافية الموازنة والمساءلة. وتم تحليل استخدام حلول أنظمة معلومات 

ة، كما تم اإلدارة المالية لنشر بيانات موازنة مفتوحة وموثوقة من وجهات نظر مختلفة استناداً إلى المؤشرات ذات الصل

جمع دليل أساسي حول الروابط بين البيانات المنشورة وأنظمة المعلومات القائمة باإلضافة إلى المنصات المصممة لتعزيز 

 شفافية الموازنة. 

ال تفترض الدراسة الراهنة أن ألنظمة معلومات اإلدارة المالية تأثير مباشر على الثقة في الحكومة. وفي الواقع، يعنى 

المطروح بأنه في حال تمكنت الحكومات من تلبية المتطلبات الدنيا المتعلقة بنشر بيانات موازنة مفتوحة  االفتراض

وموثوقة ودقيقة ومفيدة من خالل أنظمة معلومات اإلدارة المالية، وتعزيز مشاركة المواطنين، قد تتمكن من تعزيز 

 في النشاطات المالية الحكومية. المساءلة وشفافية الموازنة، وبالتالي تساهم في بناء الثقة

 .414، ص. 2222مذكور في كتاب مانينغ، وشيفير، وغيريرو،  ، 2992 ميلر ولستوغ، أ

 

هو عبارة عن شبكة من العناصر المختلفة التي تتفاعل  – نظاماً معقداً  المتكامل يمكن اعتبار نظام معلومات اإلدارة المالية

فهو الطريقة التي تنبثق من خاللها األنظمة واألنماط المعقدة من تفاعالت عديدة  االنبثاق الخطياً لينبثق عنها نمط معين. أما

. تتصف أنظمة المعلومات هذه "بالتعقيد المنظم"، أما التحدي األساسي فهو إدراج عدد محدود من وظائف اإلدارة بسيطة نسبياً 

ع اإللكترونية وتدعم األنظمة الالمركزية كلها على الصعيد في منصة مركزية مرتكزة على المواقالمالية العامة المتداخلة 

 وتقدم أدوات مبتكرة لدعم القرارات، ومراقبة األداء، والنشر على المواقع اإللكترونية. الوطني 

هو مقاربة لتصميم وتطوير ونشر البرمجيات بشكل حر ما يتيح النفاذ العملي إلى الشفرة المصدرية. وفي  المصدر المفتوح

إلى التحسينات المدخلة إلى  االبتكاراتاق تطوير/ تحديث أنظمة معلومات اإلدارة المالية والحلول المفتوحة المصدر، تشير سي

إلى تغيير طريقة القيام باألعمال. إشارة إلى أن عدداً كبيراً من المواقع  االختراعاتطرق القيام باألعمال، في حين تشير 

التي يمكن استخدامها كاتالوغات البيانات المفتوحة و بيانات مفتوحة/ترخيص المحتوىمج اإللكترونية الحكومية يعرض برا

لنشر البيانات المفتوحة والمعرفة. 
4
   

                                                           
مشاركة واستخدام  المشاع اإلبداعيوتتيح تراخيص   ."االنفتاح" في ما يتعلق بالبيانات والمحتوىبـ " مبادئ تعرف تعريف مصطلح "مفتوحةيحدد  4

قائمة شاملة بكاتالوغات البيانات كاتالوغات البيانات ونية الخاصة باالبتكار والمعرفة من خالل األدوات القانونية الحرة. وتعرض المواقع اإللكتر

 المفتوحة في العالم.



 المقدمة  6

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 أدوات شفافية الموازنة: لمحة عامة

ارك عدد من في السنوات األخيرة، بدأت مسألة البيانات المفتوحة تكتسب زخماً كبيراً على الصعيد العالمي. وفي هذا السياق، يش

الدول والمنظمات في مناقشات تتطرق إلى التحديات المطروحة المتمثلة بجمع ونشر معلومات موثوقة حول عمليات الموازنة، 

خارجة عن الميزانية، والنشاطات شبه الماليةواألموال ال
5
أحد أكبر  (IBPوتعتبر شراكة الموازنة الدولية ) في الوقت المناسب. 

 بهذه المناقشات. المنتديات المعنية 

وذلك من خالل المشاركة في العملية ودعمها بالتعاون مع  البيانات المفتوحةفي مناقشة مسألة  فعاالً اتبع البنك الدولي أسلوباً 

، أتاح البنك الدولي إمكانية تنزيل بيانات التطوير مجاناً 3303شركاء تطوير آخرين. وفي شهر نيسان/ أبريل من العام 
6

. وتم 

التحالف التكنولوجي التنموي المفتوح تشكيل
7
)المعروف أيضاً بمنصة معرفة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( لتعزيز  

استخدام مثالً عن طريق المساءلة وتحسين جودة وتقديم الخدمات العامة من خالل إشراك المواطنين عن طريق التكنولوجيا )

 اإلعالم االجتماعي(.ئل ووسا، والخرائط التفاعلية، والمحمولةالهواتف 

شبكة  بالنسبة إلى في غاية األهميةشفافية الموازنة مسألة ب وبكل خاصتشكل المناقشات المتعلقة ببيانات الحكومة المفتوحة 

. ويشكل المجتمع ( الخاصة بفريق إدارة القطاع العام التابع للبنك الدوليPREMشؤون الحد من الفقر واإلدارة اإلقتصادية )

(، وهي مبادرة تعزز شفافية GIFT) المبادرة العالمية للشفافية الماليةإحدى المؤسسات المالية الدولية الرائدة في  الدولي

الموازنة ومشاركة العامة والمساءلة على الصعيد العالمي.
8
 

ل عليها من قواعد الحكومة المفصلة التي تم الحصو نفقاتلتحويل بيانات  BOOST وطور البنك الدولي أداة مفيدة أخرى هي 

( ليتم تحليلها بشكل مفصل من خالل  XLSبيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية إلى مجموعة بيانات سهلة الفهم )بنسق 

مع معلومات حول المؤسسات العامة، وتسليم  البيانات المتعلقة بالنفقاتلتخطيط الجغرافي. يمكن دمج لجداول محورية وأدوات 

 تحليل النفقات بشكل جيد. عملية تسهيلالخدمات، واألسر ل

يمكن توزيع هذه األدوات في ولمحة عامة(.  "ج"الملحق من أدوات الشفافية المالية في العقد األخير )يقدم  مجموعةتم تطوير  

 (.0.0الجدول وظائفها )بحسب  ثالث فئات

وازنة الرئيسية المنشورة للعامة باإلضافة إلى تم تصميم معظم هذه األدوات لتقييم وجود، وانتظام، ومحتوى بعض وثائق الم

آليات نفاذ الجمهور إليها. في المقابل، ال تقوم هذه األدوات بالتحقق من مصدر وموثوقية وجودة وجهوزية المعلومات المتعلقة 

 ثغرة كبيرة.  –بالمالية العامة التي تنشرها الحكومات على المواقع اإللكترونية 

ثل بالصعوبة في المقارنة بين بيانات الموازنة المفتوحة التي تنشرها الحكومات بأنساق مختلفة. وفي شهر وثمة تحد مهم آخر يتم

22229شراكة الموازنة الدولية مسح الموازنة المفتوحة ، نشرت 2222شباط/ فبراير من العام 
الذي أظهر أن معظم  

 وازناتها الوطنية.الحكومات ال تطبق معايير الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بم

  

                                                           
 

5
  http://www.data.gov/opendatasites 

 
6
 http://data.worldbank.orgبوابة البيانات المفتوحة للبنك الدولي:  
7
ا مجموعة البنك الدولي ووحدة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهي التحالف التكنولوجي التنموي المفتوح عبارة عن مبادرة مشتركة أطلقته  

 تحظى بدعم مناطق/ شبكات المصارف األخرى.
8
يتضمن الموقع اإللكتروني الخاص بالشفافية المالية والتابع لصندوق النقد الدولي روابط ذات صلة:   

http://www.imf.org/external/np/fad/trans 
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 1  المقدمة

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 

 عن أدوات الشفافية المالية لرصم:  1  1.الجدول

التحديث 

 األخير

تاريخ 

 اإلطالق
 رقم أدوات الشفافية المالية عدد البلدان

  أ. المؤشرات واالستطالعات   

 1 (OBIالمفتوحة ) مؤشر الموازنة 100 2006 2012

 2 تقييم اإلدارة المالية العامة لبرنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية  (15)عام:  030 3335 -

 2 تقارير مراقبة المعايير والمدونات حول الشفافية المالية التابعة لصندوق النقد الدولي 93 0999 -

 4 مؤشر النزاهة العالمي 119 3334 -

 5 مؤشر حق الحصول على المعلومات 93 3300 2011

 1 تصنيفات واستطالعات الحكومة اإللكترونية التابعة لألمم المتحدة 193 3332 2012

  ب. المعايير والمبادئ   

 7 نظام الممارسات الجيدة بشأن شفافية المالية العامة )صندوق النقد الدولي( غ 0991 2007

 1 تعاون االقتصادي والتنمية حول شفافية الموازنةالممارسات الجيدة لمنظمة ال غ 3333 -

  ج. مبادرات الشفافية المالية   

 9 (GIFTالمبادرة العالمية للشفافية المالية ) غ 3300 -

- 3300 55  +(5)  03 (OGPالشراكة الحكومية المفتوحة ) 

 بيانات البنك الدولي.المصدر: 

 النقد صندوق=  IMF العامة؛ المالية اإلدارة=  PFM المالية؛ والمساءلة العام اإلنفاق برنامج=  PEFA. 3302 يوحزيران/يون في المسترجعة البيانات :مالحظة

 غير مطبق=  غ ؛متوفر غير=  - والتنمية؛ االقتصادي التعاون منظمة=  OECD المالية؛ الشفافية=  FT الدولي؛

 
توى بعض وثائق الموازنة الرئيسية المنشورة للعامة باإلضافة إلى تم تصميم معظم هذه األدوات لتقييم وجود، وانتظام، ومح

آليات نفاذ الجمهور إليها. في المقابل، ال تقوم هذه األدوات بالتحقق من مصدر وموثوقية وجودة وجهوزية المعلومات المتعلقة 

 ثغرة كبيرة.  –بالمالية العامة التي تنشرها الحكومات على المواقع اإللكترونية 

ة تحد مهم آخر يتمثل بالصعوبة في المقارنة بين بيانات الموازنة المفتوحة التي تنشرها الحكومات بأنساق مختلفة. وفي شهر وثم

222210شراكة الموازنة الدولية مسح الموازنة المفتوحة ، نشرت 2222شباط/ فبراير من العام 
الذي أظهر أن معظم  

 لة في ما يتعلق بموازناتها الوطنية.الحكومات ال تطبق معايير الشفافية والمساء

حزيران/ يونيو من العام  24من قبل قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني في  ميثاق البيانات المفتوحةشكل التوقيع على 

دول خطوة أساسية في تعزيز الشفافية واالبتكار والمساءلة. ويحدد الميثاق خمسة مبادئ استراتيجية صادق عليها قادة ال 2224

الثماني كافة: مبدأ ينص على قيام الحكومة بنشر البيانات تلقائياً وبشكل مفتوح إلى جانب مبادئ لتعزيز جودة وكمية وإعادة 

مجاالً مهماً )بما في ذلك "المالية والعقود"( لنشر البيانات.  21استخدام البيانات المنشورة. كذلك، حدد قادة الدول الثماني 

الدول الثماني نشر خطة عمل بشأن البيانات المفتوحة مع حلول شهر تشرين األول/أكتوبر  مجموعة  ويتوقع من كل عضو في

إعالن لوخ مظهرة كيفية توفيرها المزيد من البيانات بما يتوافق مع الميثاق ومبادئه. باإلضافة إلى ذلك، يحدد  2224من العام 

نها مبدأ مرتبط بالبيانات المفتوحة: "يتعين على الحكومات نشر معلومات لقمة الثماني مبادئ متفق عليها للمستقبل ومن بي إيرن

حول القوانين والموازنات واإلنفاق واإلحصاءات الوطنية واالنتخابات والعقود التي تبرمها الحكومة بنسق تسهل قراءته وقابل 

التطورات في مجال البيانات المفتوحة على إلعادة االستخدام وذلك حتى يتمكن المواطنون من أخذها في االعتبار". تركز هذه 

 أهمية ضمان موثوقية البيانات المنشورة ونزاهة األنظمة القائمة. 

أظهرت حاالت الممارسات الجيدة أن نجاح مشاريع بيانات الحكومة المفتوحة يعتمد بشكل كبير على االلتزام السياسي، وتنمية 

ضافة إلى الطلب من قبل المواطنين والمجتمع المدني. وعلى الرغم من أنه قد تم المهارات، والمنصات التقنية، والموارد، باإل

تحقيق بعض التطوير المشجع والنجاحات في هذا المجال، إال أنه ما زال هناك بعض التحديات التي يتعين مواجهتها حتى يتمكن 

 الجمهور من االستفادة من البيانات المفتوحة بشكل كامل.
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 المقدمة  4

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9  معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 المنهجية .2  الفصل

 

 

  مراحل: 6ة، اعتمد الفريق مقاربة من لقياس وتحليل آثار أنظمة معلومات اإلدارة المالية على نشر بيانات موازنة مفتوحة وموثوق

 

 

 

 

 تعريف المؤشرات

اإللكترونية  ( لجمع بيانات حول خصائص منصات النشر على المواقعاألسئلةتتمثل الخطوة األولى بتحديد المؤشرات الرئيسية )

( المعتمدة لقياس الممارسات الحكومية الخاصة بنشر بيانات الموازنة المفتوحة من أنظمة معلومات النقاطالمقاييس )الراهنة و

 اإلدارة المالية. تم توزيع المؤشرات إلى فئتين لتقييم آثار أنظمة معلومات اإلدارة المالية على بيانات الموازنة المفتوحة: 

أسئلة واقعية تتطرق إلى مصدر ونطاق وموثوقية بيانات  22مؤشراً من  22لرئيسية: تم استخراج المؤشرات ا ◄

 الموازنة المفتوحة. 

 أسئلة تقدم معلومات مفيدة حول خصائص مهمة أخرى. 22مؤشراً من  22المؤشرات اإلخبارية: تم استخراج  ◄

تفاصيل حول األسئلة، والعناصر الفرعية،  الملحق أ. ويتضمن كل مؤشر مرتبط بأحد العناصر الفرعية لألسئلة المذكورة ادناه

مرتبط  بالسؤال  2-األسئلة المرتبطة بكل مؤشر )على سبيل المثال، المؤشر  2.2الجدول والمؤشرات كافة. كذلك، يعرض 

2.4.) 

 األسئلة المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية

 ؟متعلقة بالمالية العامةوابة أو موقعاً إلكترونياً مخصصاً لنشر معلومات هل تملك الدائرة المالية/ وزارة المالية ب.  2السؤال 

 هل من موقع إلكتروني أو وثيقة تصف منصة نظام معلومات اإلدارة المالية المرتكزة على المواقع اإللكترونية؟  .2السؤال 

 ني؟هو مصدر معلومات اإلدارة المالية المنشورة على الموقع اإللكترو ما.  4السؤال 

 مفيدة للمواطنين أو هيئات الموازنة؟ المالية العامةهل معلومات .  1السؤال 

 (؟CoAدليل الحسابات )(/BCتم نشر هيكلية البيانات أو القائمة الكاملة لتصنيف الموازنة )هل .  1السؤال 

 هل تم نشر الوثائق المرتبطة بخطط الموازنة السنوية ؟.  6السؤال 

(MTEFالوثائق المرتبطة بإطار اإلنفاق المتوسط األجل ) هل تم نشر.  1السؤال 
11
 ؟

هل تم نشر الوثائق المرتبطة بخطط االستثمار العام/ الموازنة الرأسمالية  .4السؤال 
12

 ؟  

 هل تم نشر الوثائق المرتبطة بتنفيذ الموازنة؟   .9السؤال   
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(؛ MTBFإطار الموازنة المتوسط األجل ) (ii(؛ )MTFFاإلطار المالي المتوسط األجل ) (iيتألف إطار اإلنفاق المتوسط األجل من ثالث مراحل: )  

(iii)  ( إطار األداء المتوسط األجلMTPF .) 
12
 نية(.يستخدم هذا المؤشر لإلشارة إلى خطط االستثمار المنشورة بشكل منفصل )غير مدرجة في الموازنة السنوية أو استراتيجية/خطة التنمية الوط 

 تعريف المؤشرات

I 

 جمع البيانات

II 

تحليل 
 البيانات

III 

 تأكيد المالحظات

IV 

 عرض النتائج

V 

 إعداد التوجيهات

VI 
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 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 عمليات موازنة الحكومة المركزية؟هل تم نشر الوثائق المرتبطة بالرقابة الخارجية ل .22السؤال   

 
 سئلة المتعلقة بالمؤشرات اإلخباريةاأل

ما مدى التفاصيل المنشورة على الشبكة في ما يتعلق بالنفقات/اإليرادات العامة )الخطط مقابل التفاصيل الفعلية، أو تلك   .22السؤال 

 الخاصة بالقطاعات أو المناطق، وما إلى ذلك(؟

 وقع إلكتروني مخصص لمبادرات الحوكمة المفتوحة/الميزانية المفتوحة؟هل من م . 22السؤال 

هل من تطبيق قائم على الشبكة يدعم احتياجات البلديات أو الحكومات على الصعيد الوطني/ على صعيد المحافظات لإلدارة  . 24السؤال 

 المالية العامة كجزء من أنظمة معلومات اإلدارة المالية؟

 نظام محاسبة عامة متناسق مع مستويات الموازنة كافة )تصنيف موازنة موحد و/أو دليل الحسابات؟( هل من . 21السؤال 

هل من مواقع إلكترونية مخصصة لنشر معلومات متعلقة بموازنة الحكومة غير المواقع اإللكترونية الخاصة بالدوائر المالية/      .21السؤال 

 اإلحصاءات؟(وزارة المالية )على سبيل المثال، إدارة 

هل من صفحة إلكترونية مخصصة لشرح السياسة/األنظمة للنفاذ إلى معلومات المالية العامة، أو معايير النشر على اإلنترنت،         . 26السؤال 

 أو مدى نشر معلومات المالية العامة؟

روابط إلى األنظمة يعرضهل من صفحة إلكترونية   .21السؤال 
13
 ات أنظمة اإلدارة المالية العامة؟لتوضيح أدوار ومسؤولي 

( و/أو IMF GFSهل بيانات المالية العامة متطابقة مع دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي ) . 24السؤال 

 14؟ (UN COFOGمعايير تصنيف وظائف الحكومة )األمم المتحدة( )

عليقات حول معلومات المالية العامة/ رضا المستخدم، أو لعرض إحصائيات ت لتلقيهل من صفحة إلكترونية مخصصة   . 29السؤال 

 الموقع اإللكتروني؟

 للقراء الخارجيين؟ ما هي اللغات المستخدمة لنشر معلومات المالية العامة على الشبكة  . 22السؤال 
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 وقانون التوريد وما إلى ذلك على الشبكة. تَوفُر األنظمة، وقانون الموازنة األساسي  
14

  IMF GFS إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي. : دليلUN COFOG: .)تصنيف وظائف الحكومة )األمم المتحدة 
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 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 المسندة والنقاط واإلربارية الرئيسية المؤشرات : 2  1.الجدول

 المؤشر السؤال المؤشرات الرئيسية  النقاط

 
 وجود مواقع إلكترونية مخصصة لنشر بيانات المالية العامة  

  
2-2  1-المؤشر 2.4السؤال  هل من موقع إلكتروني مرصص لنشر البيانات المتعلقة بالمالية العامة؟  

2-2  2-المؤشر 2.2السؤال  إلكتروني/ وثيقة حول منصة أنظمة معلومات اإلدارة المالية؟هل من موقع   

 
 مصدر وموثوقية بيانات الموازنة المفتوحة 

  
2-4  3-المؤشر 4.2السؤال  ما هو مصدر البيانات المتعلقة بالمالية العامة؟  

2/2  4-المؤشر 4.4السؤال  ة إلعادة االستردام، مجانية(توفر بيانات موازنة مفتوحة )على الشبكة، قابلة للتحرير/ قابل  

2/2  5-المؤشر 4.1السؤال  هل يتم نشر إسم النظام في التقارير الديناميكية/ الثابتة؟  

2/2  1-المؤشر 4.6السؤال  هل يتم نشر الطابع الزمني الخاص بالنظام في التقارير الديناميكية/ الثابتة؟  

 
 لقة بالمالية العامةنطاق وعرض البيانات المتع 

  
2-2  1-المؤشر 1.2السؤال  الجودة: ما هي جودة عرض البيانات المتعلقة بالمالية العامة؟  

2/2  8-المؤشر 1.2السؤال  المحتو : هل تم ذكر تفاصيل كافية؟   

2-2  9-المؤشر 1.4السؤال  هل نتائج تنفيذ الموازنة المعروضة سهلة الفهم )موازنة المواطن(؟   

2/2  10-المؤشر 1.2السؤال  هل تم نشر تفاصيل تصنيف الموازنة/دليل الحسابات؟   

 
 محتوى وانتظام المعلومات المتعلقة بالمالية العامة 

  
2/2  11-المؤشر 6.2السؤال  المعتمدة؟ هل تم نشر الموازنة السنوية 

2/2  12-المؤشر 6.2السؤال  في حال اإليجاب: انتظام نشر رطط الموازنة السنوية    

2/2  13-المؤشر 1.2السؤال  هل تم نشر وثائق إطار اإلنفاق المتوسط األجل؟   

2/2  14-المؤشر 1.2السؤال  في حال اإليجاب: انتظام نشر رطط إطار اإلنفاق المتوسط األجل   

2/2  15-المؤشر 4.2السؤال  هل تم نشر رطط االستثمار العام؟   

2/2  11-المؤشر 4.2السؤال  ام نشر رطط االستثمارفي حال اإليجاب: انتظ   

2/2  11-المؤشر 9.2السؤال  هل تم نشر تقارير تنفيذ الموازنة؟   

2/2  18-المؤشر 9.4السؤال  في حال اإليجاب: انتظام نشر تقارير تنفيذ الموازنة    

2/2  19-المؤشر 22.2لسؤال ا هل تم نشر تقارير الرقابة الرارجية لعمليات موازنة الحكومة المركزية؟   

2/2  20-المؤشر 22.2السؤال  في حال اإليجاب: انتظام نشر تقارير الرقابة الرارجية   

 المؤشر السؤال اإلخبارية المؤشرات  النقاط

2/2  21-المؤشر 22.2السؤال  هل تم نشر تقارير الموازنة الموحدة؟ <النفقات العامة   

2/2  22-المؤشر 22.2السؤال  التحليل القطاعي؟ هل تم نشر  <النفقات العامة   

2/2  23-المؤشر 22.4السؤال  هل تم نشر تحليل المناطق؟ <النفقات العامة   

2/2  24-المؤشر 22.1السؤال  هل تم نشر التحليل على أساس النوع االجتماعي؟ <النفقات العامة   

2/2  25-المؤشر 22.1السؤال  ألطفال والشباب؟هل تم نشر تحليل اإلنفاق على صعيد ا <النفقات العامة   

2/2  21-المؤشر 22.6السؤال  هل تم نشر البيانات المتعلقة بالديون؟ <النفقات العامة   

2/2  21-المؤشر 22.1السؤال  هل تم نشر المساعدات/ المنح الرارجية؟ <النفقات العامة   

2/2  28-المؤشر 22.4السؤال  المحلية/الوطنية؟ المواقع اإللكترونية الراصة بالحكومات هل تم نشر البيانات الضريبية على <النفقات العامة   

2/2  29-المؤشر 22.9السؤال  هل تم نشر البيانات المالية؟ <النفقات العامة   

2/2  30-المؤشر 22.22السؤال  هل تم نشر العقود والتوريدات العامة؟ <النفقات العامة   

2/2  31-المؤشر 22.2السؤال  ي مرصص للحوكمة المفتوحة/ الموازنة المفتوحة؟هل من موقع إلكترون  

2-2  32-المؤشر 24.2السؤال  ؟ هل تدعم أنظمة معلومات اإلدارة المالية احتياجات الحكومات الوطنية المحلية على صعيد اإلدارة المالية العامة 

2/2  33-المؤشر 21.2السؤال  فة؟متناسق مع مستويات الموازنة كا هل من نظام محاسبة عامة 

2-4  34-المؤشر 21.2السؤال  هل تم نشر بيانات المالية العامة على الموقع اإللكتروني الراص باإلحصائيات؟ أو على موقع    إلكتروني  آرر؟ 

2/2  35-المؤشر 26.2السؤال  هل تم شرح النفاذ إلى المعلومات؟ 

2/2  31-المؤشر 21.2السؤال  مالية العامة بشكل واضح؟هل تم شرح أدوار ومسؤوليات اإلدارة ال 

2/2  31-المؤشر 24.2السؤال  هل ثمة تطابق مع معايير اإلبالغ الدولية المحددة؟ 

2/2  38-المؤشر 29.2السؤال  إحصائيات المواقع اإللكترونية )تقارير حول كمية البيانات على المواقع اإللكترونية( 

2-4  39-المؤشر 29.2السؤال  لعرض التعليقات؟ما هي المنصات المتوفرة  

 40-المؤشر 22.2السؤال  ما هي اللغات المستردمة لنشر المعلومات المتعلقة بالمالية العامة؟ -

 
 بيانات البنك الدولي المصدر:

= إطار اإلنفاق المتوسط األجل؛ MTEFحسابات؛ = دليل الCoA= تصنيف الموازنة؛ BC= المالية العامة؛ PF= أنظمة معلومات اإلدارة المالية؛   FMIS مالحظة:

PFM.اإلدارة المالية العامة؛ _= غير متوفر = 
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 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 

لقياس الحالة الراهنة لممارسات الحكومة على صعيد نشر  22الـ  بالمؤشرات الرئيسية( المرتبطة النقاطتم استخدام المقاييس )

( لكل مؤشر. وتمت معايرة 4و 2ارات اإلجابة )المتراوحة بين (. تم ربط العالمات بخي2.2الجدول بيانات المالية العامة )

( يعكس قوة منصات نشر بيانات 222إلى  2محدد )من نقاط ( للحصول على مجموع عدد نقطة ∑مجموع النقاط كافة )

 الموازنة المفتوحة من أنظمة معلومات اإلدارة المالية أو مصادر أخرى في كل بلد :

∑       
  

∑           
  

            

( لضمان الحصول على إجابات 2أو  2( باستخدام نظام نقاط بسيط )12من أصل  42تم قياس معظم المؤشرات الرئيسية )

متطابقة من قبل المراجعين كافة وتجنب أي غموض في تفسير الدليل ذات الصلة. وتم إدراج المؤشرات اإلخبارية إلكمال 

لبيانات من خالل تقديم تعليقات إضافية على سهولة النفاذ إلى المعلومات، واالمتثال لبعض معايير اإلبالغ عن مجموعة ا

 معلومات المالية العامة المستخدمة على نطاق واسع، وخيارات العرض. 

سات الحكومة الراهنة التي ينتمي إليها كل بلد، وإلجراء تحليل مقارن لممار المجموعةتم استخدام مجموع النقاط لتحديد 

 وتوضيح األنماط من حيث المناطق ومستوى الدخل وذلك كما هو مفسر في قسم "تحليل البيانات".

 جمع البيانات

لتحديد تأثير أنظمة معلومات اإلدارة المالية على شفافية الموازنة، شكل الفريق
15
شاملة )ورقة عمل مع بيانات  مجموعة بيانات 

المواقع اإللكترونية الحكومية الخاصة بالمالية العامة )التي تتولى الحفاظ عليها عادة وزارة المالية أو متصلة( من خالل مراجعة 

( حول مصدر وموثوقية معلومات / والوثائق على المواقع اإللكترونية URL)الروابط /  األدلةهيئات عامة معنية أخرى( وجمع 

 علومات اإلدارة المالية أو منصات أخرى. المالية العامة المنشورة من خالل منصات أنظمة م

تم الحصول على إجابات على األسئلة كافة مباشرة من المواقع اإللكترونية وذلك من قبل ثالثة مراجعين. تم تصميم 

المؤشرات/األسئلة كافة تقريباً لقياس الخصائص المهمة لمنصات النشر على المواقع اإللكترونية )المصدر، الموثوقية، 

ات االستعالم الديناميكية، وغير ذلك( وأنماط نشر بيانات المالية العامة )النطاق، التواتر، االنتظام، وغير ذلك( باستخدام وخيار

 الدليل الظاهر في المواقع اإللكتروني. 

ول اإلضافية عناصر إليجاد عدد من الحق ستة بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة مجموعةتضم 

المتعلقة بالبيانات األساسية، وحلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية وغيرها من المؤشرات ذات الصلة هذا باإلضافة إلى 

المؤشرات الرئيسية واإلخبارية )العالمات والدليل(. كذلك، تم إدراج معلومات إضافية حول حلول أنظمة معلومات اإلدارة 

التشغيل، نوع برمجيات التطبيق، تصميم التكنولوجيا وغير ذلك( وروابط ذات صلة من أجل توفير المالية )النطاق، سنوات 

 تعليقات أكثر شمولية حول األنظمة القائمة. 
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 ينيروالسيد سيم  دمراجعو المواقع اإللكترونية الثالثة هم: السيدة ساو يونغ )ساندي(، والسيدة برغول ميتا،   
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 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 

 .موجزاً عن تركيبة البيانات 2.2الرسم يعرض 

 مة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة.تركيبة مجموعة بيانات أنظ : 2 1الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .: بيانات البنك الدوليالمصدر

مؤشر البيانات =   OBIالمالية؛ والمساءلة العام اإلنفاق برنامج PEFA = اإلجمالي؛ القومي الدخل=   GNI؛= أنظمة معلومات اإلدارة الماليةFMIS مالحظة:

 إطار اإلنفاق المتوسط األجل=   MTEFالمفتوحة؛

 

الملحق كما تم وصف عناصر مجموعات البيانات األخرى كافة في  الملحق أتم شرح المؤشرات الرئيسية واإلخبارية كافة  في 

 . ب

تهدف معظم األسئلة إلى تحديد الوقائع الجديرة بالمالحظة والمرتبطة بمحتويات المواقع اإللكترونية الخاصة بنشر البيانات 

المتعلقة بالمالية العامة ذات الصلة، وقد استخدم المراجعون مقاربة منسقة بشكل جيد للتحقق من توفر الخصائص المتعددة بشكل 

وحده يعكس آراء المراجعين استناداً إلى معايير محددة مرتبطة بـ "الجودة" و"المحتوى". تم إدراج هذه  1منتظم. والسؤال 

ة لزائري المواقع اإللكترونية الخاصة بالمالية العامة وذلك حول عرض بيانات الموازنة ومستوى األسئلة كمقياس للرؤية األولي

)المحتوى( عمليات التقييم التي أجراها  1.2)الجودة( و 1.2التفاصيل الظاهرة من النظرة األولى. لذلك، يعكس السؤاالن 

 1.4ية لمواقع نشر بيانات المالية العامة الرئيسية أما السؤال المراجعون الخارجيون حول البيانات الظاهرة على الصفحة الرئيس

 فيشدد على نطاق المنشورات المتعلقة بموازنة المواطن. 

ونظراً إلى أن اإلجابات على هذه األسئلة مستندة إلى التقديرات األولية للمراجعين الثالثة، ثم احتمال بتفويت بعض خصائص 

ن النظرة األولى. في المقابل، يعتقد المراجعون وبما أنهم زاروا المواقع الخاصة ببيانات المالية الموقع التي قد ال تكون ظاهرة م

مرتين على األقل أن األدلة التي تم الحصول عليها والعالمات المسندة تقدم تعليقات مفيدة  294العامة كافة التابعة للدول الـ 

 حول حالة الممارسات الحكومية في هذا اإلطار. 

خطي الصعوبات المتمثلة بمسح عدد كبير من الصفحات اإللكترونية المعدة باللغات الخاصة بكل بلد، استخدم المراجعون لت

وخيارت الترجمة اآللية المتوفرة لدى زيارة المواقع اإللكترونية الحكومية الخاصة بالمالية  Google Chromeمتصفح وب 

جمة مقبولة ما أتاح فهم محتويات المواقع اإللكترونية والتحقق من مصدر العامة. وفي معظم الحاالت، كانت جودة التر

وموثوقية معلومات المالية العامة المنشورة، وااللطالع على محتويات التقارير/البيانات مع تفاصيل كافية. مع ذلك، من المحتمل 

اآللية في اللغات كافة. وفي تلك الحاالت، أن يكون الفريق قد فوت بعض التفاصيل المهمة بسبب عدم توفر خيارات الترجمة 

 مستوى الدخل+ إسم البلد   •

 البيانات األساسية الدخل القومي اإلجمالي للفرد+ الدخل القومي اإلجمالي+ السكان   •

 أسئلة 10مؤشراً رئيسياً مستخلصاً من  20  •

 المؤشرات الرئيسية  نقاط لقياس المؤشرات الرئيسية •

 أسئلة 10مؤشراً إخبارياً مستخلصاً من  20  •

 المؤشرات اإلخبارية نقاط لقياس المؤشرات اإلخبارية  •

 (المختزل+ األصلي )اسم النظام    •

 النطاق الوظيفي+ الوضع التشغيلي + البنية•

 هندسة التقنية+ نوع برمجيات التطبيق   •

مواصفات أنظمة معلومات 
 اإلدارة المالية

 مؤشرات برنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية المختارة  •

 وضع إطار اإلنفاق المتوسط األجل+ ترتيب الحكومة اإللكترونية+ عالمات مؤشر الموازنة المفتوحة  •

 جوانب أخرى+ السياسات واألنظمة المفتوحة المصدر   •
 مؤشرات أخرى

مجموعات ممارسة أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة    •
 المفتوحة

 المجموعات+ العالمات المسندة+ مجموع النقاط  •
 النتائج
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حاول المراجعون االتصال بمسؤولي البلد المعني وفرق المشاريع المساهمة في إصالح اإلدارة المالية العامة لتوضيح الجوانب 

كترونية المهمة الخاصة المختلفة لمواقع نشر معلومات المالية العامة وارتباطها باألنظمة القائمة. في النهاية، تم مسح المواقع اإلل

 بالمالية العامة مع تسجيل مستوى كاف من الفهم إلتاحة المجال أمام الفريق استخالص بعض النتائج وتحديد األنماط. 

 تحليل البيانات

( التي تعكس حالة الممارسات الحكومية الخاصة بنشر بيانات الموازنة 222إلى  2)من  العالماتبعد احتساب مجموع 

)من أ إلى د(  مجموعاتمن أنظمة معلومات اإلدارة المالية أو مصادر أخرى، قام الفريق بتوزيع المواقع إلى أربع المفتوحة 

إلبراز الممارسات الجيدة في البالد وإظهار الحلول المبتكرة لنشر بيانات الموازنة المفتوحة من أنظمة معلومات اإلدارة المالية 

 (2.2الرسم )

  .نظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة لتحديد حالة الممارسات الحكوميةتعريف مجموعات أ : 2  2.الجدول

 المجموعة العالمة الحالة الراهنة وصف الممارسات الحكومية ذات الصلة

لمالية معلومات مكثفة؛ تستردم أنظمة معلومات اإلدارة ا
لنشر بيانات مفتوحة في الوقت المناسب؛ سهولة في 

  التصفح؛ ريارات استعالم ديناميكية.
 أ 222 - 11 نسبة عرض عالية

معلومات كثيرة؛ نادراً ما تستردم أنظمة معلومات 
اإلدارة المالية لنشر بيانات الموزانة؛ تحديث الصفحات 

 اإللكترونية الثابتة على نحو منتظم.
 ب 11 -12 مقبولة نسبة عرض

بعض المعلومات؛ نشاطات مستمرة لتحسين محتو  
المواقع اإللكترونية أو نشر بيانات الموازنة المفتوحة 

 على المواقع اإللكترونية.
 ج 19 -21 نسبة عرض محدودة

ي معلومات؛ ما من مواقع أمعلومات دنيا أو عدم توفر 
ية/ إلكترونية أو بيانات موازنة راصة بوزارة المال

 الدوائر المالية 
 د         21 -2 نسبة عرض دنيا

 : بيانات البنك الدولي.المصدر

 = أنظمة معلومات اإلدارة المالية FMIS مالحظة:

 

 .دولة ولألنماط العامة الظاهرة لدى نشر بيانات الموازنة 294تحليالً مفصالً للبيانات التي تم جمعها من  4يعرض الفصل 

 تأكيد المالحظات

طالع المسؤولين الحكوميين المعنيين على نتائج تمرين التقييم هذا للتحقق من الدليل الذي تم الحصول عليه، وتقديم اآلراء تم إ

األخرى، وتعزيز دقة المالحظات. وتم تشكيل استمارات استطالع خاصة بكل بلد تلقائياً من مجموعة البيانات التي تعرض 

 14الحكوميون المعنيون لتقديم التعليقات. واستخدمت اإلجابات التي تم الحصول عليها من  النتائج األولية، كما دعي المسؤولون
 حكومة لتعزيز مجموعة البيانات والدليل الذي تم الحصول عليه. 

وبهدف تحديد وتشجيع األنظمة والممارسات الجيدة النموذجية الخاصة بكل دولة والداعمة لشفافية الموازنة، تواصل الفريق 

اً مع بلدان محددة لالطالع على ممارسات الحكومة في ما يتعلق بنشر بيانات الموازنة على المواقع اإللكترونية الخاصة أيض

  موثوقية ونزاهة قواعد بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية القائمة.بالمالية العامة ولتوضيح 

 عرض النتائج

(. وللتحقق مما إذا كانت نتائج 4ها في ما يتعلق بكل مؤشر رئيسي )انظر الفصل سجل الفريق مالحظاته والنتائج التي توصل إلي

الدراسة متطابقة مع المالحظات الرئيسية الخاصة بمؤشرات الشفافية المالية األخرى، تمت مقارنة توزيع عالمات أنظمة 

مثل برنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية، ومؤشر معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة  المفتوحة بأدوات الشفافية المالية 

الموازنة المفتوحة، وترتيبات تطور الحكومة اإللكترونية )األمم المتحدة(. في النهاية، أعد الفريق لمحة عامة عن بعض 

ظمة معلومات خريطة أنالممارسات الجيدة في مجال نشر بيانات موازنة موثوقة ومفيدة وخريطة جغرافية مكانية للنتائج )
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(. سيتم تحديث خريطة أنظمة معلومات اإلدارة المالية حول 1)انظر الفصل  Google( على خرائط  اإلدارة المالية حول العالم

 العالم سنوياً لضمان عرض النتائج والنفاذ السهل من قبل الجمهور إلى الممارسات الجيدة. 

 رشاداتإعداد اإل

للتشديد على الجوانب المهمة لتعزيز موثوقية ونزاهة مصادر  رشاداتأعد الفريق بعض اإل كخطوة أخيرة في الدراسة الراهنة،

لمساعدة الحكومات على تعزيز  رشاداتمعلومات المالية العامة وعرض بيانات الموازنة المنشورة وجودتها. تم وضع هذه اإل

تعرض نسبة متدنية من المعلومات أو ال تعرض أي  طريقة نشر المعلومات المتعلقة بالمالية العامة وتشجيع الحكومات التي

معلومات متعلقة بالمالية العامة على المواقع اإللكترونية وذلك من خالل تحديد بعض الممارسات الجيدة التي يمكن القيام بها. 

 .رشاداتهذه اإل 1وفي هذا السياق، يعرض الفصل 
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 البيانات .3  الفصل

 

 
 

 

 
تحليل الوصفي للبيانات استناداً إلى مجموعة متنوعة من البيانات تم تشكيلها من خالل زيارة المواقع يعرض الفصل الراهن ال

نشر  أثناءمنصة ألنظمة معلومات اإلدارة المالية  216دولة وجمع األدلة التي تبين استخدام  294اإللكترونية الحكومية في 

 بيانات الموازنة.

 نشر بيانات الموازنة المفتوحةحالة الممارسات الحكومية الخاصة ب

التي تم  للعالماتتم تحديدها وفقاً   مجموعاتتم توزيع ممارسات الحكومة الخاصة بنشر بيانات الموازنة المفتوحة في أربع 

 (.4.2الجدول مؤشراً رئيسياً ) 22إسنادها من خالل 

فتوحة باالستناد إلى حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية ال يتخطى عدد الدول التي تسجل نسبة عالية من عرض بيانات الموازنة الم
 %(.84دولة التي تمت دراستها ) 891دولة من أصل الـ  42الموثوقة الـ 

في معظم الحاالت، قد يشكل عدم توفر بيانات مفيدة عن الموازنة في الوقت المناسب إشارةً على عدم فعالية مراقبة الموازنة أو 

ستخدام األموال. في المقابل، يمكن إدخال تحسينات أساسية لتعزيز شفافية الموازنة من خالل نشر بيانات فرصةً أكبر إلساءة ا

موازنة مفتوحة وموثوقة إستناداً إلى أنظمة معلومات اإلدارة المالية أو غيرها من قواعد البيانات الموجودة في المواقع 

 . التزام من قبل الحكومةو ذلك إفادة للجمهورفي  وذلك في حال كاناإللكترونية الحكومية القائمة 

تختلف الممارسات الخاصة بنشر البيانات على شبكة اإلنترنت بشكل كبير بين المناطق المختلفة التابعة للبنك الدولي وبين 

لعامة، وبلغ متوسط موقعاً إلكترونياً خاصاً بالمالية ا 294(. تم تقييم 4.2انظر الرسم البلدان المختلفة من حيث مستوى الدخل )

موقعاً إلكترونياً للمالية العامة  69. وفي هذا السياق، تبين أن حوالى 222من أصل  11.2العالمات التي وضعها الفريق 

%( يعرض بيانات موازنة كثيرة، إال أن نسبة صغيرة فقط من هذه المعلومات تصنف على أنها بيانات موازنة مفتوحة 41)

%( تعرض معلومات دنيا أو ال تعرض أي 24حكومة ) 11مات اإلدارة المالية. كذلك، تبين أن ومستندة إلى أنظمة معلو

%( تعرض بعض المعلومات التي تم الحصول على 42حكومة ) 62معلومات متصلة بالموازنة على المواقع اإللكترونية؛ وأن 

خدام قواعد بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية غالبيتها من الوثائق المؤرشفة وذلك من دون إبراز إثباتات كافية على است

 كمصدر لبيانات اإلدارة المالية. 

من أصل       42( تميل إلى نشر بيانات الموازنة بشكل منتظم )  HICالبلدان المرتفعة الدخل ). على الرغم من أن مستوى الدخل

يالً على مصدر بيانات الموازنة المفتوحة على مواقعها %، في المجموعة "أ" أو "ب"( إال أن معظمها ال يعرض دل19، أو 11

( والبلدان المتوسطة الدخل UMICاإللكترونية. ويمكن رصد النمط نفسه في معظم البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا )

 تعرض أي بيانات ( فتعرض بمعظمها بيانات محدودة أو الLIC(. أما البلدان المنخفضة الدخل )LMICمن الشريحة الدنيا )

دولة  29دولة هشة، تنتمي  41% ، في المجموعة "ج" أو"د"(. ومن بين الـ 16، أو 44من أصل  29متعلقة بالموازنة )

%( إلى المجموعة "ج" أو "د"، مع عرض نسبة قليلة من البيانات أو عدم عرض أي بيانات متعلقة بالمالية العامة على 44)

 المواقع اإللكترونية. 

  



 البيانات 24
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 موجز عن الممارسات الحكومية الراهنة الراصة بنشر بيانات الموازنة المفتوحة. : 3  1.لجدولا

 لمناطق% ا    % الدول       المناطق  الدول      FMISالممارسات الجيدة الخاصة بعرض بيانات الموازنة المفتوحة من أنظمة      المجموعة

 أ % 03         11           %  03        42                                                    نسبة عرض عالية )معلومات مكثفة(
؛ هولندا؛ األرجنتين؛ أستراليا؛ البرازيل؛ كولومبيا؛ اإلكوادور؛ السلفادور؛ ألمانيا؛ غواتيماال؛ الهند؛ أيرلندا؛ جمهورية كوريا؛ المكسيك

 .نيوزيلندا؛ نيكاراغو؛ باراغواي؛ البيرو؛ روسيا االتحادية؛ سنغافورة؛ سلوفينيا؛ إسبانيا؛ تركيا؛ المملكة المتحدة؛ الواليات المتحدة
 

 ب % 24         75           % 25        16                                                   نسبة عرض مقبولة )معلومات كثيرة(
تشيلي؛ أفغانستان؛ ألبانيا؛ أرمينيا؛ النمسا؛ البحرين؛ بنغالدش؛ بلجيكا؛ بوتان؛ بوليفيا؛ البوسنة والهرسك؛ بلغاريا؛ كندا؛ الرأس األخضر؛ 

اس؛ منطقة الصين؛ كرواتيا؛ جمهورية التشيك؛ الدنمارك؛ جمهورية الدومينيكان؛ إستونيا؛ فنلندا؛ فرنسا؛ الغابون؛ جورجيا؛ غانا؛ هندور

يا؛ هونغ كونغ اإلدارية الخاصة؛ آيسلندا؛ إندونيسيا؛ إيطاليا؛ اليابان؛ األردن؛ كينيا؛ جمهورية قرغيز؛ التفيا؛ لبنان؛ ليتوانيا؛ مقدون

يا؛ صربيا؛ مدغشقر؛ ماليزيا؛ مالطا؛ موريشيوس؛ مولدوفا؛ المغرب؛ ناميبيا؛ نيبال؛ النرويج؛ باكستان؛ الفلبين؛ بولندا؛ البرتغال؛ رومان

؛ جمهورية سلوفاكيا؛ جزر سليمان؛ جنوب إفريقيا؛ سريالنكا؛ السويد؛ سويسرا؛ تنزانيا؛ تايلند؛ تيمور الشرقية؛ تونغا؛ أوغندا؛ أوكرانيا

 أوروغواي؛ فنزويال؛ فيتنام؛ زامبيا.

 

 ج % 22        71           % 23         16                                             نسبة عرض محدودة )بعض المعلومات(  
الجزائر؛ أندورا؛ أنغوال؛ أنتيغا وباربودا؛ أذربيجان؛ جزر البهاما؛ روسيا البيضاء؛ بوتسوانا؛ بوركينا فاسو؛ كامبوديا؛ كوستاريكا؛ 

ساو؛ غويانا؛ هايتي؛ هنغاريا؛ ساحل العاج؛ قبرص؛ جيبوتي؛ دومينيكا؛ مصر؛ إثيوبيا؛ فيجي؛ غامبيا؛ اليونان؛ جرينادا؛ غينيا بي

؛ ليسوتو؛ ليبيريا؛ لوكسمبورغ؛ ماكاو )جنوب مايكا؛ كازاخستان؛ كوسوفو؛ جمهورية الوس الديمقراطية الشعبيةالعراق؛ إسرائيل؛ جا

الجديدة؛ رواندا؛ شرق آسيا(؛ ماالوي؛ جزر المالديف؛ موريتانيا؛ مايكرونيزيا؛ منغوليا؛ موزمبيق؛ نيجيريا؛ عمان؛ بنما؛ بابوا غينيا 

ساموا؛ المملكة العربية السعودية؛ السنغال؛ سيراليون؛ سانت لوسيا؛ سوازيالند؛ تايوان؛ الصين؛ طاجيكستان؛ ترينيداد وتوباغو؛ 

 تونس؛ اإلمارات العربية المتحدة؛ الضفة الغربية وغزة؛ اليمن؛ زيمبابوي. 

 

% 32        96           % 32         27                    ومات(نسبة عرض دنيا )حد أدنى من المعلومات أو ما من معل  د 
باربادوس؛ بليز؛ بنين؛ بروناي دار السالم؛ بوروندي؛ الكاميرون؛ جمهورية إفريقيا الوسطى؛ تشاد؛ جزر القمر؛ الكونغو؛ جمهورية 

كيريباتي؛ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية؛ الكويت؛ ليبيا؛ الكونغو الديمقراطية؛ كوبا؛ غينيا االستوائية؛ إريتريا؛ غينيا؛ إيران؛ 

ليشتنشتاين؛ مالي؛ جزر مارشال؛ موناكو؛ مونتينيغرو )يوغوسالفيا سابقاً(؛ بورما؛ ناورو؛ النيجر؛ باالو؛ قطر؛ سان مارينو؛ ساو 

تومي وبرينسيب؛ سيشيل؛ الصومال؛ جنوب السودان؛ سانت كيتس ونيفيس؛ سانت فنسنت والجرينادين؛ السودان؛ سورينام؛ 

 الجمهورية العربية السورية؛ توغو؛ تركمانستان؛ توفالو؛ أوزبكستان؛ فانواتو.
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 الدولي. : بيانات البنكالمصدر
كافة باإلضافة إلى بعض الدول ذات االقتصادات الواسعة  )من أعضاء االتحاد األوروبي  244الدول األعضاء في البنك الدولي الـ  294تشمل "الدول" الـ  مالحظة:

(EU)( ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،OECDو ،)( منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئAPEC)) "عضو في  دولة 264. وتتضمن "المناطق

 .البنك الدولي تحصل على دعم استشاري ومالي لتطبيق إصالحات إدارة القطاع العام

(، وأميركا الالتينية والبحر الكاريبي ECAعلى صعيد المناطق، سجلت دول أوروبا وآسيا الوسطى ) التوزيع المناطقي.

(LCRوشرق آسيا والمحيط الهادئ ،) (EAP) ومنطقة جنوب آسيا ،(SAR ) الممارسات الجيدة في مجال عرض  عالية مننسبة

(  AFR% من دول هذه المناطق تنتمي إلى المجموعة "أ" أو "ب"(. وفي منطقة إفريقيا )41-54معلومات مكثفة/ كثيرة )

% من الدول(.  24ة )أقل من ، يتبين أن األمثلة عن الممارسات الجيدة قليل(MNAومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )

ومعظم دول منطقة إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تعرض بيانات محدودة أو ال تعرض أي بيانات عن الموازنة 

 على شبكة اإلنترنت، وتنتمي نسبة كبيرة منها إلى المجموعة "ج" أو "د". 

( والدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 21من أصل  24تعرض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي )

( بيانات مكثفة أو كثيرة عن الموازنة على مواقعها اإللكترونية إال أنه تجدر اإلشارة مجدداً إلى أن عدداً قليالً 41من أصل  42)

في منظمة التعاون  22و في االتحاد األوروبي، 6فقط يعرض دليالً على مصدر وموثوقية بيانات الموازنة المفتوحة )

 24) منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئاالقتصادي والتنمية (. وعلى نحو مماثل، تملك الدول األعضاء في 
دول فقط تنشر بيانات الموازنة المفتوحة  1في المجموعة "أ" أو "ب"( مواقع نشر مصممة بشكل جيد إال أن  22من أصل 

 نظمة معلومات اإلدارة المالية. باالستناد إلى أ
  



 29  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 

 الحالة الراهنة للممارسات الحكومية الراصة بنشر بيانات الموازنة المفتوحة : 3 .1الرسم 

  

 

 

 

 

 

 : بيانات البنك الدولي.المصدر
= البلدان HIC؛ من الشريحة العليا البلدان المتوسطة الدخل= UMIC؛ من الشريحة الدنيا لمتوسطة الدخلالبلدان ا= LMIC= البلدان المنخفضة الدخل؛  LICمالحظة: 

= MNA= أميركا الالتينية والبحر الكاريبي؛ LCR= أوروبا وآسيا الوسطى؛ ECAشرق آسيا والمحيط الهادئ؛ = EAP= منطقة إفريقيا؛ AFRالمرتفعة الدخل؛ 

 = منطقة جنوب آسياSAR؛ الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 

يعرض القسم المتبقي من هذا الفصل النتائج المفصلة لتحليل البيانات وهي مقسمة بحسب مستوى دخل البلدان من جهة، 

 والمناطق من جهة أخرى، وذلك على الشكل التالي:

  4 ر، المؤش1-المؤشر[ متعلقة بالمالية العامةالبيانات الوجود مواقع إلكترونية مخصصة لنشر[ 

 1 -إلى المؤشر 9-من المؤشر[ مصدر وموثوقية بيانات الموازنة[ 

  16 -إلى المؤشر 5-من المؤشر[  المعلومات المتعلقة بالمالية العامة وجودة عرضنطاق[ 

 46 -إلى المؤشر 11-من المؤشر[ وانتظام المعلومات األساسية المتعلقة بالمالية العامة ىمحتو[ 

 26-إلى المؤشر 41-لمؤشرمن ا [ خباريةاإلمؤشرات ال[ 

 خصائص حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية القائمة 

  العام والمساءلة المالية اإلنفاقمقارنة النتائج بمؤشرات برنامج 

 مقارنة بمؤشر الموازنة المفتوحة 

 مقارنة بأبعاد أخرى 

 

  

  



 البيانات 22

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 وجود مواقع إلكترونية مخصصة لنشر البيانات المتعلقة بالمالية العامة

(، وفي ما يلي موجز عن اإلجابات على األسئلة ذات الصلة 2-والمؤشر 2-ثمة مؤشران يندرجان ضمن هذه الفئة )المؤشر

 (.2والسؤال  2)الناشئة عن السؤال 
 

2 -المؤشر  هل من موقع إلكتروني مخصص لنشر البيانات المتعلقة بالمالية العامة؟  
 

 النقاط % المناطق   المناطق      % الدول      الدول                                                                                                                  اإلجابات

%60.7 102 %63.1 125 
ثمة موقع إلكتروني مخصص لنشر البيانات المتعلقة بالمالية العامة، والروابط المتعلقة 

 الخاصة بالموازنة معروضة بوضوح في الصفحة الرئيسية.  بالمنشورات/ التقارير
2 

%22.0  37 %20.7 41 
الروابط المتعلقة بالموازنة غير معروضة بشكل واضح في الصفحة الرئيسية، أو 

 معروضة في مواقع إلكترونية منفصلة )من دون رابط بالصفحة الرئيسية(.
1 

 0 لنشر البيانات متعلقة بالمالية العامة. ما من موقع إلكتروني مخصص 32  %16.2 29 %17.3

 

مع األخذ في االعتبار االختالفات بين الدول على صعيد الهيكليات التنظيمية والممارسات الخاصة بالمواقع اإللكترونية، قام 

 الفريق بمسح المواقع اإللكترونية ذات الصة وذلك وفقاً للترتيب التالي:

 تم أوالً مسح المواقع اإللكترون( ية الخاصة بوزارة الماليةMoF الدوائر المالية/) للتحقق من إمكانية اإلجابة على

 األسئلة كافة من مصدر متخصص واحد.

  باإلضافة إلى المواقع اإللكترونية الخاصة بوزارة المالية، واإلحصائيات، والمصرف المركزي، تمت أيضاً زيارة

الطالع على المعلومات المتبقية غير المعروضة على المواقع مواقع إلكترونية أخرى تابعة للوزارة/الوكالة ل

 اإللكترونية الخاصة بوزارة المالية )على سبيل المثال، خطط االستثمار، وتقارير الرقابة، والتوريد(.

%( مواقع إلكترونية مخصصة لنشر بيانات متعلقة بالمالية العامة. 44.4، أي 294من أصل  266تملك معظم الحكومات )

%( وبشكل واضح رابطاً للبيانات المتعلقة بالموازنة على صفحته الرئيسية. أما 64.2موقعاً من هذه المواقع ) 221عرض وي

%( التي ال تملك مواقع إلكترونية لنشر البيانات المتعلقة بالمالية العامة،  فمعظمها تنتمي إلى 26.2اإلثنتا وثالثون حكومة )

(. وتملك معظم الدول الهشة مواقع 4.2الرسم أو البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا )مجموعة البلدان المنخفضة الدخل 

 (، إال أن نطاق معلومات المالية العامة المنشورة محدود.41من أصل  24إلكترونية متخصصة )

  لك مواقع إلكترونية%( تم42.1أي  264من أصل  249ويتبين أن النمط مشابه جداً على صعيد المناطق. معظم البلدان )

%( تتيح نفاذاً سهالً إلى المنشورات ذات الصلة. ومعظم 62.1حكومة ) 222مخصصة لنشر بيانات متعلقة بالمالية العامة، و

 التي ال تملك مواقع إلكترونية لنشر البيانات تنتمي إلى بلدان تقع في منطقة إفريقيا. 29الحكومات الـ 

  منتدى التعاون(، و41(، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )21تحاد األوروبي )تملك كافة الدول األعضاء في اال

 ( مواقع إلكترونية مخصصة لنشر معلومات مكثفة أو كثيرة عن المالية العامة.22االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ )

 1مستو  الدرل والمناطق للمؤشر سب التوزيع بح : 3 .2الرسم 

  

 

 

 

 

 
 

 
 : بيانات البنك الدولي.المصدر

  



 22  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

2-المؤشر  هل من موقع إلكتروني/ وثيقة حول حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية؟  
 

 النقاط % المناطق   المناطق      % الدول      الدول                                                                                                                  اإلجابات

11.2%  14 16.1%  92 
ثمة موقع إلكتروني محدد يعرض خصائص حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية أو 

 الحالة الراهنة لتطبيق أنظمة معلومات اإلدارة المالية. 
2 

11.4%  11 12.9%  83 
وثائق( مرجعية منشورة حول تنفيذ أنظمة معلومات اإلدارة ال يجود سوى وثيقة )

 المالية.
1 

22.2%  11 22.6%  0 ما من موقع إلكتروني أو وثيقة حول حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية. 23  

 
مة %( تملك مواقع إلكترونية تقدم معلومات مفيدة حول حالة أنظ16.1، أي 294من أصل  92نصف الحكومات تقريباً )

المتبقية سوى معلومات  226معلومات اإلدارة المالية وتصف الوظيفية وهندسة التكنولوجيا. في المقابل، ال تعرض الدول الـ 

دولة بعض التقارير التي تصف  44قليلة عن أنظمة معلومات اإلدارة المالية الخاصة بها أو ال تعرض أي معلومات: تعرض 

 24رة المالية بشكل جزئي ولكن ما من معلومات حول أنظمة معلومات اإلدارة المالية في نطاق ووظيفية أنظمة معلومات اإلدا
 (. 4.4الرسم دولة. يصّور هذا النمط مستويات الدخل كافة )

دولة مواقع إلكترونية مخصصة ألنظمة معلومات اإلدارة المالية. وتحتل منطقة  11من بين المناطق التابعة للبنك الدولي، تملك 

ا الالتينية والبحر الكاريبي الصدارة على صعيد تقديم شرح عن أنظمة معلومات اإلدارة المالية الخاصة بها من خالل أميرك

عرض معلومات شاملة على المواقع اإللكترونية المتخصصة. تليها منطقة إفريقيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا 

وعة كبيرة نسبياً من البلدان معلومات مفيدة حول منصاتها المتعلقة بأنظمة والمحيط الهادئ، ومنطقة جنوب آسيا إذ تعرض مجم

معلومات اإلدارة المالية. أما معظم دول منطقة إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فال تعرض أي معلومات حول 

دولة هشة  41أن ثمانية دول فقط من أصل الـ أنظمة معلومات اإلدارة المالية الخاصة بها على المواقع اإللكترونية. إشارة إلى 

 %( تملك مواقع إلكترونية مخصصة ألنظمة معلومات اإلدارة المالية الخاصة بها. 24)

منتدى ( وكافة أعضاء 41( ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )21تملك معظم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي )

مواقع إلكترونية أو وثائق متخصصة لوصف منصاتها الخاصة بأنظمة  (22حيط الهادئ )التعاون االقتصادي لدول آسيا والم

 معلومات اإلدارة المالية.

سبعة من البلدان المرتفعة الدخل ال تملك مواقع إلكترونية لعرض بيانات الموازنة أو منصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية، 

لشريحة العليا/البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا يعرض بيانات قليلة أو ال بلداً من البلدان المتوسطة الدخل من ا 22و

 تعرض أي بيانات على المواقع اإللكترونية.

 2مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .3الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 لي.: بيانات البنك الدوالمصدر
  



 البيانات 22

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

  مصدر وموثوقية بيانات الموازنة

( أن 1-إلى المؤشر 2-من المؤشرأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من المؤشرات األربعة المدرجة ضمن هذه الفئة )

مجموعة صغيرة من البلدان تعرض دليالً على مصدر وموثوقية البيانات المتعلقة بالمالية العامة المنشورة على مواقعها 

بلداً وأن  091المستخدمة في الـ  071معظم المعلومات غير مرتبطة بمنصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية الـ ولكترونية. اإل

، قابلة للتحرير/قابلة إلعادة االستخدام( من أنظمة معلومات مجاناً التركيز على نشر بيانات موازنة مفتوحة )على الشبكة، 

 .متدناإلدارة المالية 

4-المؤشر  در البيانات المتعلقة بالمالية العامة؟ما هو مص  
  

 النقاط % المناطق   المناطق      % الدول      الدول                                                                                                                  اإلجابات

1..%  8 6.2%  12 
ناميكي )مرتبط بقواعد بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية(؛ موقع إلكتروني دي

 (CSV ،XLS ،ODF ،XML ،PDF)بنسق  لإلبالغريارات استعالم تفاعلية 
3 

 

22.2%  11 22.2%   22 
موقع إلكتروني ديناميكي )مرتبط  نوعاً ما بقواعد بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية( 

 (.بشكل راص PDF ،XLS بنسقورات محددة مسبقاً )لعرض بيانات من قائمة منش
2 

 

61.9%  114 66.1%   132 
موقع إلكتروني ثابت )غير مرتبط بقواعد البيانات( لنشر بيانات من مصادر غير 

 (PDFمعروفة )معظمها بنسق 
1 

21.2%  29 26.2%  0 ما من معلومات منشورة حول المالية العامة. 32 
 

 22التي تملك مواقع إلكترونية ديناميكية )تقارير يحددها المستخدمون وصادرة على الشبكة(، توفر  41من بين الحكومات الـ 
حكومة )معظمها من البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا( النفاذ إلى مجموعة كبيرة من 

اإلدارة المالية وذلك عن طريق االستفسارات التفاعلية. ويملك المعلومات المرتبطة بمعظمها بقواعد بيانات أنظمة معلومات 

%؛ معظمها من البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل( مواقع إلكترونية ثابتة 66.1أو  242عدد كبير من البلدان )

 (.  4.1الرسم تعرض وثائق مختلفة من مصادر غير معروفة )

بلداً بنقطتين أو ثالث(، تليها منطقة  22لبحر الكاريبي الصدارة على صعيد الممارسات الجيدة )تحتل منطقة أميركا الالتينية وا

بلدان بنقطتين أو ثالث في كل منهما(. أما المناطق األخرى  6أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ )

ترونية الثابتة بشكل خاص. وتسجل منطقة إفريقيا النسبة الدنيا فتعرض البيانات متعلقة بالمالية العامة عن طريق المواقع اإللك

 على صعيد عرض مصدر بيانات المالية العامة.

 دولة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مواقع إلكترونية ديناميكية إال أن 21دول أعضاء في االتحاد األوروبي و 22تملك 

منتدى التعاون االقتصادي دول أعضاء في  22ة ثابتة. وعلى نحو مماثل، تملك معظم الدول المتطورة تملك مواقع إلكتروني 

من أصل  22مواقع إلكترونية ديناميكية لعرض بيانات متعلقة باإلدارة المالية. ومعظم الدول الهشة ) لدول آسيا والمحيط الهادئ

البلدان الوحيدان المنتميان إلى مجموعة البلدان  ( تملك مواقع إلكترونية ثابتة. أما تيمور الشرقية وجمهورية قرغيز فهما41

 المنخفضة الدخل اللذان يملكان مواقع إلكترونية ديناميكية. 

   3مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .4الرسم 

  

 

 

 

 

 

  
 : بيانات البنك الدولي.المصدر

يات المتحدة.األرجنتين؛ البرازيل؛ كولومبيا؛ فنلندا؛ ألمانيا؛ جمهورية كوريا؛ المكسيك؛ البيرو؛ روسيا االتحادية؛ تركيا؛ المملكة المتحدة؛ الوال  

جمهورية قرغيز؛ مالطا؛ هولندا؛ نيكاراغوا؛ باراغواي؛ البرتغال؛ ليابان؛ بوليفيا؛ تشيلي؛ الصين؛ الدنمارك؛ اإلكوادور؛ السلفادور؛ إستونيا؛ جورجيا؛ الهند؛ ا ب

  سنغافورة؛ إسبانيا؛ السويد؛ تايوان، الصين؛ تيمور الشرقية؛ أوكرانيا
 



 24  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

1-المؤشر  انات موازنة مفتوحة )على الشبكة، قابلة للتحرير/قابلة إلعادة االستخدام، مجانية (توفر بي  
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

22.6%      38       26.4%  1 نعم 52 

11.1%          130     14.1%  0 ال 141 

 
على الرغم من أن حكومات عديدة تملك قواعد بيانات ألنظمة معلومات اإلدارة المالية وتعتمد مبادرات حوكمة مفتوحة، إال أن 

الكشف عن بيانات الموازنة المفتوحة ليس ممارسة شائعة. وللتحقق من مدى نشر بيانات الموازنة المفتوحة، قام الفريق بمسح 

 ير النفقات العامة" وبوابات البيانات المفتوحة األخرى التي تنشر تقارير الموازنة.   أنساق "تقار

بلداً إال أن نصف عدد هذه البلدان يعرض بيانات الموازنة المفتوحة استناداً إلى  12يتم عرض بيانات الموازنة المفتوحة في 

 (. 4-دليل حول المواقع اإللكترونية الديناميكية من المؤشرقواعد بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية )استناداً إلى ال

 21تحتل منطقتا أميركا الالتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى الصدارة في مجال عرض بيانات الموازنة المفتوحة )
دولة هشة  41ل فقط من أصل معاً(، في حين تعرض دول منطقة إفريقيا حداً أدنى من بيانات الموازنة المفتوحة. وثالثة دو

يمكنها إصدار بعض التقارير باستخدام بيانات الموازنة المفتوحة. إشارة إلى أنه يتم عرض بيانات الموازنة المفتوحة في أقل من 

 22دولة عضو في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، و 29دولة عضو في االتحاد األوروبي، و 22نصف الدول المتطورة )
  منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ تنشر بيانات موازنة مفتوحة(. دول في

 4مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .5الرسم  

   

 

 

 

 

 
 

 : بيانات البنك الدوليالمصدر

1-المؤشر  الديناميكية/ الثابتة؟هل يتم نشر إسم النظام في التقارير   
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

9.1%      11       9.2%  1 نعم 18 

92.1%          152     92.9%  0 ال 180 

 
ة المالية القائمة مطبوعاً كجزء من معظم "تقارير تنفيذ الموازنة" المنشورة غالباً من النادر أن نرى اسم أنظمة معلومات اإلدار

من دون  PDFفي مواقع إلكترونية ثابتة/ديناميكية.  تعرض معظم الدول المعلومات المتعلقة بالمالية العامة من خالل ملفات 

بلدان مرتفعة  1حل أنظمة معلومات اإلدارة المالية ) بلداً فقط اسم 24اإلشارة إلى مصدر البيانات. وفي هذا السياق، يدرج 

بلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وبلد واحد من البلدان  1بلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، و 4الدخل، و 

 (.4.6الرسم المنخفضة الدخل( كمصدر للمعلومات المنشورة )

كا الالتينية والبحر الكاريبي تقوم بممارسات جيدة. وتدرج دولة هشة واحدة اسم دول في أمير 9وعلى صعيد المناطق، يتبين أن 

  النظام في بعض تقارير تنفيذ الموازنة.

معظم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا 

زء من تقاريرها المنتظمة عن الموازنة )هو معروض فقط في التقارير المنشورة من والمحيط الهادئ ال تنشر إسم النظام كج

دول أعضاء في منتدى  4دول أعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، و 1دول أعضاء في االتحاد األوروبي، و 4قبل 

 التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ(.



 البيانات 21

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

  5مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .6الرسم  

 

 

 

 

 

 
 

 : بيانات البنك الدولي.المصدر

 

6-المؤشر  هل يتم نشر الطابع الزمني الخاص بالنظام في التقارير الديناميكية/ الثابتة؟  
 

 المناطق                          % الدول            الدول      اإلجابات              النقاط       % المناطق

21.4%      24       21.2%  1 نعم 28 

41.1%          144     41.9%  0 ال 110 

 
أنماط المؤشر الراهن شبيهة بأنماط المؤشر المتعلق باسم النظام. وفي هذا السياق، ال تنشر غالبية الدول التاريخ/ الطابع الزمني 

من حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية القائمة في "تقارير تنفيذ الموازنة" المنشورة في أغلب األحيان أو في وثائق للنظام 

بلدان من البلدان  22بلداً من البلدان المرتفعة الدخل، و 4من  24أخرى منشورة في المواقع اإللكترونية. وتتألف البلدان الـ 

بلدان من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وبلد واحد من البلدان المنخفضة  9ليا، والمتوسطة الدخل من الشريحة الع

 (. 4.1الرسم الدخل )

 حالة من الممارسات الجيدة في دول أميركا الالتينية والبحر الكاريبي التي تركز بشكل أفضل على 00ومرة أخرى، تبين وجود 
متع بتاريخ طويل من العمل مع أنظمة معلومات اإلدارة المالية. وثمة دولة هشة واحدة فقط المساءلة وشفافية الموازنة والتي تت

 تنشر الطابع الزمني للنظام في بعض تقارير تنفيذ الموازنة.

ال تنشر معظم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا 

المحيط الهادئ الطابع الزمني للنظام كجزء من تقارير الموازنة المنشورة على نحو منتظم )هو معروض فقط في التقارير و

دول أعضاء  1دول أعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و 5دول أعضاء في االتحاد األوروبي و 5المنشورة من قبل 

 المحيط الهادئ(.في منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا و

 6 مستو  الدرل والمناطق للمؤشرالتوزيع بحسب  : 3 .7الرسم 

  

 

 

 

 

 

 
 

 : بيانات البنك الدولي.المصدر
  



 21  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 نطاق وجودة عرض المعلومات المتعلقة بالمالية العامة 

ة المنشورة في المواقع اإللكترونية التابعة للحكومة باستردام أربعة مؤشرات تم تحليل نطاق وجودة عرض بيانات المالية العام

(. وفي هذا القسم، من المهم جداً التنبه إلى أن تقييم 1والسؤال  1( ناشئة عن سؤالين )السؤال 22-إلى المؤشر 1-)من المؤشر
ب تحديد الجودة الظاهرة من المرة األولى. يعتمد بشكل جزئي على حكم المراجعين نظراً إلى أنه من الصع 4و 1المؤشرين 

 أما المؤشرات األرر  فهي أكثر تفصيالً وقد تم إدراجها لتكميل األسئلة المتعلقة بالنطاق.

 

  1-المؤشر  الجودة: ما هي جودة عرض البيانات المتعلقة بالمالية العامة؟
 

 النقاط % المناطق   المناطق      % الدول      الدول                                                                                                                  اإلجابات

 2 (والقراءة النفاذ وسهلة إخبارية المعروضة التقارير) جيدة جودة 69 %34.8 50 %29.8

 1 (مفيدة المنشورة العامة اليةبالم المتعلقة البيانات بعض) جزئياً  مقبولة 97 %19.0  89 %53.0

 0 (إخبارية ليست المنشورة المالية البيانات معظم) المقبول المستوى من أدنى 32  %26.2 29 %17.2

 
بلداً ينتمي إلى فئة البلدان  42التي تقدم معلومات شاملة عن أداء الموازنة بأنساق سهلة الفهم، نالحظ أن  69من بين البلدان الـ 

إلى البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا،  21إلى البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، و 26لدخل، والمرتفعة ا

إلى البلدان المنخفضة الدخل. في المقابل، يتبين أن جودة التقارير في عدد كبير من المواقع اإللكترونية الخاصة بالمالية  6و

: معظم التقارير ليست إخبارية بما يكفي، أو مفصلة جداً، أو ال تعرض إرشادات %( مقبولة بشكل جزئي فقط19العامة )

الرسم موقعاً إلكترونياً يولي اهتماماً أدنى أو ال يولي أي اهتمام بجودة العرض ) 42واضحة حول كيفية تفسير النتائج. وثمة 

4.4 .) 

%( والتي تتم صيانتها 29.4معلومات حول المالية العامة )على صعيد المناطق، يوجد عدد قليل نسبياً من المواقع التي تعرض 

 بشكل جيد مع تحديثات منتظمة لنتائج الموازنة. تحتل منطقة أميركا الالتينية والبحر الكاريبي الصدراة من حيث ارتفاع عدد

(، ومنطقة 9والمحيط الهادئ )(، وشرق آسيا 22(، تليها منطقة أوروبا وآسيا الوسطى )21المواقع اإللكترونية العالية الجودة )

(. كذلك، فإن نصف المواقع اإللكترونية الخاصة بالمالية العامة في المناطق تعرض بعض البيانات المفيدة ولكنها قد 1إفريقيا )

دول هشة فقط تعرض تقارير إخبارية ومفصلة. إشارة إلى أن معظم الدول األعضاء  6تستفيد من بعض التحسينات األساسية؛ و

االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ تملك مواقع في 

 إلكترونية حسنة الجودة لنشر نتائج الموازنة في الوقت المناسب. 

 7ل والمناطق للمؤشر مستو  الدرالتوزيع بحسب  : 3 .8الرسم 

 

 

 

 

 

 

 
 : بيانات البنك الدولي.المصدر

 

  



 البيانات 26

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 

  4-المؤشر  المحتوى: هل تم ذكر تفاصيل كافية؟
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

14.2%      123       11.1%  1 نعم 148 

268.%         45     21.4%  0 ال 50 

 

 لعمل علىيتم استخدام هذا المؤشر كتقييم سريع لكمية المعلومات المنشورة على المواقع اإللكترونية. لم يتم تصميم هذا المؤشر ل

اقبة المعايير تقارير مرها نظراً إلى أنه ثمة مؤشرات أخرى )مثل مؤشر الموازنة المفتوحة وتالتقارير المنشورة وتحليل محتويا

( تقوم بمراجعة محتويات المنشورات األساسية. يتعين استخدام هذا المؤشر بحذر نظراً إلى أنه ثمة احتمال دائماً والمدونات

 .بتفويت بعض الخصائص التي قد ال تكون واضحة من النظرة األولى

اً يقدم حداً أدنى من المعلومات أو ال يقدم أي بلد 12يقدم عدد كبير من البلدان معلومات مهمة حول مواضيع مختلفة إال أن 

 معلومات حول محتويات المنشورات. وتسجل البلدان المرتفعة الدخل مستوى أعلى من المستوى المسجل في الدول المنخفضة

التنمية الدخل على صعيد شمولية المعلومات. وتملك معظم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي و

 ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ مواقع إلكترونية شاملة تعرض تفاصيل مفيدة حول أداء الموازنة.  

( تليها منطقة أوروبا وآسيا 224من أصل  24تملك منطقة أميركا الالتينية والبحر الكاريبي أكبر عدد من المواقع الشاملة )

(، ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 21(، ومنطقة إفريقيا )22آسيا والمحيط الهادئ )(، ومنطقة شرق 21الوسطى )

%( محتويات غير مالئمة على المواقع 11(. ويعرض عدد كبير من دول منطقة إفريقيا )1(، وأخيرا منطقة جنوب آسيا )24)

 ة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشرقاإللكترونية في ما يتعلق بنتائج تنفيذ الموازنة وذلك على غرار دول عديد

األوسط وشمال إفريقيا. أكثر من نصف الدول الهشة تعرض حداً أدنى من التفاصيل أو ال تعرض أي تفاصيل حول نتائج تنفيذ 

 .(4.9الموازنة على مواقعها اإللكترونية. )الرسم 

 .مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .9الرسم 

 

 

 

 

 

 

 
 : بيانات البنك الدولي.المصدر

  



 21  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 

  9-المؤشر  هل نتائج تنفيذ الوازنة المعروضة سهلة الفهم )موازنة المواطن(؟
 

 النقاط % المناطق   المناطق      % الدول      الدول                                                                                                                  اإلجابات

 2 (عالية بنسبة وتفاعلي للمواطنين سهل بنسق شاملة معلومات) نعم 15 %7.6 12 %7.1

 1 (سهل بنسق النتائج وبعض الموازنة دورة حول أساسية معلومات) نعم 33 %16.7 26 %15.5

 0 (المواطن موازنة حول معلومات من ما أو دنيا معلومات) ال 150 %75.7 130 %77.4

 
يقيس هذا المؤشر ما إذا كان المواطنون قادرين على النفاذ إلى بيانات الموازنة المفيدة المعروضة على المواقع اإللكترونية 

ع اإللكترونية بموازنة المواطن وتعتبر مؤشراً بنسق بسيط ويسهل فهمه. في بلدان عديدة، يشار إلى محتويات هذه الوثائق/المواق

أنه يتعين أن  كمايتعين أن تكون موازنة المواطن موثوقة وأن تعرض في الوقت المناسب  بالتالي، مهماً للشفافية الضريبية.

إلجراء  اإللكترونيةيكون مصدر هذه المعلومات موثوقاً أيضاً. تهدف هذه الدراسة بكل بساطة إلى تحديد هذه الوثائق أو المواقع 

رض المحتويات؛ إال أنها ال تقوم بتحليل هذه الوثائق وتأثير تعليقات المواطنين على تخطيط الموازنة إلى عو تحليل مقارن

 بالتفصيل. 

ن نفاذ المواطنين إلى بيانات الموازنة المفتوحة وتقديم التعليقات متتيح منصات تفاعلية  091من أصل  تقريباً  حكومة 05تملك 

للمواطنين حول بعض الجوانب المهمة  مفيدةحكومة معلومات  22خالل مواقع إلكترونية مخصصة لموازنة المواطن. وتقدم 

معلومات مفيدة لمواطنيها حول نتائج تنفيذ الموازنة. هذه االعتبارات  أي لنفقات الموازنة؛ في المقابل ال تقدم معظم الحكومات

عدد قليل نسبياً من الدول مواقع  يملكالدول المتطورة،  على صعيد(. و2.03الرسم ر صالحة لمستويات الدخل كافة )أنظ

%  من دول أعضاء االتحاد األوروبي، ومنظمة التعاون االقتصادي 43-25حوالى  –إلكترونية مخصصة لموازنة المواطن 

 والتنمية، ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

دول  وتحديداً فيواجهات مستخدم بينية رسومية سهلة الفهم  مع المواطنموقعاً إلكترونياً مخصصاً لموازنة  03يوجد حوالى 

موقعاً إلكترونياً  31منطقة أميركا الالتينية والبحر الكاريبي ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى. وتملك المناطق األخرى حوالى 

(. الفهم تصف أداء الموازنة بنسق سهل PDFات ثابتة بشكل أساسي )ملفات موازنة المواطن ومعلوم يعرض بيانات مفيدة حول

ال تملك مواقع إلكترونية خاصة بموازنة المواطن. ثالث فقط  ،ولكن معظم الدول في المناطق كافة، وتحديداً في منطقة إفريقيا

 محدودة.    مات التي توردهاولكن المعلوتملك مواقع إلكترونية خاصة بموازنة المواطن  25من الدول الهشة الـ 

 9مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .11الرسم 

 

 

 

 

 

 
 
 

 : بيانات البنك الدوليالمصدر
 

  



 البيانات 24

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 

   22-المؤشر  هل تم نشر تفاصيل تصنيف الموازنة/ دليل الحسابات؟
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات                النقاط     % المناطق

11.6%      15          11.2%  1 نعم 93 

11.1%           93          14.2%  0 ال 105 

 

حول  يانات شاملة وموثوقةتقديم بعنصراً أساسياً لهيكلية تقسيم مفصلة بشكل كاف  إلى جانب( BCتصنيف الموازنة )يشكل 

بشكل منتظم في  لتسجيل التبادالت واألرصدة )التدفقات واألسهم( اً دليل الحسابات الموحد ضروريكذلك، يعتبر . المالية العامة

كجزء من دليل الحسابات  تصنيف الموازنةتصنيف الموازنة ودليل الحسابات مرتبطان: ينصح بتصميم ودفتر األستاذ العام. 

بحسابات الخزينة بالشكل ربط الموازنة تمكن من في كل من هذه التصنيفات ولل المسجلة تبين المدخال لتوافقالضمان 

تم تصميم هذا و. يستخدم عدد كبير من الدول عدد األرقام واألقسام الفرعية نفسه لدليل الحسابات والقسم االقتصادي. المناسب

تصنيف الموازنة ودليل الحسابات على المواقع اإللكترونية متعلقة بالالتفاصيل المعروضة  مستوىالمؤشر للتحقق من 

 توضيح البارامترات الرئيسية المستخدمة في تسجيل بيانات المالية العامة واإلبالغ عنها. لالمخصصة للمالية العامة 

ها اإللكترونية. وحوالى تصنيف الموازنة/ دليل الحسابات على مواقع حولحكومة تفاصيل  92 عرض، تحكومة 091من بين الـ 

%( تعرض هيكليات بيانات )أو أحياناً قوائم كاملة( عن تصنيف 53.1نصف البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل )

(، ومنظمة التعاون 37من أصل  30( كما تفعل دول عديدة في االتحاد األوروبي )2.00الرسم الموازنة/ دليل الحسابات )أنظر 

 (. 30من أصل  04( ومنتدى ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ )24من أصل  37ية )االقتصادي والتنم

 ومنطقة جنوب آسيا تنشر ،ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى ،أكثر من نصف الدول في منطقة أميركا الالتينية والبحر الكاريبي

من دول منطقة إفريقيا، ومنطقة شرق آسيا والمحيط فقط % 24 إال أن ،تفاصيل متعلقة بتصنيف الموازنة/ دليل الحسابات

دول فقط تنشر تفاصيل حول  03، 25الهادئ، ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تقوم بذلك. ومن بين الدول الهشة الـ 

 تصنيف الموازنة/ دليل الحسابات على مواقعها اإللكترونية. 

تصميم )أو استمثال( هيكليات بيانات تصنيف بمن الدول لم تول اهتماماً كافياً ة مجموعة كبيرقد تشير هذه النتائج إلى أن 

الموازنة/ دليل الحسابات الخاصة بها للتمكن من الحصول على الحد األقصى من المعلومات المتعلقة بالموازنة مع عدد أكبر من 

 وتخزين أكبر عدد من المبادالت واستعادة البيانات بسرعة. ،األرقام

 11مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .11رسم ال 
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 29  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

  محتوى وانتظام المعلومات المتعلقة بالمالية العامة

إلى  6أسئلة )من السؤال  1هذه الفئة والناشئة عن ( المدرجة في 22-إلى المؤشر 22-)من المؤشر 22تقيس المؤشرات الـ 

(، وجود وثائق الموازنة الرئيسية وانتظام النشر في الفئات المختارة. تم التطرق إلى مدى تواتر وانتظام منشورات 22السؤال 

(. 9)السؤال  24و 21ين تنفيذ الموازنة الرئيسية )األرقام المخطط لها/ األرقام الفعلية للعائدات والنفقات كافة( في المؤشر

( لجمع المعلومات حول األقسام المتعلقة 42-إلى المؤشر 22-باإلضافة إلى ذلك، تم استخدام مؤشرات عديدة أخرى)من المؤشر

بتقارير اإلنفاق العام المنشورة على المواقع اإللكترونية. لم يتم نشر بعض هذه التفاصيل )على سبيل المثال التحليل القطاعي أو 

نفاق على المستوى الوطني الفرعي( بالوتيرة نفسها التي تم فيها نشر معظم تقارير اإلنفاق. إشارة إلى أن الدراسة الراهنة ال اإل

تعنى بتحليل او التحقق من تفاصيل بيانات المالية العامة في تقارير مختلفة. في المقابل، تم إدراج روابط إلكترونية ذات صلة 

 لى تفاصيل محددة ما يتيح إجراء التحليل بشكل أفضل.إلتاحة النفاذ السريع إ

22-المؤشر  هل تم نشر الموازنة السنوية المعتمدة؟  
 

22-المؤشر  في حال اإليجاب: انتظام نشر خطط الموازنة السنوية  
 

 االنتظام       %المناطق    المناطق           % الدول      االنتظام      الدول      اإلجابات             النقاط 

 91 %16.2 128 841 %11.4 153 نعم            1

 - %24.4 40 - %22.1 45 ال               0

 
لعامة.   تنشر معظم البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل موازناتها السنوية المعتمدة على المواقع اإللكترونية الخاصة بالمالية ا

لدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا تتبع ممارسات جيدة في ما يتعلق بانتظام عملية % من الب42وحوالى 

أي النشر من دون توقف وذلك على األقل في خالل السنوات الخمس األخيرة )تمت اإلشارة إلى المستويات بخط على كل عمود  –اإلبالغ 

 14.1بلدأً تقريباً ) 222المعتمدة على المواقع اإللكترونية قبل بدء السنة المالية التالية. ويعرض  وتعرض موازناتها -(4.22الرسم في 

 %( الموازنة المعتمدة بشكل منتظم وأحياناً بعد بداية السنة المالية. وتعرض معظم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون

 القتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ موازناتها السنوية المعتمدة على نحو منتظم.االقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون ا

وعلى صعيد المناطق، تعرض معظم الدول )باستثناء منطقة إفريقيا( خطط موازناتها السنوية المعتمدة قبل بداية السنة المالية المعنية، 

ول منطقة إفريقيا حيث ال تتخطى نسبة الدول التي تعرض هذه الخطط %( منها تقوم بذلك على نحو منتظم )باستثناء د16) 94وحوالى 

 منها تقوم بذلك بشكل منتظم. 24دولة موازناتها المعتمدة و 22، تعرض 41%(. ومن بين الدول الهشة الـ 12على نحو منتظم الـ 

  12و 11الدرل والمناطق للمؤشرين مستو  التوزيع بحسب  : 3 .12الرسم 
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 البيانات 42

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 

  24-المؤشر  هل تم نشر وثائق إطار اإلنفاق المتوسط األجل؟  
 

  21-المؤشر  في حال اإليجاب: انتظام نشر خطط إطار اإلنفاق المتوسط األجل
 

 %المناطق      االنتظام     المناطق           االنتظام       % الدول     الدول      اإلجابات             النقاط 

 22 %14.2 81 42 %12.2 103 نعم            1

 - %12.4 81 - %14.2 95 ال               0

 

متوسط نشر خططها المتعددة السنوات أو إطار اإلنفاق القوم بحوالى نصف البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل ت

بلداً بتحديث هذه الخطط بشكل منتظم )مراجعتها كل عام وذلك على األقل في خالل الخمس سنوات األخيرة(.  61األجل، ويقوم 

أما في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل، فيعتبر مستوى انتظام نشر المعلومات المتعلقة 

% من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ومنظمة 42(. وحوالى 4.24لرسم األجل متدن نسبياً )ابإطار اإلنفاق المتوسط 

التعاون االقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ تنشر خطط إطار اإلنفاق المتوسط األجل 

 الخاصة بها وتقوم بتحديثها بشكل منتظم. 

ة في أوروبا وآسيا الوسطى، وأميركا الالتينية والبحر الكاريبي، ومنطقة جنوب آسيا، بيانات متعلقة بإطار دول 11تنشر حوالى 

اإلنفاق المتوسط األجل بشكل منتظم إال أن هذه الممارسة أقل شيوعاً في كل من منطقة إفريقيا، ومنطقة الشرق األوسط وشمال 

دول بعض التقارير حول خطط إطار اإلنفاق  22، تعرض 41الدول الهشة الـ إفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ. ومن بين 

  المتوسط األجل إال أن معظمها ال يقوم بذلك على نحو دوري.

 14و 13مستو  الدرل والمناطق للمؤشرين التوزيع بحسب  : 3 .13الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 البنك الدولي. : بياناتالمصدر
  

R 
e 
g R 

e 
g 



 42  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 

  21-المؤشر  هل تم نشر خطط االستثمار العام؟  
 

  26-المؤشر  في حال اإليجاب: انتظام نشر خطط االستثمار العام 
 

 %المناطق      االنتظام     المناطق           % الدول      االنتظام      الدول      اإلجابات             النقاط 

 42 %22.6  38 24 %22.2 44 نعم            1

 - %11.1  130 - %11.4 154 ال                0

 
(. ولكن في معظم الحاالت )على سبيل المثال أوكرانيا(، يتم 4.21الرسم ) وأربعون دولة فقط تنشر خطط االستثمار العام أربع

ذكرها في وثائق إطار اإلنفاق المتوسط األجل.  إدراج خطط االستثمار العام كجزء من الموازنات السنوية المعتمدة كما يتم

هذه، يتبين أن حوالى  11بالتالي، قد ال يتمكن هذا المؤشر من رصد خطط االستثمار العام المتوفرة كافة. ومن بين الدول الـ 

نسبة مماثلة  % من البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل تعرض خطط االستثمار بشكل منتظم وذلك على غرار62

 من دول االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.   

وعلى صعيد المناطق، يعرض عدد قليل نسبياً من الدول )وبخاصة في أميركا الالتينية والبحر الكاريبي( خطط استثمار متعددة 

تظم إال أن معظم الدول ال تعرض خطط االستثمار الخاصة بها على نحو منفصل. ويعرض عدد كبير من السنوات على نحو من

الدول )باستثناء دول منطقة إفريقيا( خطط االستثمار ضمن خطط الموازنة السنوية المعتمدة؛ وتقدر النسبة الفعلية لنشر خطط 

 (. 41من أصل  1ر خطط االستثمار في عدد قليل من الدول الهشة )% في المناطق كافة. إشارة إلى أنه يتم نش12االستثمار بـ 

  11و 15مستو  الدرل والمناطق للمؤشرين التوزيع بحسب  : 3 .14الرسم 
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 البيانات 42

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 

  21-المؤشر  هل تم نشر تقارير تنفيذ الموازنة؟  
 

  24-المؤشر  في حال اإليجاب: انتظام نشر تقارير تنفيذ الموازنة  
 

 %المناطق      االنتظام     المناطق           % الدول      االنتظام      الدول      اإلجابات             النقاط 

 94 %14.4 124 882 %11.2 141 نعم            1

 - %26.2 44 - %21.4 51 ال                0

 

 –( 4.21الرسم تنشر غالبية الدول )وبشكل خاص تلك المرتفعة والمتوسطة الدخل( نتائج تنفيذ الموازنة في فترات مختلفة )

المتبقية.  14دولة، وعلى نحو سنوي في الدول الـ  24، وعلى نحو فصلي في 211دولة من أصل  12على نحو شهري في 

هذه الدول تنشر هذه النتائج بشكل منتظم. ويبدو أن مجموعة صغيرة من الدول تعرض أداء  وثمانون في المئة تقريباً من

الموازنة مع التحديثات شهرياً في حين يعرض قسم كبير النتائج سنوياً. ويبدو أنه ثمة إمكانية بأن يقوم عدد كبير من الدول 

المالية القائمة التابعة لها لنشر النتائج بوتيرة أسرع بإجراء تحسينات أساسية من خالل استخدام أنظمة معلومات اإلدارة 

 )شهرياً(. 

على صعيد المناطق، يعرض عدد كبير من الحكومات نتائج تنفيذ الموازنة الخاصة بها وتقوم غالبيتها بعرضها على نحو 

ستفيد عدد قليل من الدول في منطقة منتظم. وتعرض دول عديدة تقارير أداء الموازنة )مقارنة الخطط بالنتائج الفعلية( سنوياً. وي

أميركا الالتينية والبحر الكاريبي، وأوروبا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا من قدرة أنظمة معلومات 

ا ومنطقة اإلدارة المالية الخاصة بها على نشر حالة تنفيذ الموازنة على أساس شهري. في المقابل، تنشر معظم دول منطقة إفريقي

الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى النتائج سنوياً بعد انتهاء السنة المالية من دون تقديم أي إفادة لمراقبة األداء في 

خالل فترة التنفيذ. بالتالي، تتمثل تكلفة الفرصة البديلة بعدم الكشف عن تقارير الموازنة على نحو متكرر )شهرياً(. حوالى 

تعرض هذه المعلومات ومعظمها يقوم بذلك على أساس  41دولة من الدول الـ  21الهشة تتبع نمطاً مماثالً: % في الدول 12

 سنوي.

% من دول االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون 42تم عرض نتائج تنفيذ الموازنة عن طريق تحديثات منتظمة في أكثر من 

آسيا والمحيط الهادئ. في المقابل، نادراً ما يتم نشر أداء الموازنة االقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون االقتصادي لدول 

 (. 1و 4باالستنتاد إلى قواعد بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية على أساس شهري )كما تم شرحه في المؤشرين 

 
 .1و 17رل والمناطق للمؤشرين مستو  الدالتوزيع بحسب   :3 .15الرسم 
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 44  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 

  29-المؤشر  هل تم نشر تقارير الرقابة الرارجية لعمليات موازنة الحكومة المركزية؟  
 

  22-المؤشر  في حال اإليجاب: انتظام نشر تقارير الرقابة الرارجية  
 

 %المناطق      االنتظام     المناطق           % الدول      االنتظام      الدول      اإلجابات             النقاط 

 22 %41.2 59 48 %44.1  11 نعم           1

 - %61.9 109 - %62.6 122 ال               0

 

بمؤسسات الرقابة  يتحقق هذا المؤشر مما إذا كان يتم نشر تقارير الرقابة المتعلقة بالموازنة على مواقع إلكترونية خاصة

الخارجية. وفي معظم الدول، يتيح القانون نشر تقارير الرقابة الخارجية. في المقابل، يتم عادةً تقديم هذه التقارير إلى البرلمانات 

للتحقق من امتثالها إلى التشريعات ونادراً ما يتم نشرها على المواقع اإللكترونية إلطالع الجمهور عليها. من شأن نشر هذه 

التقارير على المواقع اإللكترونية الخاصة بالمالية العامة تعزيز شفافية الموازنة والمساءلة في دول عديدة. بالتالي، يبدو أنه ثمة 

   فرص لتحسين الممارسات الراهنة.

الخاصة بالرقابة حكومة تنشر بعض التقارير حول أداء تنفيذ الموازنة على المواقع اإللكترونية  16أظهرت الدراسة الراهنة أن 

%، معظمها من البلدان 42منها ) 62شهراً بعد انتهاء السنة المالية( و 22و 6الخارجية )عادة ضمن فترة تتراوح بين 

 44ستة فقط من البلدان الـ(. كذلك، فإن 4.6الرسم المتوسطة والمرتفعة الدخل( تعرض تقييمات مماثلة على نحو منتظم )
الرقابة الخارجية على أساس منتظم وأقل من نصف دول االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون  المرتفعة الدخل تعرض تقارير

االقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ تقوم بذلك. باختصار، ال تولي معظم هذه الدول 

 واقع اإللكترونية.االنتباه الكافي لنشر تقارير الرقابة الخارجية بشكل منتظم على الم

على صعيد المناطق، ينشر عدد من دول منطقة أميركا الالتينية والبحر الكاريبي، وأوروبا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا 

والمحيط الهادئ، ومنطقة جنوب آسيا، تقارير رقابة خارجية مرتبطة بتنفيذ الموازنة إال أن نسبة قليلة فقط تقوم بذلك ضمن ستة 

تنشر بعض تقارير الرقابة  41السنة المالية. أما في ما يخص الدول الهشة، فست دول فقط من أصل الدول الـ  أشهر بعد انتهاء

 وأربعة منها تقوم بذلك على نحو منتظم.

 21و 19مستو  الدرل والمناطق للمؤشرين التوزيع بحسب   : 3 .16الرسم 
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 البيانات 41

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 المؤشرات اإلخبارية

( من أجل 21إلى السؤال  00أسئلة )من السؤال  01( من 51-إلى المؤشر 20-مؤشراُ إخبارياً )من المؤشر 21تم استخالص 

تصميم المؤشرات التي تقديم المزيد من التعليقات الخصائص األساسية األخرى للمواقع اإللكترونية الخاصة بالمالية العامة. تم 

لتوضيح محتوى تقارير تنفيذ الموازنة عن طريق تقديم تعليقات إضافية حول أقسام  01-والمؤشر 20-تتراوح بين المؤشر

 محددة من التقارير معروضة على المواقع اإللكترونية الخاصة بالمالية العامة وذلك إلجراء المزيد من التحليالت.

 22-المؤشر  ر تقارير الموازنة الموحدة؟النفقات العامة < هل تم نش
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

69.2%      111       12.1%  1 نعم 140 

42.2%         52        29.4%  0 ال 58 

 

الرسم لبلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل( نتائج الموازنة الموحدة في فترات مختلفة )تنشر معظم الحكومات )وبخاصة في ا

(. وتعرض دول االتحاد األوروبي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومتندى التعاون االقتصادي لدول آسيا 4.21

 فصلياً(.والمحيط الهادئ كافة تقريباً نتائج الموازنة الموحدة بوتيرة أسرع )شهرياً/ 

)معظمها في أميركا الالتينية والبحر الكاريبي، وأوروبا وآسيا  264دولة من أصل  226على صعيد المناطق،، تنشر 

دولة من  26الوسطى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ( نتائج موحدة في خالل دورة تنفيذ الموازنة. كذلك، تعرض 

 .نة الموحدة مع تحديثات سنويةنتائج المواز 41أصل الدول الهشة الـ 

  21مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .17الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بيانات البنك الدولي.المصدر

 

 22-المؤشر  هل تم نشر التحليل القطاعي؟ <النفقات العامة 
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

12.4%      119       14.2%  1 نعم 145 

29.2%          49        26.4%  0 ال 53 

 

أنظمة معلومات اإلدارة المالية يعتبر التحليل القطاعي مهماً لمراقبة فعالية اإلنفاق في المجاالت التي تحتل األولوية. ويمكن ربط 

بقواعد بيانات أخرى لعرض معلومات شاملة تساهم في تعزيز التوقع ودعم القرارات، وذلك من خالل إضافة أبعاد محددة إلى 

 بيانات الموازنة. ويبدو أن منصات المعالجة التحليلية المماثلة نادرة في القطاع العام.

 

 



 41  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

الرسم لبلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل( تحليالً عن اإلنفاق بحسب القطاعات )تعرض معظم الحكومات )وبخاصة في ا

(. كذلك، فإن التحليل القطاعي الشامل معروض في عدد كبير من تقارير تنفيذ الموازنة الصادرة عن دول االتحاد 4.24

يا والمحيط الهادئ. ولكن تجدر اإلشارة األوروبي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومتندى التعاون االقتصادي لدول آس

إلى عدداً كبيراً من هذه التقارير يصدر سنوياً كجزء من عمليات مراجعة الموازنة، وفي حاالت قليلة فقط يتم عرض التحليل 

 القطاعي في خالل فترة التنفيذ.

أميركا الالتينية والبحر الكاريبي، . وتعتبر دول منطقة ادولة التحليل القطاعي الخاص به 229على صعيد المناطق، تعرض 

وأوروبا وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، وإفريقيا، رائدةً في مجال التحليل القطاعي )مع التركيز بشكل خاص على قطاعات 

التحليل القطاعي كجزء من  41دولة من أصل الدول الهشة الـ  29التعليم، والصحة، والطاقة، والنقل(. في النهاية، تعرض 

  الخاصة بها. ات أداء الموازنة السنويتقييم

  22مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .18الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : بيانات البنك الدولي.المصدر
 

 24-المؤشر  هل تم نشر تحليل المناطق؟ <النفقات العامة 
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              ط      النقا % المناطق

24.2%      41           29.4%  1 نعم 58 

12.4%         119         69.1 % ال   138   0 

2.2%            2                 %2.2              2      غير مطبق                    - 

 

تعتبر المعلومات المتعلقة بتحليل اإلنفاق بحسب المناطق أساسية لتقييم أداء الموازنة على صعيد الدولة/المحافظة/المقاطعة. 

ولدى ربط أنماط اإلنفاق في المناطق بقواعد بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية، يصبح باإلمكان مراقبة هذه األنماط بشكل 

خالل التحديثات الشهرية( لتحسين ممارسات اإلدارة المالية العامة. وفي هذا السياق، تركز بعض تقارير تنفيذ  ديناميكي )من

 الموازنة المنشورة على جوانب مماثلة. 

تعرض بعض البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل تحليل اإلنفاق بحسب المناطق وتعرض النتائج التي تم التوصل إليها عن 

ئط الجغرافية أيضاً. في المقابل، ال تولي البلدان المنخفضة الدخل اهتماماً ملحوظاً بتحليل اإلنفاق على مستوى  طريق الخرا

(. ويعرض نصف الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنتدى 4.29الرسم المناطق )

 ئ، تحاليل اإلنفاق المرتكزة على المناطق على نحو منتظم. التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهاد

التي تقوم بنشر تحليل مرتكز على المناطق، تقع في أوروبا وآسيا  11دولة من أصل الدول الـ  12على صعيد المناطق، نجد أن 

رض الدول الواقعة في المناطق الوسطى، وأميركا الالتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة إفريقيا؛ وتع

، تعرض 41األخرى معلومات قليلة حول أنماط اإلنفاق بحسب المناطق على المواقع اإللكترونية. وعلى صعيد الدول الهشة الـ 

 دول منها بعض التقارير المرتبطة باإلنفاق بحسب المناطق.   1

  



 البيانات 46

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 
 23مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .19الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بيانات البنك الدولي.المصدر

 

 21-المؤشر  هل تم نشر التحليل على أساس النوع االجتماعي؟ <النفقات العامة 
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

24.2%      22       21.6%  1 نعم 29 

46.9%                  141     41.1%  0 ال 119 

 

(، إال أن معظم 4.22الرسم حكومة بإدراج التحليل على أساس النوع االجتماعي في تقارير اإلنفاق الخاصة بها ) 29تقوم 

بـ"الموازنة على أساس النوع االجتماعي". وعلى نحو مماثل، ينشر عدد  الموازنات السنوية المنشورة ال تتضمن قسماً خاصاً 

قليل من دول االتحاد األوروبي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، 

 تقاريره مع التركيز على النوع االجتماعي.

بلداً يقع في أميركا الالتينية والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وشرق آسيا  24باستثناء  -ول على صعيد المناطق، ال تعرض معظم الد

تحاليل مرتكزة على النوع االجتماعي في تقاريرها المتعلقة بتنفيذ الموازنة )ينشر معظمها سنوياً(. وخمسة  -والمحيط الهادئ

 .النوع االجتماعيدول هشة فقط تنشر بعض المعلومات المتعلقة بالتحليل على أساس 

  24مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .21الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بيانات البنك الدولي.المصدر

  



 41  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 

 21-المؤشر  النفقات العامة < هل تم نشر تحليل اإلنفاق على صعيد األطفال والشباب؟
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

22.4%      19       22.2%  1 نعم 24 

44.1%        149     41.9%  0 ال 114 

 
(، إال أن معظم 4.22الرسم حكومة بإدراج تحليل اإلنفاق على صعيد األطفال والشباب في التقارير الخاصة بها ) 21تقوم 

الموازنات السنوية ال تتضمن قسماً خاصاً باألطفال. وعلى نحو مماثل، ينشر عدد قليل من دول االتحاد األوروبي، ومنظمة 

  التعاون االقتصادي والتنمية، ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، تقاريره مع التركيز على األطفال.

التي تقوم بنشر بيانات حول نفقات محددة الحتياجات األطفال  29دولة من أصل الدول الـ  21المناطق، نجد أن  على صعيد

والشباب المختلفة، تقع في منطقة إفريقيا، وأميركا الالتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادئ؛ إشارة إلى أن معظم 

دولة هشة بعض البيانات حول اإلنفاق  41دول من أصل  4لومات مماثلة. تعرض الدول المتوزعة في المناطق ال تنشر مع

 على صعيد األطفال والشباب.

 25مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .21الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بيانات البنك الدولي.المصدر

 

 26-المؤشر  < هل تم نشر البيانات المتعلقة بالديون؟النفقات العامة 
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

12.1%      120       14.2%  1 نعم 145 

24.6%          48         26.4%  0 ال 53 

 
اإلبالغ الخاصة بالمقرضين، تميل معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى نشر بعض البيانات حول  نظراً إلى متطلبات

ديونها الخارجية إال أنها ال تقوم بنشر الكثير من المعلومات عن ديونها المحلية أو السيادية. ويقوم عدد كبير من الحكومات بنشر 

بلداً من البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل معلومات  222(. وينشر 4.22الرسم ) معلومات حول ديونها المحلية و/أو األجنبية

% تقريباً من البلدان المرتفعة الدخل تنشر بيانات خاصة بديونها 62شاملة على أساس سنوي في أغلب األحيان. كذلك، فإن 

ة التعاون االقتصادي والتنمية، ومتندى على مواقعها اإللكترونية. وتعرض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، ومنظم

التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ كافة تقريباً بيانات متعلقة بديونها المحلية/الخارجية على المواقع اإللكترونية 

 الخاصة بالمالية العامة. 

ن دول منطقة إفريقيا، وأميركا الالتينية على صعيد المناطق، تنشر معظم الدول معلومات مهمة حول ديونها. وينشر عدد كبير م

دولة  22والبحر الكاريبي، وأوروبا وآسيا الوسطى، بيانات عن الديون وذلك على أساس سنوي في أغلب األحيان. كذلك، تنشر 

 بيانات حول ديونها الخارجية/المحلية. 41من أصل الدول الهشة الـ 

 
  



 البيانات 44

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 

 21مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .22الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : بيانات البنك الدولي.مصدر

 

 21-المؤشر  هل تم نشر المساعدات/ المنح الخارجية؟ <النفقات العامة 
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

62.1%  105       62.2%  1 نعم 123 

46.9%  12         46.9 % ال    13         0 

 1                  %2.2              2       غير مطبق                    - 2.6%

 

ة )فصلية/ سنوية( حول استخدام األموال يطلب شركاء التطوير ومانحو المساعدات/المنح الخارجية الحصول على تقارير دوري

وبخاصة من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. في المقابل، يفرض على المانحين تقديم 

معلومات حول األموال التي يقدمونها إلى الدول المختلفة لدعم الموازنة أو إصالح أنظمة معلومات اإلدارة المالية 

االستثمارات، الدعم االستشاري، بناء القدرات(. وعلى الرغم من هذه المتطلبات، ال تنشر معظم الدول معلومات شاملة حول )

 .  كيفية استخدام أموال المساعدات/المنح على مواقعها اإللكترونية

الرسم ) 294دولة من أصل  224تم إدراج التفاصيل المتعلقة بالمساعدات/المنح الخارجية في تقارير النفقات العامة في 

( تنشر بيانات حول المساعدات الخارجية على مواقعها 44من أصل  29(. وحوالى نصف البلدان المنخفضة الدخل )4.24

اإللكترونية.  ويعرض عدد كبير من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومتندى 

%( المساعدات/المنح التي تقدمها للدول النامية على مواقعها 11لدول آسيا والمحيط الهادئ )حوالى التعاون االقتصادي 

 اإللكترونية. 

دولة بيانات مهمة حول المساعدات/ المنح، وحوالى نصف الدول الهشة تنشر معلومات حول  221وعلى صعيد المناطق، تنشر 

 المساعدات/المنح التي تحصل عليها. 

 27مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .23الرسم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .: بيانات البنك الدوليالمصدر

 



 49  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

هل تم نشر البيانات الضريبية على المواقع اإللكترونية الخاصة بالحكومات  <النفقات العامة 

 24-المؤشر  المحلية/الوطنية؟
 

المناطق%   المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       

41.2%  59          41.9%  1 نعم 15 

64.1%  101         62.2 % ال       121      0  

    2         %        2.2               2    غير مطبق                     -  2.2%

 

من غير الشائع نشر بيانات حول إنفاق الحكومة على الصعيدين الوطني والمحلي على المواقع اإللكترونية الخاصة بالمالية 

دولة )معظمها من الدول المرتفعة  11، تنشر 294(. ومن بين الدول الـ 4.21الرسم العامة كجزء من تقارير نفقات الموازنة )

معلومات مهمة )فصلياً/ سنوياً( حول توزيع اإليرادات والنفقات مع بعض التركيز على نفقات القطاعات. والمتوسطة الدخل( 

% من الدول األعضاء في 12في المقابل، هناك عدد كبير من الدول التي ال تنشر تفاصيل مماثلة على مواقعها اإللكترونية. و

ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ تنشر بيانات  االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

  مماثلة.

%( بيانات حول اإلنفاق على المستوى الوطني الفرعي. وحوالى نصف 41.2دولة ) 19على صعيد المناطق، تنشر حوالى 

ا مع خرائط جغرافية(. أما منطقة دول أميركا الالتينية والبحر الكاريبي، وأوروبا وآسيا الوسطى، تعرض بيانات مهمة )بعضه

تعرض بعض المعلومات حول اإلنفاق على  41إفريقيا فتسجل اقل نسبة عرض في هذا المجال. وست من الدول الهشة الـ 

 المستوى الوطني الفرعي.

 .2شر مستو  الدرل والمناطق للمؤالتوزيع بحسب  : 3 .24الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بيانات البنك الدولي.المصدر

 

 

 

 29-المؤشر  هل تم نشر البيانات المالية؟ <النفقات العامة 
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

12.6%      85       14.1%  1 نعم 101 

1981%  83       16.1%  0 ال 92 
 

تتضمن البيانات المالية الحكومية )قائمة الدخل، كشف الموازنة، بيان التدفقات النقدية( التدفقات النقدية واألسهم المرتبطة 

الدولية  الصادر عن صندوق النقد الدولي ومعايير المحاسبة 2222دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام بعمليات الموازنة. يدعو كل من 

للقطاع العام إلى إدراج تفاصيل عن كشف الموازنة تبين قيمة األصول والخصوم المالية وغير المالية . في المقابل، يتبين أن المعلومات 

 المنشورة في البيانات المالية المماثلة أقل من المستوى المطلوب.

تظم إال أن عدداً كبيراً من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل تعرض معظم البلدان المرتفعة الدخل بياناتها المالية على نحو من

الرسم بياناتها المالية على المواقع اإللكترونية ) 294حكومة من أصل الحكومات الـ  226ال تقوم بذلك. وبشكل عام، تنشر 

تدى التعاون االقتصادي لدول (. ومعظم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومن4.21

 %( تنشر معلومات مهمة بشكل منتظم.41آسيا والمحيط الهادئ )



 البيانات 12

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

في  كبرىبيانات مالية تم التدقيق فيها على المواقع اإللكترونية. وتعرض دول  264دولة من أصل  41على صعيد المناطق، تعرض 

ريقيا، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، معلومات مهمة متعلقة أميركا الالتينية والبحر الكاريبي، وأوروبا وآسيا الوسطى، وإف

بالبيانات المالية. في المقابل، يعرض عدد كبير من دول منطقة إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا معلومات قليلة أو ال يعرض 

 . بعض المعلومات حول بياناتها المالية دولة 22، تقدم 41ومن بين الدول الهشة الـ أي معلومات في هذا المجال. 

 29مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .25الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بيانات البنك الدوليالمصدر

 
 

 42-المؤشر  هل تم نشر العقود والتوريدات العامة؟ <النفقات العامة 
 

اطق% المن  المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       

21.1%      41       26.4%  1 نعم 53 

11.6%         121     14.2%  0 ال 145 

 
 

خالل نشر معلومات شاملة حول  يتبع عدد قليل من الحكومات )معظمها من البلدن المرتفعة الدخل( الممارسات الجيدة من

(. وحتى على صعيد الدول 4.26الرسم المناقصات العامة وتنفيذ العقود الموقعة على مواقع إلكترونية/ بوابات مخصصة )

األعضاء في االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، 

 % من هذه الدول تنشر معلومات مهمة حول المناقصات والعقود الموقعة. 12من فإن أقل 

على صعيد المناطق، ال تعرض معظم الدول، باستثناء دول عديدة في أميركا الالتينية والبحر الكاريبي، وأوروبا وآسيا 

دول فقط تقدم  1، 41دول الهشة الـ الوسطى، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، معلومات شاملة حول نشاطات التوريد. ومن بين ال

  .بعض المعلومات حول المناقصات

  31مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .26الرسم 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 : بيانات البنك الدولي. المصدر

  

  



 12  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 

 31-المؤشر  ؟/ الموازنة المفتوحةهل من موقع إلكتروني مرصص للحوكمة المفتوحة
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

21.1%      41       42.4%  1 نعم 11 

11.6%         121     69.2%  0 ال 131 

 
كترونية المتعلقة بمبادرات البيانات المفتوحة/الحوكمة المفتوحة الخاصة بكل بلد تم تصميم المؤشر الراهن لرصد الروابط اإلل

دولة  62والتي تم إطالقها كجزء من الشراكة الحكومية المفتوحة أو على نحو منفصل. تم عرض هذه المواقع اإللكترونية في 

 . 2222موازنة المفتوحة قد ازدادت منذ العام ( ويبدو أن الرغبة في إنشاء مواقع جديدة للحوكمة المفتوحة/ال4.21الرسم )

( مواقع إلكترونية 226من أصل  19يملك عدد كبير من البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا )

ا إلى ذلك(.  أما للبيانات المفتوحة تعرض معلومات مهمة حول جوانب مختلفة )الخدمات اإللكترونية، النفاذ إلى المعلومات، وم

يملك  92على صعيد البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، فاثنا عشر بلداً فقط من أصل 

% من دول االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون االقتصادي 42بوابات مماثلة. وأكثر من 

  الهادئ تملك بوابات إلكترونية خاصة بالحوكمة المفتوحة.لدول آسيا والمحيط 

  الواقعة في أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة أميركا الالتينية والبحر 62دولة من أصل الدول الـ  21على صعيد المناطق، 

كمة المفتوحة/البيانات بوابة خاصة بالحو 12الكاريبي تملك بوابات إلكترونية مفيدة للحوكمة المفتوحة؛ كما أنه يوجد حوالى 

، تعرض دولة واحدة فقط معلومات مفيدة عن طريق المواقع اإللكترونية 41المفتوحة في المناطق. ومن بين الدول الهشة الـ 

 الخاصة بالحوكمة المفتوحة.

 31للمؤشر  مستو  الدرل والمناطقالتوزيع بحسب   : 3 .27الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 : بيانات البنك الدولي.المصدر

 

أنظمة  هل تدعم أنظمة معلومات اإلدارة المالية احتياجات الحكومات الوطنية/المحلية على صعيد
 ؟معلومات اإلدارة المالية

 42-المؤشر 
 

 النقاط % المناطق   المناطق      % الدول      الدول                                                                                                                  اإلجابات

%8.9 15 %8.1 11 
الحكومات الوطنية  نعم )تدعم حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية المركزية أتمتة

 الفرعية الالمركزية، وجمع البيانات، واحتياجات اإلبالغ(.
2 

%6.0 10 %5.0 10 
قدرات الحكومات  نعم )تتيح حلول انظمة معلومات اإلدارة المالية جمع البيانات ودعم

 الوطنية الفرعية(.
1 

 0 ال 170 %85.9 141 %83.9

 - غير مطبق 2 %1.0 2 %1.2

 
تكزة على تم تصميم هذا المؤشر للحصول على دليل حول الدعم الذي تقدمه تطبيقات أنظمة معلومات اإلدارة المالية المر

أو  26المواقع اإللكترونية لعمليات الموازنة غير المركزية على المستويات الوطنية الفرعية. ويقدم عدد قليل من الحكومات )

الرسم ) على الصعيد الوطني/ المحلي%( حلوالً مرتكزة على أنظمة معلومات اإلدارة المالية لدعم مستخدمي الموازنة 24.2

4.24.) 



 البيانات 12

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

يعتمد مستخدمو الموازنة على الصعيدين الوطني والمحلي إما على حلول األتمتة خاصتهم لتأمين احتياجاتهم في معظم الدول، 

التي تملك أنظمة معلومات  26%(. ومن بين البلدان الـ 41.9على صعيد اإلدارة المالية العامة، أو على حلول التشغيل اليدوية )

بلداً ينتمي إلى مجموعة البلدان المرتفعة والمتوسطة  21ني الفرعي، نجد أن إدارة مالية داعم للعمليات على المستوى الوط

الدخل. في المقابل، ينحصر اإلطار التشغيلي للدعم الذي تقدمه هذه األنظمة في تقديم طلبات الدفع، وإصدار تقارير الموازنة، 

ة التعاون االقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون وتعزيز النتائج. وفي ما يتعلق بالدول األعضاء في االتحاد األوروبي ومنظم

االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، تجدر اإلشارة إلى أن عدداً قليالً فقط يدعم العمليات على المستوى الوطني الفرعي 

 وبخاصة بسبب ممارسات اإلدارة المالية العامة غير المركزية. 

(. 21من أصل  4التينية والبحر الكاريبي بحوالى نصف الممارسات الجيدة )وعلى صعيد المناطق، تستأثر منطقة أميركا ال

ومن بين الدول الهشة، تشكل افغانستان الدولة الوحيدة التي تعتمد حالً مركزياً ألنظمة معلومات اإلدارة المالية مقدمة بعض 

 الدعم لمستخدمي الموازنة على الصعيد المحلي.

 
  32مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب   : 3 .28الرسم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بيانات البنك الدولي.المصدر
 

 

 34-المؤشر  هل من نظام محاسبة عام متناسق مع مستويات الموازنة كافة؟
 

 المناطق                          الدول  الدول           %      اإلجابات              النقاط       % المناطق

42.1%      55      42.4%  1 نعم 15 

66.2%         111    66.2%  0 ال 131 

2.2%          2                  %   2.2                2        غير مطبق                  - 

 
 

ة الرئيسية إصدار تقارير موازنة شاملة وفي الوقت المناسب استناداً إلى من بين أهداف تطبيقات أنظمة معلومات اإلدارة المالي

دليل حسابات موحد يدعم مستويات الموازنة كافة. تم تصميم المؤشر الراهن لرصد المواقع اإللكترونية التي تقدم دليالً على 

غلب من البلدان المرتفعة الدخل والبلدان حكومة تقريباً )على األ 61توفر دليل حسابات موحد ونظام محاسبة متناسق. وتعرض 

المتوسطة الدخل( وثائق حول دليل الحسابات الموحد ونظام المحاسبة المتناسق على مستوى الموازنة المركزية 

الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية % من 61(. حوالى 4.29الرسم والوطنية/المحلية )

التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ تتّبع ممارسات جيدة مستفيدة من الحلول غير المركزية وداعمة النتائج  ومنتدى

 من خالل أنظمة معلومات اإلدارة المالية المركزية. 

وإفريقيا( نظام دولة )معظمها من أوروبا وآسيا الوسطى، وأميركا الالتينية والبحر الكاريبي،  11على صعيد المناطق، تملك 

دول من  6محاسبة متناسق ودليل حسابات موحد لتعزيز دعم ومراقبة نتائج تنفيذ الموازنة. ومن بين الدول الهشة، تستفيد 

ممارسات المحاسبة المتناسقة. باختصار، ما زال هناك عدد كبير من الدول التي تدير يومياً عمليات اإلدارة المالية العامة من 

ت موحد ونظام محاسبة متناسق. يمكن أن تأتي حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية المركزية والتغييرات دون دليل حسابا

المدخلة على األطر القانونية/التشغيلية بمنافع مهمة على صعيد الفعالية التشغيلية وخفض التكاليف وبخاصة في البلدان 

 الدنيا.  المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة 
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 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

  33مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .29الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بيانات البنك الدولي.المصدر

 

هل تم نشر بيانات المالية العامة على الموقع اإللكتروني الراص باإلحصائيات؟ أو على موقع 
 إلكتروني آرر؟

 41-المؤشر 
 

 النقاط % المناطق   المناطق      % الدول      الدول                                                                                                                  اإلجابات

%9.5 16 %11.6 23 
المواقع األرر   بيانات و ينشر كل من المواقع اإللكترونية الراصة باإلحصائيات

 متعلقة بالمالية العامة
2 

%18.5 31 %18.2 36 
تنشر المواقع اإللكترونية األرر  بيانات راصة بالمالية العامة )ال تنشر المواقع 

   اإللكترونية الراصة باإلحصائيات بيانات متعلقة بالمالية العامة(
1 

 0 متعلقة بالمالية العامة راصة باإلحصائيات بياناتتنشر المواقع اإللكترونية ال 39 %19.7 30 %17.9

 - بيانات متعلقة بالمالية العامة ال تنشر المواقع اإللكترونية الراصة باإلحصائيات 100 %50.5 91 %54.1

 
ن تم تصميم المؤشر الراهن لرصد المواقع اإللكترونية األخرى )اإلحصائيات، البنك المركزي، أو غير ذلك( التي يمكن أ

تعرض معلومات متعلقة بالمالية العامة. في نصف الدول تقريباً تعرض المواقع اإللكترونية الخاصة بمؤسسات اإلحصاء 

معلومات مفيدة حول الحسابات الوطنية )نتائج القطاعين العام والخاص( من دون تخصيص قسم منفصل للمالية العامة. 

مة على مواقعها اإللكترونية الخاصة باإلحصائيات إلى جانب المواقع دولة بيانات إضافية حول المالية العا 49وتعرض 

اإللكترونية األساسية المخصصة لنشر بيانات الموازنة. تم عرض تقارير موازنة إضافية على مواقع إلكترونية حكومية أخرى 

 24ية العامة. في النهاية، تعرض دولة حيث ال تعرض المواقع اإللكترونية الخاصة باإلحصائيات بيانات مرتبطة بالمال 46في 
دولة بيانات مالية عامة شاملة في كل من المواقع اإللكترونية الخاصة باإلحصائيات والمواقع األخرى. وتتبع الدول األعضاء 

ماثالً في االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ نمطاً م

 في هذا السياق. 

دول  4، تقدم 41(. ومن بين الدول الهشة الـ 4.42الرسم إشارة إلى أن األنماط المناطقية شبيهة جداً بالتوزيع بحسب مستوى الدخل )

 .بيانات المالية العامة على مواقع إلكترونية عامة أخرى

 34مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .31الرسم 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 : بيانات البنك الدولي.المصدر



 البيانات 11

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 

 

 41-المؤشر  هل تم شرح النفاذ إلى المعلومات؟
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

22.2%      34           26.4%  1 نعم 53 

19.4%                   134        14.2%  0 ال 145 

 

التي خضعت  294تقدم معظم الدول شرحاً بسيطاً حول سياساتها المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومات العامة. ومن بين الدول الـ 

بلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا( تملك مواقع دولة فقط )معظمها من البلدان المرتفعة الدخل وال 14للدراسة، تبين أن 

ويبدو أن الممارسات (. 4.42الرسم إلكترونية مخصصة لعرض التفاصيل المتعلقة بنفاذها إلى وثائق أو سياسة المعلومات )

ون االقتصادي %(، ومنظمة التعا61المتبعة في نشر المعلومات ذات الصلة أفضل في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي )

 %(.12%(، ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ )12والتنمية )

دولة فقط معلومات ذات صلة. وتتبع بعض دول أميركا الالتينية والبحر الكاريبي، وأوروبا  41على صعيد المناطق، تنشر 

جيدة عن طريق توفير خيارات مختلفة للنفاذ إلى ( ممارسات 41من أصل  42وآسيا الوسطى، وشرق آسيا والمحيط الهادئ )

 . المعلومات. ال تملك أي دولة هشة موقعاً إلكترونياً ذات صلة

  35مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .31الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : بيانات البنك الدولي. المصدر

 

 

 46-المؤشر  م شرح أدوار ومسؤوليات اإلدارة المالية العامة بشكل واضح؟هل ت
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

69.6%      111       12.2%  1 نعم 143 

42.1%            51        21.4 %  0 ال 55 

 

تقدم معظم المواقع اإللكترونية معلومات مفيدة حول األدوار والمسؤوليات في مجال اإلدارة المالية العامة )عادة في الصفحة 

دولة شرحاً ألدوار اإلدارة المالية العامة وهيكليتها التنظيمية على  214الرئيسية لمؤسسات المالية العامة(. وتقدم حوالى 

(. وفي هذا السياق، تعرض دول االتحاد 4.42الرسم صصة لنشر المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية )المواقع اإللكترونية المخ

 األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ معلومات شاملة أيضاً. 

مفيدة حول الهيكلية التنظيمية وأدوار اإلدارة المالية العامة. أما %( معلومات 69.6دولة ) 221صعيد المناطق، تعرض على 

دولة  26، تعرض 41% من الدول(. ومن بين الدول الهشة الـ 12)حوالى   في منطقة إفريقيا فنسبة عرض هذه الشروحات أقل

 معلومات مهمة عن أدوار اإلدارة المالية العامة. 

  



 11  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 
  31مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب   : 3 .32الرسم  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : بيانات البنك الدولي.المصدر

 

 41-المؤشر  هل ثمة تطابق مع معايير اإلبالغ الدولية المحددة؟
 

 النقاط % المناطق   المناطق      % الدول      الدول                                                                                                                  اإلجابات

%26.2 44 %27.3 54 
صندوق النقد الدولي )بما في ذلك  إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عننشر تقارير 

 المرتكز على معايير تصنيف وظائف الحكومة )األمم التصنيف الوظيفي للنفقات

 المتحدة((.
2 

%4.2 7 %4.5 9 
على معايير تصنيف المرتكز  تقارير اإلنفاق بما يتوافق مع التصنيف الوظيفي  

 وظائف الحكومة )األمم المتحدة(
1 

 0 تقارير الموازنة الممتثلة للمعايير الدولية فقط 135 %68.2 117 %69.6

 
مالية الحكومة التابعة لصندوق النقد الدولي وتصنيف وظائف  يعنى المؤشر الراهن بمراقبة نشر تقارير محددة )إحصاءات

الحكومة )األمم المتحدة(( على المواقع اإللكترونية الخاصة بالمالية العامة. تنشر معظم الحكومات تقارير الموازنة بما يتوافق 

ياً على المواقع اإللكترونية المخصصة (. ويتم نشر التقارير المتفق عليها دول4.44الرسم مع معايير اإلبالغ الخاصة بكل بلد )

من البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا. وتبلغ نسبة  46دولة، ومن بينها  11للمالية العامة في 

دي التطابق مع إحصاءات مالية الحكومة وتصنيف وظائف الحكومة في دول االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصا

 %.12والتنمية ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ 

دولة تقع في  26التي تمتثل لدليل إحصاءات مالية الحكومة و/أو تصنيف وظائف الحكومة،  11على صعيد المناطق، ومن بين الدول الـ 

تقارير تمتثل لدليل إحصاءات مالية الحكومة و/أو تصنيف دول فقط  6، تعرض 41منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. ومن بين الدول الهشة الـ 

 .وظائف الحكومة على الموقع اإللكتروني

 37مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .33الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بيانات البنك الدولي.المصدر
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 44-المؤشر  لكترونية )تقارير حول كمية البيانات على المواقع اإللكترونية(إحصائيات المواقع اإل
 

 المناطق                          الدول           % الدول       اإلجابات              النقاط       % المناطق

24.1%      23          21.6%  1 نعم 29 

46.4%            145      41.1 %  0 ال 119 
 

يتم اتباع بعض الممارسات الجيدة على صعيد توفير التعليقات على البيانات المعروضة على المواقع اإللكترونية )عدد 

الزائرين، الصفحات اإللكترونية التي تسجل أعلى نسبة زيارة، وغير ذلك(. من الصعب تحديد هذه األدوات نظراً إلى أن 

في المقابل، تقوم دول عديدة   بل الهيئات العامة وإلى أنه لم تتم مشاركة اإلحصائيات.معظمها خاضع لإلدارة الداخلية من ق

  (.4.41الرسم بالكشف عن هذه اإلحصائيات )

  .3مستو  الدرل والمناطق للمؤشر التوزيع بحسب  : 3 .34الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نك الدولي.المصدر: بيانات الب

 

 49-المؤشر  ما هي المنصات المتوفرة لعرض التعليقات؟
 

 النقاط % المناطق   المناطق      % الدول      الدول                                                                                                                  اإلجابات

%48.2 81 %50.5 100 
عرض عدد من ريارات التعليقات)الهاتف/ الدردشة/ الفاكس/البريد/ البريد 

 نماذج التعليقات/ إحصائيات المواقع اإللكترونية(  اإللكتروني/
3 

 2 )الهاتف/ الدردشة/ الفاكس/ البريد اإللكتروني(  معروضةخيارات التعليقات التّفاعليّة  28 %14.2 23 %13.7

%24.4 41 %22.7 45 
 )البريد اإللكتروني/ نماذج التّعليقات/ إحصائيّات الثابتةر خيارات التّعليقات توفّ 

   المواقع اإللكترونيّة(
1 

 0 ريارات غير معروضة أوغير كافية 25 %12.6 23 %13.7

 
يقات يعرض عدد كبير من الحكومات )وبخاصة في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل( خيارات عديدة أخرى لتقديم التعل

(. تتبع معظم دول أوروبا وآسيا الوسطى، وأميركا الالتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، 4.41الرسم )

 . ممارسات جيدة في هذا السياق  ومنطقة جنوب آسيا

  39طق للمؤشر مستو  الدرل والمناالتوزيع بحسب  : 3 .35الرسم 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 المصدر: بيانات البنك الدولي.
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 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 

 12-المؤشر  ما هي اللغات المستردمة لنشر المعلومات المتعلقة بالمالية العامة؟
 
معظم المواقع اإللكترونية التي تنشر بيانات متعلقة بالمالية العامة سهلة التصفح نظراً إلى توفر خيارات اللغات األم واللغات 

، كان (Google Translate. وباستخدام أدوات الترجمة اآللية المتوفرة على الموقع اإللكتروني )على سبيل المثال األخرى

خيارات اللغات  4.2الجدول من الممكن الحصول على إجابات على معظم األسئلة لدى مسح المواقع اإللكترونية. يعرض 

 بالمالية العامة.المختلفة المتوفرة في المواقع اإللكترونية الخاصة 

 توزيع اللغات األم وريارات اللغة األرر . < 41المؤشر  : 3  2.الجدول

 اللغة الرمز اللغة األم اللغة الثانية اللغة الثالثة كافة

155 19 82 54 eng اإلنكليزية 

31 - 8 23 fre الفرنسية 

21 - - 21 spa إلسبانيةا  

21 - 3 18 ara العربية 

10 1 6 3 rus الروسية 

9 1 1 7 por البرتغالية 

4 - - 4 chi الصينية 

5 1 - 4 ger األلمانية 

3 - - 3 dut الهولندية 

 أرر  - 61 9 6 76

 المجموع  198 109 28 335

 : بيانات البنك الدولي.المصدر

 

لغة  222لغة أم،  11البيانات الخاصة بالمالية العامة متوفرة باللغة اإلنكليزية )معظم المواقع اإللكترونية الخاصة بنشر 

حكومة تعرض معلوماتها المتعلقة بالمالية العامة  بلغة أخرى واحدة على األقل، تعرض  229أخرى(. وعلى الرغم من أن 

م تقديم تقارير الموازنة الرئيسية إال باللغة األم ( معلومات أقل. وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يت224معظم خيارات اللغة الثانية )

من  24)باستثناء كندا ومالطا وبولندا حيث تكون المنشورات باللغات األخرى شاملة(. تنشر بعض الدول نتائجها بلغة ثالثة )

 ( وبنطاق أضيق.294أصل 
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 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 القائمةحلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية  خصائص

 

منصة تعود ألنظمة  071الهامة لـ وبيانات الموازنة المفتوحة الخصائصمة معلومات اإلدارة المالية تشمل مجموعة أنظ

لوصف المجاالت ذات الصلة(. وقد تّم استخدام  3راجع الملحق بمعلومات اإلدارة المالية المعروضة على شبكة اإلنترنت )

أنظمة معلومات اإلدارة المالية التي مشاريع  039تشمل تفاصيل قاعدة بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية الحالية التي 

مشاريع خطوط أنابيب؛ يتّم تحديثها كّل ستة  1مشروًعا فاعالً +  23مشروًعا مكتمالً +  70تمّولها مجموعة البنك الدولي )

ر الفريق مواقع بلدان أخرى لم أشهر( من ستين بلًدا من أجل استخراج الحقول ذات الصلة وإعادة استخدامها باستمرار. كما زا

. وتعرض 071تكن مدرجة في قاعدة البيانات هذه بهدف تحليل بيانات إضافية لتحديد وضع أنظمة معلومات اإلدارة المالية الـ

نتائج هذه الدراسة الموّسعة في مجموعات عدة كما هو مذكور أدناه لتوضيح المالمح الرئيسية لمنصات أنظمة معلومات اإلدارة 

لمالية التي يمكن استخدامها كأساس لبيانات الموازنة المفتوحة في بلدان عديدة. كما تشّكل مجموعة البيانات هذه أساًسا لخريطة ا

 أنظمة معلومات اإلدارة المالية حول العالم. 

تشمل مجموعة ، 071أنظمة معلومات اإلدارة المالية الـإضافة إلى وصالت شبكة اإلنترنت المتوفرة للولوج إلى توصيف 

سم الكامل لجميع أنظمة التشغيل ومختصراتها. ويبدو أنّه ما من تسمية موحدة يعتمدها عدد من البلدان من االالبيانات الجديدة 

أجل تحديد أنواع أنظمة معلومات اإلدارة المالية المختلفة بحسب نطاقها أو وظائفها أو هندستها التكنولوجية أو منصات تطبيق 

فّضل بلدان عديدة أن تمنح أنظمتها اسًما فريًدا، وقد ظهرت أنماط عديدة على مّر السنوات خصوًصا في أميركا برامجها. وت

منطقة إفريقيا. باإلضافة إلى ذلك إّن تسمية أنظمة معلومات اإلدارة المالية  الالتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى و

ة أصبحت متداولة في بلدان عّدة، على الرغم من أّن المصطلح يشير أساًسا إلى مركزية المتكاملة أو ترجماتها في لغات عديد

لنشر بيانات  حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية وال يشمل مخزون بيانات للدمج الكامل مع أنظمة اإلدارة المالية العامة

ول أنظمة معلومات اإلدارة المالية المتكاملة نادرة، وقد وكما أُوضح في الفصل األّول إّن ممارسة حل موازنة مفتوحة موثوقة. 

 يكون استخدام المصطلح كمرادف للتأدية الوظيفية لمركزية أنظمة معلومات اإلدارة المالية مضلالً.

حلوالً مركزية  تستخدم%( 12.1) 091من أصل  دولة 011في ما يتعلق بالدراسة التخطيطية إلدارة المالية العامة هناك 

 الدول(. أّما 2.21الرسم مة معلومات اإلدارة المالية من أجل دعم العمليات الالمركزية في مختلف مستويات الموازنة )ألنظ

نظمة معلومات اإلدارة المالية تديرها الوزارات التنفيذية المعنية، كما ويتم حلوالً موزعة أل%( تملك 01.3المتبقية ) 23الـ

 من قواعد البيانات الموّزعة. استخدام نظام مركزي لدمج بيانات 

 033نظمة في مواقع المالية العامة اإللكترونية، إّن معظم حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية التشغيلية في بحسب وصف األ

ينة( الخزأنظمة %( تدعم إعداد الموازنة وتنفيذها كما تدعم أيًضا المحاسبة وإعداد التقارير المالية )الموازنة و11.3بلًدا )

(، كما يتمتع بعضها بوحدات إضافية )نظام معلومات إدارة الموارد البشرية/ جدول الرواتب 2.27الرسم كالقدرات األساسية )

%( تؤّمن تنفيذ الموازنة األساسية والمحاسبة وقدرات كتابة 20.1المتبقية ) 51والمشتريات وإدارة األصول إلخ(. أّما الحلول الـ

  .إليها عادةً بـ أنظمة الخزينة التقارير فقط، ويُشار

 معلومات دراسة إدارة المالية العاّمة مدعومة بحلول أنظمة  : 3 .36الرسم 

 المالية  اإلدارة

 

 

 

 المالية  اإلدارة معلومات حلول أنظمةوظيفية  : 3 .37الرسم 

 

 

 

 

 

 

 البنك الدولي المصدر:

  المالية اإلدارة معلومات أنظمة= FMIS= إدارة المالية العامة؛ PFM مالحظة:
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استخدم الفريق المواقع اإللكترونية الموجودة والوثائق المرجعية التي نشرت على الموقع للتحقق من الوضع التشغيلي لمنصات 

(. وقد تحقق الحقًا بعض المسؤولين في الحكومة من النتائج األولية وتّم تحديث 2.21الرسم المالية ) أنطمة معلومات اإلدارة

 %(14.1نطمة معلومات اإلدارة المالية )حالًّ أل 071من أصل  004مجموعة البيانات وفق ذلك. كما تشير النتائج إلى أّن 

تطبيقات تجريبية تعمل بشكل جزئّي.  9على أساس يومي، كما أّن هناك  تُستخَدم لدعم التأدية الوظيفية إلدارة المالية العامة

مشاريع خطوط أنابيب تطبّق  5، واصة بهأنطمة معلومات اإلدارة المالية الخالتحسين  امشاريعه دولة تحدث 41ويبدو أّن هناك 

، وتستفيد نسبيًا من منصات 3335%( تعمل منذ العام 73أو  071من أصل  032الموجودة ) الدولحلوالً جديدة. إّن معظم 

 .ومصممة لتحسين الفعالية التشغيلية وتأمين دعم كاف للقرار يمكن الوصول إليها واستخدامها عبر متصفح الويب

 الوضع التشغيلي لحلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية : 3 .38الرسم 

 

 

 

 

 

 
 

 ر: بيانات البنك الدوليالمصد

 

%( عمليات موازنة الوزارات التنفيذية )خصوًصا وزارة المالية أو 13) دولة 031تدعم أنظمة معلومات اإلدارة المالية في 

الدائرة المالية(على المستويين المحلي والمركزي من خالل أنظمة يمكن الوصول إليها واستخدامها عبر متصفح الويب. أّما 

ة معلومات اإلدارة المالية في البلدان السبعين المتبقية فهي مصممة لدعم عمليات الموازنة المركزية للوزارات منصات أنظم

الرسم المعنية وتستخدم الجهات العامة المختلفة على مستوى الموازنة المحلية/والحكومية أنظمة موزعة وفقًا الحتياجاتها )

2.29.) 

 الماليةنطاق حلول أنظمة معلومات اإلدارة  : 3 .39الرسم 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: بيانات البنك الدولي

 

%( حلوالً معتمدة على حزم البرمجيات 55.0، أو 071من أصل  97) الدولباإلضافة إلى ذلك طّورت مجموعة كبيرة من 

%( الوقت والجهود 27.5) دولة 11حوالي  ت(. كما استثمر2.43م الرس)ة ومصممة لحاجات القطاع العام التجارية الجاهز

يض تكاليف لتطوير برمجيات مطورة محليًا والحفاظ عليها، خصوًصا من أجل الولوج إلى رمز المصدر وقواعد البيانات وتخف

ال تنشر تفاصيل مماثلة %( نوع البرمجيات التطبيقية بما أّن معظم هذه البلدان 7.4) دولة 02عرف تالتراخيص والدعم. وال 

الشبكة العنكبوتية العالمية، إّن معظم أنظمة معلومات على اإلنترنت أو أنها تعمل يدويًا. وبفضل التطّور في التكنولوجيا وانتشار 

%( هي حلول يمكن الوصول إليها واستخدامها عبر 14، أو 071من أصل  049اإلدارة المالية المطّورة في العقود األخيرة )

%( فهي عادة أنظمة موروثة تعتمد على الهندسة الموزعة وتعمل على منصات 05.2المتبقية ) 37فح الويب. أما الحلول الـمتص

 .(2.40الرسم )خدمة الزبائن 
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 حلول البرمجيات التطبيقية ألنظمة معلومات اإلدارة المالية  : 3 .41الرسم 

 

 

 

 

 

 

 تكنولوجيا هندسة أنظمة معلومات اإلدارة المالية  : 3 .41الرسم 

 

 

 

 

 

 

 بيانات البنك الدولي المصدر:

 محليًابرمجيات مطورة =  LDSWحزم البرمجيات التجارية الجاهزة؛ =  COTSدارة المالية؛ إل= أنظمة معلومات اFMIS  مالحظة:

 

 دولة 071وأخيًرا، تشمل مجموعة البيانات معلومات عن نوع مشاريع أنظمة معلومات اإلدارة المالية المستهلة أو المكتملة في 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتأمين دعم استشاري لبناء القدرات وإدارة التغيير. إّن األنظمة من أجل إنشاء حلول 

%( مصممة ومطبقة كحّل جديد جاهز لالستخدام )للمرة األولى أو ليحل مكان نظام سابق(. كما تّم 14) ولة 041المستخدمة في 

%( كنسخة محّسنة أو موّسعة لحلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية الحالية. أّما األنظمة 02.0نظاًما ) 32تطوير حوالي 

يع المساعدة التقنية الطارئة عبر تطبيق أحد حلول حزم البرمجيات المتبقية فقد تّم تطبيقها خصوًصا في الدول الهشة خالل مشار

 التجارية الجاهزة من أجل االنتشار السريع.   

لم تكشف المواقع اإللكترونية عن معلومات مفّصلة حول مّدة تطبيق معظم حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية وتكاليفها. ولكن 

المالية العائدة للبنك الدولي تعطي معلومات موثوقة عن الكلفة/ المّدة وغيرها من المسائل  قاعدة بيانات أنظمة معلومات اإلدارة

مشاريع مّولها البنك الدولي في  039المهّمة )النطاق والوحدات الوظيفيّة ونهج الشراء والدروس التي تّم تعلّمها إلخ( لحوالي 

 https://eteam.worldbank.org/FMIS، راجع 3302ا في تموز / يوليو بلًدا )يتّم تحديثها مّرتين في السنة، محّدثة أخيرً  13

 .لمزيد من التفاصيل

  

https://eteam.worldbank.org/FMIS
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 المالية  والمساءلة العام اإلنفاق مقارنة النتائج مع مؤشرات برنامج

نامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية والمرتبطة بالشفافية المالية العائدة لبر إلدارة المالية العامةاستخدم الفريق بعض مؤشرات ا

أصبحت  3302لمزيد من التفاصيل(. فابتداًء من كانون الثاني/ يناير الملحق ب في تحليل مقارن مع نتائج هذه الدراسة )راجع 

برنامج اإلنفاق العام نتائج  تم نشربلًدا فقط  15 في ، ولكندولة 030متوفرة لـ برنامج اإلنفاق العام والمساءلة الماليةتقييمات 

بلًدا بنشر نتائج برنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية،  23والمساءلة المالية على اإلنترنت؛ ولم تكن تسمح الحكومة في 

المساءلة المالية كانت من هذه الدراسة. وعلى الرغم من أّن مسودة تقارير برنامج اإلنفاق العام و الدولوبالتالي استثنيت هذه 

 .المتبقية، بقي وضع الكشف عنها مجهوال 34الـ للدولمتوفّرة 

برنامج اإلنفاق العام والمساءلة أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة مع مؤشرات وتّمت مقارنة نتائج 

تّم تحويل نتائج مؤّشر برنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية إلى . كما دولة 15المالية عبر استخدام التقييمات العامة المتوفرة لـ

 .(3.5فهي موّزعة بالتساوي مع زيادات تبلغ —ب+، ب، ج+، ج، د+ —؛ أّما النتائج األخرى 0؛ د=4)أ= 4إلى  0أرقام من 

برنامج عة كاملة من مؤشرات تّم إعداد رسمين بيانيين عشوائيين من أجل تحديد صلة عشر مؤشرات مختارة، إضافة إلى مجمو

استثنيت عند احتساب  –غير المصنفة  – NR/NA/NUاإلنفاق العام والمساءلة المالية عبر استخدام متوسط النتائج )نتائج 

 المعّدالت(: 

  ة )معّدل برنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية لعشر مؤشرات مختارة متعلقة بالشفافية الماليتمت مقارنة معّدالت نتائج

 بيانات الموازنة المفتوحة.( مع نتائج أنظمة معلومات اإلدارة المالية و03

 مع نتائج أنظمة معلومات اإلدارة المالية  20تّمت مقارنة معّدل جميع نتائج برنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية الـ

 بيانات الموازنة المفتوحة.و

برنامج بيانات الموازنة المفتوحة ونتائج أنظمة معلومات اإلدارة المالية وابية بين نتائج أظهر الرسمان البيانيان وجود صلة إيج

نتيجة مرتفعة في ما يتعلق ببرنامج اإلنفاق والمساءلة سجل . وتميل البلدان التي تدولة 15اإلنفاق العام والمساءلة المالية في 

ن حلول مانات الموازنة المفتوحة الناتجة ة العامة واالستعداد للكشف عن بيالمالية إلى أداء أفضل في ما يتعلق بنشر بيانات المالي

 (.2.43الرسم )أنظمة معلومات اإلدارة المالية 

برنامج اإلنفاق والمساءلة المالية نمط المجموعة الكاملة لمؤشرات لالعشرة المختارة  يشبه التوّجه الذي لوحظ في المؤشرات

أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة تستخلص  ويشير ذلك إلى أّن نتائجالية. برنامج اإلنفاق والمساءلة الم
 .  في تقييم برنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية امقارنة مع أدائه دولة 15األنماط الثابتة العائدة لـ

 (دولة 15المفتوحة ) الموازنة وبيانات المالية اإلدارة معلومات مقارنة نتائج برنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية مع نتائج أنظمة : 3 .42الرسم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: بيانات البنك الدولي

 وبيانات المالية اإلدارة معلومات نتائج أنظمةرة للمقارنة مع مختا برنامج اإلنفاق العام والمساءلة الماليةمؤشرات تعود ل 01يعني معّدل  01معّدل مالحظة: 

من احتساب المعّدل.  NR/NA/NUجميعها. استثنيت نتائج  13المالية الـ والمساءلة العام اإلنفاق يعني معّدل مؤشرات برنامجالمعّدل المفتوحة.  الموازنة

PEFA  =المالية؛  والمساءلة العام اإلنفاق برنامجFMIS = المالية؛  اإلدارة معلومات مةأنظOBD  =المفتوحة. الموازنة بيانات 

 



 البيانات 12

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة مع مجموعة مؤشرات برنامج  وفي خطوة تالية، تّمت مقارنة نتائج

ائيّة + تمهيدية( من أجل تحليل أوسع. ولم بلًدا )تقييمات عاّمة + نه 030اإلنفاق العام والمساءلة المالية الكاملة المتوفرة لــ

تُكشف نتائج البلدان المنفردة للتقارير النهائية والتمهيدية. ولكن استُخدمت معّدالت النتائج إلعداد رسمين بيانيين عشوائيين 

لعام برنامج اإلنفاق اعشر مؤشرات مختارة، إضافة إلى المجموعة الكاملة من مؤشرات  من أجل تحديد صلةإضافيين 

 .(2.42الرسم ) جميعها 030الـ للدولوالمساءلة المالية 

 (دولة 121المفتوحة ) الموازنة وبيانات المالية اإلدارة معلومات مقارنة نتائج برنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية مع نتائج أنظمة : 3 .43الرسم 

 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المصدر: بيانات البنك الدولي

 وبيانات المالية اإلدارة معلومات نتائج أنظمةمختارة للمقارنة مع  برنامج اإلنفاق العام والمساءلة الماليةمؤشرات تعود ل 01يعني معّدل  01معّدل مالحظة: 

من احتساب المعّدل.  NR/NA/NUجميعها. استثنيت نتائج  13المالية الـ والمساءلة العام اإلنفاق يعني معّدل مؤشرات برنامجالمعّدل المفتوحة.  الموازنة

PEFA  =المالية؛  والمساءلة العام اإلنفاق برنامجFMIS = المالية؛  اإلدارة معلومات أنظمةOBD  =المفتوحة. الموازنة بيانات 
 

  

وتشير األنماط  بيانات الموازنة المفتوحة.المالية وأنظمة معلومات اإلدارة أظهر الرسمان البيانيان وجود صلة إيجابية بين نتائج 

المتشابهة إلى أّن النتائج الناجمة عن المؤشرات الرئيسية ألنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة تتوافق مع 

  األنماظ التي لوحظت من خالل مؤشرات برنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية. 

 مؤشر الموازنة المفتوحة مقارنة مع

الملحق ب بلد )راجع  033حالة شفافية الموازنة والمشاركة واالستطالع في  3303وتقيس دراسة الموازنة المفتوحة لعام 

سؤاالً يجيب عليها باحثون مستقلون في البلدان الخاضعة  035لمزيد من التفاصيل(. يتألّف استطالع الموازنة المفتوحة من 

شفافية الموازنة. ويحّدد مؤشر الموازنة  حولسؤاالً  95 لإلجابات المتعلقة بـّم احتساب مؤّشر الموازنة كمعّدل بسيط للتقييم. ويت

المفتوحة نتيجة
16
دراسة الموازنة المفتوحة مفيدة في توضيح محتوى وثائق الموازنة الرئيسية تعتبر تتراوح بين صفر ومئة.  

ائق الموازنة التي نشرت ال تحتوي على أي سؤال حول مصدر المعلومات وأمانة/كمال في بلدان مختارة ومقارنتها. ولكن وث

بيانات الموازنة المفتوحة معلومات إضافية عن هذه قواعد البيانات القائمة. كما تمنح مؤشرات أنظمة معلومات اإلدارة المالية و

 . وازنة المفتوحة إلتمام دراسة الميزانية المفتوحةالتوجهات التي ليست معروفة كثيًرا، إضافة إلى نسبة عرض بيانات الم

بيانات الموازنة المفتوحة ودراسة الموازنة المفتوحة في أنظمة معلومات اإلدارة المالية وأظهر الرسم البياني العشوائي لنتائج 

 . ( عالقة إيجابية بين هذه النتائج2.44الرسم )دولة  033

  

                                                           
 

 42...62 |بعض المعلومات 62...12 |حّد أدنى من المعلومات  12...22  |معلومات قليلة أو ال معلومات 21...  1مؤشر الموازنة المفتوحة   16

 مكثفةمعلومات  222...  42 | نسبة مقبولة من المعلومات



 14  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 مقارنة نتائج مؤشر البيانات المفتوحة مع نتائج أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة : 3 .44الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المصدر: بيانات البنك الدولي 

  المفتوحة. الموازنة بيانات = OBD = مؤشر البيانات المفتوحة؛  OBIالمالية؛  اإلدارة معلومات أنظمة = FMISمالحظة: 

 

بلد )مع  033مجموعات ممارسة أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة في  توزيع 9.9الجدول  يلخص

 نتائج مؤشر البيانات المفتوحة( لتوضيح األنماط المتبعة.

 بلد 111 في 2112لعام  المفتوحة البيانات مؤشر نتائج المفتوحة مع الموازنة وبيانات المالية اإلدارة معلومات أنظمة مجموعات رنةمقا : 3  3.الجدول

 

 

 المصدر: بيانات البنك الدولي

 = غير متوفّر —= مؤشر البيانات المفتوحة؛  OBI مالحظة:

 

تتوافق معظم نتائج الدراسة الحالية مع نتائج مؤشر البيانات المفتوحة، عند مقارنة الوضع الحالي لممارسات الحكومة في ما 

ة المفتوحة )مجموعات ممارسة أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة( مع توفر يتعلق بنشر بيانات الموازن

، محّددين في المنطقة المعلّمة(. وفقط في القليل من الحاالت 033بلًدا من أصل  93وثائق الميزانية الرئيسية العام والشامل )

أفضل في ما يتعلّق  باالستعداد لنشر بيانات الموازنة المفتوحة بالمقارنة  لدولايكون أداء  ،(المظللةاالستثنائية )خارج المنطقة 

مع نتائج مؤشر البيانات المفتوحة الخاص بهم )مثالً بوليفيا واإلكوادور هما ضمن المجموعة أ، وتسّجل نتائج مؤّشر البيانات 

نّه على الرغم من وجود موقع إلكتروني مصّمم جيًدا على التوالي(. وقد يعود ذلك إلى واقع أ 20و 03المفتوحة الخاصة بهما 

واضح بين بيانات الموازنة المفتوحة التي نُشرت وأنظمة معلومات اإلدارة المالية القائمة، إّن محتويات وثائق ووجود ترابط 

التي ال قليل من البلدان يوجد عدد  كذلك،الموازنة وأنواعها لم تكن مناسبة لتحقيق نتائج عالية في مؤشر البيانات المفتوحة. 

 تتخطى نتائج مؤشر البيانات المفتوحة الخاصة بها إال أن بيانات الموازنة على صعيدعلى شبكة اإلنترنت  تعرض أي بيانات

مؤشر البيانات 

2012المفتوحة لعام   
 المجموع د ج ب أ

2-22  2 1 24 4 26 

22-12  2 22 2 2 21 

12-62  1 24 1 2 46 

62-42  22 1 - - 21 

42-222  1 2 - - 6 

 100 22 29 14 24 المجموع



 البيانات 11

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

تقييمات إلى أّن  ويعود ذلك على األرجح(. 42)مثالً مالي هي ضمن المجموعة د مع نتيجة مؤشر بيانات مفتوحة تبلغ  43الـ

 . رتكز على مراجعة وثائق الموازنة المعروضة التي لم تُكشف على شبكة اإلنترنتتنات المفتوحة مؤشر البيا

( وتتّبع ممارسات جيّدة )المجموعة أ( في 13تتمتّع عشر بلدان بنتائج مرتفعة في ما يتعلق بمؤشر الموازنة المفتوحة )أكثر من 

دارة المالية: )البرازيل وألمانيا وجمهورية كوريا والمكسيك ونيو نشر بيانات موازنة مفتوحة ناتجة من أنظمة معلومات اإل

التي تتمتّع  الدولتميل  ،زيالندا واالتحاد الروسي وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية(. وبشكل عام

بيانات الموازنة المفتوحة الصادرة عن قاعدة  بنتائج مرتفعة في ما يتعلّق بمؤّشر الموازنة المفتوحة إلى أداء أفضل في نشر

بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية الموثوقة، أّما البلدان التي تعاني من نتائج منخفضة في ما يتعلّق بمؤشر الموازنة المفتوحة 

خصائص مواقع المالية العامة  يبدو أّن المؤشرات المختارة لهذه الدراسة تستخلص باستمرار ،وبالتاليفيكون أداؤها أقّل جودة. 
 .  اإللكترونية ذات صلة مع مسائل دراسة الموازنة المفتوحة

 

 مقارنة مع أبعاد مختلفة

وكتدقيق نهائي في صالحية النتائج، قارن الفريق نتائج بيانات الموازنة المفتوحة وأنظمة معلومات اإلدارة المالية مع مبادرات 

الحكومية المفتوحة، تطبيق إطار اإلنفاق المتوسط األجل، تصنيفات األمم المتحدة لتنمية الشراكة  –وأبعاد أخرى ذات صلة 

  المصدر المفتوح.الحكومة اإللكترونية، سياسات 

 الشراكة الحكومية المفتوحة

د عضًوا للمجموعة عبر تأيي 55ومنذ ذلك الحين انضم . 3300أيلول/سبتمبر  33فتوحة في أطلقت الشراكة الحكومية الم

، وهي في 3302(؛ ومن المتوقّع أن تؤيّد خمسة بلدان أخرى اإلعالن رسميًا في العام 3302اإلعالن )ابتداًء من حزيران/يونيو 

الموازنة المفتوحة وأنظمة معلومات اإلدارة المالية  بيانات مقارنة بين مجموعات 2.4الجدول سياق تطوير التزامات. يعرض 

 كومية المفتوحة. وبين وضع مساهمة الشراكة الح

نتائج مرتفعة في ما يتعلّق بأنظمة معلومات اإلدارة المالية ( 55من أصل  47تي تؤيد اإلعالن )معظم الحكومات ال تسجل

ن ج ود(. ويبدو أّن انتائج منخفضة نسبيًا )المجموعت تسجلوبيانات الموازنة المفتوحة، أّما الحكومات اإلحدى عشرة المتبقية ف

لنشر بيانات الموازنة المفتوحة الناجمة عن حلول أنظمة معلومات  تستعدمعنية بالشراكة الحكومية المفتوحة ال الدولمعظم 

  اإلدارة المالية لتحسين ممارسات نشر المالية العامة الخاصة بها على شبكة اإلنترنت.

سات جيدة في نشر بيانات الموازنة المفتوحة ممار وتتبع هذه البلدان ،عالن الشراكة الحكومية المفتوحةأيّد أربعة عشر بلًدا إ

الناجمة عن حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية )األرجنتين والبرازيل وكولومبيا والسلفادور وغواتيماال وجمهورية كوريا 

وجد بلدان في والمكسيك وهولندا والبراغواي والبيرو وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية(. وي

 .المجموعة أ هما في سياق تطوير التزامات )أستراليا وإيرلندا(

 بلًدا 11 في الشراكة الحكومية المفتوحة مع المفتوحة الموازنة وبيانات المالية اإلدارة معلومات أنظمة مجموعات مقارنة : 3  4.الجدول

حكومية المفتوحةالشراكة ال  المجموع د ج ب أ 

 1 - 4 - 2  0 >  االلتزامات الناشئة 

>  االلتزامات المكتملة  1   21 44 1 2 11 

 10 2 22 44 26 المجموع

 المصدر: بيانات البنك الدولي

 غير متوفّر —= الشراكة الحكومية المفتوحة؛  OGPمالحظة: 

  



 11  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 تطبيق إطار اإلنفاق المتوّسط األجل 

في تقرير نشره البنك الدولي الواردة البياناتمن ناًدا إلى مجموعة است
17
 010حول اعتماد إطار اإلنفاق المتوسط األجل في  

الجدول (، قارن الفريق نتائج هذه الدراسة مع الوضع الحالي لتطبيق إطار اإلنفاق المتوسط األجل )راجع 3303-0993) دولة

2.5.) 

ألجل في هذه الدراسة سلسلة من ثالث مراحل مطلوبة بشكل متزايد: إطار اإلنفاق المتوسط يُعتبر إطار اإلنفاق المتوسط ا

األجل، اإلطار المالي المتوسط األجل، إطار األداء المتوسط األجل. من بين البلدان التسعة عشر التي تطبّق إطار اإلنفاق 

ع جميعها بنتائج ثابتة في ما يتعلق بأنظمة أداء المعلومات المتوسط األجل مع التشديد على قياس أداء الموازنة وتقييمها، تتمتّ 

( معني بإطار الموازنة المتوسط األجل واإلطار 002اإلدارية وبيانات الموازنة المفتوحة. كما أّن عدًدا كبيًرا من الحكومات )

لومات اإلدارية وبيانات الموازنة المالي المتوسط األجل كما يتمتّع معظمها بنتائج مرتفعة في ما يتعلّق بأنظمة أداء المع

 المفتوحة. 

في ما يتعلّق بأنظمة  تسجل نتائج مرتفعةإطار اإلنفاق المتوسط األجل، نجد أربعة  تطبقال  تيال الدولة 49حتّى من بين الـ

موعة أ(. ويشير هذا إلى معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة )بوليفيا واإلكوادور والسلفادور وغواتيماال في المج

موازاة بين تطبيق إطار اإلنفاق المتوسط األجل في مراحل مختلفة وبين نشر بيانات الموازنة المفتوحة الناتجة من قاعدة بيانات 

ل موثوقة ألنظمة معلومات اإلدارة المالية. ولكن ال يزال بإمكان بعض الحكومات التي ال ترّكز على إطار اإلنفاق المتوسط األج

أن تنشر بيانات موازنة مفتوحة مهّمة لتعرض أداء تطبيق موازنتها )الخطط مقابل العمل الفعلي؛ النتائج( وتعطي معلومات 

  .مفيدة لتقييم موازنتها

  دولة 1.1ازنة المفتوحة مع تطبيق إطار اإلنفاق المتوّسط األجل في مقارنة مجموعات أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات المو : 3  5.الجدول

 المجموع د ج ب أ (2010إطار اإلنفاق المتوّسط األجل )

 19 21 22 22 1 غياب إطار اإلنفاق المتوسط األجل   2

 12 4 24 46 9 المتوّسط األجل اإلطار المالي   2

 12 4 22 22 1 إطار الموازنة المتوسط األجل   2

 29 - - 22 1 إطار األداء المتوسط األجل   4

 21 22 6 2 - غير معروف -   

 198 46 11 42 21 المجموع

 المصدر: بيانات البنك الدولي

 غير متوفّر —األجل؛  المتوسط األداء إطار = MTPFاألجل؛  المتوسط الموازنة إطار = MTBF= إطار اإلنفاق المتوسط األجل؛  MTEFمالحظة: 

 

 صنيفات األمم المتحدة لتنمية الحكومة اإللكترونيةت

"على الحكومات أن تبدأ التفكير أكثر في الحكومة أّن  3303استنتجت دراسة األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية في عام 
تدرجة في محاولة مشّددة أكثر على الروابط المؤسساتية بين الهيكليات الحكومية الم –والحوكمة اإللكترونية  –اإللكترونية 

لخلق تعاون من أجل تنمية مستدامة شاملة، عبر توسيع نطاق الحكومة اإللكترونية من أجل دور تحويلي تجاه أساليب 
إّن التحّول المماثل ممكن في مجال اإلدارة المالية العامة من خالل حلول أنظمة ومؤسسات متماسكة ومتناسقة ومتكاملة". 

لموثوقة التي توفّر معلومات كافية لعدد كبير من مستخدمي الموازنة. وبالتالي إّن تصنيف تنمية معلومات اإلدارة المالية ا

الحكومة اإللكترونية هو إجراء آخر ذات صلة باالستعداد لنشر بيانات الموازنة المفتوحة الناتجة من أنظمة معلومات اإلدارة 

 حتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والرأسمال البشري.المالية في ما يتعلّق بالخدمات اإللكترونية والبنى الت

بحسب  دولة 093توزيع مجموعات أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة في  2.1الجدول يعرض 

إللكترونية وقيم المؤّشر يتعلّق بتصنيف الحكومة ا ا. أّما في م3303م تصنيفات األمم المتحدة لتنمية الحكومة اإللكترونية في العا

 .الدول،  تتبع نتائج أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنماطًا ثابتة في معظم هذه 03الـ
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 البيانات 16

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 2112للعام المفتوحة مع  تصنيفات ومؤشرات الحكومة اإللكترونية  ةالموازن وبيانات المالية اإلدارة معلومات مقارنة مجموعات أنظمة : 3  6.الجدول

تصنيف الحكومة 

 اإللكترونية
 المجموع د ج ب أ

2-12  24 24 2 2 12 

12-42  1 24 22 4 12 

42-222  1 24 22 1 12 

222-262  2 24 21 22 12 

262 – 292 - 6 24 22 42 

 190 44 12 14 21 المجموع
 

مؤشر الحكومة 

ترونيةاإللك  
 المجكوع د ج ب أ

2.22 - 2.22 - 4 4 1 22 

2.22 - 2.12 2 26 24 21 14 

2.12 - 2.62 1 29 21 1 62 

2.62 - 2.42 9 22 4 1 14 

2.42 - 2.22 9 4 2 2 29 

 190 44 12 14 21 المجموع
 

 المصدر: بيانات البنك الدولي

 = غير متوفّر —مالحظة: 
 

قّمة تصنيفات الحكومة اإللكترونية هم في المجموعة "أ" أو في المجموعة "ب" من  التي تحتل % من األربعين بلًدا93 ىحوال

مجموعات أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات  ت الموازنة المفتوحة. وقد تحّولتحيث ممارساتهم الحالية في نشر بيانا

 الدولالحكومة اإللكترونية. كما يشّكل عدد صغير من الموازنة المفتوحة إلى المجموعتين "ج" و"د" مع تراجع تصنيفات 

تظهر نمطًا ثابتًا من مجموعات معلومات اإلدارة المالية  الدول%(؛ إالّ أّن معظم 1، أو 093من أصل  05استثناًء لهذا االتجاه )

% 93ة اإللكترونية، أكثر من وبيانات الموازنة المفتوحة وتصنيفات الحكومة اإللكترونية. أّما في ما يتعلّق بمؤشرات الحكوم

خارج المنطقة المعلّمة التي تمثّل هذا  يه 093من أصل  دولة 00من البلدان في كّل مؤشر فاصل تظهر أنماطًا ثابتة، وفقط 

 . االتجاه

تها إّن مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية هو مؤشر مرّكب يقيس استعداد الحكومات وقدرمؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية. 

على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تأمين الخدمات العاّمة. ومؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية هو المتوسط 

 : المرّجح لثالث نتائج معيارية على مستوى األبعاد أهّمها

 نطاق الخدمات اإللكترونية ونوعيتها؛ 

 كية؛حالة تنمية البنى التحتية لالتصاالت السلكية والالسل 

 رأس المال البشري الجوهري 

عاملية، )د( مترابطة )مع مستوى متزايد من حّددت مراحل تنمية الخدمات اإللكترونية األربع بـ )أ( ناشئة، )ب( معززة، )ج( ت

في ما  3.13مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية الخاص بها ( تتخطّى 093من أصل  42%  فقط من الدول )32التطّور(. وحوالي

أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة علّق بالخدمات اإللكترونية المترابطة أو التعاملية، مع مجموعات يت

مرتفعة نسبيًا. كما أّن أغلبية الدول تؤّمن خدمات ناشئة أو معّززة عبر مواقعها اإللكترونية، وهذا يتوافق مع نتائج هذه الدراسة 

 .(2.7الجدول )

 )ردمات على الشبكة( 2112للعام مقارنة مجموعات أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة مع مؤشر الحكومة اإللكترونية  : 3  7.دولالج

 

 المصدر: بيانات البنك الدولي

 = غير متوفّر —مالحظة: 
 

نى التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية هو متوسط خمس إن مؤشر البمؤشر البنى التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية. 

نسمة: )أ( العدد التقديري لمستخدمي اإلنترنت، )ب( عدد خطوط الهاتف الثابت الرئيسية، )ج(  033مؤشرات الحسابي لكّل 

12الحكومة اإللكترونية   
 (برمجيات مفتوحة)

 المجموع د ج ب أ

2.22 - 2.22 - 1 22 29 44 

2.22 - 2.12 2 22 29 22 62 

2.12 - 2.62 9 42 22 4 11 

2.62 - 2.42 9 22 4 2 21 

2.42 - 2.22 4 22 - - 24 

 190 44 12 14 21 المجموع



 11  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

لثابتة. إّن االتحاد الدولي عدد المشتركين بالهاتف الخلوي، )د( عدد اشتراكات اإلنترنت الثابتة، )ه( عدد وسائل الحزم العريضة ا

مقارنة مجموعات أنظمة معلومات اإلدارة المالية  2.1لالتصاالت هو مصدر البيانات األساسي في كّل حالة. ويعرض الجدول 

  وبيانات الموازنة المفتوحة مع مؤشر البنى التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية.

)البنى التحتية لالتصاالت  2112للعام مقارنة مجموعات أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة مع مؤشر الحكومة اإللكترونية  : 3  8.الجدول

 السلكية والالسلكية(

 

 

 المصدر: بيانات البنك الدولي

 

لمؤّشر البنى التحتية لالتّصاالت  3.13 تنمية الحكومة اإللكترونية تتخطّى نتيجة مؤشر دولة 093من أصل دولة فقط  27 تسجل

السلكية والالسلكية. ولكن معظم الدول تعاني من اتصال إنترنت وولوج إلى الحزم العريضة غير كافيين، وهذا جانب آخر مهّم 

 . الدولنأخذه بعين االعتبار في تحليل نتائج أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة في هذه 

عند الراشدين،  . إّن مؤّشر رأس المال البشري هو المعّدل المرّجح لمؤّشرين: )أ( معّدل محو األميةمؤشر رأس المال البشري

)ب( معّدل االلتحاق اإلجمالي في المدرسة االبتدائية والمتوّسطة والثانوية. يعود الثلثان إلى معّدل محو األمية عند الراشدين 

توزيع مجموعات أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة  2.9الجدول ل االلتحاق. يعرض والثلث إلى إجمالي معدّ 

من  043) الدولالمفتوحة بحسب مؤّشر تنمية الحكومة اإللكترونية في ما يتعلّق برأس المال البشري. كما يبدو أّن معظم نتائج 

ة نسبيًا من أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة وتتمتّع بمجموعات مرتفع 3.13%( تتخطّى 75، أو 093أصل 

 .المفتوحة. كما تنتشر معظم البلدان على طول خطّ االتجاه الذي تشير إليه المنطقة المعلّمة في الجدول

 )رأس المال البشري( 2112 للعامالمفتوحة مع مؤشر الحكومة اإللكترونية  الموازنة وبيانات ماليةال اإلدارة معلومات أنظمة مجموعات مقارنة : 3  9.الجدول

   12الحكومة اإللكترونية  
  )رأس المال البشري(

 المجموع د ج ب أ

2.22 - 2.22 - 2 - 4 1 

2.22 - 2.12 - 4 1 4 24 

2.12 - 2.62 2 24 22 6 42 

2.62 - 2.42 1 22 21 22 12 

2.42 - 2.22 29 12 29 22 92 

 190 44 12 14 21 المجموع

  المصدر: بيانات البنك الدولي

 = غير متوفّر —مالحظة: 

 

وباختصار، تتوافق نتائج هذه الدراسة إلى حّد كبير مع مؤشرات تنمية الحكومة اإللكترونية. فمؤّشر رأس المال البشري مرتفع 

% من 33لكترونية والبنى التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية مرتفعة فقط في في معظم البلدان، فيما مؤشرات الخدمة اإل

حيث ترتفع أيًضا مجموعات أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة، ما يشير إلى مستوى استعداد  الدول

 .أفضل لنشر بيانات الموازنة المفتوحة تماشيًا مع مؤشرات تنمية الحكومة اإللكترونية

  

)مؤشر  12الحكومة اإللكترونية  

 )االتصاالت السلكية والالسلكية
 المجموع د ج ب أ

2.22 - 2.22 1 21 29 22 19 

2.22 - 2.12 4 24 9 4 14 

2.12 - 2.62 4 21 9 1 42 

2.62 - 2.42 9 24 1 2 21 

2.42 - 2.22 4 1 2 2 22 

 190 44 12 14 21 المجموع



 البيانات 14

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 المصدر المفتوحسياسات 

مفتوحسياسة المصدر النشر التحديث السابع لدراسة تم 
18
. 3303التي قام بها مركز الدراسات الدولية واالستراتيجية في العام  

 تتتبّع الدراسة سياسات الحكومة في استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر. كما تُقسم الدراسة إلى أربع فئات: )أ( البحث والتنمية
(R&D)،  )حيث يُفّضل استخدام البرمجيات  تفضيلي، )ج( )حيث استخدام البرمجيّات المفتوحة المصدر إلزامي( إلزامي)ب(

المفتوحة المصدر ولكنّه غير إلزامي، )د( إرشادي )حيث استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر مسموح(. كما تنظر الدراسة 

 . أيًضا إن كانت المبادرة على المستوى الوطني أو المناطقي أو المحلّي وإن كانت مقبولة أو قيد الدرس أو مرفوضة

 007( ودولة 11منها على المستوى الوطني ) 337(، 2.03الجدول ) المصدر المفتوحمبادرة سياسة  213وقد وجدت الدراسة 

على المستوى الدولي )االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي  01( ودولة 33على المستوى الداخلي أو المحلي )

(. كما تبيّن نتائج 2.00الجدول ) سياسات المصدر المفتوح هذه% من 19على حوالي والتنمية واألمم المتحدة(. تّمت الموافقة 

 .الدراسة ميالً أكبر للموافقة على مبادرات التنمية والبحث المفتوحة المصدر نسبة للسياسات اإللزامية والتفضيلية واإلرشادية

 وتوزيعها المناطقيسياسات المصدر المفتوح طاق ن : 3  10.الجدول

 المجموع إلزامي تفضيلي إرشادي R&D نطاق السياسة

 221 42 62 66 69 وطني

 221 22 12 29 21 داخلي/محلّي

 24 - 2 22 1 دولي

 462 14 224 91 99 المجموع

  

 المجموع فاشلة مقترحة موافق عليها المنطقة

 212 22 41 226 أوروبا

 42 2 22 19 آسيا

 11 22 21 42 أميركا الالتينية

 41 22 22 26 أميركا الشمالية

 9 2 2 4 أفريقيا

 1 2 2 1 الشرق األوسط

 462 44 41 211 المجموع

 المصدر: بيانات البنك الدولي

 

 فتوحة المصدر التي تّمت الموافقة عليهاالتوزيع المناطقي للمبادرات الم : 3  11.الجدول

 المجموع إلزامي تفضيلي إرشادي R&D المنطقة

 226 4 46 41 11 أوروبا

 19 2 22 26 29 آسيا

 42 1 22 6 4 أميركا الالتينية

 26 2 2 4 1 أميركا الشمالية

 4 2 2 2 4 أفريقيا

 1 2 2 2 2 الشرق األوسط

 211 26 14 12 42 المجموع

  بيانات البنك الدولي المصدر:
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 2101، واالستراتيجية الدولية الدراسات مركز بها قام التي  سياسة المصدر المفتوح دراسة  



 19  البيانات

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 لسياسات المصدر المفتوحتوزيع أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة المصدر  2.03الجدول يعرض 

على المستوى الداخلي/المحلي والوطني. ويشير ذلك إلى وجود عالقة إيجابية بين مجموعات أنظمة معلومات اإلدارة المالية 

في القطاع العام الذي يشّجع بدوره نشر بيانات الموازنة  سياسات المصدر المفتوحزنة المفتوحة واستخدام وبيانات الموا

%( ممارسات جيّدة في هذا الصدد. أّما على المستوى 90) 11حكومة من أصل  13المفتوحة. وعلى المستوى الوطني تتبع 

بنتائج مرتفعة في ما يتعلّق  33التي يبلغ عددها الـمصدر المفتوح والتي تتبع سياسات ال الدولالداخلي/المحلّي، تتمتّع جميع 

 .بأنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة

 المصدر المفتوحسياسات  تتبع دولة 11 أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة في توزيع مجموعات : 3  12.الجدول

برمجيات مفتوحة المصدر/ مجموعات أنظمة 

  معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة 
 د ج ب أ

 2 1 38 22 >دولة 11                        المستوى الوطني: 

 - - 12 22 >دولة 44                المستوى الداخلي/المحلي:

 صدر: بيانات البنك الدوليالم

 = غير متوفّر —= بيانات الموازنة المفتوحة؛  OBD = أنظمة معلومات اإلدارة المالية؛FMIS  = برمجيات مفتوحة المصدر؛ OSS: مالحظة

 
 

تائج تتوافق عند مع هذه التحليالت المقارنة والتحليالت السابقة، يمكن االستنتاج أّن المؤشرات المحّددة لهذه الدراسة تؤّدي إلى ن

 مقارنتها مع مؤشرات شفافية البيانات األخرى ذات الصلة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البيانات 62

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 62  معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 الممارسات الجيّدة .4  الفصل

 

 

 المستخدمة من قبل 071من انتشار منصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية الـ إلى أّنه على الّرغم الدراسة الراهنة تشير نتائج 
بيانات الموازنة  عرضحكومة حول العالم، ال يتعدى عدد الدول التي تسجل نسبة عالية من الممارسات جيدة في مجال  091

  .%(03بلدًا ) 34 ـالمفتوحة باالستناد إلى حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية ال

معلومات الماليّة الواسعة النّطاق والموثوق بها، التعريف الممارسة الجيّدة ببساطة على أنّها  نألغراض هذه الّدراسة، يمك

والمستمّدة من أنظمة معلومات اإلدارة الماليّة، والمنشورة في الوقت المناسب على المواقع الحكوميّة التي تضّم االستعالم 

تعلم من اآلداء الجيّد الحيوي وخيارات إعداد التّقارير. يكمن الغرض من تحديد الممارسات الجيّدة في السماح للمستخدمين بال

 لآلخرين في مجاالت مختلفة من نشر بيانات المالية العاّمة، وتبادل المعارف ذات الّصلة.

يقّدم هذا الفصل لمحة عاّمة عن حاالت معيّنة من جميع فئات الممارسة في أنظمة معلومات اإلدارة الماليّة وبيانات الموازنة 

الممارسات الجيّدة لمواجهة فعالة للتحّديات المرتبطة ببيانات الموازنة المفتوحة  المفتوحة من أجل تبادل المعلومات حول

، وهي تطبيق رسم الخرائط حول العالم أنظمة معلومات اإلدارة الماليّةخير من هذا الفصل خريطة والشفافيّة. ويصف القسم األ

 .  الجغرافيّة وضعت على غوغل لتحسين النّظر في نتائج هذه الّدراسة

 تّم تطبيق المعايير التّالية في اختيار حاالت الممارسات الجيّدة:

(: نشر المعلومات المتّسقة والمتعلّقة بالماليّة العاّمة بصورة منتظمة على المواقع I-1النشر في الوقت المناسب ) ◄

 المتخّصصة.

نظمة معلومات اإلدارة (: معلومات شاملة حول الحل األساسي ألI-2وضوح أنظمة معلومات اإلدارة الماليّة ) ◄

 الماليّة أو مستودع البيانات التي تُستخدم لنشر معلومات الماليّة العاّمة. 

(: إمكانيّة الحصول على معلومات حول جميع اإليرادات والمخّصصات I-3) الديناميكيةخيارات االستعالم  ◄

ة ومستودع البيانات المعّرفة من قبل والنّفقات واالستعالمات عن قواعد بيانات أنظمة معلومات اإلدارة الماليّ 

 المستخدم. 

: تقديم مجموعة غنيّة من بيانات الموازنة المفتوحة والمنشورة من أنظمة I-4) ) بيانات الموازنة المفتوحة ◄

 معلومات اإلدارة الماليّة. 

 ى التّقارير المنشورة.(: ظهور الطوابع واسم النّظان والوقت علI-5 and I-6مصداقيّة بيانات الماليّة العاّمة ) ◄

 (: وجود رسوم تفاعليّة لعرض بيانات الموازنة وتوفير خيارات البحث /والتّنزيل. I-7 and I-8جودة العرض ) ◄

(: بيانات مفتوحة وذات مغزى حول السياسة الماليّة، وأداء الموازنة، I-9دام الفعال للبيانات المفتوحة )خاالست ◄

 وازنة المواطنين(واإلنجازات في متناول الجمهور )م

تظهر الحاالت المختارة أنه، وحتى في الظروف الصعبة، يمكن تطوير حلول مبتكرة سريعًا لتعزيز شفافية الموازنة، من خالل 
 . استثمار بسيط، في حال توافر اإلرادة السياسية وااللتزام من قبل الحكومة

مذكورة للممارسات الجيّدة، باإلضافة إلى صور من مواقع عرض حاالت مختارة من جميع المناطق ولكل فئة من الفئات التُ 

موقع حكومي(. وعالوة على ذلك تُعرض خصائص  52حالة من  033محّددة لنشر الماليّة العاّمة )محّددات مواقع المعلومات( )

يّة ونظام المحاسبة أو  وغيرها مهّمة لحلول متكاملة وواضحة للغاية ألنظمة معلومات اإلدارة الماليّة، بما في ذلك الموازنة الّرقم

توزيع حاالت الممارسات الجيّدة وفقًا  4.0من المنصات المستدامة/ النّاشئة )مثل البرازيل واالتحاد الّروسي(. ويبيّن الجدول 

 لمستويات الّدخل، والمواقع الجغرافيّة، ونظام معلومات اإلدارة الماليّة ومجموعات بيانات الموازنة المفتوحة. 
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 الممارسات الجّيدة في نشر معلومات المالّية العاّمة /بيانات الموازنة المفتوحة : 4  1.لجدولا

 مستوى الّدخل  # المواقع اإللكترونيّة الحكوميّة المختارة لتسليط الضوء على بعض الممارسات الجيّدة

سا؛ الدانمرك؛ استونيا؛ فنلندا؛ فرنسا؛ ايرلندا؛ اليابان؛ جمهورية كوريا؛ هولندا؛ نيوزيالندا، أستراليا؛ ألمانيا؛ النم

 النّرويج؛ سنغافورة؛ سلوفينيا؛ اسبانيا؛ السويد؛ تايوان؛ الصين؛ المملكة المتحدة؛ الواليات المتحدة األميركيّة
 الّدخل المرتفع 20

مبيا؛ الجمهورية الدومينيكيّة؛ إكوادور؛ األردن؛ ماليزيا؛ موريشيوس؛ األرجنتين؛ البرازيل؛ تشيلي؛ الصين؛ كولو

 المكسيك؛ بيرو؛ االتحاد الروسي؛ تايلند؛ تركيا؛ أوروغواي؛ فنزويال
17 

االّدخل المتوّسط 

 المرتفع

 12 فيتنام؛ زامبيا بوليفيا؛ غواتيماال؛ السلفادور؛ الهند؛ إندونيسيا؛ المغرب؛ نيكاراغوا؛ باكستان؛ باراغواي؛ الفيليبين؛
الدخل المتوّسط 

 المنخفض

 الّدخل المنخفض 4 غامبيا؛ مدغشقر؛ تيمور الّشرقيّة؛ الضفة الغربيّة وقطاع غزة

 

 المنطقة # المواقع اإللكترونيّة الحكوميّة المختارة لتسليط الضوء على بعض الممارسات الجيّدة

 أفريقيا 4 غامبيا؛ مدغشقر؛ موريشيوس؛ زامبيا

تراليا؛ الصين؛ إندونيسيا؛ اليابان؛ ماليزيا؛ نيوزيالندا؛ جمهوريّة كوريا؛ الفيليبين؛ سنغافورة؛ تايوان؛ تايلند؛ أس

 تيمور ليشتي؛ فيتنام
13 

شرق آسيا والمحيط 

 الهادىء

فينيا واسبانيا؛ ألمانيا؛ النمسا؛ الدانمرك؛ استونيا؛ فنلندا؛ فرنسا؛ أيرلندا؛ هولندا؛ والنرويج؛ واالتحاد الروسي؛ سلو

 السويد؛ تركيا؛ المملكة المتحدة
 أوروبا وآسيا الوسطى 15

األرجنتين؛ بوليفيا، البرازيل؛ تشيلي؛ كولومبيا؛ الجمهورية الدومينيكية؛ إكوادور؛ السلفادور؛ غواتيماال؛ المكسيك؛ 

 نيكاراغوا؛ باراغواي؛ بيرو؛ أوروغواي؛ الواليات المتحدة؛ فنزويال
16 

شمالية أميركا ال

 والجنوبيّة

 3 األردن؛ المغرب؛ الضفة الغربية وقطاع غزة
الّشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

 جنوب آسيا 2 الهند؛ باكستان

 

 # المواقع اإللكترونية الحكومية المختارة لتسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة
مجموعة أنظمة معلومات 

اإلدارة الماليّة وبيانات 

توحةالموازنة المف  

األرجنتين؛ استراليا؛ البرازيل؛ كولومبيا؛ اإلكوادور؛ السلفادور؛ وألمانيا؛ غواتيماال؛ والهند؛ وايرلندا؛ جمهورية 

كوريا؛ المكسيك؛ هولندا؛ نيوزيلندا؛ نيكاراغوا؛ باراغواي؛ بيرو؛ االتحاد الروسي؛ سنغافورة؛ سلوفينيا؛ إسبانيا؛ 

 المتحدة األمريكيةتركيا؛ المتحدة المملكة؛ الواليات 
 أ 24

النمسا؛ بوليفيا؛ تشيلي؛ والصين؛ الدانمرك؛ الجمهورية الدومينيكية؛ استونيا وفنلندا؛ وفرنسا؛ إندونيسيا؛ اليابان؛ 

األردن؛ مدغشقر؛ ماليزيا؛ موريشيوس؛ المغرب؛ النرويج؛ باكستان؛ الفيليبين؛ السويد؛ تايالند؛ تيمور الشرقية؛ 

 فنزويال؛ زامبيا أوروغواي؛ فيتنام ؛
 ب 26

 ج 3 غامبيا؛ تايوان؛ الصين؛ الضفة الغربية وقطاع غزة

 

 .المصدر: بيانات البنك الّدولي

 مالحظة: أنظمة معلومات اإلدارة الماليّة؛ بيانات الموازنة المفتوحة

 

مة معلومات اإلدارةالماليّة وبيانات تصف المقاطع التّالية أمثلةً على ذلك، وتتوفر روابط شبكة اإلنترنت في مجموعة بيانات أنظ

الموازنة المفتوحة على الموقع اإللكتروني لمجتمع الممارسة ألنظمة معلومات اإلدارة الماليّة : 

https://eteam.worldbank.org/FMIS 
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 ي الوقت المناسبنشر بيانات الماليّة العاّمة في مواقع مخّصصة وف

 

من أصل  052هناك عدد كبير من مواقع الماليّة العاّمة التي توفّر المعلومات التّاريخيّة عن خطط الموازنة السنويّة المعتمدة )

تتبع  الدول% من هذه 13%(. ولكن هناك فقط حوالي 74، أو 091من أصل  047%( ونتائج تنفيذ الموازنة )77، أو 091

لجيّدة بانتظام: إّن أدائها في نشر إطار اإلنفاق المتوسط األجل وخطط االستثمار، فضالً عن الّرقابة وتنشر الممارسات ا

 .(4.3الخارجيّة لحسابات الموازنة هو أدنى بكثير من المستويات المتوقّعة )راجع الجدول 

 يرّية واالنتظام في نشر معلومات المالّية العاّمةاالتجاهات الّتار : 4  2.الجدول

 منذ عام
 خطط الموازنة

إطار اإلنفاق المتوّسط 

 األجل
 الّرقابة الخارجيّة تنفيذ الموازنة خطط االستثمار

# Econ Regular # Econ Regular # Econ Regular # Econ Regular # Econ Regular 

1980 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 

1990 29 29 12 12 6 6 27 27 13 13 

2000 104 80 58 44 30 22 103 81 54 45 

2010 17 8 33 8 8 4 15 8 8 2 

 60 75 117 147 32 44 64 103 120 153 المجموع

% 77 61 52 32 22 16 74 59 38 30 

 بيانات البنك الّدولي :المصدر

 = إطار اإلنفاق المتوّسط األجل MTEF: مالحظة

 

ن أّن معظم مواقع المالية العاّمة تّم إنشاؤها في خالل العقد الماضي، يوفّر بعضها كميّة كبيرة من معلومات الماليّة على الّرغم م

العاّمة التّاريخيّة. وتبرز البرازيل باعتبارها األفضل في أداء هذه الفئة، ووضع خطط موازنة سنويّة متاحة ونتائج تنفيذ الموازنة 

لى ذلك، تقّدم العديد من دول أميركا الالتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي بيانات تاريخيّة للماليّة العاّمة . وعالوة ع0913منذ عام 

 منذ الثمانينيّات )األرجنتين وتشيلي(، ولكن تقوم معظم الحكومات بنشر بيانات تغطّي العقد الماضي. 

سات الجيّدة التي لوحظت خالل هذه الّدراسة، باإلضافة إلى أوضحت المواقع اإللكترونيّة الحكوميّة في هذا المقطع بعض الممار

 التّحسينات المستمّرة المرتبطة بمبادرات بيانات الموازنة المفتوحة. 

 

فريقياإ  

 موريشيوس

 يقّدم الموقع اإللكتروني لوزارة الماليّة والتّنمية االقتصاديّة 

(http://www.mof.mu)  معلومات أساسيّة عن المنظّمة

والموازنة الوطنيّة الحاليّة والّسابقة، والتّشريع، والّدين العام. 

يتضّمن هذا القسم من الموازنة تقديرات الموازنة على أساس 

البرامج واألرقام الفعليّة، فضالً عن نظام اإلنترنت لبرنامج 

ن تحميل استثمارات القطاع العام، وتوفير معلومات شاملة. يمك

 XLSأو   PDF ،DOCالوثائق كملفات 

 

  

http://www.mof.mu/
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 شرق آسيا والمحيط الهادىء

 أستراليا

يشّكل الموقع اإللكتروني للموازنة المركزيّة نقطة الّدخول لمادة 

موازنة الحكومة األستراليّة 

(http://www.budget.gov.auوهناك مجموعة غنيّة م .) ن

المعلومات حول الموازنة: خطاب الموازنة، واستراتيجيّة 

وتفاصيل اإليرادات والنّفقات، واالعتمادات، والبيانات الحافظة، 

وأداء التّنفيذ، والتوقّعات االقتصاديّة والماليّة لمنتصف العام، 

ونتيجة الموازنة النّهائيّة. ويعرض قسم الموازنات الّسابقة 

. إّن 0991لموازنة اعتباًرا من عام تفاصيل مشابهة ألداء ا

 . PDFمعظم التّقارير متوفّرة على شكل ملّف 

 

 

 

  اليابان

يوفّر الموقع اإللكتروني لوزارة الماليّة 

(http://www.mof.go.jp معلومات أساسيّة حول )لماليّة ا

ّم نشر وثاق السياسات، العاّمة في تنسيق البيانات المفتوحة. يت

وصافي إجمالي الموازنة والموازنة العموميّة وأداء تنفيذ 

 XML ، وPDFالموازنة، وعمليّات الخزينة على شكل ملفات 

. وتتوفّر أيًضا بعض اإلحصاءات الماليّة الحكوميّة XLS ، و

ات والبيانات المفتوحة على ءمن الموقع اإللكتروني لإلحصا

(. وعالوة على ذلك، PDF, CSV, XLS, DBشكل ملفات )

يسيّة للوزارة على روابط أخرى متعلّقة ئتحتوي الصفحة الرّ 

بالمؤسسات الحكوميّة ذات الصلة، واألخبار اليوميّة، وخيارات 

 تقييم المواطنين والشركات. 

 

 

 جمهوريّة كوريا

يقّدم الموقع اإللكتروني لوزارة االستراتيجيّة والماليّة 

(http://www.mosf.go.kr معلومات واسعة حول السياسة )

االقتصاديّة، ومؤشرات األداء، وأداء تنفيذ الموازنة، 

والتّطبيقات اإللكترونيّة. وهناك سمات هاّمة اخرى كروابط 

سندات الخزينة؛ والكترونيّة لنظام الموازنة الّرقميّة والمحاسبة؛ 

اإلنترنت، والمعلومات اإلحصائيّة، والمواد  والمزايدة عبر

التّعليميّة لألطفال والّشباب والباحثين، والوصول إلى السياسة 

 اإلعالميّة؛ وتقديم الّشكاوى. 

 

  

http://www.budget.gov.au/
http://www.mof.go.jp/
http://www.mosf.go.kr/


 61  الممارسات الجيدة

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموزانة المفتوحة أنظمة

 نيوزيلندا
يتيح موقع الخزينة في نيوزيالندا الوصول إلى معلومات واسعة 

ع حول ماليّة الحكومة، وأداء الموازنة، واالقتصاد، والقطا

الحكومي، واإلحصاءات الماليّة. ومن السهل تصفح الصفحة 

الّرئيسيّة التي تتضّمن روابط لمواقع هاّمة عن الماليّة العاّمة. 

 تقدموتملك الخزينة حساب على تويتر وروابط سريعة، 

موضوعات األقسام الحاليّة معلومات مفيدة للمواطنين 

لسلسلة الماليّة موقع الموازنة المتنقل وا ويوفّروالّشركات. 

( مجموعة غنيّة من بيانات الموازنة 3303 – 0973الزمنيّة )

 المفتوحة ومعلومات مجدية حول الماليّة العاّمة. 

 

 

 

 

 سنغافورة

يسهل تصفّح الصفحة الّرئيسيّة لوزارة الماليّة 

(http://www.mof.gov.sg )ت مفّصلة توفّر معلوما التي

حول عمليّة الموازنة. وتقّدم محفوظات الموازنة تفاصيل 

. بإمكان 0991السياسات، واإلنفاق العام، والنتائج منذ عام 

ألفراد والمجتمع المدني، والمؤسسات التجاريّة إضافة آرائهم 

ومقتراحاتهم عبر قسم المشاورات العاّمة. ويمكن تحميل 

ع لمعرفة المزيد عن تطبيقات الهاتف المحمول من الموق

تفاصيل خطط الموازنة وأداء التّنفيذ. تقّدم مسابقة الموازنة 

 وصفحات التّحميل معلومات إضافيّة في شكل يسهل فهمه. 

 

 

 

 

 أوروبا وآسيا الوسطى

 فرنسا

يوفّر موقع وزارة االقتصاد والماليّة 

(ie.gouv.frhttp://www.econom الوصول المباشر إلى )

معلومات الماليّة العاّمة التي يتّم تحديثها بانتظام. وتشمل 

خيارات التّشاور والتواصل مع العاّمة روابط لوسائل اإلعالم 

االجتماعيّة وتلفزيون شبكة اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك، 

دى حول يتضّمن الموقع اإللكتروني للموازنة والماليّة العاّمة منت

األداء، حيث يتم نشر معلومات مفّصلة عن أداء الموازنة 

والنّتائج بانتظام. ويقّدم الموقع اإللكتروني للمديريّة العاّمة 

 للخزينة بيانات شاملة حول الخزينة وإدارة الّديون. 
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 ألمانيا

يقّدم موقع وزارة الماليّة معلومات شاملة ومحّدثة باستمرار 

تحاديّة. يوفّر الموقع خدمات الوصول إلى حول الموازنة اال

الوحدات الّرئيسيّة، والبيانات، والتّقارير والوثائق االستراتيجيّة. 

وتتضّمن الصفحة الّرئيسيّة عدد من خيارات التّواصل مع 

المواطنين والشركات )مثل الفيديو، والّرسومات، والّصوت، 

التّقّدم المحرز  والصور( من أجل نقل الّرسائل األساسيّة وتبادل

في أنشطة اإلصالح الجارية. ويتّم تقديم تقارير أداء تنفيذ 

 الموازنة بصورة شهريّة. 

 

 

 

 االتحاد الّروسي

تتيح الصفحة الّرئيسيّة لوزارة الماليّة  

(http://www.minfin.ru الوصول إلى معلومات شاملة )

والمعاشات التّقاعديّة، وأنشطة إصالح الحكم حول الموازنة، 

المحلّي، وصناديق االحتياطي والثروة الوطنيّة، وأداء تنفيذ 

الموازنة، والدين العام، ونتائج الّرقابة. وتمّكن روابط المواقع 

المتعلّقة بالوكالة الفدراليّة المستخدمين وعرض وتحميل 

ويتّم تقديم إطار مجموعة غنيّة من بيانات الموازنة المفتوحة. 

موازنة لعدة سنوات، إلى جانب التّحديثات على األنظمة المتعلّقة 

بأنشطة محّددة ووصف جميع نظم معلومات وزارة الماليّة. إّن 

الموقع الجديد )التجريبي( للموازنة مثير لإلعجاب 

(www.budget.gov.ru .) 

 

 

 السويد

رض الموقع اإللكتروني لوزارة الماليّة يع

(http://www.sweden.gov.se مسؤوليات، وأنشطة )

البرامج األساسيّة واألخبار، ومنشورات الوزارة. ويتّم نشر 

معلومات مفّصلة بشأن االقتصاد والموازنة الوطنيّة في قسم 

االلكتروني، كما وتتضّمن صفحة  "مجاالت السياسة" للموقع

وزارة الماليّة إطار االستقرار المالي، وأحدث التّشريعات، 

وروابط للوكاالت ذات الّصلة، والعديد من خيارات التّواصل 

مع المواطنين والشركات. وعالوة على ذلك، يتّم عرض أحدث 

توقعات الماليّة العاّمة وتقديرات سقف اإلنفاق ومتابعة سياسة 

 وازنة في صفحات شبكة اإلنترنت والوثائق ذات الصلة. الم

  

http://www.minfin.ru/
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 أميركا الّشماليّة والجنوبيّة

 األرجنتين

إّن موقع وزارة االقتصاد والماليّة العاّمة 

http://www.mecon.gov.ar(  هو المصدر الّرئيسي

ة في األرجنتين. للحصول على معلومات حول الماليّة العامّ 

يسهل تصفّح الموقع الذي يوفّر معلومات شاملة عن المنظّمة 

والتّشريعات ذات الصلة والبرامج وأداء الموازنة، وجوانب 

أخرى هاّمة مثل ملفات االستعالمات، ومركز المعلومات 

والوثائق، واالبتكار، والمناقصات. ويوفّر قسم المعلومات 

 ئق القانونيّةيّة الوصول إلى جميع الوثاالتشريعيّة والوثاقيّة إمكان

 ذات الصلة عبر اإلنترنت. 

 

 

 

 

 البرازيل

أحد أفضل وأشمل المواقع  تملك وزارة ماليّة البرازيل

للذي  )http://www.fazenda.gov.brااللكترونيّة الحكوميّة 

المتعلّقة بكافة الجوانب، يوفر مجموعة غنيّة من المعلومات 

فضالً عن روابط لعدد كبير من المواقع الّداخليّة والخارجيّة 

للماليّة العاّمة. وتملك الخزينة الوطنيّة موقًعا الكترونيًّا معاصًرا 

(https://www.tesouro.fazenda.gov.br ينشر تقارير )

يّة حول تنفيذ الموازنة ألنظمة معلومات اإلدارة الماليّة تفصيل

من أجل توليد  sigplanوأنظمة إدارة الماليّة المتكاملة و

 المعلومات لدعم اتخاذ القرار ومراقبة األداء. 

وثّمة مصدر مهم آخر للحصول على المعلومات وهو موقع 

زنة الموازنة االتحاديّة الذي تديره وزارة التّخطيط والموا

. يوفر  )http://www.planejamento.gov.brاإلداريّة )

هذا الموقع إمكانيّة الوصول إلى معلومات حول الموازنة 

 / االتحاديّة وخطط االستثمار، وبرنامج تسريع النّمو

Programa de Aceleração do Crescimento  وخطط

 ة سنوات. موضوعة لعد
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 تشيلي

يقّدم الموقع اإللكتروني لوزارة الماليّة 

(http://www.hacienda.cl معلومات شاملة حول )فوائد 

الماليّة العاّمة، واإلجراءات، والبرامج، فضالً عن أنشطة 

نت الّشفافيّة الماليّة. وهناك أيًضا صفحة على شبكة اإلنتر

مخّصثة لمشاركة المواطنين في صياغة السياسات وتنفيذها. 

ويتضّمن قسم الوثائق روابط الويب لكافة البيانات التاريخيّة 

والحاليّة عن خطط الموازنة وتنفيذ األداء المتحّصل عليه من 

 قواعد بيانات نظام معلومات اإلدارة الماليّة الحكوميّة. 

 

 

 

 

 

 كولومبيا

ليّة واالئتمان العام لكولومبيا تملك وزارة الما

(http://www.minhacienda.gov.co)  موقع إلكتروني

معلوماتي يسهل تصفّحه ويقّدم معلومات جوهريّة حول الماليّة 

العاّمة. وتوفر روابط النظام الشامل لمعلومات اإلدارة الماليّة 

ف إمكانيّة الحصول على معلومات مفّصلة عن والموقّع الّشفا

أنشطة الموازنة المركزيّة والمحليّة، بما في ذلك أداء تنفيذ 

الموازنة، وتحصيل اإليرادات وتفاصيل اإلنفاق، والتّقّدم في 

 مجال االستثمارات، وتفاصيل جميع العقود الّرئيسيّة الموقّعة. 

 

 

 

 

 

 اإلكوادور

وقع اإللكتروني لوزراة الماليّة / تقدم الصفحة الّرئيسيّة لم

)http://www.finanzas.gob.ec(  معلومات شاملة حول

الماليّة العاّمة واالتجاهات التاريخيّة بشكل يسهل فهمه. وتوفّر 

روابط نظام اإلدارة الماليّة المتكامل والنّتائج الحكوميّة إمكانيّة 

ل على معلومات مفّصلة حول اإليرادات واإلنفاق الحصو

القطاعي واإلداري. وعالوة على ذلك، يتضّمن موقع الوزارة 

محتوى كبير من الوسائط المتعّددة )مثل يوتيوب، والعروض 

التّقديميّة، ومنصة التعليم اإللكتروني لنظام اإلدارة الماليّة 

ة للمواطنين المتكامل( لتقديم المعلومات وتوجيه رسائل واضح

 والمجتمع المدني. 
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 المكسيك

 يقّدم موقع وزراة الماليّة واالئتمان العام

(http://www.shcp.gob.mx معلومات واسعة حول )

الماليّة العاّمة، وإيرادات الموازنة ونفقاتها، وعمليّات الخزينة، 

. ويوفّر أيًضا عدد من آليّات التغذية واألنظمة، وشفافيّة الموازنة

المرتدة للمواطنين والشركات من خالل موقع شفاف والنّفاذ إلى 

مواقع معلوماتيّة أخرى. وكذلك يتّم توفير معلومات عن العقود 

الحكوميّة االتحاديّة، والتّقارير، واألجور، واألنظمة، 

رة. واإلعانات، والخدمات، واالمتيازات، والتّصاريح الصاد

وعالوة على ذلك، هناك خيارات لالستعالم الحيوي تقّدم تقارير 

 من بيانات الماليّة العاّمة.  

 

 

 الّشرق األوسط وشمال أفريقيا

 المغرب

يوفّر موقع وزارة االقتصاد والماليّة 

(http://www.finances.gov.ma فرص الوصول إلى )

ومات أساسيّة حول الماليّة العاّمة وتحديثات بشأن تنفيذ معل

الموازنة العاّمة للّدولة، واألنظمة، والّدين العاّم. ويقّدم القسم 

الخاص بالموازنة وروابط وكاالت الماليّة العاّمة بيانات موازنة 

مفتوحة. وتقّدم الخزينة العاّمة تفاصيل عن اإلنفاق العاّم، 

النّماذج والخدمات اإللكترونيّة. وتتوفّر  والّضرائب، إلى جانب

 البيانات التّاريخيّة في قسم قواعد البيانات والوثائق والمستندات. 

 

 

 

 

 جنوب آسيا

 الهند

يقّدم الموقع اإللكتروني لوزارة الماليّة 

(http://www.finmin.nic.inوبصورة منتظمة معلومات ) 

شاملة عن إحصاءات الماليّة العاّمة، والّدين العام، والمناقصات، 

والتّقارير االقتصاديّة الّشهريّة. ويتّم دعم الوظائف الحكوميّة 

المطّور من قبل  e-Lekhaللمحاسبة واإلبالغ من خالل تحليل 

المركز الوطني للمعلوماتيّة لمكتب المراقب العام للحسابات. إّن 

. ويمكن e-Lekhaوازنة تنتجها وتنشرها معظم تقارير الم

تحميل التّقارير التي نشرت على موقع وزارة الماليّة على شكل 

PDF . 
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 انتشار وظهور حلول نظام معلومات اإلدارة الماليّة على شبكة اإلنترنت

ة الماليّة التي يتّم استخدامها في نشر يسلّط هذا القسم الّضوء على بعض المواقع التي تقّدم السمات الّرئيسيّة لنظام معلومات اإلدار

 اإلدارة الماليّة العاّمة. 

 أفريقيا

 مدغشقر

( موقع على شبكة MoFBتملك وزارة الماليّة والموازنة )

اإلنترنت مخّصص إلدخال وعرض النّظام المتكامل لإلدارة 

(. يصف الموقع الوحدات الوظيفيّة SIGFIPالماليّة العاّمة )

، ويوفّر روابط إلكترونيّة ألنظمة اإلدارة ومستخدمي النّظام

الماليّة األخرى، ويوضح تاريخ تطور النّظام والوحدات 

المسؤولة عن إدارته. تحافظ وزارة الماليّة على النّظام المتكامل 

لإلدارة الماليّة العاّمة لتسهيل تبادل البيانات بين عدد من أنظمة 

 المعلومات المّجزأة. 

 

 

 

 يط الهادىءشرق آسيا والمح

 أستراليا

يعرض الموقع اإللكتروني للنظام المركزي إلدارة الموازنة 

تفاصيل عمليّة تطوير نظام معلومات اإلدارة الماليّة المتكامل 

والجديد في أستراليا. ويتّم شرح المعلومات األساسيّة للمشروع 

بشكل مفّصل، إلى جانب الفوائد المتوقّعة والتّغييرات التي 

ن طريق النّظام الجديد. يوفّر الموقع ردود الفعل أدخلت ع

والمالحظات في الوقت المناسب حول مراحل تنفيذ النّظام 

لجميع أصحاب المصلحة، كما ويدعم أنشطة اإلدارة المتعلّقة 

بالتّغيير. إّن عروض وآليات تقييم مختلفة متاحة من أجل تحسين 

 االتصال والتّنسيق. 

 

 

 

 أندونيسيا

وقع اإللكتروني الخاّص بوزارة الماليّة يقّدم الم

(http://www.depkeu.go.id الميزات الّرئيسيّة ومراحل  )

تطّور تحليل الخزينة العاّمة للدولة ونظام الموازنة الذي من 

. إّن موقع الخزينة 3304المتوقّع أن يكون جاهًزا في عام 

لة ونظام الموازنة مبني على النّظام األساسي إلدارة العاّمة للّدو

المحتوى، ويوفّر تحديثات مفيدة حول أنشطة إدارة التّغيير 

باإلضافة إلى سجالت الويب، واألخبار، واإلعالنات عن 

األحداث القادمة. عند تشغيل تحليل الخزينة العاّمة للدولة ونظام 

 ماليّة العاّمة. الموازنة سيشّكل مصدر معلومات اإلدارة ال

 

 

http://www.depkeu.go.id/
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 جمهوريّة كوريا

يتيح الموقع اإللكتروني للموازنة الّرقميّة ونظام المحاسبة 

(https://www.digitalbrain.gov.kr الوصول إلى )

معلومات وبيانات واسعة النّطاق حول اإلدارة الماليّة العاّمة 

وازنة المفتوحة. وتُعرض الوحدات النّمطية للموازنة وبيانات الم

الّرقميّة ونظام المحاسبة وتاريخ تطوير النّظام بصورة تفصيليّة. 

يمكن تصفح الموقع بسهولة والحصول على معلومات عن 

سياسة اإلدارة الماليّة العاّمة، والخطّة الماليّة المتوّسطة المدى، 

ة الحكوميّة، واإلدارة النّقديّة، ونظام الموازنة، واألوراق الماليّ 

والمشتريات/ المناقصات، واإلحصاءات الماليّة التي يتّم تحديثها 

بانتظام. يستطيع المواطنين/ الشركات طرح األسئلة وتحميل 

 التّقارير بأشكال مختلفة. 

 

 

 ماليزيا

إّن النّظام الحكومي للماليّة والمحاسبة اإلداريّة هو نظام 

خدم من قبل إدارة المحاسبة العاّمة منذ عام المحاسبة المست

. يعرض موقع النّظام الحكومي للماليّة والمحاسبة 3331

اإلداريّة  قدرات هذا النّظام المتكامل )التّخطيط المالي، ومراقبة 

الموازنة، والمحاسبة الحكوميّة(. وعالوة على ذلك، يغطّي 

ستثمارات، الموقع إدارة الّرواتب، والقروض الحكوميّة، واال

وإعداد الحسابات العاّمة. وتوفّر أقسام نظام اإلحصاءات 

والبيانات على اإلنترنت معلومات مفيدة حول تنفيذ الموازنة، 

 فضالً عن البيانات التّريخيّة لإلدارة الماليّة العاّمة. 

 

 

 

 أوروبا وآسيا الوسطى

 فرنسا

دارة هو حّل متكامل لنظام معلومات اإل   CHORUSإّن موقع 

الماليّة يدعم اإلدراة الماليّة والموازنة والمحاسبة على المستويين 

المركزي والاّلمركزي. ويعرض هذا الموقع معلومات مفّصلة 

عن تاريخ تطّور وظائف النّظام. ويوفّر النّظام معلومات موثوقة 

وفي الوقت المناسب حول اإلدارة الماليّة العاّمة لجميع اإلدارات 

ا آخر لمعلومات اإلدارة الماليّة والبرامج. و هناك مصدًرا هاّمً

العاّمة أال وهو الموقع اإللكتروني للبيانات الحكوميّة المفتوحة 

(http://www.data.gouv.fr .) 
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 االتحاد الّروسي

تستخدم وزارة الماليّة موقع على شبكة اإلنترنت مخّصص 

التطورات المتعلّقة بتصميم وتنفيذ حل جديد ومتكامل  لعرض

لنظام معلومات اإلدارة الماليّة )الموازنة اإللكترونيّة(. ويتّم نشر 

اإلطار القانوني والتّنظيمي، ووضع التّنفيذ، وخطط العمل، 

واألداء الوظيفي للنظام، وأنشطة الفريق العامل، إلى جانب 

ة واحد، ونظام مدفوعات التحديثات على تطوير موقع موازن

البلديّة، وغيره من العناصر. ومن المتوقع البدء بتشغيل 

. في الوقت الّراهن، تُنشر 3301الموازنة اإللكترونيّة في عام 

معظم بيانات الموازنة المفتوحة من قواعد بيانات خزينة النّظام 

 الفدرالي. 

 

 

 المملكة المتحدة

محاسبة المركزيّة واإلبالغ يوفّر موقع النّظام اإللكتروني لل

(OSCAR الوصول إلى معلومات مكثّفة حول بيانات )

الموازنة المفتوحة والمستخرجة من قاعدة بيانات اإلنفاق العاّم. 

وتجعل مجموع البيانات هذه من بيانات اإلنفاق العام متوفّرة 

أكثر، ويمكن استخدامها مع برنامج جداول البيانات القياسيّة. تّم 

كنظام سهل االستعمال لتزويد الخزينة بإدارة  OSCAR تصميم

المعلومات والبيانات الّرئيسيّة لإلبالغ العاّم. يعمل النّظام بشكل 

كامل، ونُشرت مؤّخراً البيانات التي تغطّي األشهر الّستة األولى 

 )من أبريل إلى سبتمبر(.  3302 – 3303لعام 

 

 

 

 أميركا الّشماليّة والجنوبيّة 

 تيناألرجن

يقّدم الموقع اإللكتروني للنظام المتكامل لمعلومات اإلدارة 

( معلومات مفّصلة حول نظام معلومات اإلدارة SIDIFالماليّة )

الماليّة في األرجنتين. ويتّم عرض نموذج النّظام المفاهيمي، 

والوظائف، والنّطاق، وتاريخ التّطوير والتّحديثات، وأدلّة 

مع األنظمة األخرى بشكل  واضح.  التّدريب ونقاط التّفاعل

ويحتوي الموقع أيًضا على خيارات لطلب المعلومات، ومتابعة 

، والمشاركة في SIDIFفعاليات نظام معلومات اإلدارة الماليّة 

إلى التحديث  SIDIF الّدورات ذات الّصلة. يخضع موقع ال

بانتظام من خالل إضافة معلومات حول التّطورات والممارسات 

مصدر معلومات اإلدارة الماليّة  SIDIFدة. يشّكل موقع الجيّ 

 . MECONالعاّمة التي يتّم نشرها على موقع 
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 بوليفيا

 يسهل تصفّح الصفحة الّرئيسيّة لوزارة االقتصاد والماليّة العاّمة 

)http://www.economiayfinanzas.gob.bo( يحتوي .

هذا الموقع على بيانات الموظّفين، والعقود، والمنشورات، 

واإلطار القانوني، وروابط لوحدات أخرى. تُنشر معلومات 

من النّظام المتكامل  3333تفصيليّة عن الموازنة منذ عام 

. وباإلضافة إلى تحسين SIGMA لإلدارة والتحديث اإلداري 

معلومات آنية  SIGMA الشفافيّة في إدارة الموارد، يقّدم

وموثوق، ويتفاعل مع نظام التّخطيط واالستثمارات العاّمة، كما 

 ويوفّر نتائج تقييم نظام التّتبع. 

 

 

 

 

 

 

 البرازيل

في البرازيل.  مشروع اإلدارة الماليّة المتكاملة SIAFIيشّكل 

، وبالتالي هو أحد أقدم حلول أنظمة 0917بدأ تنفيذه في العام 

دارة الماليّة، وتّم وضعه من أجل تنفيذ الموازنة، معلومات اإل

تطبيق جديد على شبكة  SIAFIوالمحاسبة، واإلبالغ. إّن 

( سيجمع تدريجيًّا كافة 3303اإلنترنت )بدأ تشغيله منذ يناير 

، وهو يتوافق مع معايير التّشغيل البيني SIAFIوحدات 

لبرازيلي(. للحكومة االتحاديّة )البرنامج االلكتروني الحكومي ا

وحدة الحسابات الّدائنة والمقبوضات ووظائف  SIAFIيتضّمن 

 النّظام، والتّقارير، وخيارات االستعالم الحيوي.

ويوفّر موقع نظام الموازنة والتّخطيط إمكانيّة الوصول إلى 

النّظام الجديد إلعداد الموازنة للحكومة االتحاديّة )التي تقوم 

لمفتوح والمتوفّرة مجانًا للّدول على البرمجيات ذات المصدر ا

البرازيليّة. ويمكن تحميل تقارير الموازنة الشهريّة والفصليّة 

 والسنويّة للسنة الحاليّة والسنوات الّسابقة. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/


 الممارسات الجيّدة 11

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 

 تشيلي

( في تشيلي منذ SIGFEوضع نظام معلومات اإلدارة الماليّة )

بين إعداد . وتشّكل النّسخة الجديدة حّل مختلط يجمع 3337عام 

الموازنة )على أساس حزم البرمجيات التجاريّة الجاهزة( وتنفيذ 

)برمجيات متطّورة محليًا( وحدات لدعم المهام الّرئيسيّة، بما 

في ذلك الّرصد اليومي لجميع اإليرادات والنّفقات، واإلدارة 

النّقديّة، ورصد االلتزامات وبرامج الموازنة لعّدة سنوات، 

 سير العمل )دعم الوثائق اإللكترونيّة(.وإدارة الوثاق و

 

 

 

 

 

 

 نيكاراغوا

( في عام SIGFAبدأ تنفيذ النّظام المتكامل لإلدارة الماليّة )

من  3339، وتّم تطويره ليصبح نظام إلكتروني في عام 3333

أجل دعم إعداد الموازنة وتنفيذها، والمحاسبة واإلبالغ. تقوم 

اختيار نظام معلومات اإلدارة الماليّة ’ وزارة الماليّة حاليًّا بعمليّ 

على شبكة اإلنترنت لدعم إصالحات اإلدارة الماليّة العاّمة 

معلومات مفيدة عن  SIGFAوالمتطلّبات الجديدة. يقّدم موقع 

(، وعن النّظام 0991إصالحات اإلدارة الماليّة العاّمة )منذ عام 

إلدارة ، الذي يدمج النّظام المتكامل لSIGFAاإللكتروني ل

 الماليّة مع أنظمة اإلدارة الماليّة العاّمة. 

 

 

 

 

 

 فنزويال

(، SIGECOFيدعم النّظام المتكامل لمراقبة الماليّة العاّمة )

مهاّم إعداد الموازنة، والتّنفيذ، واإلبالغ. ويرتبط النّظام مع نظام 

إدارة الّديون وإدارة االستثمارات العاّمة من أجل توفير 

ة حول أداء تنفيذ الموازنة من خالل الموقع معلومات مفيد

اإللكتروني لوزارة التّخطيط والماليّة. يمكن الحصول على 

تاريخ تطوير النّظام، واألساس القانوني، والمكتبة الّرقميّة من 

 .  SIGECOF الموقع اإللكتروني ل
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 الّشرق األوسط وشمال أفريقيا

 األردن

( بتطوير http://www.mof.gov.joبدأت وزارة الماليّة )

 ,GFMISالنّظام الحكومي لمعلومات اإلدارة الماليّة )

http://www.gfmis.gov.jo من أجل دعم 3335( في عام ،

ر إعداد الموازنة، والتّنفيذ، والمحاسبة، واإلبالغ. واكتمل تطوي

، ومن المتوقّع أن يبدأ تشغيله في عام 3303هذا النّظام عام 

تاريخ تطّور النّظام  GFMIS. ويقّدم موقع نظام 3302

والمنشورات ذات الصلة وأنشطة إدارة التّغيير. ويتوقّع أن 

مصدًرا لمعلومات اإلدارة الماليّة العاّمة  GFMIS يكون ال

 تُنشر على شبكة اإلنترنت. 

 

 

 جنوب آسيا

 الهند

اإللكتروني  e-Lekhaيستخدم المراقب العام للحسابات نظام 

كنظام المحاسبة اإلداريّة لجميع المستويات. ويُستخدم النّظام 

أساًسا للمدفوعات، ومعامالت الحساب العام، والصيانة 

المركزيّة لدليل الحسابات، وإدارة النّقد. وتّم إدخال النّظام 

 3300( في عام CPSMSخطيط )المركزي لمراقبة برنامج التّ 

من أجل رصد ومراقبة جميع إصدارات األموال والمدفوعات 

(، 3301)يتوّسع تدريجيًّا ليطال جميع الّدول بحلول عام 

ويتضّمن قواسم مشتركة مع حلول مصرفيّة أساسيّة للمدفوعات. 

ويتّجه المراقب العام للحسابات نحو استخدام حّل النظام 

( لربط إعداد GFMISاإلدارة الماليّة  ) المتكامل لمعلومات

 الموازنة وتنفيذها، والمحاسبة، واإلبالغ.

 

 

 باكستان

يدعم نظام المحاسبة الماليّة والموازنة، الذي وضعته دائرة  

رقابة باكستان في إطار مشروع اإلبالغ المالي والتّدقيق 

PIFRA   تنفيذ الموازنة، والمحاسبة، واإلبالغ. يوفّر موقع ،

PIFRA  ،معلومات مفيدة عن األهداف والنّتائج المتوقّعة

والوحدات الوظيفيّة، والتكلفة، ومراحل المشروع. وقد تّم إنجاز 

، والمرحلة الثّانية، 3334المرحلة األولى من المشروع في عام 

 . 3300بما في ذلك بدء تنفيذ وحدة الّرواتب، في عام 

 

 

 

 

 

 

http://www.mof.gov.jo/
http://www.gfmis.gov.jo/
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 الماليّة العاّمة من خالل خيارات االستعالم الديناميكيّة الوصول إلى معلومات حول اإلدارة

يصف هذا القسم حاالت الممارسات الجيّدة المرتبطة بإمكانيّة الوصول إلى بيانات اإلدارة الماليّة العاّمة من خالل خيارات 

 يانات نظام معلومات اإلدارة الماليّة. االستعالم الّديناميكيّة من أجل خلق تقارير محّددة مسبقًا أو من قبل المستخدم من قواعد ب

 شرق آسيا والمحيط الهادىء

 الّصين

 تملك وزارة الماليّة موقًعا على شبكة اإلنترنت 

(http://www.mof.gov.cn/ من أجل نشر بيانات شاملة )

رات حول أنشطة الحكومة المركزيّة والمحلّيّة. وتتوفّر خيا

االستعالم الديناميكيّة من أجل توليد تقارير عن عائدات الموازنة 

المركزيّة والنّفقات، ومراقبة أداء الموازنات المحليّة، 

واسترجاع البيانات التّاريخيّة للحسابات الماليّة الوطنيّة. ويوفر 

الموقع قسًما يتناول المشاركة العاّمة، فضالً عن خدمات 

نّماذج والتّقارير( والتحديثات على اإلنترنت )لتحميل ال

 اإلصالحات الجارية على اإلدارة الماليّة العاّمة. 

 

 

 

 تيمور الّشرقيّة

يوفّر موقع شفافية الموازنة لتيمور الشرقيّة معلومات مفّصلة 

حول تنفيذ الموازنة الوطنيّة. يتّم تحديث الموقع يوميًّا من قواعد 

اليّة األساسيّة، وتتوفر هذه بيانات نظام معلومات اإلدارة الم

التّحديثات للعاّمة والمجتمع المدني، وشركاء التّنمية. يحتوي 

الموقع على عدًدا كبيًرا من خيارات االستعالم الديناميكيّة لرصد 

الموازنة )الخطط، واألرقام الفعليّة، وااللتزامات( ويمكن تحميل 

 PDF, DOC, XLS, XML, andالتقارير بأشكال مختلفة )

HTML .) 

 

 أوروبا وآسيا الوسطى

 الّدنمارك

( http://uk.fm.dkيتضّمن الموقع اإللكتروني لوزارة الماليّة )

قسًما عن المنشورات واالستعالم الّديناميكي الذي من خالله 

يمكن للمستخدمين الحصول على تفاصيل اإلنفاق العام لكّل 

نظام معلومات اإلدارة الماليّة هو مصدر  مؤّسسة. إّن حل

المعلومات لقاعدة بيانات اإلدارة الماليّة العاّمة، ويمكن تحديد 

مستوى برنامج موازنة معيّن ومنشأة محّددة إلنتاج قائمة 

باإلنفاق ذات الّصلة )الخطط مقابل العمل الفعلي(. يتّم عرض 

لى نافذة االستعالم إلى جانب مستوى تفصيل التّقرير في أع

 . CSVالموقع. يمكن تحميل بيانات الماليّة المفتوحة على شكل 

 

 

http://www.mof.gov.cn/
http://uk.fm.dk/
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 استونيا

يعرض الموقع االلكتروني لوزارة 

)http://www.fin.ee/riigieelarve(  الوضع العاّم لتنفيذ

حكومي، الذي الموازنة من خالل النّتائج الموّحدة في القطاع ال

مؤّسسة، بما في ذلك ما يقرب من  2.033يتألّف من حوالي 

حكومة محليّة. تتوفّر تفاصيل أنشطة الموازنة في موقع  3.733

اتونيا لالحصائيّات وقواعد البيانات. يمكن رصد اإليرادات 

والنّفقات والديون الحكوميّة العاّمة بالتفصيل في قاعدة بيانات 

بمجموعة غنيّة من خيارات التّصفية اإلحصاء التي تتّسم 

 واالستعالم. 

 

 

 

 

 هولندا

تقّدم الصفحة الّرئيسيّة لوزارة الماليّة مجموعة شاملة من 

الوثائق والمنشورات المتعلّقة بأداء الموازنة والمعلومات التي 

يتّم تحديثها بانتظام. يمكن تحديد خيارات البحث؟االستعالم من 

راج المنشورات ذات الصلة وفقًا قبل المستخدم من أجل استخ

للوزارة أو ألنواع التّقارير، وهناك أيًضا خيارات لتحسين نتائج 

البحث. هناك إمكانيّة اختيار وتحميل وثائق الموازنة والخطط 

الّسنويّة، والمبادىء التّوجيهيّة وتقارير أخرى من المحفوظات 

. و يمكن أيضا الحصول على تقارير عن XLS و PDFكملف 

الموازنة العامة للدولة، والضرائب، وغيرها من المعلومات 

 المالية العامة من صفحة الويب الخاّصة بالموازنة الوطنية.

 

 

 

 

 تركيا

يوفّر موقع الموازنة االلكترونيّة لوزارة الماليّة إمكانيّة الحصول 

على بيانات الموازنة المفتوحة من قواعد بيانات اإلدارة الماليّة 

يمكن تحميل التقارير القياسيّة على االنترنت بأشكال  العاّمة.

(. يتضّمن الموقع خيارات االستعالم XLS, PDFمختلفة )

الديناميكية من أجل تحديد الفترة المشمولة بالتّقرير، ونوع 

التّقرير، ومؤسسات الموازنة، واختيار قطاعات تصنيف 

 الموازنة المطلوبة، فضالً عن الصفوف / األعمدة التي

ستُعرض. يُستخدم الموقع من قبل العاّمة والمسؤولين 

 الحكوميّين. 

 

 

  

http://www.fin.ee/riigieelarve
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 أميركا الّشماليّة والجنوبيّة

 األرجنتين

( صفحة MECONتملك وزارة االقتصاد والماليّة العاّمة )

ويب مخّصصة لقديم معلومات رئيسيّة حول اإلدارة الماليّة 

ميكيّة. يمكن عرض العاّمة، إضافةً إلى خيارات االستعالم الّدينا

أو تحميل بيانات الموازنة المقتوحة المختارة على الشاشة أو 

( لمزيد من التّحليل. وتشير التّقارير إلى PDF, RTFتحميلها )

مصدر المعلومات )قاعدة بيانات ذكاء األعمال( وتشمل التّاريخ 

/ الوقت إلنشاء الملفات. توفر صفحة ويب وزارة االقتصاد 

اّمة الحصول على كافة المعلومات الهاّمة المتعلّقة الع’ والماليّ 

باإلدارة الماليّة العاّمة، إضافةً إلى تفسيرات واضحة بشأن 

 النّطاق والفترة التي يغّطيها التّقرير.

 

 

 

 بوليفيا

يقّدم الموقع اإللكتروني لوزارة االقتصاد والماليّة العاّمة 

دد من وثائق خيارات االستعالم الّديناميكي التي توفّر ع

( 0990الموازنة، مثل البيانات الماليّة للسلطة التّنفيذيّة )منذ عام 

والموازنات العموميّة وتقارير المؤسسات الماليّة األخرى )منذ 

(. يوفر موقع منشورات آخر الوصول إلى أكثر من 3332عام 

. يمكن 3333تقريًرا يتعلّق بالدوار الماليّة اإلقليميّة منذ عام  23

ض بيانات الموازنة المفتوحة على الّشاشة أو تحميلها على عر

 . XLSأو  PDFشكل 

 

 

 

 البرازيل

عدًدا من خيارات االستعالم الّديناميكيّة  SIAFIيقّدم موقع 

أو ورقة عمل.  HTMLإلنشاء بيانات موازنة مفتوحة على 

يظهر شهر آخر تحديث قاعدة البيانات في الزاوية اليمنى العليا، 

نوع التّقرير، والّسنة، وغيرها من المعالم فيمكن اختيارها أّما 

من الخيارات المتاحة. وترد هنا أحد خيارات االستعالم لتوليد 

تقارير عن نفقات الموظفين أو غيرها من النّفقات والتّكاليف 

 الرأسماليّة. 
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 المكسيك

 يوفّر الموقع اإللكتروني لوزارة الماليّة واالئتمان العام

http://www.shcp.gob.mx( الوصول  إلى بيانات اإلدارة )

الماليّة العاّمة من خالل خيارات االستعالم الّديناميكيّة. تغطّي 

تقارير معّرفة مسبقًا أداء موازنة كل القطاع العاّم ومنظمات 

التقارير  الموازنة وإدارة الّضمان االجتماعي. يمكن إنشاء

المعرفة من قبل المستخدم عن طريق اختيار نوع التّقرير، 

والكميّة التي سيتم عرضها، والّشكل. تُعرض التّقارير على 

اإلنترنت من قواعد بيانات اإلدارة الماليّة العاّمة ويمكن تحميلها 

 . XLSأو  PDFعلى شكل 

 

 

 

 باراغواي

ماليّة يسهل تصفّح الموقع اإللكترونيّة لوزارة ال

http://www.hacienda.gov.py(  ويتيح الوصول إلى

معلومات الماليّة العاّمة الّرئيسيّة. ويتضّمن قسم الخدمات عبر 

اإلنترنت خيارات عديدة لالستعالم عن سجالت الّدولة، وطلبات 

لومات اإلدارة )النسخة الجديدة لنظام مع SIAREنقل الموارد، 

الماليّة(، والنّظام الوطني لالستثمارات العاّمة، والّضرائب، 

والسجّل الوطني، والمشتريات. توفّر نوافذ االستعالم الوصول 

إلى قواعد البيانات ذات الّصلة، ويمكن توليد تقارير على 

 اإلنترنت )مع خيارات التّحميل/الطباعة(. 

 

 

 

 بيرو

اد والماليّة معلومات شاملة عن أداء يقّدم موقع وزارة االقتص

الموازنة من خالل بوابة الشفافيّة االقتصاديّة. يتوفّر عدد كبير 

من خيارات االستعالم الّديناميكيّة لتوليد التّقارير حول تنفيذ 

الموازنة، واالستثمارات العاّمة والخاّصة، وعمليّات الخزينة، 

مات اإلدارة الماليّة. والّديون، والمحاسبة العاّمة ألنظمة معلو

 ، وXLSيمكن عرضها في أشكال مختلفة الرسومات، و

PDF ) 

 

 

 

  

http://www.shcp.gob.mx/
http://www.hacienda.gov.py/
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 الواليات المتحدة

لتحسين الّشفافيّة، والمشاركة، والتّعاون. وأُطلق مكتب  3303أطلقت حكومة الواليات المتحدة مبادرة الحكومة المفتوحة في عام 

د للبحث، يكون متاًحا للعاّمة دون أي تكلفة، من أجل الكشف عن تفاصيل كموقع واح USAspending.govاإلدارة والموازنة 

)بما في ذلك العقود من الباطن( وااللتزامات المتعلّقة )وليس النّفقات أو المدفوعات  3337كل منح العقود االتحاديّة منذ عام 

داء الحكومة في مجاالت مختارة. وتملك وزارة معلومات مفيدة حول أ The Performance.govالنّقديّة الفعليّة(. تقّدم بوابة 

 الخزانة األميركيّة موقع على شبكة اإلنترنت مخّصص ألداء الموازنة كما وتنشر  تقرير موازنة المواطنين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوروغواي

يتيح الموقع اإللكتروني لوزارة االقتصاد والماليّة الوصول إلى 

ة الّرئيسيّة من خالل خيارات االتعالم بيانات اإلدارة الماليّة العامّ 

التّفاعليّة. تنشر الخزينة العاّمة للّدولة ومكتب المحاسبة العاّمة 

التّفاصيل الهاّمة بانتظام.  يمكن استعمال قسم االستعالم عن 

تنفيذ الموازنة على اإلنترنت من نظام معلومات اإلدارة الماليّة 

الفترات الحاليّة والسابقة (. يمكن تحليل موازنات SIIFالعاّمة )

 بالتّفصيل. 

 

 

 

 جنوب آسيا

 الهند

يقّدم قسم البيانات واإلحصائيّات للموقع اإللكتروني التّابع 

لوزارة الماليّة والمراقب العاّم للحسابات خيارات االستعالم 

الّديناميكيّة إلنشاء تقارير مفّصلة عن الماليّة العاّمة. يتّم عرض 

، مع اسم النّظام والتّاريخ/ PDFشكل ملّف  تقارير مختارة على

والوقت. يمكن تحميل تقارير مفّصلة عن بيانات قرض الّدولة، 

وبيانات النّفقات، وتقارير الّرقابة الماليّة، وملّخص الماليّة العاّمة 

 الوطنيّة، وقروض الحكومة المركزيّة، وغيرها من المجاالت. 
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 ازنة المفتوحةنشر مجموعة متنوعة من بيانات المو

 يسلط هذا القسم الضوء على الممارسات الجيدة المتنوعة الخاصة بنشر مجموعة متنوعة من بيانات الموازنة المفتوحة. 

 شرق آسيا والمحيط الهادئ

  أستراليا

في الموقع اإللكتروني  المنشورات والتقاريريعرض قسم 

الرئيسية الخاص بدائرة الشؤون المالية ورفع القيود المستندات 

لنشر با قائمة مرتبطةالمنشورة في العقد األخير. وثمة معايير 

على المواقع اإللكترونية، وإدارة المحتوى، والبيانات المفتوحة، 

وأمن المعلومات، والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، ودليل البرمجيات المفتوحة المصدر، وغير ذلك. 

كتروني الخاص بالحوكمة المفتوحة كذلك يعرض الموقع اإلل

(http://data.gov.au)  للحكومة األسترالية في ما  إرشادات

  .المعلومات المتعلقة بالقطاع العاميتعلق بنشر 

 
 
 
 

 جمهورية كوريا

بنظام الموازنة والمحاسبة  الخاص الموقع اإللكترونييتيح 

إمكانية وزارة االستراتيجية والمالية تابع لال (DBASالرقمي )

من بيانات الموازنة المفتوحة. يمكن  متنوعةالنفاذ إلى مجموعة 

ونشرها  DBASإصدار التقارير مباشرة من مستودع بيانات 

ت وفقاً لتصنيفات الموازنة المختارة أو نعلى شبكة اإلنتر

يارات بارامترات أخرى. يقدم قسم التحميل عدداً كبيراً من خ

وذلك وفق مجموعة من  أنظمة تشغيل مختلفة فيالعرض 

( واللغات. ، وغير ذلكPDF ،DOC ،XLS ،PPT) األنساق

يتم تحديث حالة الموازنة، والنتائج الموحدة )على مستوى 

 يومياً  الموازنة العامة، والمركزية، والمحلية(والمؤشرات المالية

 صادية.نشرها مع األخبار والتقارير االقتيتم كما 

 

 

 تايوان، الصين

بالمديرية العامة للموازنة يعرض الموقع اإللكتروني الخاص 

 مالية عامة معلومات  (DGBAS) والمحاسبة واإلحصاءات

موازنة محاسبة مكثفة تم الحصول عليها من قواعد بيانات نظام 

الخاصة باإلضافة و. ويمكن مراقبة الموازنة المركزية الحكومة

الخاصة بالمدن والحكومات المحلية وفق أنساق إلى الموازنات 

من الموقع اإللكتروني الخاص وذلك   (XLS ،PDFمختلفة )

 إلى جانببالمديرية العامة للموازنة والمحاسبة واإلحصاءات 

القوانين ذات الصلة واألنظمة واإلحصائيات وغيرها من 

 التقارير االقتصادية.

 

http://data.gov.au/


 الممارسات الجيّدة 42

 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 فيتنام

 ص بوزارة المالية يعرض الموقع اإللكتروني الخا

)http://www.mof.gov.vn(  بيانات موازنة مفتوحة مكثفة

حول أداء تنفيذ الموازنة على الصعيدين الوطني والمحلي من 

نظام من المتوقع أن يتم تشغيل وأنظمة المعلومات القائمة. 

الجديد  (TABMIS) معلومات إدارة الموازنة والخزينة

من أجل دعم نشر بيانات الموازنات  3302بالكامل في العام 

المفتوحة. يتم تحديث تقارير الموازنة كافة، واالستثمارات، 

 ،عرضها على الشبكةيتم و ،والحسابات النهائية بشكل منتظم

 . XLSويمكن تحميل النتائج المعروضة بنسق 

 

 

 

 أوروبا وآسيا الوسطى

 أيرلندا

 Irelandالنفقات العامة واإلصالحات مشروع  أطلقت دائرة

Stat  لنشر بيانات مفتوحة حول كيفية صرف  3303في العام

المال العام، وتخصيصه، وتفسيره. ويعرض الموقع اإللكتروني 

معلومات أداء مفيدة ومهمة حول قياس أداء الحكومة الخاص ب

عة ثالثة مجاالت )االقتصاد، النقل، البيئة( وسيتم إضافة أرب

)الصحة، التعليم، السالمة  3304مع حلول العام  أخرىمجاالت 

مؤشراً ضمن  413العامة، الحكومة(. يحدد المشروع حوالى 

أربع فئات من المعلومات )اإلنجازات، األفعال، التكاليف، 

المقارنة(. ويمكن االطالع على المؤشرات المحدثة بشكل منتظم 

أو  XLSأو  PDFبنسق  استخراجهاعلى شبكة اإلنترنت و

DOC. 

 

 

 هولندا

التابعة للحكومة الهولندية  بوابة البينات المفتوحةتعرض 

) https://data.overheid.nl(  معلومات حول بيانات

الحكومة العامة والبيانات المفتوحة للسجل الوطني مع مراجع 

أهم  منظمات الحكومية. وإلى البيانات المفتوحة في المن

)موجز عن  موازنة الدولةمجموعات البيانات المفتوحة 

النفقات، والخصوم، واإليرادات بحسب إنتاج موازنات الدوائر( 

. وتقدم مجموعات البيانات CSVالتي يمكن تحميلها بنسق 

األخرى معلومات حول التعليم، والطرق القانونية، 

ع اإللكتروني الخاص بوزارة والتشريعات، وغيرها. يتيح الموق

إمكانية الولوج إلى   Ministerie van Financiënالمالية 

 إضافية حول موازنة الدولة. بيانات مفتوحة

 

  

http://www.mof.gov.vn/
https://data.overheid.nl/
http://www.rijksbegroting.nl/
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 النرويج

تملك وزارة المالية موقعاً إلكترونياً مخصصاً لنشر معلومات 

 الدولةشاملة حول أداء موازنة 

)http://www.statsbudsjettet.no( ويمكن نشر التقارير .

 المحددة مسبقاً على شبكة اإلنترنت وتحميلها بأنساق مختلفة 

(HTML ،PDF ،XLS باإلضافة إلى المعلومات المفصلة .)

وثائق حول الجوانب المختلفة لموازنة الدولة، يتم نشر 

، وأولويات الحكومة، والقواعد الجديدة، والتشريعات اتالسياس

 المنقحة، والبيانات الصحفية على نحو منتظم. 

 

 

 

 المملكة المتحدة

هو قاعدة   (COINSنظام المعلومات على الشبكة المدمج )

إلدارة  وهو خاضعبيانات نفقات الحكومة في المملكة المتحدة 

ارير كافة مركزياً وبشكل أساسي الخزينة. يتم تشكيل التق

لعرض  CSV( و SQLباستخدام لغة االستعالمات البنيوية )

(. للنظام 3335)ألي فترة منذ العام  XLS/CSVالنتائج بنسق 

، النتائج الموازنة ثالثة تيارات للبيانات )توقعات، خطط/نتائج

للتقديرات األساسية، وهو يستخدم  الخاضعة للرقابة(

وطنية، والتحاليل اإلحصائية للنفقات العامة، واإلحصاءات ال

ومراقبة األداء، واإلدارة المالية، والمعلومات/ التقارير 

الخاصة، والحسابات العامة. يتم توفير البيانات عن طريق 

الدوائر الحكومية المركزية التي تحتفظ بملكيتها للمعلومات في 

 . COINSنظام 

 

الجنوبيةأميركا أميركا الشمالية و  

  البرازيل

المواقع  وأقسام أخرى من سلسلة البيانات التاريخيةيعرض قسم 

وبوابة الموازنة  ،اإللكترونية الخاصة بالخزينة الوطنية

عدداً من خيارات اإلبالغ لتشكيل مجموعة متنوعة  االتحادية

من بيانات الموازنة المفتوحة. يمكن رؤية معظم التقارير أو 

 النفاذ إلى المعلوماتير. وتشرح بوابة تحميلها بنسق قابل للتحر

إجراءات النفاذ إلى مختلف المواقع اإللكترونية الخاصة بالقطاع 

خدمة معلومات  تتيحالعام والبيانات المفتوحة المتوفرة. و

المواطن 

(www.acessoainformacao.gov.br/sistema)  النفاذ

 إلى بيانات الحكومة المفتوحة وغيرها من المعلومات. 

 

  

http://www.statsbudsjettet.no/
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema
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  تشيلي

يتيح الموقع اإللكتروني الخاص بمنشورات مديرية الموازنة 

Dirección de Presupuestos (DIPRES)  النفاذ إلى

، PDFتوحة بأنساق مختلفة )مجموعة متنوعة من البيانات المف

XLS ،CSV ،XML يتم نشر اإلحصاءات المالية الخاصة .)

بالحكومة بشكل منتظم كما يتم عرض معلومات المالية العامة 

عمليات الحكومة المركزية والمؤسسات المتعلقة ب األساسية

العامة باإلضافة إلى تحديثات تنفيذ الموازنة )شهرياً/ فصلياً( 

كذلك، تم تصنيف التقارير على أساس الفترة ودين الحكومة. 

 والمؤسسة ونوع المحتوى. 

 

 

 

  كولومبيا

 Sistema Integradoيقدم نظام المعلومات المالية المتكامل 

de Información Financiera  دولة(SIIF معلومات )

الوقت المناسب حول النتائج الموحدة لتنفيذ  فيوموثوقة 

ويتحكم بتنفيذ الموازنة من قبل الحكومة  الموازنة العامة

يتضمن قسم المساعدة ووالوحدات غير المركزية.  المركزية

اإلقليمية خريطة تفاعلية للمناطق كافة لتسهيل النفاذ إلى 

 المعلومات ذات الصلة. 

 

 

 

 

 

 

  غواتيماال

اإللكتروني الخاص بوزارة المالية العامة يتضمن الموقع 

)http://www.minfin.gob.gt(  روابط مختلفة لبوابات

التي يتم عرض بيانات الموازنة المفتوحة  المالية العامةبيانات 

عليها من النظام المتكامل لإلدارة المالية التابع للحكومة 

أداء  بوابة الحكومة المحليةبلديات. وتعرض المركزية وال

البلديات من خالل خريطة تفاعلية عن طريق عرض  موازنة

 التقارير من قواعد بيانات النظام المتكامل لإلدارة المالية. 

 
 
  

http://www.hacienda.cl/documentos.html
http://www.hacienda.cl/documentos.html
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/SIIF
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/SIIF
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/SIIF
http://www.minfin.gob.gt/
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 موثوقية معلومات المالية العامة منشورة على شبكة اإلنترنت

كجزء من ضمان موثوقية بيانات  طابعاً زمنياً وتايخاً/لكترونية التي تشمل اسم نظام األمثلة في هذا القسم الضوء على المواقع اإلتلقي 

 الموازنة المفتوحة الناشئة عن أنظمة معلومات اإلدارة المالية.

 إفريقيا

 غامبيا

 Integrated Financial Management ةمعلومات إدارة مالية متكامل نظاماعتمدت وزارة المالية والشؤون االقتصادية 

Information System   إلعداد الموازنة وتنفيذها والمحاسبة واإلبالغ )بما في ذلك المشاريع الممولة من قبل  3337في العام

. وتشمل تقارير كتاب األستاذ العام المركزية كلها نظام من قبل المنشآت الحكومية، استُخدم ال3300. منذ العام الجهات المانحة(

. وتُنشر نتائج تنفيذ الموازنة على الموقع اإللكتروني طابعاً زمنياً ألنظمة المعلومات اإلدارة المالية المتكاملة اسم النظام وتاريخاً/

 لوزراة المالية والشؤون االقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظاماسم   الطابع الزمنيالتاريخ/   

 
 

 زامبيا

إلعداد  Integrated Financial Management Information Systemيُستعمل نظام معلومات إدارة مالية متكاملة 

 تاريخ لتوضيح مصدر المعلومات. طابعقارير الموازنة اسم النظام ووتضم بعض ت ة وتنفيذها.موازنة الدول

 
  (IFMIS) التاريخ طابع اسم النظام  

 

 

 

  

http://www.mof.gov.gm/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=13
http://www.mof.gov.gm/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=13
http://www.mof.gov.gm/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=13
http://www.mof.gov.gm/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=13
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 شرق آسيا والمحيط الهادئ

 جمهورية كوريا

 Digital Budget and Accounting System (DBASلنظام الموازنة الرقمية والمحاسبة ) يتيح الموقع اإللكتروني

ديناميكية. وعلى الرغم من أن اسم نظام الموازنة الرقمية  استعالميانات موازنة مفتوحة موسعة من خالل خيارات ى بالولوج إل

قارير المسبقة التحديد ليسا ظاهرين على وثائق الموازنة المنشورة، يتوافر عدد كبير من التطابعه الزمني والمحاسبة وتاريخه/

 لتأمين الولوج السريع إلى بيانات موثوقة من نظام الموازنة الرقمية والمحاسبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تايلندا

  Government Financial Management  يقدم الموقع اإللكتروني لنظام معلومات اإلدارة المالية الحكومية
ion SystemInformat (GFMIS)  مجموعة غنية من بيانات الموازنة المفتوحة حول أداء تنفيذ الموازنة والمؤشرات

 طابعاً زمنياً وتشمل غالبية التقارير الناشئة عن النظام في ذيل الصفحات اسم النظام وتاريخاً/ وأوجه مهمة أخرى. الرئيسية

 لتوضيح مصدر المعلومات وتاريخ النشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (GFMISاسم النظام )  الطابع الزمنيالتاريخ/  

 

https://www.digitalbrain.gov.kr/
http://www.gfmis.go.th/
http://www.gfmis.go.th/
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 أوروبا وآسيا الوسطى

 سلوفينيا

الولوج إلى وحدات أنظمة معلومات اإلدارة إمكانية ( Ministrstvo za financeيوفر الموقع اإللكتروني لوزراة المالية  )

 لوضع الموازنات والتحليل. SAPPrAوإلى تطبيق الموقع اإللكتروني  MFERACحاسبة الموحد المالية األساسية، وإلى نظام الم

في رأس الصفحة واسم  الطابع الزمنيوتنشأ عن هذه األنظمة نشرات مالية عامة وتقارير موازنة أخرى كما أنها تشمل التاريخ/

 النظام في ذيلها.

   

 

 

 

 

الطابع الزمنيالتاريخ/ اسم النظام    

 

 

 أميركا الشمالية والجنوبية

 بوليفيا

معلومات  Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)يوفر نظام  

صفحة اليسرى اسم النظام في زاوية ال فيه يظهرموثوقة حول إدارة الموازنة وإدارة األداء. وتشمل التقارير كلها تقريباً رأساً 

ويعكس تاريخ وتوقيت التقارير من السنوات المالية السابقة تاريخ عند الزاوية العليا اليمنى.  طابع زمنيباإلضافة إلى تاريخ/

 .تغير ما يعكس تناسق السجالت الناشئة عن النظاموهو ال يالنشر األخير 

 (SIGMAاسم النظام ) SIGMA من نظام الطابع الزمنيالتاريخ/ 

 

 

 

 

  

http://www.mf.gov.si/
http://www.sigma.gob.bo/php/index.php
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 البرازيل

Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI)  هو تطبيق على شبكة اإلنترنت يوفر معلومات موثوقة من

في  الطابع الزمنيأو وثائق محفوظة في األرشيف. ويظهر اسم النظام والتاريخ/تفاعلية  استعالممن خالل خيارات  قواعد بيانات النظام

 أعلى غالبية تقارير الموازنة.

 (SIAFIاسم النظام ) SIAFIمن  الطابع الزمني 

 

 

 

 

 

 جمهورية الدومينيكان

معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حول  o de Gestión FinancieraSistema Integrad (SIGEF)يوفر نظام  

. الطابع الزمنيتنفيذ الموازنة. وتشمل التقارير المنشورة على الموقع اإللكتروني للوزارة رأساً يحمل اسم النظام والتاريخ/

 ي للوزارة.على الموقع اإللكترون SIGEFوتتوفر إحصائيات شهرية أخرى حول قاعدة بيانات 

 (SIGEFاسم النظام ) SIGEFمن نظام  الطابع الزمنيالتاريخ/ 

 

 

 

 

 

 نيكاراغوا

 TRANSMUNI( نظام Ministerio de Hacienda y Crédito Públicoتعتمد وزارة المالية واالئتمان العام )

(Sistema de Transferencias Municipales إلدارة التحويالت إلى البلديات من الموازنة العامة. وتشمل التقارير )

 .زمنياً  طابعاً رأساً يشمل اسم النظام وتاريخاً/ TRANSMUNIكلها تقريباً المنشورة عبر نظام 

  (TRANSMUNI) اسم النظام  لزمنيالطابع االتريخ/ 

 

 

  

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/siafi
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/siafi
http://www.hacienda.gov.do/siafe/siafe.htm
http://www.hacienda.gob.ni/programa-y-proyectos/sigfa/esigfa
http://www.transmuni.gob.ni/
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 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 الضفة الغربية وغزة

وظائف وضع Financial Management Information System (NBISA )يدعم نظام معلومات اإلدارة المالية 

حول العمليات المالية اسم النظام والتاريخ  BISANبواسطة نظام  ةرير المعداالموازنة ووظائف اإلدارة المالية. ويظهر في التق

 في األسفل باإلضافة إلى تفسيرات إضافية لتحديد مصدر البيانات المنشورة.

 

 

 

 

 

 

 

التاريخ طابع اسم النظام   

 

 جنوب آسيا

 الهند

عمليات اإلبالغ اليومية عن النفقات بالتماشي مع الموازنة المخصصة لوزارة ولوحداتها الفرعية. ويدعم  Lekha-Eنظام  يدعم

ورة في الموقع وتشمل التقارير المنش اإلبالغ في الوقت القريب من الحقيقي والمراقبة واإلشراف المالي. E-Lekhaنظام 

 .الطابع الزمنياإللكتروني للوزارة ذيالً يشمل اسم النظام والتاريخ/

 

 

 

 

 

 

 

 

الطابع الزمنيالتاريخ/ اسم النظام   

  

http://www.pmof.ps/en/web/guest/41
http://www.bisan.com/?lang=en
http://www.nic.in/projects?nid=2323
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 نوعية العرض والتفاعل

عل من يعرض هذا القسم بعض حاالت الممارسة الحسنة التي تشرح استخدام الحلول المبتكرة والمواقع اإللكترونية الشديدة التفا

 أجل تحسين نوعية عرض بيانات الموازنة المفتوحة. 

 شرق آسيا والمحيط الهادئ

 أستراليا

موقعاً إلكترونياً معلوماتياً القيود  ورفعالمالية  دائرة الشؤون تملك

، تتّم صيانته بشكل  جيّد، لتزويد معلومات  شاملة حول للمشتريات

الموقع أيضاً عدد  كافة المناقصات العامة والعقود. يتوفّر على

من اإلرشادات حول المشتريات، بما فيها بعض المستندات 

المحددة المصممة لدعم نشاطات المشتريات الخاصة 

بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت. يتّم تحديث خطط 

المشتريات السنوية، والعقود، وفرص التدريب/التطوير المهني 

 بشكل  منتظم. 

 

 

 

  جمهورية كوريا

وزارة اإلستراتيجية المواقع اإللكترونية الخاصة بكّل من تعرض 

، معلومات  واسعة من والمالية ونظام الموازنة والمحاسبة الرقمي

خالل واجهات للمستخدم مصممة بشكل  جيد وتصويري. كما 

تتوفّر على هذين الموقعين مجموعة كبيرة من البيانات المفتوحة 

اآلراء وروابط لوسائل  وخيارات التحميل، مع آليات الستقاء

التواصل اإلجتماعي. كما يزّود شريط مصّور ترويجي وغيره 

من المستندات معلومات  حول وحدات قياس نظام الموازنة 

والمحاسبة الرقمي، وأعمال مراقبة أداء الموازنة المتقّدم، 

وتاريخ التطّور، والدروس المستخلصة، ومسوحات 

 يرها. المستخدمين، والتعاون الدولي، وغ

 

 نيوزيلندا

نفاذاً إلى المعلومات  لخزينة نيوزيلندايؤّمن الموقع اإللكتروني 

حول المالية العامة من خالل تطبيقات  على الهواتف الخلوية 

وغيرها من األدوات التفاعلية )تويتر، والفايسبوك، واليوتيوب، 

وغيرها(. تّم إطالق تطبيق جديد للموازنة )موازنة نيوزيلندا( 

 3303لعرض بيانات الموازنة للعام  3303كانون األّول  في

على األجهزة الجوالة )األي باد، األي فون،  3302و

واألندرويد(، مع أشرطة مصّورة متعلّقة بالموازنة، وخطابات 

حول الموازنة، وموجز تنفيذي، ووقائع رئيسة لدافعي 

الضرائب. تؤّمن النسخة الخاصة باأللواح معلومات إضافية 

ول التحديث الخاص بالموازنة، واإلقتصاد والضرائب وحول ح

 التحديث الخاص بمنتصف العام. 
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 الفلبين

أصدرت حكومة الفلبين تطوير نظام معلومات اإلدارة المالية 

لتعزيز قدرة اإلدارة العامة وتحسين أداء اإلدارة المالية  المتكامل

صة باإلدارة العامة وتقديم الخدمات. تقوم وكاالت اإلشراف الخا

)الهيئة الفلبينية لمراجعة الحسابات، قسم الموازنة المالية العامة 

بتحسين مواقعها  واإلدارة، قسم المالية، ومكتب الخزينة(

اإللكترونية والخدمات على شبكة اإلنترنت لدعم هذه النشاطات. 

تّم تحديث المواقع اإللكترونية المتعلّقة باإلدارة المالية العامة 

، ووضت غيرها من الخدمات المهمة  3303ملحوظ سنة  بشكل  

، 030في متناول المواطنين )بوابة المواطنين، الميزانية 

 موازنتي، بوابة اإلدارة المالية العامة، والدفع اإللكتروني(. 

 

 

 سنغافورة

تقوم وزارة المالية بصيانة موقع  للموازنة ذات مستوى تفاعل 

لبيانات المفتوحة في الوقت ومعلوماتي عال  مخّصص لنشر ا

المحدد من مخزن بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية. يتّم 

عرض كّل سنة مالية في مواقع إلكترونية منفصلة مع معلومات  

تطبيق شاملة حول تحضير الموازنة، وتنفيذها، ونتائجها. يسمح 

)أي فون، أي باد(  الخاص بالهواتف الخلوية 2100الموازنة لعام 

للمواطنين بالنفاذ إلى أحدث المعلومات الخاصة بموازنة 

سنغافورة، كما وإلى اإلصدارات الصحفية واإلعالنات، 

وأشرطة الفيديو، ومسابقة حول الموازنة، واشتراك في البريد 

 اإللكتروني للحصول على الخطاب الخاص بالموازنة.  

 

 

 

 أوروبا وآسيا الوسطى

  النمسا

 الخدمة المالية على شبكة اإلنترنتفي النمسا  تؤّمن وزارة المالية

التي يمكن للمواكنين من خاللها تقديم طلبات استعادة الضرائب 

وطلب اإلشعارات اإللكترونية، والتي يمكن للشركات من 

خاللها تسديد ضرائب المبيعات أو ضرائب الدخل أو ضرائب 

ركزية منّصةً م بوابة الخدمة الخاصة باألعمالالشركات. تشّكل 

إلكترونياً )إلزامية بدءاً من كانون الثاني  أخرى لتنظيم الفواتير

( ولتسجيل الموظّفين باستخدام تواقيع رقمية. تؤّمن 3304

روابط اإلدارة المستندة إلى األداء، خدمة المشتريات العمومية 

للبلدان األوروبية على الشبكة وغيرها من الخدمات منّصةً 

 قديم الخدمات العمومية. متكاملة لتحسين جودة ت
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 فنلندا

 Suomi.fi  هي خدمة اإلدارة العامة الفنلندية األحادية الخطوة

الخاصة بالمواطنين. تحتوي البوابة على خدمات إلكترونية 

واستمارات، وروابط خاصة بالمؤسسات المتعلقة بها، 

ومعلومات، وتشريعات، وأخبار من اإلدارة العامة. وهناك 

تية تؤّمن معلومات حول كيفية اإلتصال والمواقع خريطة خدما

الخاصة بخدمات القطاع العام. يمكن استخدام خدمة حساب 

المواطن لتفقّد نمّو تطبيق  ما أو إلرسال معلومات إضافية لدعم 

التطبيق ولإلنتقال بين خدمات مختلف المنظمات من دون 

 الحاجة إلى التسّجل ثانيةً.   

 

 

 

 

 اإلتحاد الروسي

نظام الموازنة اإللكتروني كحلٍّ ألنظمة  وزارة الماليةتضع 

معلومات اإلدارة المالية المتكاملة من أجل تحسين تقديم 

 لنظام الخزينة الفدرالية الممكننالخدمات والشفافية، بعد التمهيد 

. كجزء  من اإلصالحات الحالية، تّم تطوير تطبيق 3303سنة 

( الذكية واأللواح )على ةالخدمات العامللهواتف الخلوية )

األندرويد، واألي أو أس، وهواتف الوندوز( من أجل تفقّد 

الموجبات الضريبية، وتقديم طلبات الحصول على رخص قيادة 

أو تجديدها، وتسديد غرامات القيادة، وغيرها من الخدمات. كما 

تؤّمن بوابة وزارة المالية أيضاً معلومات  حول الحصول بلوغ 

، والهجرة، والحصول على المنح والمساعدات سّن التقاعد

 اإلجتماعية، وحيازة العقارات. 

 

 

 

 إسبانيا

بوابةً مخصصة لمناطق  وزارة المالية واإلدارة العموميةتملك 

الحكم الذاتي لتزويد معلومات حول الموازنات المحلية والنفاذ 

إلى الخدمات على الشبكة. يمكن للمواطنين والمستخدمين 

ولهم بواسطة شهادات رقمية لالستفادة من الخدمات تسجيل دخ

على الشبكة. ويجدون الئحة بكامل الخدمات اإللكترونية وأنظمة 

المعلومات، مع أداة  للخرائط الجغرافية حول أحدث البيانات 

 الخاصة بالموازنات المركزية والمحلية. 
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 تركيا

من قبل  تيةنظام اإلنفاق العام والمعلومات المحاسبتّم تطوير 

من أجل النفاذ إلى وظائف المديرية العامة للحسابات العمومية 

أنظمة معلومات اإلدارة المالية والخدمات على الشبكة من قبل 

هيئة مركزية  13,333موظّف حكومي في  333,333أكثر من 

ومحلية. فضالً عن التزويد بمختلف وحدات قياس إدارة اإلنفاق، 

افة سجالت فريق العمل ومكننة يستخدم النظام إلدارة ك

  حسابات/تسديد جدول الرواتب.

 

 

 

 

 أميركا الشمالية والجنوبية

  البرازيل

يملك المراقب المالي العام لإلتحاد موقعاً إلكترونياً إعالمياً 

مخصصاً لنشر الوعي العام والتشجيع على مراقبة إنفاق 

" كقاعدة ل العام"الذكاء في ما يتعلّق بالماالموازنة. صّمم برنامج 

تعليمية للمواطنين لمراقبة استخدام الموارد العامة. يتّم إبالغ 

القادة المحليين، والمجالي، ومسؤولي الجكومة المحلية، 

والمدّرسين، والطالب، بمدى أهمية الشفافية والمساءلة في 

القطاع العام، واإللتزام باألحكام القانونية )بما في ذلك خيار 

 عد(بالتعليم عن ب

 

 

 

 

 جمهورية شيلي

موقعاً إلكترونياً سهل اإلستخدام ويحتوي  مديرية الموازنةتملك 

على مستندات تؤّمن النفاذ إلى بيانات الموازنة المفتوحة المتعلقة 

بالمالية العامة والمؤشرات اإلقتصادية، كما وبالقوانين 

واألنظمة، والعروضات، والخطابات، واإلحصائيات. لكّل موقع  

كتروني خاص بالمالية العامة صفحة محددة خاصة بالشفافية، إل

تؤّمن نفاذاً سهالً إلى الروابط المتعلّقة بالنفاذ إلى المعلومات، 

واألنظمة، وشعارات المشتريات، والعقود، وآليات تزويد 

أيضاً موقعاً  وكالة المشترياتاستطالعات الرأي. كما تملك 

 إلكترونياً إعالمياً بشكل  ملفت. 
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 جمهورية كولومبيا

تقّدم بوابة شفافية المالية العامة خيارات  تفاعلية لألسئلة 

(http://www.pte.gov.co لعرض أداء تنفيذ الموازنة في )

مختلف القطاعات وتأمين بيانات تاريخية حول برامج الموازنة، 

تدعم لى المدى المتوّسط. واإلستثمارات، وإطار الموازنة ع

معظم المواقع اإللكترونية بيانات مفتوحة للموازنة بأشكال 

(. تتضّمن البوابة كافة روابط XLS, PDF, HTMLمختلفة )

المواقع اإللكترونية المهمة لمؤسسات المالية العامة من أجل 

تقديم معلومات إضافية حول المشتريات، والدين، والموجودات، 

 اإلنفاق القطاعي واإلقليمي.  والتفاصيل حول

 

 

 

 جمهورية السلفادور

معلومات  مهمة حول اإليرادات، والنفقات،  وزارة الماليةتقّدم 

والدين العام، والمشتريات، واإلحصائيات حول المالية العامة، 

بوابة شفافية والموارد البشرية، والتجارة الخارجية، من خالل 

قسم مراقبة الموازنة لمحة عن  الجديدة. يتضّمن المالية العامة

معّدل التنفيذ لمؤسسات  مختلفة )الخطط مقابل الوضع الحالي( 

مع تحديثات  منتظمة. وهناك الئحة كبيرة بخيارات االسئلة 

 ,XLSالتفاعلية لخلق وتحميل التقارير كبيانات مفتوحة )

PDF .) 

 

 

 

 

 المكسيك

الموازنة سهلة تملك وزارة المالية المكسيكية بوابةً لشفافية 

اإلستخدام وعالية التفاعل. تقّدم البوابة معلومات  مفّصلة حول 

اإلستثمارات العامة، والمالية العامة، ونظام تقييم األداء، 

وموازنة المواطنين، والوكاالت الفدرالية. أّما الخرائط 

الجغرافية للبيانات المتعلّقة بذلك فيؤّمن إستطالعاً مهّماً للرأي 

يتوفّر نظام تقييم يل اإلنفاق )من، لماذا، أين، كيف(. حول تفاص

األداء لتتبّع أداء السياسات العامة وبرامج الموازنة والتأّكد من 

اإللتزام باألهداف والغايات. هناك موقع إلكتروني مخّصص 

 للتربية المالية لدعم التعليم على الشبكة. 

 

  

http://www.pte.gov.co/
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 ةاإلستخدام الفّعال لبيانات الموازنة المفتوح

يلقي هذا القسم الضوء على المواقع اإللكترونية الحكومية التي تعرض بيانات الموازنة المفتوحة بشكل  فّعال لكي يتمّكن 

 المواطنون/المجتمع المدني بمراقبة أداء شفافية إنفاق الموازنة. 

 شرق آسيا والمحيط الهادئ

  جمهورية كوريا

خاص بوزارة ال نظام الموازنة والمحاسبة الرقمييوفّر 

اإلستراتيجية والمالية معلومات  وافرة حول تفاصيل إنفاق 

الموقع اإللكتروني  المعهد الكوري للمالية العامةطّور الموازنة. 

لعرض بيانات الموازنة المفتوحة بشكل   التصويري المعلوماتي

يساعد دافعي الضرائب أن يفهموا كيف يتّم إنفاق المال العام. 

لكتروني للمعهد الكوري للمالية العامة نتائج يعرض الموقع اإل

البحث الموّجه بالسياسة حولفرض الضرائب، والموازنة 

العامة، والشركات المملوكة من قبل الدولة، في مستويات  

حكومية مختلفة، كما يساعد الحكومة على تنظيم السياسات 

 العامة وتطبيقها. 

 

 

 الفلبين

معلومات   إدارة المالية العامة يعرض الموقع اإللكتروني إلصالح

مفّصلة حول النشاطات الجارية، بما فيها إصالحات المحاسبة 

أنظمة معلومات اإلدارة المالية المتكاملة والرقابة، وتطبيق 

، والتحسينات على إدارة النقد من خالل عمليات في الحكومية

الخزينة أحادية الحساب ومركزية وغيرها من النشاطات. 

لخصائص الجديدة التي أدخلها قسم إدارة الموازنة تتضّمن ا

التقديم على الشبكة القتراحات الموازنة. يعرض الموقع 

كامل عملية الموازنة  Budget ng Bayan اإللكتروني 

 ومؤشرات األداء، كما وبيانات الموازنة المفتوحة. 

 

 

 

 

 سنغافورة

حول مة يعرض الموقع اإللكتروني لوزارة المالية معلومات  مه

مع تفسير  واضح لمبادرات الموازنة  موازنة حكومة سنغافورة

الرئيسة إلفادة االسر واألعمال. يمكن للمواطنين والمجتمع 

المدني مشاركة آرائهم وترّد وزارة المالية عليهم على الموقع 

اإللكتروني، ملّخصةً اآلراء التي تّم الحصول عليها ومفّسرةً 

حضير للموازنة الجديدة. كما توفّر كيف تّم إدراجها ضمن الت

بعض أشرطة الفيديو وغيرها من المستندات/الخطابات الخاصة 

بالموازنة المزيد من اآلراء المهمة حول التخطيط 

 للموازنة/عملية التنفيذ.
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 أوروبا وآسيا الوسطى

  ألمانيا

ة نفاذاً إلى معلومات الموازنة الفدرالي وزارة المالية األلمانيةتؤّمن 

من خالل المواقع اإللكترونية، ووسائل التواصل اإلجتماعي، 

وتطبيقات الهواتف الخلوية. إّن الموقع اإللكتروني التفاعلي 

الذي يعرض إيرادات ونفقات الموازنة 

( )وفقاً info.de-http://www.bundeshaushaltالفدرالية/)

م الموازنة، والفئة الوظيفية، ومجموعات اإلنفاق الخاصة بكافة ألقسا

يتّم عرض المؤسسات الحكومية(، تبرهن عن ممارسة حسنة. 

النتائج بالشكلين التصويري وضمن جداول، ويمكن تحميلها 

 (. PDF, XLSكبيانات موازنة مفتوحة )

Offener Haushalt   ،هو مشروع غير تجاري مصّمم لتصوير

التعليق على الموازنات الفدرالية والمحلية، باستخدام وتحليل و

بوزارة المالية البيانات المتوفّرة من الموقع اإللكتروني الخاص 

 وغيره من المصادر.  الفدرالية
 

 

 

 

 

 

 

  مملكة النرويج

بوابةً مبتكرة وسهلة التصفّح تؤّمن  مديرية إدارة الماليةتملك 

امة للوكاالت الحكومية من خدمات  أساسية إلدارة المالية الع

خالل منصات متشاركة. تعتبر مديرية إدارة المالية مسؤولةً عن 

إدارة الحسابات الوطنية والمحافظة على معايير الهيئة الفلبينية 

لمراجعة الحسابات، والمعايير المحاسباتية، والنقد الخاص 

بالحكومة. تقوم مديرية إدارة المالية بإدارة كشف المرتبات، 

المحاسبة، والتجارة اإللكترونية، والفوترة اإللكترونية، و

الوضع التشغيلي لكافة  مراقبةوغيرها من الخدمات، كما يمكن 

على  ، والمحّرك المتكامل(EFB ،SAPاألنظمة )أغريسو، 

. كما تنظّم مديرية إدارة المالية أيضاً منتديات لتبادل الشبكة

 لشبكات المهنية. التجارب وتنشر الممارسات الحسنة عبر ا

من أجل تزويد معلومات  مهمة حول المالية العامة، طّورت 

ًً إلكترونية  وزارة المالية بوابةً

(http://www.ungokonomi.no ) سهلة الفهم والتصفّح

بالنسبة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني. تؤّمن هذه البوابة 

ات  منتظمة حول المسائل اإلقتصادية والمسائل المتعلقة تحديث

 بالموازنة. 

  

http://www.bundeshaushalt-info.de/
http://www.ungokonomi.no/
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 اإلتحاد الروسي

لنظام الموازنة. يتّم عؤض بيانات الموازنة  مؤشرات األداء الرئيسةموقعاً إلكترونياً للتحديثات المنتظمة حول  وزارة الماليةتملك 

أو  PDFمج الحكومة من خالل رسومات بيانية، ويمكن تحميلها بشكل )الفدرالية والموّحدة(، ومؤشرات اإلقتصاد الكلّي، وبرا

XLS وهناك لمراقبة ونشر المؤشرات الرئيسة المتعلقة بتنفيذ الموازنة.   نظاماً فّعاالً لمستودع البيانات الخزينة الفدرالية. طّورت

كافة إشعارات المشتريات، والعقود،  منّصة إلكترونية مهّمة أخرى أال وهي بّوابة المشتريات، حيث يتّم وضع وتحديث

 3302والمزّودين في ما يتعلّق بتقديم عروض االسعار الفدرالية والمحلية. تّم إطالق بّوابة جديدة للموازنة في أوائل العام 

(www.budget.gov.ru-  لنشر مجموعة   كبيرة من بيانات )الموازنة المفتوحة حول اإليرادات الفدرالية نسخة تجريبية

يمكن للمواطنين  منتدى للمناقشةوالنفقات، واإلستثمارات، والتحويالت داخل الحكومة، ونشاطات المشتريات، وغيرها. هناك 

 والمجتمع المدني من خالله اإلدالء بآرائهم حول التحسينات التي يمكن القيام بها. 

 
 ت األداء الرئيسةوزارة المالية< مؤشرا

 الخزينة الفدرالية< مستودع البيانات

 بوابة الموازنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركيا

لدى وزارة المالية نفاذاً إلى  المديرية العامة للحسابات العامةتوفّر 

معلومات المالية العامة باإلستناد إلى بيانات أنظمة معلومات 

النفاذ اآلمن  (. فضالً إلىKBSو say2000iاإلدارة المالية )

-e، واالحتساب الممكنن لكشف المرتبات )KBSإلى نظام 

Bordro والصناديق المتجددة، واإلحصائيات، تعرض ،)

البّوابة معايير لنوعية الخدمة، وأنظمة وآخر األخبار. أّما 

التحديثات المنتظمة لموازنات اإلدارات المحلية وغيرها من 

ل رسوم بيانية وبيانات المؤشرات المهمة فيتّم نشرها على شك

 (. PDF, XLS)موازنة مفتوحة 

 3303تّم إطالق موقع إلكتروني للمجتمع المدني في العام 

( لمراقبة اإلنفاق العام ورفع التقارير منصة مراقبة اإلنفاق العام)

إلى البرلمان حول التحسينات المحتملة في مخصصات/أولويات 

إلى خطط الموازنة وبيانات اإلنفاق العام والسياسات، باإلستناد 

اإلتفاق الواقعية المنشورة على المواقع اإللكترونية الخاصة 

 بوزارة المالية. 

 

 

  

http://www.budget.gov.ru-/
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 المملكة المتحدة

لتعزيز  3337" في العام أين يذهب مالي؟تّم إطالق برنامج "

التزام المواطن والشفافية من خالل تحليل البيانات حول اإلنفاق 

حدة. هذا البرنامج الذي تّم توسيع ليشمل العام في المملكة المت

مجموعة  303مبادرة "اإلنفاق المفتوح"، أصبح يتضّمن اآلن 

. تفّسر واجهة المستخدم دولة 52بيانات حول المالية العامة لـ 

التصويرية كيف يتّم تقّسم اإليرادات الضريبية على مختلف 

ئف الوحدات، وكم هو مجمل المبلغ المنفق على مختلف الوظا

وأين يتّم إنفاقه. يتضّمن قسم التحليل الوطني والقومي روابط 

 . لمواقع إلكترونية مماثلة حول الشفافية

 

 

 

 

 

 أميركا الشمالية والجنوبية

  األرجنتين

موقعاً للمواطنين والمجتمع تملك وزارة اإلقتصاد والمالية العامة 

معلومات   لتحسين شفافية اإلدارة العام، حيث يتّم عرض المدني

رئيسة حول تنفيذ الموازنة الوطنية بلغة  مبّسطة. يمكن 

للمواطنين أيضاً النفاذ إلى بيانات الموازنة من خالل الجداول 

والرسوم البيانية لمزيد  من المعلومات حول إيرادات الموازنة 

والنفقات، وللمقارنة مع الفترات السابقة. كما هناك توفّر 

تقارير على الشبكة، مع نظام   لخيارات اإلستعالم لخلق

للتارخ/الوقت وعروضات  سهلة الفهم من قبل للمستخدم. كما 

 هناك نموذج مسح  لتلقّي آراء زّوار الموقع اإللكتروني. 

 

 

 

 

 الجمهورية الدومينيكية

تعرض بوابة المواطنين 

(elciudadano.gov.dohttp://www.portald )  معلومات 

شاملة حول تنفيذ الموازنة باإلستناد إلى بيانات اإلنفاق 

وباإلستفادة من استعالمات اإلستخبارات التجارية. كما يتوفّر 

: ما الذي أنفق؟ من يقوم الطروحات السريعة النفاذعدد من 

باإلنفاق؟ كيف يتّم اإلنفاق؟ كما تتضّمن البوابة روابط لمواقع 

إلكترونية خاصة بالمؤسسات العامة، مع نماذج للتزويد 

باستطالعات الرأي. يتّم استخالص معظم التقارير من بيانات 

اإلنفاق )ويمكن إعادة إنتاجها( مع إشارة  واضحة السم النظام 

 التاريخ/الوقت.  طابعو

 

  

http://www.portaldelciudadano.gov.do/
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 البرازيل

بوابة السفافية البرازيلية هي إحدى األمثلة األبرز لعرض 

مات  حول المالية العامة للمواطنين ومنظمات المجتمع معلو

المدني. تؤّمن هذه البوابة عدداً من خيارات اإلستعالم حول كافة 

األوجه المهمة، وتتضّمن روابطاً لغيرها من البوابات الحكومية: 

الموازنة الفدرالية، الخزينة القومية، الحسابات العامة، بوابة 

المعلومات اإلدارية، بوابة الشفافية المشتريات، نظام التخطيط و

  الخاصة بمجلس النواب، والتحويالت الدستورية، وغيرها.

 

 

 

 بوابة الشفافية 

 بوابة الشفافية الخاصة بالنواب

 مدقّق الحسابات العامة

 البيانات الحكومية المفتوحة

 شفافية الواليات والبلديات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكسيك

موازنة الموازنة لوزارة المالية المكسيكية  تستخدم بوابة شفافية

لتنشر معلومات  مهمة حول إنفاق الموازنة،  المواطنين

واإلستثمارات، ومداخيل القطاع العام، وغيرها من المستندات 

المرجعية. كما تتوفّر التقارير السابقة لموازنة المواطنين )منذ 

لعام . كما أّن موازنة المواطنين PDF( بشكل 3303العام 

متوفّرة على شكل تطبيق  على جهاز األي باد. يستخدم  3302

خرائط تفاعلية لعرض التوزيع السنوي للمموازنة  اإلستثمارقسم 

 على برامج/مشاريع المحفظمة الفدرالية.
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  معلوات اإلدارة المالية حول العالم أنظمةخريطة 

 الم، التي تؤّمن نفاذاً إلى روابطمعلومات اإلدارة المالية حول الع نظمةأإّن إحدى النتائج المهمة لهذه الدراسة هي تطوير خريطة 

عملية رئيسة إلدارة المالية العامة وداعمة لنظام  071، كما وإلى دولة 091( للمالية العامة في URLsالمواقع اإللكترونية )

لمالية هي تطبيق لرسم خريطة الجغرافية المكانية تّم معلومات اإلدارة المالية في هذه البلدان. إّن خريطة نظام معلومات اإلدارة ا

 XLS؛ يستفيد هذا التطبيق من برنامج مجاني لتحويل البيانات المفتوحة المصدر )من Google Mapsتطويره على برنامج 

د(  التي تحمل األحرف )أ إلى ( ومن خيار مجاني لوضع الخرائط العامة التي يزّودها غوغل. تستخدم الرموزKMLإلى 

كعالمات دالة على موقع )على المدن الكبيرة( لتعكس مجموعة نظام معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة 

  .للحكومات اً إلكتروني اً موقع 091الخاصة بـ 

موقع اإللكتروني عندما ينتقي المستخدم أحد الرموز الموجودة على الخريطة، تظهر المعلومات األساسية التالية مع أي رابط لل

  (.4.0الخريطة الخاص بالحكومة المفتوحة/البيانات المفتوحة )

 ( ف/ت)الهدف الوظيفي:  تصغير كلمة نظام معلومات اإلدارة الماليةإسم البلد.... 

 )على مستوى الدخل(  العاصمةالموقع: 

 كامل إسم نظام معلومات اإلدارة المالية بلغة البلد األّم. النظام: 

 نظام معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة()ممارسات   د -أ عة:المجمو

 : السنة(منذمعلومات اإلدارة المالية ) الوضع التشغيلي لنظام الوضع:

نظام معلومات اإلدارة المالية، وزارة المالية/القسم، البنك المركزي،  روابط المواقع اإللكترونية:

 اقع اإللكترونية الحكومية/والبيانات المفتوحة. اإلحصائيات، وروابط المو

 

وتّم تحديثها مّرات  عّدة قبل  3303العالم، فتّم تطويرها في حزيران  حولأّما نسخة البيتا لخريطة نظام معلومات اإلدارة المالية 

لتزويد نفاذ  سهل  ومفتوح إلى . سيتّم تحديث هذه الخريطة سنوياً لتحسين رؤية النتائج، و3302إتمام هذه الدراسة في حزيران 

 (. 4.3لخريطة الممارسات الحسنة )ا

  العالم حول المعلومات االساسية وروابط المواقع اإللكترونية الظاهرة على رريطة نظام معلومات اإلدارة المالية :4.1الخريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .: بيانات البنك الدوليالمصدر
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  (2113العالم )بدءاً من حزيران  حول إلدارة الماليةرريطة نظام معلومات ا: 4.2الخريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .: خريطة نظام معلومات اإلدارة المالية في العالمالمصدر

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=213542822110887565899.0004c2f44512d9ce6795f 

 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=213542822110887565899.0004c2f44512d9ce6795f
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 إرشادات لنشر بيانات الموازنة المفتوحة .5  الفصل

 
 

زاد اهتمام الحكومات بنشر بيانات الموازنة المفتوحة على مواقعها اإللكترونية في العقد األخير وذلك بشكل أساسي نظراً إلى 

المجتمع المدني على المعلومات التي تفيد في مراقبة تفاصيل اإليرادات والنفقات والدين العام وفي تزايد طلب المواطنين و

وعلى الرغم من أن بعض الحكومات قد حسنت توقيت صدور تقارير المالية العامة مراقبة نفقات الحكومة واستثماراتها. 

ية الكافية لبعض المبادئ األساسية لنشر بيانات الموازنة المفيدة ونوعيتها ونطاقها إال أّن غالبية هذه الحكومات لم توِل األهم

 والتي يمكن تنزيلها وتحليلها وتقييمها من قبل المواطنين والمجتمع المدني ولضمان مصادر وموثوقية المعلومات التي تنشرها.

 نادرة.القائمة مالية الدارة اإلوتُعتبر اإلرشادات حول نشر بيانات موازنة مفتوحة موثوقة من حلول أنظمة معلومات 

 لهذه اإلرشادات الموضوعة للمساعدة على ردم هذه الهوة أهداف ثالثة أساسية:

على فهم المبادئ األساسية لنشر بيانات موازنة مفتوحة موثوقة من حلول أنظمة معلومات اإلدارة  الحكوماتمساعدة   ◄

ة جديدة للمالية العامة أو لدى قيامها بتحسين محتوى المواقع ، لدى تطويرها مواقع/بوابات إلكترونيالقائمة المالية

 القائمة أو وظائفها أو نسقها أو نوعية عرضها.

وألداء الحكومة؛ وتنفيذها على التعرف إلى المراقبة الفعالة لتخطيط الموازنة  جمعيات المجتمع المدنيمساعدة  ◄

 في تحسين مشاركة المواطنين في بلدانها.يمكنها االعتماد عليها  وإطالعها على خبرات بلدان أخرى

على تعزيز قدرتها على القيام بدورها في إطار اإلشراف الداخلي/الخارجي عند تنفيذ وكاالت اإلشراف مساعدة  ◄

من حلول  الموازنة من خالل ضمان موثوقية معلومات المالية العامة المقدمة وتوفر اإلثباتات القائمة على المبادالت

 بهدف تقديم تقارير متناسقة.القائمة مالية الدارة اإلت أنظمة معلوما

 وتلخص النقاط التالية اإلرشادات لنشر بيانات موازنة مفتوحة موثوقة:

 الموازنة وذلك في الوقت المناسب حول توفر معلومات شاملة ◄

 الكشف عن تفاصيل حول أنظمة المعلومات القائمة ◄

 ددة من قبل المستخدم)ديناميكية( مح وإبالغتوفر قدرات استعالم  ◄

 نشر بيانات موازنة مفتوحة موثوقة ومترابطة ◄

 مصادر بيانات المالية العامةتوثيق  ◄

 جودة العرضتحسين  ◄

 .الفعال لبيانات الموازنة المفتوحة االستخدامتعزيز  ◄

أنظمة معلومات االطالع على مراجع لبعض الممارسات الجيدة. تقدم بيانات  kيمكلكل من المبادئ الواردة في هذا الفصل 

اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة وخارطة تنفيذ أنظمة معلومات اإلدارة المالية حول العالم إثباتات للمساعدة في مقارنة 

  . الممارسات المتشابهة بين البلدان
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 المناسب الوقت في وذلك الموازنة حول شاملة معلومات توفر

 ية الرسمية المخصصة لنشر معلومات المالية العامة، يجب أخذ العوامل التالية في االعتبار.بهدف تصميم المواقع اإللكترون

. يجب تفادي التغييرات الدائمة في معرف الموارد للنفاذ إلى بيانات المالية العامةوجود مواقع إلكترونية مخصصة  ◄

يير ضرورياً )بسبب إعادة الهيكلة المؤسسية أو إدماج الموحد للمواقع اإللكترونية الخاصة بالمالية العامة. عندما يكون التغ

مؤسستين( يجب الحفاظ على روابط المواقع لفترة معينة مع تفسير واضح لضمان استمرارية معرفات الموارد الموحدة 

 المرجعية.

ج نشر )االسم . يمكن إنشاء موقع إلكتروني لعرض برنامنفيذ دورياً وفي الوقت المناسبتنشر خطط الموازنة ونتائج ال ◄

ويتعين بعدئذ  نشر خطط الموازنة وتقارير التنفيذ وتواتر التحديث والناشر وما إلى ذلك( مستندات المالية العامة األساسية. 

أن يكون  ويتعينوالتقارير األخرى على المواقع اإللكترونية المحددة بناًء على برامج معلنة )أسبوعياً أو شهرياً مثالً(. 

 ات واضحة لتحديث بيانات الموازنة وحفظها.للحكومات إجرء

يجب نشر معلومات المالية العامة المفصلة في خالل السنة المالية لتوفير . اكتمال معلومات المالية العامة المنشورة ◄

 ، عندما يكون ذلك ممكناً.صورة شاملة ومحّدثة لألنشطة المالية للحكومة ولألنشطة الخاصة بالدولة/الحكومات المحلية

بيانات صندوق النقد  جودة.( ويعتبر إطار تقييم العامة موازنةمسح الالمقترحة في  موازنة)انظر الوثائق الخاصة بال

دليالً مفيداً يشمل األوجه المرتبطة بالجودة في إطار جمع البيانات ومعالجتها  الدولي إلحصائيات تمويل الحكومة

.ونشرها
19 

يجب إتاحة النفاذ عبر شبكة اإلنترنت إلى األرشيف الخاص  لمتسلسالت الزمنية.امن خالل  موازنةتقديم أداء تنفيذ ال ◄

ومراقبة  الذي يشمل السياسات ومعلومات المالية العامة وأهم اإلنجازات وذلك من أجل تسهيل التحليل المقارن موازنةبال

 االختالفات في الشفافية والمساءلة مع مرور الوقت.

 

 القائمة المعلومات أنظمة حول تفاصيل عن الكشف

باإلضافة إلى القدرات  يجب أن تشرح المواقع اإللكترونية المخصصة األوجه األساسية ألنظمة معلومات اإلدارة المالية العامة

 الوظيفية/التقنية والمعايير والسياسات المهمة.

حول  تفاصيل مناسبة نييجب أن يضم الموقع اإللكترو .تقديم المواصفات األساسية ألنظمة المعلومات القائمة ◄

ألنظمة المعلومات وجه المهمة األخرى الوظيفية والوضع التشغيلي والهندسة التقنية والنطاق وعدد المستخدمين واأل

 .(أو غيرهما نظام معلومات اإلدارة المالية، مستودع البياناتالقائمة )

السياسات -ديد المعايير التبادلية للحكومةيجب أن يتم تح .تعزيز استعمال المعايير التبادلية والتوقيع الرقمي ◄

والمواصفات التي تحكم استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحكومات، باإلضافة إلى القواعد/صيغ 

يجب أن تعتمد عمليات اإلدارة  بشكل واضح على الموقع اإللكتروني المخصص. -التفاعل بين المنشآت الحكومية

 كجزء من ضمان جودة الخدمات المقدمة وموثوقيتها. اً إلكترونياً المالية العامة توقيع

يجب أن  ات اإلدارة المالية بشكل مناسب،أنظمة معلوم إلدارة. ف عن سياسات حماية البيانات وأمن المعلوماتكشال ◄

ارسات تصف المنشورات ذات الصلة أو المواقع اإللكترونية ألنظمة معلومات اإلدارة المالية بوضوح سياسة ومم

حماية البيانات وأمن المعلومات. ويتعين أن تؤخذ في االعتبار شروط حماية سرية المعلومات الشخصية أو المصنفة 

 عند نشر البيانات المفتوحة.

                                                           
 

19
 http://dsbb.imf.org/images/pdfs/dqrs_gfs.pdfيمكن االطالع على هذا اإلرشاد على الموقع التالي:  

 
 

 

http://dsbb.imf.org/images/pdfs/dqrs_gfs.pdf
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 المستخدم قبل من محددة( ديناميكية) وإبالغ استعالم قدرات توفر

خاصة بقواعد بيانات أنظمة اإلدارة المالية العامة ومستودعات التي يحددها المستخدم )الديناميكية( ال االستعالمأصبحت أدوات 

 البيانات مواصفات معيارية ألنظمة معلومات اإلدارة المالية العامة المتكاملة.  

. يجب أن يتم تصميم حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية القدرة على تحليل البيانات المتعددة األبعاد بتفاعلية ◄

معالجة المبادالت مباشرةً والحفاظ على تكامل البيانات مع خيارات إبالغ  -OLTPنظمة التشغيلية )المتكاملة لربط األ

التي تدعم المعالجة التحليلية -المعالجة التحليلية المباشرة -OLAPيا( بحلول مستودعات البيانات الصلبة )خلفية دن

تفاعلية لتحليل البيانات المتعددة األبعاد من  الماستعالمباشرة وإصدار التقارير المفصلة( من أجل توفير خيارات 

 لالستعالمفي مواقع إلكترونية ديناميكية  وجهات نظر مختلفة. يجب عرض وتيرة تحديثات قواعد البيانات األساسية

 من أجل توضيح برامج اإلنعاش.

بالغ التفاعلية والموصولة واإل االستعالم. تعتبر منصات وإبالغ وتنزيل مرنة وسهلة االستخدام استعالمخيارات  ◄

بقاعدة بيانات نظام معلومات اإلدارة المالية القائم أو بمستودع البيانات مثالية لتقديم المعلومات ذات الصلة بحسب 

على شبكة اإلنترنت بأشكال عديدة )الرسوم والرسوم البيانية  االستعالميمكن عرض نتائج  تفضيالت المستخدم.

( XML ،CSV ،XLS ،ODF، DOCزيلها باألنساق المرغوبة للبيانات المفتوحة )مثالً أو تن والجداول والنصوص(

 لدعم حاجات اإلبالغ الداخلية والخارجية.

يجب أن يكون ممكناً نسخ اإلحصائيات المالية للحكومة أو التقارير الرسمية األخرى  .اتساق البيانات التاريخية ◄

البيانات التاريخية من حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية أو مستودعات للسنوات المالية السابقة من خالل استخراج 

ويساعد عرض البيانات التاريخية  البيانات المتكاملة، كطريقة للتحقق من تكامل وموثوقية قواعد البيانات القائمة.

لتفسير المناسب الستقرار )المجمدة( والتقارير التشغيلية )التي تحدث دورياً في خالل السنة المالية( على حدة وا

 واتساق البيانات المقدمة، في تفسير النتائج المعروضة.
 
 

 نشر بيانات موازنة مفتوحة موثوقة ومترابطة

، القابلة للتحرير( من حلول مستودعات البيانات المرتبطة شبكة اإلنترنتيعتبر نشر بيانات الموازنة المفتوحة )المجانية، على 

 معلومات اإلدارة المالية مهماً جداً لتحسين دقة بيانات المالية والعامة وضمان إمكانية إعادة استخدامها.بقواعد بيانات أنظمة 

يتطلب نشر بيانات الموازنة المفتوحة تغييراً . يتطلب نشر بيانات الموازنة المفتوحة على شبكة اإلنترنت تغييراً ثقافياً  ◄

ين يتعين عليهم أن يلتزموا بتعزيز الثقة العامة من خالل اإلضاءة على الذ في عقلية السياسيين والمسؤولين الحكوميين

يشكل هذا التغيير تحدياً تكييفياً وتقنياً للمسؤولين عن المالية العامة وللمتخصصين في مجال تقنيات  العمليات.

 اسب.المسؤولين عن إدارته بفعالية لضمان فهم دوافعهم ودعمها بالشكل المن المعلومات واالتصاالت

عدد من اإلرشادات أدنى الشروط ومعايير النشر على  يمثل. االستفادة من اإلرشادات حول نشر البيانات المفتوحة ◄

منصة معلومات القطاع ونيو زيلندا و البرازيلو أسترالياكما هو الحال في -شبكة اإلنترنت لبيانات الحكومة المفتوحة

لمساعدة  إرشادات خاصةوقد طورت رابطة الشبكة العالمية  .دوليالبيانات المفتوحة للبنك الو العام األوروبي

في توضيح بنية البيانات المنشورة والمعايير ذات  الميتاداتاالحكومات على فتح بياناتها ومشاركتها مشددةً على أهمية 

 (.RDFإطار توصيف الموارد أو الصلة )مثالً 

ليوفر للموظفين والمسؤولين الحكوميين  2222في العام  وحةحقيبة البيانات الحكومية المفتأصدر البنك الدولي 

)أ( وتضم الحقيبة خمسة عناصر:  مجموعة أساسية من الموارد من أجل إطالق برنامج بيانات مفتوحة وتطويره.

يم أسس البيانات المفتوحة؛ )ب( خيارات تكنولوجية؛ )ج( طلب والتزام؛ )د( التزويد بالبيانات وجودتها؛ )ه( أداة تقي

الذي يضم األوجه القانونية واالجتماعية  كتيب البيانات المفتوحةنذكر  ،ومن المراجع المفيدة األخرى الجهوزية.

 هذه الموارد مفيدة جداً في تطوير بوابات بيانات الموازنة المفتوحة. والتقنية للبيانات المفتوحة.
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جهود تحديث أنظمة  منكجزء . معلومات العامةتخلق بيانات الموازنة المفتوحة فرصاً إلضافة القيمة إلى ال ◄

تقوم بعض الحكومات بطباعة بيانات موازنة مفتوحة لمنح فرصة للمنتجات الجديدة معلومات اإلدارة المالية، 

بيانات المالية العامة التي يُعتبر الحصول عليها صعباً ومكلفاً. يجب أن الولتحسين تقديم الخدمات من خالل تعزيز قيمة 

 الواجهة البينية لبرمجة التطبيقاتالعامة خيارات متعددة للنفاذ بما في ذلك إمكانيات التنزيل و ةمواقع الماليتوفر 

 للمطورين.

)أي أال تكون  يجب أال تفترض البيانات المفتوحة أي ترخيص .التنبه لألوجه القانونية للبيانات الحكومية المفتوحة ◄

عالمات التجارية(. غير أن خصوصية البيانات وأمنها والقيود المفروضة على مرتبطة بحقوق النشر أو الشهادات أو ال

خصوصيتها قد تكون مقبولة ضمن الحد المعقول. ويجب توضيح األوجه القانونية لبيانات الموازنة المفتوحة على 

 Creativeمواقع الحكومة اإللكترونية إما من خالل اعتماد خيارات ترخيص/قانونية قائمة )مثل تراخيص 
Commons.وتشمل خيارات ترخيص البيانات المفتوحة )أ(  ( أو من خالل تحديد شروط قانونية خاصة بالبلدان

ترخيص )يجب أن تتم إعادة مشاركة ال؛ و(ذكر المرجعسناد )يجب اإل؛ CCoالمجال العام )ما من حقوق محفوظة: 

  (.CC-BY-SAالبيانات: 

 

 العامة المالية بيانات مصادر توثيق

على موثوقية وتكامل أنظمة  الرئيسيةعلى التقارير المنشورة أحد المؤشرات  الطابع الزمني/التاريخيعتبر ظهور اسم النظام و

 المعلومات القائمة.

جب أن يكون مصدر المعلومات واضحاً على . يعلى التقارير الرسمية الطابع الزمني/التاريخإظهار اسم النظام و ◄

الطابع التاريخ/باإلضافة إلى اسم النظام و مية كلها على المواقع اإللكترونية للمالية العامة.ات الرسالتقارير/المنشور

 نسخة نظام معلومات اإلدارة المالية.رقم ظهر أيضاً على التقارير الصادرة، يجب أن ي الزمني

تكامل معلومات اإلدارة  . يجب أن يُضمنالتدابير الوقائية لحماية المعلومات من التغيير أو النفاذ غير المسموح ◄

يجب ضمان  كذلك التغيير أو النفاذ غير المسموح. تدابير وقائية مناسبة لحماية البيانات من اتخاذالمالية من خالل 

ويجب أيضاً أن تتم مراقبة حقوق النفاذ المميزة من خالل  توافر المعلومات من خالل تفادي منع النفاذ المسموح.

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتم وضع آليات اإلشراف ات واالتصاالت للخطر وااللتزام. وحدات تكنولوجيا المعلوم

الضرورية لضمان موثوقية وتكامل قواعد البيانات والعمليات األمنية وفعالية وظائف حوكمة نظام المعلومات 

 واإلشراف.

 

 العرضتحسين جودة 

وخيارات البحث/اإلبالغ المتقدمة نوعية  وآليات التعليق الرسومية ةتحسن خيارات رؤية البيانات التفاعلية والواجهات البيني

 المعلومات في المواقع اإللكترونية للمالية العامة. عرض

. الخرائط التفاعلية مفيدة جداً لتقديم البحث فيها لمعلومات المالية العامة تتيح إمكاينةاالستعانة بخرائط تفاعلية  ◄

، والنوع االجتماعيبنسق سهل االستخدام )مثل القطاعات والمناطق تفاصيل معلومات المالية العامة 

. ثمة العديد من منصات االطالع على الخرائط )بما فيها البرمجيات المفتوحة المصدر والنسخ والبرامج/األنشطة(

الممكن البحث  سريعاً على الخرائط التفاعليةاألساسية العامة المجانية من رزم العرض( لنشر بيانات المالية العامة 

 (. ,Knoema)Ushahidi, RapidMiner, Tableau فيها

تتزايد مشاركة الحكومة لألنشطة  امة من خالل تطبيقات الهواتف الخلوية.توسيع نطاق النفاذ إلى بيانات المالية الع ◄

وتوفر بعض التطبيقات المتقدمة  ./الهواتف الذكية(األجهزة اللوحيةالمالية مع المواطنين من خالل األجهزة الخلوية )

 .خيارات للدفع والبحث عبر الشبكة

http://knoema.com/
http://ushahidi.com/
http://rapid-i.com/
http://www.tableausoftware.com/
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يمكن أن تدعم التطبيقات المتقدمة ألسواق البيانات )مجموعات  .الرئيسيةتأمين التحديثات اليومية لمؤشرات األداء  ◄

ويجب أن  التحديثات اليومية لمعلومات اإلدارة المالية العامة األساسية. فرعية من البيانات المخزنة في مستودع(

علومات اإلدارة مة التشغيلية )قواعد بيانات أنظمة مظتخضع مستودعات البيانات للتحديث دورياً )يومياً( من خالل األن

 (.1.2الرسم المالية( لدعم عرض المؤشرات المختارة في الوقت المناسب من خالل أسواق البيانات )انظر 

 لمناسبفي الوقت امن حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية موثوقة المفتوحة المالية البيانات النشر  : 5 .1الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بيانات البنك الدولي المصدر

 تصنيف الفعاليات الحكومية: COFOG: اإلحصاءات المالية الحكومية؛ GFS: مالحظة

 

  

 تعزيز االستخدام الفعال لبيانات الموازنة المفتوحة

ألي حكومة  موازنة ضرورياً ة األخرى في إطار الطة الماليشنفيدة حول العائدات والنفقات واأليعتبر نشر بيانات مفتوحة م

 الهدف. لهذاهي أداة مهمة  ق المال العام. وموازنة المواطنلشرح كيفية إنفا

. يتعين على الحكومات أن تنشر دورياً على شبكة اإلنترنت تقارير الرقابة الصادرة عن قياس األداء المالي للحكومة ◄

وكاالت اإلشراف تتمتع مة في السنة المالية السابقة. يتعين أن حول األداء المالي للحكواألجهزة العليا للرقابة المالية 

المرتبطة بحلول مستودعات البيانات  معلومات اإلدارة الماليةالوصول للقراءة فقط إلى قواعد بيانات أنظمة بإمكانية 

 فتتمكن من مراقبة أداء تنفيذ الموازنة وإجراء الرقابة عليه.

هي موقع إلكتروني أو مستند يشرح المعلومات األساسية . موازنة المواطن ليقاتوالتع ة المواطنتوفر آليات موازن ◄

وتُعتبر االستعانة بموقع إلكتروني محدث دورياً لعرض موازنة المواطن مؤشراً مهماً  لغة بسيطة وواضحة.ب للموازنة

الدولية دليالً عن موازنة نشرت شراكة الموازنة  على التزام الحكومة بتعزيز شفافية الموازنة والمشاركة فيها.

ة يقدم نصائح مفيدة للحكومات المهتم (3303"، أيار/مايو The Power of Making It Simple")المواطن 

حول ما يريدون معرفته عن  بتطوير موازنة المواطن. يجب أن يتم إعداد موازنة المواطن بالتشاور مع المواطنين

الموازنة. ويجب أن يتم نشر تعليقات المواطنين والتعديالت المناسبة على المواقع اإللكترونية لموازنة المواطن لتكمل 

 نشر بيانات موازنة مفتوحة مفيدة.

 /تصنيف الموازنة
 دليل حسابات موحد تتم مشاركته على مستويات الموازنة جميعها

 يومياً  >>>(OLTP)شمل جميع المبادالت 

 (االلتزامات+الرصوم/األصول+النفقات/اإليرادات)

 أسبوعياً /يومياً  >>>تعزيز من بيانات المالية العامة والتحقق منها كلها
 (المحاسبة وتقديم التقارير المالية)

 أسبوعياً /يومياً  >>>(OLAP)مستودع البيانات 

 (الرقابة+النشر+دعم القرار+المراقبة+النتائج/الرطط)

 شهرياً /أسبوعياً  >>>(بيانات الموازنة المفتوحة)نشر بيانات المالية العامة 
 (، وما إلى ذلكGFS 2001 ،COFOG >دولي+معيار وطني)

http://internationalbudget.org/publications/the-power-of-making-it-simple-a-government-guide-to-developing-citizens-budgets/
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. وضع الموازنة التشاركي هو عملية )مختلفة عن موازنة والمشاركة في عملية الموازنةورات العامة المشاتعزيز  ◄

والتأثير في موازنة يمكن من خاللها للناس في محلة أو مجتمع في صنع القرارات المرتبطة بالموازنة  المواطن(

ل نشر بيانات الموازنة المفتوحة بإشراك العامة الحكومة.  وفي كل من  في صنع السياسات والمراقبة. يجب أن يكمَّ
 ”The Core Principles for Public Engagement“20 وDeliberative Public Engagement: “

21Nine Principles .مناقشات مفصلة حول المشاركة/االلتزام العام 

تلعب مجموعات المجتمع المدني دوراً مهماً في . مراقبة تنفيذ الموازنة من خالل توفير المعلومات في الوقت المناسب ◄

لكترونية للمالية العامة، وفي نشر تقارير لحكومة على أساس المعلومات المتوفرة على المواقع اإلمراقبة وتحليل موازنة ا

بعض  اتخذتشراكة الموازنة الدولية، وكما يشرح دليل  مبسطة تتيح للمواطنين فهم ما تنجزه الحكومة بأموالهم.

مؤخراً،  .وغانا والهند ونيو زيلندا وجنوب إفريقيا مثالً، السلفادور-تدابير في هذا اإلطار الحكومات في السنوات األخيرة

تم إطالق بوابات جديدة للموازنة )في روسيا مثالً( لتقديم معلومات أساسية حول مؤشرات األداء الرئيسية مع تحديثات 

تمع ومن أجل تحسين مراقبة تنفيذ الموازنات يتعين على الحكومات أن تتيح نفاذ المواطنين ومجموعات المج يومية.

 المدني إلى البيانات المفتوحة المفيدة التي تُحّدث دورياً )يومياً/أسبوعياً(.

واضح باإلضافة ة بشكل في تنفيذ سياسات ومخططات الحكوم يجب أن يتم اإلبالغ بما تم التوصل إليه. إثبات نتائج مفيدة ◄

ذلك، يجب ان يتم نشر نتائج وضع الموازنة  إلى نتائج العمليات من أجل تعزيز شفافية األنشطة الحكومية. باإلضافة إلى

 ومراقبة النفقات التي يديرها المواطن إلثبات ما تم تحقيقه من النتائج المفيدة. على أساس النوع االجتماعيأو  ةالتشاركي

 

 

 

 

 

                                                           
20

  http://ncdd.org/rc/wp-content/uploads/2010/08/PEPfinal-expanded.pdf 
21

  http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/03/Deliberative-public-engagement-nine-
principles.pdf 

http://ncdd.org/rc/wp-content/uploads/2010/08/PEPfinal-expanded.pdf
http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/03/Deliberative-public-engagement-nine-principles.pdf
http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/03/Deliberative-public-engagement-nine-principles.pdf
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 االستنتاجات .1  الفصل

 
 

 
 

 ما تراه هو )ليس دائماً( ما تبحث عنه
 
 

من أصل  11.2نات الموازنة المفتوحة من أنظمة معلومات اإلدارة المالية، حكومة في نشر بيا 294يبلغ معدل عالمات أداء 

موقعاً إلكترونياً يقدم معلومات مفصلة أو مهمة من أنظمة المعلومات القائمة،  94. ويستفيد رئيسياً مؤشراً  22، بناًء على 222

 ولكن غالبية هذه المواقع لم توفر بيانات مفتوحة بعد.

%( معلومات مالية عامة يمكن للمجتمع المدني والمواطنين االعتماد عليها لمراقبة الموازنة 21لداً )ب 14بشكل عام، يوفر 

ومساءلة الحكومة. كذلك، يبدو أن وكاالت اإلشراف الداخلية/الخارجية في العديد من البلدان ال تستعمل منصات أنظمة معلومات 

 لمالية للحكومة أو إجرائها الرقابة على نتائج الموازنة.اإلدارة المالية بشكل فعال عند مراقبتها لألنشطة ا

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تطوير حلول أنظمة معلومات إدارة مالية قوية تشكل مصدراً لبيانات الموازنة المفتوحة 

 بيراً في معظم البلدان.الموثوقة، وقياس آثار أنظمة معلومات اإلدارة المالية على شفافية الموازنة ما زال يشكل تحدياً ك

 

 النتائج

 تمت اإلجابة عن المسائل البحثية التالية في هذا التمرين:

 للكشف والمصممة الحكومية اإللكترونية بالمواقع الخاصة الراهنة النشر لمنصات الرئيسية الخصائص هي ما .1

 ؟ الموازنة بيانات عن

فريق أن ممارسات النشر على اإلنترنت تختلف بين بلدان مؤشراً، وجد ال 12من خالل تحليل البيانات المجمعة عبر 

 المناطق المختلفة بحسب تقسيم البنك الدولي وعلى مختلف مستويات الدخل.

 منصة حكومية للنشر اإللكتروني حول العالم:  294وضع  ◄

  لنشر بيانات الموازنة المفتوحة من حلول أنظمة  الممارسات الجيدة%( غالبية 22حكومة ) 21تتبع

 معلومات إدارة مالية موثوقة.

  ( معلومات مهمة عن الموازنة غير أن نسبة صغيرة جداً من هذه المنشورات 41حكومة ) 69تؤمن%

 تُعتبر بيانات موازنة مفتوحة من أنظمة معلومات اإلدارة المالية.

  خاص من %( بعض المعلومات في مواقع المالية العامة التابعة لها، وذلك بشكل 42حكومة ) 62تؤمن

مستندات من األرشيف ومن دون إثباتات كافية على استخدام قواعد بيانات أنظمة اإلدارة المالية العامة 

 كمصدر لبيانات المالية العامة المنشورة.

  ( أي معلومات أو تنشر معلومات قليلة عن الموازنة على شبكة اإلنترنت.24حكومة ) 11ال تنشر% 

%( مواقع إلكترونية لنشر معلومات المالية 44.4، أو 294من أصل  266ات )خصصت غالبية الحكوم: 1المؤشر  ◄

%( رابطاً إلى بيانات الموازنة بشكل واضح على الصفحة 64.2موقعاً من هذه المواقع ) 221العامة ويتضمن 

 الرئيسية.

مفيدة %( مواقع إلكترونية توفر معلومات 16.1، أو 294من أصل  92خصصت نصف الحكومات ) :2المؤشر  ◄

حكومة بعض التقارير حول  44حول وظيفية منصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية ووضعها الراهن. كذلك، تنشر 

منها ال تقدم أي معلومات حول أنظمة معلومات اإلدارة  24وظيفية/نطاق أنظمة معلومات اإلدارة المالية، غير أن 

 المالية.
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منها إمكانية النفاذ إلى معلومات  22ع إلكترونية ديناميكية وتؤمن %( لها مواق21.2حكومة فقط ) 41: 3المؤشر  ◄

التفاعلي المرتبط بشكل خاص بأنظمة معلومات اإلدارة المالية. ولعدد كبير من  االستعالمموسعة من خالل إمكانية 

 %( مواقع إلكترونية ساكنة تُنشر فيها مستندات عديدة من مصادر غير محددة.66.1أو  242الدول )

%( غير أن نصف هذه البيانات تقريباً مرتبط 26.4دولة ) 12ُعرضت بيانات الموازنة المفتوحة في : 4لمؤشر ا ◄

 بقواعد بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية.

%( اسم حل أنظمة معلومات اإلدارة المالية كمصدر للمعلومات المنشورة في 9.2حكومة فقط ) 24تذكر  :5المؤشر  ◄

 ة.تقارير الموازن

كإثبات على الروابط الديناميكية  الطابع الزمني%( بيانات المالية العامة مع 21.2حكومة فقط ) 24 تقدم: 1المؤشر  ◄

 المباشرة إلى القواعد اإللكترونية القائمة في تقارير الموازنة.

عتبر نوعية %( معلومات شاملة حول أداء الموازنة بأنساق سهلة الفهم. وتُ 41.4حكومة ) 69تؤمن  :1المؤشر  ◄

موقعاً إلكترونياً  42%( مقبولة جزئياً غير أّن 19في جزء كبير من المواقع اإللكترونية للمالية العامة ) اإلبالغ

 .%( تولي انتباهاً قليالً أو ال تولي أي انتباه لجودة التقديم26.2)

%( بيانات 11.1دولة ) 214ؤمن في ما يتعلق بالمستوى العام للتفاصيل في تقارير تنفيذ الموازنة، ت :8المؤشر  ◄

دولة معلومات قليلة أو ال تؤمن أي معلومات على اإلطالق حول محتوى  12مهمة حول األوجه المتعددة بينما تؤمن 

 المنشورات.

%( مواقع إلكترونية تفاعلية لموازنة المواطن يتمتع المواطنون من خاللها 1.6حكومة فقط ) 21 تؤمن: 9المؤشر  ◄

%( معلومات مفيدة للمواطنين 26.1حكومة ) 44ذ إلى بيانات الموازنة المفيدة وتقديم التعليقات، وتؤمن بإمكانية النفا

 %( معلومات مفيدة حول الموازنة للمواطنين.11.1حول نفقات الموازنة فقط. وال تؤمن الحكومات بغالبيتها )

 ات على مواقعها اإللكترونية.تفاصيل حول تصنيف الموازنات/دليل الحسابحكومة  94تؤمن  :10المؤشر  ◄

%( موازناتها السنوية الموافق عليها على المواقع اإللكترونية 11.4حكومة ) 214تنشر : 12و 11المؤشران  ◄

 منها بذلك بانتظام )في السنوات الخمس األخيرة على األقل(. 222للمالية العامة وتقوم 

دة السنوات أو أطرها لإلنفاق المتوسط األجل %( خططها المتعد12حكومات ) 224تنشر : 14و 13المؤشران  ◄

 منها خططها بانتظام )وتراجعها في كل سنة وذلك في السنوات الخمس األخيرة على األقل(. 61وتحدث 

%( خطط االستثمار العامة مفصولة عن خططها السنوية أو 22.2حكومة فقط ) 11تنشر  :11و 15المؤشران  ◄

 نها بذلك بانتظام.حكومة م 42المتعددة السنوات وتقوم 

 221%( نتائج تنفيذ الموازنة في فترات زمنية مختلفة، وتقوم 11.2حكومة ) 211تنشر  :18و 11المؤشران  ◄

 حكومة منها بذلك بانتظام.

%( بعض التقارير حول أداء تنفيذ الموازنة على المواقع اإللكترونية 41.9حكومة ) 11تنشر : 20و 19المؤشران  ◄

 منها بذلك بشكل منتظم. 62قوم للرقابة الخارجية وت

 

 

 ؟ المالية اإلدارة معلومات أنظمة إلى باالستناد المنشورة المفتوحة الموازنة بيانات موثوقية على دليل من هل .2

حالً من  216دولة تستعمل  294العشرة األولى أنه، وعلى الرغم من أن  الرئيسيةتظهر اإلثباتات من المؤشرات 

دارة المالية، ال تتمتع حكومات عديدة بمنصات شاملة للنشر اإللكتروني لتقديم بيانات موازنة حلول أنظمة معلومات اإل

لنشر بيانات الموازنة المفتوحة من حلول موثوقة ألنظمة معلومات  الممارسات الجيدةمفتوحة موثوقة. ويظهر اعتماد 

 %(.22موقعاً حكومياً فقط ) 21اإلدارة المالية في حوالى 
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 أنظمة إلى باالستناد المنشورة المفتوحة الموازنة بيانات فيها تساهم التي الطريقة تبين جيدة ارساتمم من هل .3

 ؟الموازنة  شفافية تعزيز في المالية اإلدارة معلومات

ثمة بعض األمثلة عن حكومات اتبعت ممارسات حسنة وتقدم نتائج الموازنة بشكل مفيد ليتمكن المواطنون من فهم 

تُستعمل فيها األموال. خصصت هذه الدول كلها مواقع إلكترونية تقدم فيها موازنة المواطن التي يتم الطرق التي 

تحديثها بانتظام. تقدم بعض هذه الدول إثباتات حول االستشارات العامة ووضع الموازنة التشاركية. وتنشر حكومات 

المالية العامة واالستثمارات المخططة. تنشر بعض عديدة نتائج االستشارات العامة والتغييرات ذات الصلة في سياسة 

الحكومات نتائج الموازنة التشاركية أو الموازنة على أساس النوع االجتماعي أو مراقبة اإلنفاق التي يقودها المواطن 

 .حاالت ممارسات حسنة مختارة باإلضافة إلى حلول مبتكرة 1والتي ترافقها خيارات مراقبة تفاعلية. ويقدم الفصل 

 ؟الموازنة  مجال في( الحقيقة من واحدة نسخة" )single version of the truth" مصطلح يعنيه الذي ما .4

لتقني ا )single version of the truth ")SVOTفي عالم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يصف مصطلح "

الحل المثالي المتمثل في وضع البيانات في مستودعات للحصول على قاعدة بيانات مركزية واحدة أو على األقل على 

قاعدة بيانات موزعة ومتزامنة يتم تخزين بيانات مؤسسات ما كلها فيها بطريقة متناسقة من دون تكرار. كذلك يشير 

إلى ممارسات هيكلة نماذج المعلومات ليتم تخزين كل من  )single source of the truth ")SSOTمصطلح "

عناصر البيانات مرة واحدة. في مجال المالية العامة/الموازنة، يُعتبر تحقيق هذه األهداف المثالية صعباً بما أن 

العامة ومستودعات البيانات مجزأة ومتناثرة إلى حد يصعب تحديد النسخة األدق  األنظمة التشغيلية إلدارة المالية

الرسم لمعلومات المالية العامة في وقت معين )ما عدا البيانات التاريخية المجمدة المخزنة في مستودعات البيانات )

6.1.) 

 

 تتمثل بعض أهم تحديات جمع بيانات موازنة مفتوحة موثوقة في ما يلي:

 ت تطوير هيكليات بيانات تصنيف الموازنات/دليل الحسابات التي تدعم احتياجات منشآت القطاع العام صعوبا

 كلها.
  تحديد أجزاء تصنيف الموازنات/دليل الحسابات بالتفصيل الكافي )استمثال( من أجل التمكن من تسجيل األنشطة

فاق على البرنامج/األنشطة واإلنفاق في االقتصادية كلها واإلبالغ عنها وفقاً لتقسيم مناسب )تسجيل اإلن

 القطاعات/المناطق(.
 .تسجيل مبادالت المالية العامة كلها يومياً والتأكيد على النتائج أسبوعياً/شهرياً ألغراض المحاسبة والمراقبة 

  أنساق إبالغ مثل نسق إحصاءات مالية الحكومة الخاص تحويل بيانات المالية العامة الخاصة بكل بلد إلى

أو أي أنساق إبالغ مقبولة دولياً مثل جداول  COFOGتصنيف وظائف الحكومة و IMF GFSبصندوق النقد الدولي 

 التقاطع.

  تطوير اإلطار القانوني والتنظيمي الضروري لتحديد األدوار والمسؤوليات في تسجيل ونشر بيانات المالية العامة

 على شبكة اإلنترنت.

 ضمان تكامل وموثوقية قواعد بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية وضع آليات اإلشراف الضرورية ل

 المستعملة لنشر معلومات المالية العامة.

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Single_version_of_the_truth
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_Source_of_Truth
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 مصدر ونطاق بيانات المالية العامة : 6 .1الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2222يل اإلحصائيات المالية الحكومية لصندوق النقد الدولي للعام * البنية المؤسسية "للقطاع العام"، كما عرفها دل

 بيانات البنك الدولي المصدر:
 أنظمة معلومات اإلدارة المالية=  FMIS المالية؛ وزارة=  MoF :مالحظة

 

بعض الحلول العملية من أجل تحسين التناسق  )MDM(لألنظمة المعقدة، يمكن أن توفر إدارة البيانات الرئيسية 

والمراقبة. عندما يتم تطوير أنظمة جديدة أو عندما يتم تحديث البنية التحتية وقواعد بيانات أنظمة معلومات اإلدارة 

 ة بالمجال.ممكناً مع اعتماد تصميم مناسب وبعض المعايير الخاص SVOTالمالية يصبح تحقيق مفهوم 

إذا كان استعمال حلول أنظمة معلومات اإلدارة المالية بفعالية ممكناً لتسجيل المبادالت اليومية كلها )على مستوى 

الحكومة المركزية على األقل(، وإذا أمكن تحديث مستودعات البيانات ذات الصلة من األنظمة التشغيلية بانتظام )كل 

من خالل األنظمة المتكاملة. لبعض حلول  SVOTاب قدر اإلمكان من تنفيذ مفهوم يوم إذا أمكن(، فمن الممكن االقتر

 أنظمة معلومات اإلدارة المالية المتقدمة مستودعات بيانات تعمل وفقاً لذلك.

 من وموثوقة مفتوحة موازنة بيانات بنشر الخاصة الممارسات لتحسين اإلرشادات بعض تحديد يمكن هل .5

 ؟لمالية ا اإلدارة معلومات أنظمة

باالعتماد على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وعلى الخبرة المكتسبة في تطوير حلول أنظمة معلومات اإلدارة 

( 1بلداً منذ الثمانينيات، اقترح الفريق عدداً من المبادئ اإلرشادية )الفصل  62المالية الممولة من البنك الدولي في 
نين/المجتمع المدني ووكاالت اإلشراف على تحسين ممارساتها في نشر بيانات التي تساعد الحكومات، والمواط

 موازنة مفتوحة موثوقة من أنظمة معلومات اإلدارة المالية.

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Master_data_management
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موقعاً وذلك بشكل  294تقوم النتائج األساسية لهذه الدراسة على التقييم السريع للمواقع اإللكترونية للمالية العامة البالغ عددها 

على مستوى الدولة، ى مستوى الحكومة المركزية. ولكن تجدر اإلشارة إلى أن عدداً من منصات نشر المواقع المالية خاص عل

بلداً تتمتع بحلول أنظمة معلومات إدارة مالية تدعم الالمركزية المالية وهي على  42القطاع، أو المستوى المحلي في أكثر من 

كندا، الهند، إيطاليا، الواليات المتحدة األميركية(. على هذه المستويات دون الوطنية  مستوى الدولة/الوكاالت )مثل البرازيل،

 لتعزيز الشفافية والموازنات التشاركية. الممارسات الجيدةأيضاً، ثمة عدد من 

قارنة توزيع وللتحقق مما إذا كانت نتائج الدراسة مطابقة للمالحظات الرئيسية من مؤشرات الشفافية المالية األخرى، تمت م

العام  اإلنفاقبرنامج بأدوات الشفافية المالية مثل  وبيانات الموازنة المفتوحة ألنظمة معلومات اإلدارة المالية العالمات التقديرية

وترتيب األمم المتحدة ألداء تطور الحكومات اإللكترونية. وتبيّن أن األنماط ومؤشر الموازنة المفتوحة ، والمساءلة المالية

بهة إلى حد كبير وأن العالمات التقديرية ألنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة متناسقة مع مؤشرات متشا

 . برنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية ومع العالمات التقديرية لمؤشر الموازنة المفتوحة
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 مالحظات ختامية

ال. بحسب الدراسة، تنشر حكومات عديدة معلومات مهمة حول الموازنة على المواقع يمكننا إذاً أن نعرف كيف تُصرف األمو

اإللكترونية للمالية العامة غير أن محتوى هذه المواقع ال يجيب )على الدوام( على السؤال "كيف تُصرف األموال؟" توفر بلدان 

إلى بيانات موازنة مفتوحة موثوقة من حلول أنظمة  قليلة فقط للمواطنين والمجتمع المدني ووكاالت اإلشراف إمكانية النفاذ

ما تراه هو )ليس دائماً( ما تحصل معلومات اإلدارة المالية العامة القائمة. لذا، فإن االستنتاج األساسي لهذه الدراسة هو أن 

وتجدر اإلشارة إلى تزايد طلب . تحتاج بلدان عديدة إلى بذل الجهود لبناء الثقة في بيانات الموازنة التي تكشفها الحكومة. عليه

المواطنين والمجتمع المدني على النفاذ إلى بيانات الحكومة المفتوحة حول جميع األنشطة المالية كما أن حكومات عديدة حول 

 العالم تحاول االستجابة لهذه المطالب الديمقراطية.

بغض النظر عن مستوى -ام في دول عديدة. يمكن ألي بلديحدث انتشار استعمال اإلنترنت وتقنياته تغييراً في إدارة القطاع الع

في ما يتعلق بشفافية الموازنة إذا التزمت الحكومة  الممارسات الجيدةاتباع -الدخل أو الموقع الجغرافي أو قيود البنى التحتية

جيا أو اإلمكانيات ليست العائق بنشر بيانات الموازنة المفتوحة من قواعد بيانات أنظمة معلومات إدارة مالية موثوقة )فالتكنولو

األساسي(. وقد تساهم آليات مراقبة الموازنة الفعالة التي تستفيد من منصات أنظمة معلومات اإلدارة المالية القائمة بشكل كبير 

 في تعزيز شفافية الموازنة.

تعزيز شفافية الموازنة، من خالل تظهر الحاالت المختارة أنه، وحتى في الظروف الصعبة، يمكن تطوير حلول مبتكرة سريعًا ل
 استثمار بسيط، في حال توافر اإلرادة السياسية وااللتزام من قبل الحكومة.

يتوقع أن تؤمن نتائج هذه الدراسة )النتائج واالستنتاجات الرئيسية ومجموعة بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات 

ختارة واإلرشادات حول نشر بيانات الموازنة المفتوحة من أنظمة معلومات اإلدارة الم الممارسات الجيدةالموازنة المفتوحة و

المالية وخريطة أنظمة معلومات اإلدارة المالية حول العالم( لمحة شاملة عن الوضع الراهن للممارسات الحكومية حول العالم 

كومية بهدف الكشف عن معلومات موثوقة وكاملة وأن تعزز النقاش حول تحسين منصات النشر اإللكتروني للمالية العامة الح

 حول األنشطة المالية كلها لدعم الشفافية والمساءلة والمشاركة.

ليست هذه الدراسة مصممة لمعالجة التحديات األخرى المرتبطة بجمع معلومات مالية عامة موثوقة وفي الوقت المناسب حول 

لخصوم العرضية؛ أو تحليل محتوى معلومات المالية العامة المنشورة بالتفصيل؛ خارج الموازنة وااألنشطة المالية وشبه المالية 

أو بلوغ المواطنين والمجتمع المدني حول العالم للتعرف إلى توقعات المستخدمين ومستوى استعمال بيانات الموازنة المفتوحة 

 دراسات مستقبلية. من قبل أصحاب المصالح المتعددين. يمكن أن يتم تناول هذه األوجه المهمة في
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سئلة وخيارات اإلجابةاألالملحق أ. شرح المؤشرات /   

 :في فئتين اً معلومات اإلدارة الماليّة( على شفافية الموازنة، تّم تحديد أربعين مؤّشرأنظمة من أجل تقييم آثار بيانات الموازنة المفتوحة )التي نُشرت من حلول 

 .نطاق، وموثوقيّة بيانات الموازنة المفتوحةأسئلة واقعيّة عن مصدر، و 03من  يتألّفمؤشًرا  33ات الّرئيسيّة: المؤشر ( أ

 أسئلة توفر معلومات مفيدة حول ميزات أخرى مهمة. 03من  يتألّفمؤشًرا  33: المؤشرات اإلخباريّة ( ب

المؤشرات صفحات الويب ذات الّصلة( الخصائص المرصودة. وتلي المؤشرات الّرئيسيّة  عناوينوالنّقاط، وأدلّة )روابط  أدناه، مع شرح موجز حول أسلوب القياس، المؤشرات الّرئيسيّةتُعرض 
 .بها المتعلّقةواألسئلة  اإلخباريّة

 المؤشرات الّرئيسيّة

 المؤشرات الّرئيسّية : A.1 الجدول

 خيارات اإلجابة النقاط المؤشرات #  األسئلة

ك الدائرة هل تمل. 1الّسؤال 

المالية/ وزارة المالية بوابة أو 

لنشر  اً مخصص اً إلكتروني موقعاً 

 ؟البيانات المتعلقة بالمالية العامة 

0.0السؤال     
روابط ) الصفحة الّرئيسيّة للماليّة العاّمة، موقع المعلومات الموحدة

  (عناوين صفحات المواقع اإللكترونيّة
http........ 

0.3السؤال  الدائرةالرسمي لوزارة الماليّة / االسم     
 

 الدائرةزارة الماليّة / واالسم الّرسمي ل

0.2الّسؤال  هل من موقع إلكتروني مخّصص لنشر البيانات المتعلّقة بالماليّة  1 

 ؟ العاّمة

 ال 3

 (نعم )غير ظاهرة بوضوح في الّصفحة الّرئيسيّة 0

 الّرئيسيّة( الصفحة في االطالع عليهانعم )يسهل  3

0.4الّسؤال   
( راجع عناوين الّروابط 3أو  0) 0.2في حال اإليجاب على الّسؤال   

  اإللكترونيّة لمنشورات الماليّة العاّمة
http........ 

 العامة المالية بيانات لنشر مخصص إلكتروني موقع وجود  1المؤّشر     

 :المفتوحة الموازنة وبيانات العاّمة الماليّة لمنظمات التابعة اإللكترونية اقعالمو تحديد أجل من التالي النّهج اتُّبع :النّهج

 .فقط واحد مصدر من األسئلة كلّ  على اإلجابة باإلمكان كان إذا مما للتأكد أّوالً  الدائرة/ الماليّة لوزارة اإللكترونيّة المواقع في النّظر تمّ  ( أ

مواقع أخرى استناًدا إلى أدوار  تُستخدمفي المواقع اإللكترونيّة التّابعة لوزارة الماليّة )مثل خطط االستثمار، وتقارير الّرقابة الماليّة، والشراء(،  في حال لم تظهر بعض معلومات الماليّة العاّمة ( ب

 (ومسؤوليات المنظمات ذات الصلة )مثل وزارة االقتصاد ووزارة التّخطيط

 .المتبّقية األسئلة على اإلجابة أجل من( المفتوحة البيانات وبوابة الخزينة، مثل) وكاالت أو لوزارات تابعة أخرى مواقع زيارة تمت المركزي والبنك ات،واإلحصائيّ  الماليّة، وزارة مواقع إلى وباإلضافة ( ت

 (0.3ئيسيّة للماليّة العاّمة )السؤال ( باإلضافة إلى االسم الّرسمي للمنظمة الرّ 0.4والسؤال  0. 0روابط المواقع اإللكترونيّة ذات الّصلة )السؤال  : الّدليل

 وتقارير متعلّقة بالموازنة ظاهرة بوضوح على الّصفحة الّرئيسيّة معلوماتموقع إلكتروني مخصص للماليّة العاّمة، وروابط عن =  3 النّقاط:

 لصفحة الّرئيسيّة للماليّة العاّمة             لّم نشرها على مواقع منفصلة من دون وجود روابط = ال تظهر بوضوح الروابط المتعلّقة بمعلومات الماليّة العاّمة على الصفحة الّرئيسيّة، أو يت 0

 ة= ال يظهر أي موقع إلكتروني مخصص لنشر معلومات الماليّة العامّ  3

هل من موقع  .4السؤال 

منصة  تصفوثيقة أو  إلكتروني

 اإلدارة المالية نظام معلومات

المرتكزة على المواقع 

 ؟ إللكترونيةا

3.0السؤال  هل من موقع إلكتروني/ وثيقة حول منصة أنظمة معلومات اإلدارة  4 

 ؟ المالية

 ال 3

فقط( للوثائق ذات الصلةنعم )هناك روابط  0  

علّقة بأنظمة معلومات اإلدارة الماليّة(تنعم )المواقع اإللكترونيّة الم 3  

3.3الّسؤال   
( راجع عناوين الّروابط 3أو  0) 3.0الّسؤال في حال اإليجاب على   

 ذات الصلةاإللكترونيّة 

  http........... 
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 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 خيارات اإلجابة النقاط المؤشرات #  األسئلة

  الموقع اإللكتروني ألنظمة معلومات اإلدارة الماليّة  4المؤشر 

اإللكترونيّة وبوابات نظام معيّن لمعلومات اإلدارة الماليّة، باإلضافة إلى البيانات المتوفّرة للعاّمة  تّم رصد المواقع اإللكترونيّة الحكوميّة أو التابعة لمنظمة الماليّة العاّمة من أجل جمع األدلّة حول المواقع :النهج

 والمتعلّقة بأنظمة معلومات اإلدارة الماليّة

   (3.3عناوين مواقع الويب ذات الّصلة )السؤال  األدلّة:

 الماليّة اإلدارة معلومات أنظمة لتنفيذ الحالي الوضع أو الماليّة، اإلدارة معلومات نظمةأل المكتملة الحلول خصائص لتقديم معيّن موقع وجود=  3 النّقاط:

 الماليّة اإلدارة معلومات نظام تنفيذ عن نُشرت فقط مرجعيّة وثائق/  وثيقة وجود1 =  

 العامة بالمالية المتعلّقة المعلومات لنشر مخّصص موقع أي يظهر ال=  3 

 . ما هو مصدر9السؤال 

المعلومات المتعلّقة بالماليّة 

 الموقعالعاّمة المنشورة على 

 اإللكتروني

2.0الّسؤال   ال وجود لبيانات منشورة متعلّقة بالماليّة العاّمة 3 ؟ ما هو مصدر البيانات المتعلقة بالمالية العامة 9 

 ثابت )جداول من مصادر مجهولة( 0

 ن األنظمة(ديناميكي ) المستندات المحفوظة م 3

ديناميكي )البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات نظام معلومات  2

 اإلدارة الماليّة(

2.3السؤال   ( راجع عناوين الّروابط اإللكترونيّة ذات الصلة2أو  3في حال كان ديناميكياً )   
 

http ……….. 

2.2السؤال  (مجانية ،للتحرير، قابلة الشبكةمفتوحة )على بيانات موازنة  توفر 2   3/0  نعم/ ال 

2.4السؤال  راجع عناوين الّروابط على بيانات الموازنة ( 0في حال اإليجاب )   

  االلكترونيّة ذات الّصلة
http ……….. 

2.5السؤال  3/0 ؟يتم نشر إسم النظام في التقارير هل 7   نعم /ال 

2.1السؤال  3/0 في التقارير ؟ الخاص بالنظامهل يتم نشر الطابع الزمني  1   نعم/ ال 

2.7الّسؤال   
، راجع عناوين 2.1أو الّسؤال  2.5في حال اإليجاب على الّسؤال   

  ذات الصلةالّروابط اإللكترونيّة 
http ……….. 

 المتعلقة بالمالية العامة  المعلوماتمصدر   9المؤشر     

 (ةقواعد البيانات ذات الّصلة )نشر ثابت /خيارات االستعالم الديناميكيل اإللكترونيّة روابطالراجعة تّم تقييم مصدر معلومات المالية العامة من خالل م :النّهج

ا مهمّ  بيانات قاعدة مع المالية اإلدارة معلومات بين الربط أنّ  حيث ،(2.3 السؤال) الصلة ذات الديناميكية اإللكترونيّة المواقع عناوين :الدليل  جّدً

 (PDF, CSV, ODS, XLS, XML مثل) التّقارير لتحميل التّفاعليّة االستعالم وخيارات( الماليّة اإلدارة معلومات بنظام مرتبط) ديناميكي ترونيالك موقع=  2 النقاط:

 ( PDF, XLS= موقع الكتروني ديناميكي )بعض المواقع مرتبطة بقواعد بيانات( لعرض بيانات من قائمة المنشورات محّددة مسبقًا ) 3 

  ( PDFموقع الكتروني ثابت )غير مرتبط بقواعد بيانات( لنشر المعلومات من مصادر مجهولة )على شكل =  0 

 = ال وجود لمعلومات منشورة حول الماليّة العاّمة 3 

  مفتوحة موازنة بيانات توفر  2المؤشر     

 (مجانية للتحرير، قابلة الشبكة، على) المفتوحة الموازنة بيانات معايير من اإلدنى بالحدّ  لتزاماال تقييم أجل من المنشورة الماليّة اإلدارة بيانات نسق مراجعة تّمت النهج:

 ( لبيانات الموازنة المفتوحة.2.4عناوين روابط مواقع اإلنترنت ذات الّصلة )السؤال  األدلة:

 )نعم( 0)ال( /  3 النّقاط:
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 رة المالية وبيانات الموزانة المفتوحةمعلومات اإلدا أنظمة

 خيارات اإلجابة النقاط المؤشرات #  األسئلة

 التقارير في النظام إسم نشر  7المؤشر 

 .اإلنترنت شبكة على المنشورة التّقارير في الماليّة اإلدارة معلومات على للحصول كأساس المستخدم الماليّة اإلدارة معلومات نظام حل اسم وضوح من التحقّق النهج:

 يّة الذي يُستخدم كأساس عمليّة البحث.( إضافة إلى تقرير يتضّمن إسم حّل نظام معلومات اإلدارة المال2.7عناوين روابط مواقع اإلنترنت ذات الّصلة )السؤال  األدلّة:

 )نعم( 0)ال( /  3 الّنقاط:

 التقارير في للنظام الزمني الطابع نشر  1المؤشر     

 .التّحقق من ظهور الطابع الزمني )تاريخ ووقت النشر( لنظام معلومات اإلدارة الماليّة الذي يُستخدم كأساس لنشر التّقارير النهج:

  .الصلة ذات الماليّة اإلدارة معلومات أنظمة وبيانات لحلول الّزمني الطابع يتضّمن تقرير إلى إضافةً ( 2.7 الّسؤال) الّصلة ذات اإلنترنت مواقع بطروا عناوين األدلّة:

 )نعم( 0)ال( /  3 :طالنقا

الماليّة  معلومات. هل 2السؤال 

للمواطنين وهيئات  مفيدةالعاّمة 

 ؟الموازنة 

4.0السؤال   ما دون المستوى المطلوب 3 ؟ المتعلقة بالمالية العامة البيانات: ما هي جودة عرض الجودة 5 

 مقبول جزئيًّا )بعض البيانات المفيدة( 0

 نوعيّة جيّدة )إخباريّة + سهلة القراءة( 3

4.3السؤال  3/0 ؟ تفاصيل كافية تم ذكرالمحتوى: هل  1   نعم / ال 

4.2الّسؤال   ال 3 ؟ :  هل نتائج تنفيذ الموازنة المعروضة سهلة الفهمواطنموازنة الم 6 

 نعم )المعلومات األساسيّة( 0

 نعم )معلومات شاملة / وتفاعليّة( 3

4.4السؤال   
 (3أو  0طن نعم )احول موازنة المو 4.2إذا كانت اإلجابة عن السؤال   

  ذات الصلة راجع عناوين الّروابط اإللكترونيّة
http............ 

 جودة العرض  5المؤشر     

ا أثناء تصّور المراجعين الخارجيّين حول الجودة الّشاملة في تقديم بيانات الموازنة المفتوحة. ينبغي استخدام هذا المؤّشر بحذر، ألن هناك دا  األدلّة: ئًما إمكانيّة فقدان الميزات التي قد ال تكون واضحة جّدً

 لّصلة للمّرة األولى. تصفّح المواقع ذات ا

 = نوعيّة جيّدة )التّقارير المقّدمة مفيدة وتسهل قراءتها والوصول إليها( 3 النّقاط:

 = مقبولة جزئيًّا )بعض معلومات الماليّة العاّمة مفيدة( 0

 = ما دون المستوى المطلوب )غالبيّة معلومات الماليّة العاّمة المنشورة غير إخباريّة( 3 

  مستوى التّفاصيل  1 المؤّشر    

ا تصّور المراجعين الخارجيّين حول المستوى العاّم لمستوى التّفاصيل العام في التّقارير المنشورة. ينبغي استخدام هذا المؤّشر بحذر، أل  األدلّة: ن هناك دائًما إمكانيّة فقدان الميزات التي قد ال تكون واضحة جّدً

 ّرة األولى.أثناء تصفّح المواقع ذات الّصلة للم

 )نعم(  0)ال( /  3النّقاط: 
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 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 خيارات اإلجابة النقاط المؤشرات #  األسئلة

  المواطن موازنة  6المؤشر     

 .ومعنى مغزى ذات بشكل الموازنة بيانات تًعرض حيث السليمة الممارسات تحديد أجل من المواطن لموازنة اإللكترونيّة المواقع في النّظر يتمّ  النّهج: 

 (4.4)الّسؤال  عناوين روابط مواقع اإلنترنت ذات الّصلة :األدلّة

 = نعم )معلومات شاملة مقّدمة للمواطنين بصيغة ذات مغزى وعلى درجة عالية من التّفاعليّة( 3 النّقاط:

 = نعم )معلومات أساسيّة حول دورة الموازنة وبعض النّتائج مقّدمة بصيغة ذات معنى( 0 

 = ال 3 

هيكلية . هل تم نشر 7السؤال 

لتصنيف البيانات او القائمة الكاملة 

 ؟ الموازهنة/ دليل الحسابات

5.0الّسؤال   نعم/ ال 0/ 3 ؟ هل تم نشر تفاصيل تصنيف الموازنة/دليل الحسابات 16 

5.3الّسؤال   االلكترونيّة الّروابط عناوين راجع ،5.0 السؤال على اإليجاب حال في   

 الصلة ذات

  http............ 

 الحسابات لدلي/  الموازنة تصنيف  16المؤشر     

 .المنشورة العاّمة الماليّة لبيانات كأساس المراجعة، وتاريخ الحسابات دليل/  الموازنات تصنيف تفاصيل تحديد أجل من العاّمة للماليّة اإللكترونيّة المواقع في النّظر تمّ  النّهج:

 (5.3عناوين روابط مواقع اإلنترنت ذات الّصلة )الّسؤال  :الدليل

 )نعم( 0( / )ال 3 النّقاط:

. هل تم نشر الوثائق 1الّسؤال 

المرتبطة بخطط الموازنة 

 ؟السنوية

1.0السؤال   نعم / ال 0 / 3 ؟ المعتمدة هل تم نشر الموازنة السنوية 11 

1.3السؤال   غير منتظمنشر  3 (: انتظام النشر1) 1.1في حال اإليجاب على السؤال  14 

 ات األخيرة(منتظم )في خالل الخمس سنونشر  0

1.2السؤال   سنة بدء النّشر السنة منذ   

  نشر الموازنة السنويّة  11المؤشر     

 التّحقّق من نشر وثائق الموازنة الّسنويّة المعتمدة على المواقع اإللكترونيّة للماليّة العاّمة :الّدليل

 )نعم( 0)ال( /  3 النّقاط:

 

  لسنويّةانتظام نشر الموازنة ا  14المؤشر     

 (1.2رات )السؤال التّحقق من النّشر المنتظم )السنوي( للموازنات السنويّة، على األقل في خالل السنوات الماضية الخمس، واإلشارة إلى سنة بداية المنشو :الّدليل

 )منشورة بشكل منتظم( / )منشورة بشكل غير منتظم( 3 النّقاط:
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 رة المالية وبيانات الموزانة المفتوحةمعلومات اإلدا أنظمة

 خيارات اإلجابة النقاط المؤشرات #  األسئلة

وثائق ال.  هل تم نشر 5السؤال 

اإلنفاق المتوسط  بإطار المرتبطة

؟األجل   

7.0الّسؤال   نعم / ال 0 / 3 ؟ هل تم نشر وثائق إطار اإلنفاق المتوسط األجل 19 

7.3الّسؤال   (: انتظام النّشر1) 5.1في حال اإليجاب على السؤال  12 

 

 غير منتظمنشر  3

 منتظم )في خالل السنوات الخمس الماضية(نشر  0

7.2الّسؤال  مّدةال     2 - 5  مّدة إطار اإلنفاق المتوسط األجل )بالسنوات( 

7.4الّسؤال   سنة بدء النشر السنة منذ   

 نشر وثائق إطار اإلنفاق المتوّسط األجل  19المؤشر     

   (7.2التّحقق من نشر الوثائق المتعّددة السنوات إلطار اإلنفاق واإلشارة إلى فترة المنشورات )السؤال  :الّدليل

 )نعم( 0)ال( /  3 لنّقاط:ا

  انتظام نشر خطط إطار اإلنفاق المتوسط األجل  12المؤشر     

 (.7.4سنة نشر المنشورات )السؤال التّحقق من انتظام نشر وثائق إطار اإلنفاق المتوّسط األجل )سنويًّا(، على األقّل خالل السنوات الخمس الماضية، واإلشارة إلى بداية  :الدليل

 )النّشر بشكل منتظم( 0)النشر بشكل منتظم( /  3 :النّقاط

. هل يتّم نشر الوثائق 1السؤال 

االستثمار العام/ المرتبطة بخطط 

؟ الموازنة الرأسمالية  

1.0الّسؤال   نعم / ال 0 / 3 ؟ هل تم نشر خطط االستثمار العام 17 

1.3الّسؤال   غير منتظم 3 ر(: انتظام النش1) 1.1في حال اإليجاب على السؤال  11 

 منتظم )في خالل السنوات الخمس الماضية( 0

1.2الّسؤال   سنة بدء النّشر السنة منذ   

  خطط االستثمار العام  17المؤشر     

   التّحقّق من نشر خطط االستثمار العام على المواقع اإللكترونيّة للماليّة العاّمة األدلّة:

  )نعم( 0)ال( /  3 النّقاط:

  انتظام نشر خطط االستثمار العام  11مؤشر ال

 (1.2ل التّحقق )سنويًّا( من نشر خطط االستثمار العام، على األقل في غضون السنوات الخمس الماضية واإلشارة إلى بداية نشر التّقارير )السؤا األدلّة:

 )بشكل منتظم( 0)بشكل غير منتظم( /  3 النّقاط:

نشر الوثائق . هل تم 6السؤال 

 ؟ المرتبطة بتنفيذ الموازنة
9.0السؤال  0/3 ؟ تقارير تنفيذ الموازنةهل تم نشر  15   نعم/ ال 

9.3السؤال   أسبوعيًّا 0 (: وتيرة المنشورات الّرئيسيّة0) 9.0في حال اإليجاب على الّسؤال    

 شهريًّا 3

 فصليًّا 2

 سنويًّا 4
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 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 خيارات اإلجابة النقاط المؤشرات #  األسئلة

9.2السؤال   غير منتظم لبشك 3 انتظام المنشورات الّرئيسيّة :(0) 9.0السؤال  علىفي حال اإليجاب  11 

 بشكل منتظم )في خالل السنوات الخمس الماضية( 0

9.4السؤال   بداية سنة النّشر السنة منذ   

  نتائج تنفيذ الموازنة  15المؤّشر     

 د نتائج تنفيذ الموازنة التي تقوم أساًسا على تصنيف اقتصادي وإداري ووظيفيتم النّظر في المواقع اإللكترونيّة للماليّة العاّمة لتحدي النهج:

 (9.3)الّسؤال التّحقق من نشر نتائج تنفيذ الموازنة على المواقع اإللكترونيّة التّابعة للماليّة العاّمة، واألخذ باالعتبار وتيرة وانتظام النشر  :الّدليل

 )نعم( 0)ال( /  3 النّقاط:

  انتظام نشر نتائج تنفيذ الموازنة  11ر المؤشّ     

 (9.4ّسؤال التّحقق من نشر نتائج تنفيذ الموازنة )السنويّة(، على األقل في خالل السنوات الخمس الماضية، واإلشارة إلى سنة بداية التّقارير )ال الّدليل:

 )نشر منتظم( 0)نشر غير منتظم( /  3 النّقاط:

ق الوثائ. هل تم نشر 16السؤال 

الرقابة الخارجية ب المرتبطة

لعمليات موازنة الحكومة 

 ؟المركزية 

السؤال 

03.0 
16 

هل تم نشر تقارير الرقابة الخارجية لعمليات موازنة الحكومة 

 ؟ المركزية
 نعم / ال 0 / 3

الّسؤال 

03.3 
 نشر غير منتظم 3 (: انتظام النّشر1) 16.1في حال اإليجاب على الّسؤال  46

 منتظم )في خالل السنوات الخمس الماضية( نشر 0

السؤال 

03.2 

  
 سنة بداية النشر السنة منذ

  الّرقابة الخارجيّة لعمليّات الموازنة  16المؤّشر     

 (03.2شارة إلى سنة بداية التّقارير )السؤال إلاة التّابعة للماليّة العاّمة، والتّحقق من نشر تقارير الّرقابة الخارجيّة لعمليات الموازنة على المواقع اإللكترونيّ  الّدليل:

 )نعم( 0)ال( /  3 النّقاط:

  انتظام نشر تقارير الّرقابة الخارجيّة  46المؤّشر     

 التّحقق من نشر تقارير الّرقابة الخارجيّة لعمليّات الموازنة )السنويّة(، على األقل في خالل السنوات الخمس الماضية. الدليل:

 )نشر منظم( 0)نشر غير منتظم( /  3 النّقاط:

 

  



 224 الملحق أ

 رة المالية وبيانات الموزانة المفتوحةمعلومات اإلدا أنظمة

 المؤشرات اإلخباريّة

 المؤّشرات اإلربارّية : A.2 الجدول

 خيارات اإلجابة النّقاط المؤّشرات # األسئلة

مدى التفاصيل . ما 11السؤال 

المنشورة على الشبكة في ما 

يتعلق بالنفقات/ اإليرادات العامة 

)الخطط مقابل التفاصيل الفعلية، 

لك الخاصة بالقطاعات أو أو ت

 ؟ المناطق، وما إلى ذلك

00.0الّسؤال   نعم/ ال 0 / 3 هل تم نشر تقارير الموازنة الموحدة؟ 21 

00.3الّسؤال   نعم/ ال 0 / 3 ؟يتحليل القطاعالهل تّم نشر  22 

00.2الّسؤال   نعم/ ال 0 / 3 هل تّم نشر تحليل المناطق؟ 49 

00.4الّسؤال   نعم/ ال 0 / 3 النّوع االجتماعي؟ على أساس تحليلالر هل تّم نش 42 

00.5السؤال   نعم/ ال 0 / 3 األطفال والّشباب؟ صعيد هل تّم نشر تحليل اإلنفاق على 47 

00.1الّسؤال   نعم/ ال 0 / 3 هل تّم نشر البيانات المتعلّقة بالّديون؟ 41 

00.7الّسؤال   نعم/ ال 1 / 0 ارجيّة؟هل تّم نشر المساعدات / المنح الخ 45 

00.1الّسؤال   41 
الخاصة هل تّم نشر البيانات الضريبيّة على المواقع اإللكترونيّة 

 بالبلديات/ الحكومات الوطنية الفرعية 
 نعم/ ال 0 / 3

00.9الّسؤال   نعم/ ال 0 / 3 هل تّم نشر البيانات الماليّة؟ 46 

00.03الّسؤال   نعم/ ال 0 / 3 وريدات العاّمة؟هل تّم نشر العقود والتّ  96 

00.00الّسؤال   نعم/ ال 0 / 3 ؟هل هناك بيانات أخرى حول الماليّة العاّمة   

00.03الّسؤال   
، راجع عناوين الّروابط (0) 00.00في حال اإليجاب على السؤال   

  ذات الصلة االلكترونيّة
http................ 

 الموازنة لنفقات< تحليل األبعاد المختلفة  ت العامةالنفقا  96 - 41المؤّشرات     

النوع على أساس موازنة ال(  4، )على أساس المناطق( اإلنفاق 2، )على اساس القطاعات( اإلنفاق 3( نتائج الموازنة المجمعة، )0لتحديد معلومات معيّنة حول ) النفقات العامةتّم مسح التقارير عن  النهج: 

، العقود والتوريدات العامة( 03( البيانات الماليّة، )9، )الفرعيّة الوطنية متعلّقة بالحكومات ضريبية( بيانات 1، )المساعدات( بيانات 7، )متعلقة بالديون( بيانات 1نة األطفال، )( مواز5االجتماعي، )

 .(00.03)السؤال  ( بيانات الماليّة العاّمة األخرى، إضافةّ إلى عناوين المواقع اإللكترونيّة الخاّصة بها00)

 . للنفقات العامةالتّحقق من نشر إصدارات معيّنة تتعلّق بالفئات الفرعيّة المختلفة  الّدليل: 

 اط لها(( يتّم إدراجها للحصول على معلومات إضافيّة فقط )من دون تسجيل أي نق00. 00)نعم(  <<< يرجى مالحظة أّن بيانات الماليّة األخرى )السؤال  0)ال( /  3 النّقاط:

من بوابة . هل 14السؤال 

 ؟ إلكترونية للحوكمة المفتوحة
 91 03.0الّسؤال 

مة المفتوحة/ الموازنة كوهل من موقع إلكتروني مخصص للح

 ؟ المفتوحة
 نعم/ ال 3 / 0

 03.3الّسؤال 
(، راجع عناوين الّروابط 0) 03.0في حال اإليجاب على السؤال   

  ذات الصلة االلكترونيّة
http......... 

  مة المفتوحة / الموازنة المفتوحةوكع الكتروني مخّصص للحموق 91المؤشر     

 (03.3المفتوحة أو الموازنة المفتوحة، وإدراج عناوين المواقع االكترونيّة ذات الّصلة )الّسؤال  للحوكمةالتّحقق من وجود مواقع الكترونيّة  الّدليل:

 )نعم( 0)ال( /  3 النّقاط:
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 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 خيارات اإلجابة النّقاط المؤّشرات # األسئلة

نظام قائم  من. هل 19ال الّسؤ

على شبكة اإلنترنت يدعم 

الحكومات الوطنية  احتياجات

اإلدارة الماليّة العاّمة  الفرعية إلى

كجزء من حل نظام معلومات 

 ؟اإلدارة الماليّة 

الحكومات  هل تدعم أنظمة معلومات اإلدارة المالية احتياجات 94 02.0الّسؤال 

 ؟ صعيد اإلدارة المالية العامةعلى  أو البلديات الوطنية/المحلية

 ال 3

 نعم )جمع/ دمج البيانات فقط( 0

 نعم )دعم احتياجات أتمتة الحكومات الفرعيّة الوطنيّة( 3

 02.3الّسؤال 
(، راجع عناوين الّروابط 3أو  0) 02.0في حال اإليجاب على الّسؤال   

  االلكترونيّة
http......... 

 عمليات الحكومة الوطنيّة الفرعيّة من نظام معلومات اإلدارة الماليّة دعم  94المؤشر     

 (.02.3ترونيّة ذات الّصلة )الّسؤال التّحقق من دعم عمليّات الحكومة الوطنيّة الفرعيّة من أنظمة معلومات اإلدارة الماليّة المركزيّة، واإلشارة إلى عناوين مواقع اإللك الّدليل:

 وم حلول أنظمة معلومات اإلدارة الماليّة بدعم أتمتة الحكومات الوطنيّة الفرعيّة، وجمع البيانات، واحتياجات اإلبالغ(= نعم )تق 3 النّقاط:

 = نعم )يوفر حل نظام معلومات اإلدارة الماليّة إمكانيّات جمع البيانات وتوطيدها للحكومات الوطنيّة الفرعيّة( 0 

 = ال 3 

ة . هل من نظام محاسب12السؤال 

متناسق مع مستويات  ةعام

موازنة الموازنة كافة )تصنيف 

 ؟ ودليل الحسابات(موحد/ 

04.0الّسؤال  للبلديات والحكومات على الصعيد  ة متناسقهل من نظام محاسبة عام 99 

 ؟ وطني/ المحليال المركزي +

 نعم/ ال 0 / 3

04.3الّسؤال   
وين الّروابط (، راجع عنا0) 04.0في حال اإليجاب على الّسؤال   

  االلكترونيّة
http.............. 

  نظام محاسبة متناسق للحكومات الوطنيّة الفرعيّة  99المؤّشر     

 (04.3ؤال ت الصلة )السّ التّحقق من وجود معايير محاسبيّة منّسقة لعمليّات تسجيل وإبالغ الحكومة الوطنيّة الفرعيّة، واإلشارة إلى عناوين مواقع اإلنترنت ذا الّدليل:

 )نعم( 0)ال( /  3 النّقاط:

. هل من مواقع 17الّسؤال 

الكترونيّة حكوميّة أخرى تقّدم 

 أداء/ نتائج الموازنةتقارير حول 

على سبيل المثال إدارة )

 ؟ (اإلحصاءات

05.0الّسؤال  هل تم نشر بيانات المالية العامة على الموقع اإللكتروني الخاص  92 

 موقع إلكتروني آخر؟على باإلحصائيات؟ أو 

 ما يلي( )الّرجاء مراجعة التّفسيرات في 2 - 3

05.3الّسؤال   
، راجع عناوين روابط 0أو  3=  05.0في حال اإليجاب على الّسؤال   

  الصفحة الّرئيسيّة لإلحصائيّات
http............. 

05.2الّسؤال   االسم الّرسمي للمنظمة اإلحصائيّة   
 

 كتب اإلحصائياتاالسم الّرسمي لم

05.4الّسؤال   عناوين روابط الصفحة الّرئيسيّة للبنك المركزي   
 

http............. 

05.5الّسؤال   االسم الّرسمي للبنك الّدولي   
 

 االسم الّرسمي للبنك المركزي

05.1الّسؤال  ، راجع عناوين الّروابط االلكترونيّة 2أو  3=  05.0إذا كان الّسؤال    

 رى الّرئيسيّة التّابعة لموقع نشر الماليّة العاّمة األخ

  http............ 

 للماليّة العاّمةالتّابعة المواقع اإللكترونيّة األخرى   92المؤّشر 

، والسؤال 05.3، والسؤال 05.4مل عناوين الروابط اإللكترونيّة األخرى )السؤال ، والبنك المركزي...( لنشر معلومات الماليّة العاّمة، والتي تشاإلحصاءاتالتّحقّق من وجود مواقع الكترونيّة أخرى ) الّدليل: 

 . ات والبنك المركزي لتشّكل مراجع الموقعئي(. ويتّم إدراج عناوين الروابط اإللكترونيّة وأسماء منظمات اإلحصا05.1
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 رة المالية وبيانات الموزانة المفتوحةمعلومات اإلدا أنظمة

 خيارات اإلجابة النّقاط المؤّشرات # األسئلة

 العاّمة وغيرها من المواقع بنشر بيانات الماليّة اإلحصاءاتتقوم مواقع =  2 النّقاط: 

 = يقوم موقع آخر بنشر بيانات الماليّة العاّم )ال وجود لمواقع احصاءات تنشر بيانات الماليّة العاّمة( 3   

 = وجود موقع إحصاءات ينشر البيانات الماليّة العاّمة 0 

 = وجود موقع إحصاءات ال يقوم بنشر بيانات الماليّة العاّمة 3 

 

وني . هل من موقع الكتر11الّسؤال 

نظمة األ السياسة/ مخصص لشرح

لنفاذ إلى معلومات الماليّة العاّمة، ل

 وأمعايير النّشر على اإلنترنت،  وأ

 ؟ النشروتيرة 

01.0الّسؤال   ال/ نعم 0 / 3 هل تم شرح النفاذ إلى المعلومات؟ 97 

01.3الّسؤال  (، راجع عناوين الّروابط 0) 01.0في حال اإليجاب على الّسؤال    

 لكترونيّةاال

  http............ 

  النّفاذ إلى المعلومات  97المؤّشر     

 ن روابط وعناوين لمواقع الكترونيّة ذات صلةالتّحقق من وجود مواقع مخصصة توفر روابط الكترونيّة أو تفسيرات حول حقوق المواطنين في النفاذ إلى معلومات الماليّة العاّمة، وتتضمّ  الّدليل:

 )نعم( 0)ال( /  3 النّقاط:

 . هل من موقع الكتروني15لّسؤال ا

ح يتوضلنظمة إلى األروابط  يعرض

أدوار ومسؤوليّات اإلدارة الماليّة 

 ؟العاّمة 

07.0الّسؤال   ال / نعم 0 / 3 هل تم شرح أدوار ومسؤوليات اإلدارة المالية العامة بشكل واضح؟ 91 

07.3الّسؤال  (، راجع عناوين الّروابط 0) 07.0ل في حال اإليجاب على الّسؤا   

 االلكترونيّة

 http.......... 

  أدوار ومسؤوليات اإلدارة الماليّة العاّمةالمتعلقة باألنظمة   91المؤّشر     

 (07.3عناوين للمواقع اإللكترونيّة ذات الّصلة )الّسؤال التّحقق من وجود صفحات ويب توفّر روابط أو تفسيرات حول أدوار ومسؤوليات اإلدارة الماليّة العاّمة، وتشمل روابط و الّدليل:

 )نعم( 0)ال( /  3 النّقاط:

 . هل بيانات الماليّة11السؤال 

مع متطابقة المنشورة  العامة

الصادر إحصاءات ماليّة الحكومة 

و/ أو عن صندوق النقد الدولي

معايير تصنيف وظائف الحكومة 

  ؟ ()األمم المتحدة

01.0الّسؤال   )يرجى مراجعة التفسيرات المذكورة أدناه( 2 - 0 ؟ المحددة الدولية اإلبالغهل ثمة تطابق مع معايير  95 

01.3الّسؤال   أشكال اإلبالغ األخرى  يرجى وصف أشكال اإلبالغ األخرى، إن وجدت   

  معايير اإلبالغ  95المؤشر     

تصنيف وظائف الحكومة )األمم المتحدة(، واإلشارة إلى المعايير األخرى إلعداد التقارير في  ا يتفق مع إحصاءات ماليّة الحكومة )صندوق النّقد الّدولي( والتحقق من توفّر تقارير الموازنة المنشورة بم الدليل:

 ، إن وجدت. 01.3السؤال 

 وظائف الحكومة )األمم المتحدة( القائم على التصنيف الوظيفي للنفقات. يتّم نشر تقارير إحصاءات ماليّة الحكومة )صندوق النّقد الدولي( بما في ذلك تصنيف = 3 النقاط: 

 = تقارير اإلنفاق وفقًا لتصنيف وظائف الحكومة )األمم المتحدة( القائم على التصنيف الوظيفي لإلنفاق. 0 

 = تقارير الموازنة المتوافقة مع المعايير الوطنيّة فقط. 3 
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 معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة أنظمة

 خيارات اإلجابة النّقاط المؤّشرات # األسئلة

 ة. هل من صفح16السؤال 

لتلقّي  مخصصةإلكترونية 

لماليّة معلومات ا لحو تعليقات

، أو العاّمة / رضا المستخدم

الموقع احصائيات  لعرص

 ؟ اإللكتروني

09.0الّسؤال   91 
 المنشورة )تقارير حول كمية البياناتإحصائيات المواقع اإللكترونية 

 على المواقع اإللكترونية(
 نعم / ال 0 / 3

09.3الّسؤال   )يرجى مراجعة التّفسيرات المذكورة أدناه( 2 - 3 لمتوفرة لعرض التعليقات؟ما هي المنصات ا 96 

09.2الّسؤال   آليات التّعليقات األخرى  يرجى وصف خيارات التّعليقات األخرى، إن ُوجدت  

   رونية(على المواقع اإللكت المنشورة تقارير حول كمية البيانات)إحصائيّات المواقع اإللكترونيّة   91المؤّشر     

 التّحقّق من وجود أدوات الّرصد على شبكة اإلنترنت )إحصائيّات المواقع اإللكترونيّة وتقارير االستخدام(.  الّدليل:

 )نعم( 0)ال( /   3 النّقاط:

 المراقبةالتعليقات /   96المؤّشر     

  .09.2، واإلشارة إلى آليات التّعليقات األخرى بشكل منفصل في السؤال ةى شبكة المواقع اإللكترونيّة التّابعة للماليّة العامّ لعحركة المرور مراقبة التحقّق من وجود خيار االدالء بالتعليقات و الّدليل: 

 .ئيّات المواقع اإللكترونيّة()الهاتف/ الّدردشة/ الفاكس/ البريد/ البريد اإللكتروني/ نماذج التّعليقات/ إحصا مراقبةوجود عدد من خيارات مرئيّة للتعليقات وال=  2 النّقاط: 

 = خيارات التعليقات التّفاعليّة مرئيّة )الهاتف/ الدردشة/ الفاكس/ البريد اإللكتروني( 3 

 = توفّر خيارات التّعليقات بشكل ثابت )البريد اإللكتروني/ نماذج التّعليقات/ إحصائيّات المواقع اإللكترونيّة( 0 

 = غير مرئيّة أو غير كافية. 3 

. ما هي اللغات 46لّسؤال ا

المستخدمة لنشر المعلومات 

 ؟المتعلقة بالمالية العامة 

33.0الّسؤال   هي اللّغة األمّ  ما 26 
 

  )alpha-ISO 639 2-3(إدخال رمز اللّغة

33.3الّسؤال   ؟0خيار اللّغة #  
 

   0اإلشارة إلى رمز اللّغة #

33.2الّسؤال   ؟3خيار اللّغة #  
 

   3#اإلشارة إلى رمز اللّغة 

33.4الّسؤال   ؟2خيار اللّغة #  
 

   2#اإلشارة إلى رمز اللّغة 

33.5الّسؤال   تفاصيل أقلّ  3 ة العاّمة في لغات أخرىتغيير محتوى بيانات الماليّ   

 التفاصيل عينها مذكورة في اللّغات األخرى 0

  اللّغة  26المؤّشر     

 ( للّغات النّشرISO 639-2 alpha-3تحديد الّرمز )) الّدليل:

 )تفاصيل أقّل( / )مستوى التّفاصيل نفسه( 3( <<< 33.5غير مستخدمة. < التحقّق مما إذا كان مستوى التّفصيل يختلف باللّغات األخرى )السؤال  النّقاط:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-2_codes
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-2_codes
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-2_codes
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 الملحق ب. وصف مجموعة بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة

 (0لرسم ب.عناصر )ا ستةتتألف مجموعة البيانات المطورة لتقييم آثار أنظمة معلومات اإلدارة المالية على نشر بيانات الموازنة المفتوحة من 

 مجموعة بيانات أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة:  B.1الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بيانات البنك الدوليالمصدر: 
مؤشر البيانات =   OBIالمالية؛ والمساءلة العام اإلنفاق برنامج PEFA = اإلجمالي؛ القومي الدخل=   GNI؛= أنظمة معلومات اإلدارة الماليةFMIS مالحظة:

 إطار اإلنفاق المتوسط األجل=   MTEFالمفتوحة؛

 

 يشرح الملحق أ المؤشرات الرئيسية والمؤشرات اإلخبارية. وفي ما يلي وصف للعناصر األخرى:

 

 البيانات األساسية

 البيانات األساسية : B.1 الجدول

 حقل البيانات الوصف القيم

 البلد اسم البلد+العلم لصلةالرابط إلى صفحة ويكيبيديا ذات ا

LIC     [   1,025البلدان المنخفضة الدخل ]دوالر أميركي أو أقل 

LMIC  دوالر  1,026]  البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

 دوالر أميركي[ 4,035أميركي حتى 

UMIC [ دوالر  4,036البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا

 دوالر أميركي[ 12,475أميركي حتى 

HIC    [ 12,476البلدان المرتفعة الدخل ]دوالر أميركي 

مستويات الدخل بحسب الدخل 

 (3300القومي اإلجمالي للفرد )

  المستوى

 السكان (3300السكان ) باآلالف

    الدخل القومي اإلجمالي (3300الدخل القومي اإلجمالي ) ماليين الدوالرات )طريقة أطلس(

 األميركي )طريقة أطلس وتعادل القوة الشرائية(بالدوالر 
الدخل القومي اإلجمالي للفرد 

(3300) 

الدخل القومي اإلجمالي 

 للفرد

 مستوى الدخل+ إسم البلد   •

 البيانات األساسية الدخل القومي اإلجمالي للفرد+ الدخل القومي اإلجمالي+ السكان   •

 أسئلة 10مؤشراً رئيسياً مستخلصاً من  20  •

 المؤشرات الرئيسية  نقاط لقياس المؤشرات الرئيسية •

 أسئلة 10مؤشراً إخبارياً مستخلصاً من  20  •

 المؤشرات اإلخبارية نقاط لقياس المؤشرات اإلخبارية  •

 (المختزل+ األصلي )اسم النظام    •

 النطاق الوظيفي+ الوضع التشغيلي + البنية•

 هندسة التقنية+ نوع برمجيات التطبيق   •

مواصفات أنظمة معلومات 
 اإلدارة المالية

 مؤشرات برنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية المختارة  •

 وضع إطار اإلنفاق المتوسط األجل+ ترتيب الحكومة اإللكترونية+ عالمات مؤشر الموازنة المفتوحة  •

 جوانب أخرى+ السياسات واألنظمة المفتوحة المصدر   •
 مؤشرات أخرى

مجموعات ممارسة أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة    •
 المفتوحة

 المجموعات+ العالمات المسندة+ مجموع النقاط  •
 النتائج
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 مواصفات أنظمة معلومات اإلدارة المالية

 مواصفات أنظمة معلومات اإلدارة المالية : B.2 الجدول

 حقل البيانات الوصف القيم

 االرتصار ظام الرزينةنظام معلومات اإلدارة المالية أو ن
نظام معلومات اإلدارة 
  المالية/نظام الرزينة

(FMIS/TS) 

االسم الكامل لنظام معلومات اإلدارة المالية أو نظام الرزينة باللغة 
 األصلية

 االسم الكامل
 نظام معلومات اإلدارة المالية

C           عمليات اإلدارة المالية العامة المركزية 

D           مليات اإلدارة المالية العامة الالمركزيةع 

 بنية اإلدارة المالية العامة
 البنية

B            ،ترطيط الموازنة/التركيبة )إطار اإلنفاق المتوسط األجل
 البرنامج/وضع الموازنة القائم على األداء(

T           )الرزينة )إدارة اإلنفاق العام 

F           المالية     نظام معلومات اإلدارةF=T+B (+O) 

O           ،عناصر نظام معلومات اإلدارة المالية األرر  )التوريد
 الموارد البشرية/رواتب الموظفين(       

النطاق الوظيفي ألنظمة 
 معلومات اإلدارة المالية

 الوظيفية

0           T/F لم ُينفذ أو غير عامل 

2           T/F  ًعامل كلياً/جزئيا 

2           T/F عامل للتنفيذ التجريبي أو التنفيذ على نطاق ضيق 

 التنفيذ جار             4

 مشروع جاري التنفيذ                    1

وضع تنفيذ أنظمة 
معلومات اإلدارة المالية 
)تفاصيل بعض األنظمة 
موفرة على شكل تعليقات 
 في الراليا ذات الصلة(

 الوضع

سنة تشغيل أنظمة  نظام معلومات اإلدارة المالية/نظام الرزينةالسنة التي انطلق فيها 
 معلومات اإلدارة المالية

 سنة التشغيل

C           الحكومة المركزية فقط 

C+L         )الموازنات على المستويين المركزي والمحلي )القطاع 

تغطية مستويات الموازنة 
)لم ُتشمل المستويات دون 

 الوطنية(
 النطاق

2   T/F         مصمم+منفذ كحل كامل جديد )للمرة األولى أو
 مستبدالً النظام السابق(

 القائم  T/Fتحسين أو توسيع   2

4 T/F المساعدة التقنية الطارئة جديد منفذ في رالل 

1 T/F محسن أو موسع في رالل المساعدة التقنية الطارئة 

حكومات/جهات قائم منفذ مسبقاً من قبل ال T/Fتحسين أو توسيع   1
 مانحة أرر 

 غير عامل    2

نوع مشروع أنظمة 
 معلومات اإلدارة المالية

 النوع

 غير محدد بعد     2

 (LDSWبرمجيات مطورة محلياً )    2

 (COTSحزم البرمجيات التجارية الجاهزة )    2

 

 برمجيات التطبيق نوع برمجيات التطبيق

< COTS اسم حزمة برمجيات التطبيق 

LDSW <  اسم قاعدة البيانات المستعملة في تطوير برمجيات
 التطبيق

بائع برمجيات 
 حل برمجيات التطبيق التطبيق/االسم

CS   الرادم )نظام موزع/عمليات ال مركزية(-العميل 

Web )قائم على الشبكة )نظام مركزي/عمليات ال مركزية 

هندسة تكنولوجيا 
 الهندسة برمجيات التطبيق
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 مؤشرات أخرى

مل مؤشرات عديدة أخرى مرتبطة بشفافية الموازنة والبيانات المفتوحة والحكومة اإللكترونية من أجل التمكن من مقارنة تم ش

نتائج الدراسة الراهن مع التقييمات األخرى. أُضيفت عواميد أخرى إلدراج نوع وعدد سياسات المصدر المفتوح التي تعتمدها 

 ة.دول 66الحكومات الوطنية والمحلية في 

 مؤشرات أرر  : B.3 الجدول

 القيم الوصف حقل البيانات

 سنة التقييم سنة التقييم األخير لبرنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية
سنة برنامج اإلنفاق العام 

 والمساءلة المالية

 عام       متاح للجميع

 نهائي     تام، ولكن غير مكشوف عنه

 لوضع غير معروفمسودة    إتمام مسودة التقرير؛ ا

الكشف عن وضع تقرير 

تقييم برنامج اإلنفاق العام 

 والمساءلة المالية

www.pefa.org  

 الوضع

]برنامج )مؤشر األداء( PI-1 [ www.pefa.orgتصنيف الموازنة ]لالطالع على تفاصيل وقيم المؤشرات جميعها < 

 لة المالية[اإلنفاق العام والمساء

  PI-6 شمولية المعلومات المتوفرة في وثائق الموازنة

 PI-10 نفاذ العامة إلى المعلومات المالية األساسية

 PI-12 رؤية لسنوات متعددة في إطار التخطيط المالي، وسياسة اإلنفاق ووضع الموزانة

 PI-22 تسوية الحسابات في الوقت المناسب وبشكل منتظم

 PI-23 الخدمات ممات حول الموارد المستلمة من قبل وحدات تقديتوافر المعلو

 PI-24 نوعية تقارير الموازنة وصدورها في الوقت المناسب خالل السنة

 PI-25 نوعية تقارير الموازنة السنوية وصدورها في الوقت المناسب

 PI-26 نطاق الرقابة الخارجية وطبيعتها ومتابعتها

تؤمنها الجهات المانحة لوضع الموازنة واإلبالغ عن مساعدات المشروع  المعلومات المالية التي

 والبرنامج

D-2 

مؤشرات لبرنامج اإلنفاق العام والمساءلة المالية تم اختيارها إلجراء مقارنة مع  03معدل 

 العالمات المسجلة ألنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة.

 03المعدل 

تستثنى عالمات "غير مصنف/غير . 20ؤشرات برنامج اإلنفاق العام كلها وعددها معدل م

 مبطق/غير مستعمل( من حسابات المعدالت.

 المعدل

 معلومات قليلة أو غير متوفرة     3-33

 حد أدنى من المعلومات   30-43

 بعض المعلومات  40-13

 معلومات كثيرة  10-13

 معلومات موسعة 10-033

نة مؤشر المواز

المفتوحة

internationalbudget

.org 

 03مؤشر الموازنة المفتوحة_

مؤشر الموازنة المفتوحة  شبيه بما سبق

3303 

 03فتوحة_ممؤشر الموازنة ال

 تطوير االلتزامات   3

 االلتزامات الملتَزم بها  0

وضع المشاركة في 

مبادرة الشراكة الحكومية 

  Openالمفتوحة

Government 

 Partnership 

 

 الشراكة الحكومية المفتوحة

http://www.pefa.org/
http://www.pefa.org/
http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/
http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
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 القيم الوصف حقل البيانات

 ما من إطار لإلنفاق المتوسط األجل   3

 اإلطار المالي المتوسط األجل  0

 إطار الموازنة المتوسط األجل  3

 إطار األداء المتوسط األجل  2

 غير معروف  -

وضع تنفيذ إطار اإلنفاق 

المتوسط األجل )اعتباراً 

 (3303من العام 

 إطار اإلنفاق المتوسط األجل

باإلضافة إلى القيم  في الدراسة موالً شبلداً م 092التريب بين 

 والمؤشرات المستعملة الحتساب هذه التقديرات.

حدة تترتيب األمم الم

 كومات اإللكترونيةللح

(2012) 

Gov -UNPAN e

Survey 

eGov12 

مؤشر الحكومة  3-0

 اإللكترونية

eGov 

-الحكومة اإللكترونية 3-0

 الخدمات عبر اإلنترنت

eOS  

للبنية  Telcoمؤشر  3-0

خدمات البنية -التحتية

 Telcoالتحتية 

eTC 

-اإللكترونية الحكومة 3-0

تطوير الرأس المال 

 البشري

eHC 

AFR   إفريقيا 

EAP   شرق آسيا والمحسيط الهادئ 

ECA  أوروبا وآسيا الوسطى 

LCR  أميركا الالتينية والبحر الكاريبي 

MNA الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

SAR   جنوب آسيا 

المنطقة االقتصادية 

 بالنسبة إلى البنك الدولي

 المنطقة

EU     االتحاد األوروبي 

EUR   منطقة اليورو 

AME أميركا 

PAC  المحيط الهادئ 

OTH مناطق أخرى 

نطاق بلدان مختلفة بحسب 

عضويتها في المنظمات 

 الدولية

 النطاق

وضع عضوية منظمة  عضو

التعاون االقتصادي 

 والتنمية

منظمة التعاون االقتصادي 

 والتنمية

عضوية منظمة التعاون  عضو

المحيط -آلسيا االقتصادي

 الهادئ

لدول منظمة التعاون االقتصادي 

 لمحيط الهادئآسيا وا

 هش  وضع الدولة الهش هش

 الدول  الدولةاسم  -

M  ،حيث استخدام البرمجيّات المفتوحة المصدر إلزامي

 إلزامي

R حيث يكون استعمال برمجيات المصدر المفتوح البحث والتنمية ،

سياسات المصدر المفتوح 

 الوطنية

CSIS Government 

OSS Gov 

http://unpan3.un.org/egovkb/
http://unpan3.un.org/egovkb/
http://csis.org/publication/government-open-source-policies


 242  الملحق ب

 رة المالية وبيانات الموزانة المفتوحةمعلومات اإلدا أنظمة

 القيم الوصف حقل البيانات

 مطلوباً 

A استعمال برمجيات المصدر المفتوح  ، حيث يكونإرشادي

 مسموحاً 

P حيث يفضل استعمال برمجيات المصدر المفتوحتفضيلي ، 

Open Source 

Policies  (3303) 

سياسات برمجيات  ر أعالهكما ذك

المصدر المفتوح 

للدول/األقاليم/المدن )في 

 دولة( 33

OSS Loc 

تاريخ استالم رسالة  (3302أيار/مايو  05السنة )-الشهر-اليوم

التحقق من المسؤولين 

 الحكوميين

 تاريخ التحقق

 

 النتائج

 النتائج : B.4 الجدول

 حقل البيانات الوصف القيم

2-26 
مؤشراً  22)مجموع النقاط 

 أساسياً(
 مجموع النقاط

مجموع أنظمة معلومات  2-222

اإلدارة المالية وبيانات 

 الموازنة المفتوحة
 المجموع

 أ  )نسبة عرض عالية(     ب )نسبة عرض مقبولة(

 

 ج  )نسبة عرض محدودة(   د )نسبة عرض دنيا(  

مجموعة ممارسات أنظمة 

معلومات اإلدارة المالية 

ازنة وبيانات المو

 المفتوحة

 المجموعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://csis.org/publication/government-open-source-policies
http://csis.org/publication/government-open-source-policies
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 الملحق ج. لمحة عاّمة حول أدوات الّشفافيّة الماليّة

 

 

 

 المقّدمة واألهداف

يستكمل هذا الملحق التّقرير األساسي من خالل تلخيص الجوانب الّرئيسيّة لمختلف المعايير العالميّة، والمؤّشرات، والمبادرات 

ضي من أجل تعزيز الّشفافيّة الماليّة. ويتمثّل الهدف في توضيح الفروق بين األدوات البارزة دوليًّا التي ظهرت في العقد الما

 والمنهجيّة المتّبعة في هذه الّدراسة.

والمؤّشرات، )ب(  الدراسات االستقصائيةثالثة أقسام وفقًا لوظائفها: )أ(  فييمكن تصنيف األدوات القائمة للشفافيّة الماليّة 

ير والقواعد، و)ج( المبادرات. ويرد شرح موجز عن كل أداة استُخرجت من المواقع ذات الّصلة، كما ويمكن االطالع المعاي

 المتوفّرة. االلكترونيّةعلى مزيد من المعلومات من خالل روابط 

 (0. ويتضّمن هذا الملحق أيًضا جدوالً موجًزا للمقارنة بين الجوانب الهاّمة لجميع األدوات )الجدول ج 

شفافيّة الموازنة. تختلف المنهجيّة المطبّقة في الّدراسة في تقييم الّشفافيّة الماليّة/ هذه األدوات تأخذ باالعتبار األبعاد المختلفة

الحاليّة عن تلك التي تستخدمها هذه األدوات، ففي حين أّن األدوات الحاليّة ترتكز أساًسا على وجود وانتظام بعض وثائق 

، ُصمّمت هذه الّدراسة من أجل تقييم إلى المعلومات العاّمة نفاذّرئيسيّة التي نُشرت في المجال العاّم، وعلى آليات الموازنة ال

 . مصدر، وموثوقيّة، وجودة وسهولة قراءة المعلومات المنشورة حول الماليّة العاّمة

اليّة، إنّما تُعتبر هذه الّدراسة عمليّة تقييم ترّكز على ال يكمن غرض هذه الّدراسة في  تطوير مؤّشر أو معيار آخر للّشفافيّة الم

ات المفتوحة، وتهدف إلى تسليط الّضوء على بعض الممارسات السليمة حيث نجوانب معروفة أقّل مثل المصدر وموثوقيّة البيا

 يكون نظام معلومات اإلدارة الماليّة مصدر بيانات الموازنة المفتوحة المهّمة. 

 

 ؤشراتوالم المسوحات

 مؤّشر الموازنة المفتوحة .1

http://www.openbudgetindex.org 

المفتوحة بهدف مساعدة جماعات المجتمع المدني والباحثين المستقلّين في فهم معايير الممارسات الجيّدة  تم إجراء مسح الموازنة

الموازنة المفتوحة مسح وازنة والمساءلة، وتنفيذها في الممارسات التي يلحظونها في بلدانهم. أُصدرالّدولية المختارة لشفافيّة الم

، ويتّم إجراؤها كّل سنتين منذ ذلك الحين. وفي الوقت الّراهن، يغطّي مؤشر الموازنة المفتوحة 3331عام الفي  للمرة األولى

 (.3303دولة ) 033

باحثون مستقلّون في البلدان الخاضعة للتّقييم.  ينظر فيهسؤاالً  035 يتضمن المسح، 3303 العام وكما هو موضح في تقرير

لعاّمة وشموليّة وثائق الموازنة الّرئيسية الثمانية والتي يتعيّن على لتوافر ال إلى( مباشرةً 95معظم هذه األسئلة ) تطرقت

المتبقّية فتتعلّق بفرص المشاركة العاّمة في عمليّة  23ئلة الحكومات أن تنشرها في نقاط مختلفة من دورة الموازنة. أّما األس

يتّم الموازنة، وفي األدوار التي تقوم بها الهيئات التّشريعيّة والمؤّسسات العليا للّرقابة الماليّة في إعداد الموازنة واإلشراف. 

التي ترتبط بشفافيّة الموازنة، من أجل  95ـلا المسحاحتساب مؤّشر الموازنة المفتوحة كمعّدل بسيط لعدد االجابات على أسئلة 

، في خالل خمس فترات 033إلى  3إمكانيّة إجراء مقارنات بين البلدان. يعيّن مؤّشر الموازنة المفتوحة نتيجة كل بلد ) من 

يقيّم المؤّشر توافر  متساوية( استناًدا إلى المعلومات التي تقّدمها العاّمة في جميع مراحل عمليّة الموازنة. باإلضافة إلى ذلك،

وثائق الموازنة الّرئيسيّة الثّمانية، وكميّة المعلومات التي تقّدمها، وتوقيت نشرها للمواطنين من أجل توفير معلومات موثوقة عن 

 . التزام كّل بلد بشفافية الموازنة والمساءلة

  

http://www.openbudgetindex.org/
http://www.openbudgetindex.org/
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؛ وتّم تنقيحه 3335يتضّمن إطار قياس أداء برنامج اإلنفاق العام والمساءلة الماليّة واإلدارة الماليّة العاّمة )الذي أُدخل في عام 

ة ومجموعة من المؤشرات ذات المستوى العالي والتي ( تقريًرا عن أداء اإلدارة الماليّة العامّ 3300في يناير/ كانون الثّاني 

تستحوذ على الجوانب الّرئيسيّة المعترف بها على أنّها ذات أهميّة بالغة بالنّسبة لجميع البلدان من أجل الحصول على إدارة ماليّة 

دارة الماليّة العاّمة المفتوح والمنظّم. عاّمة سليمة. ويحّدد المؤشر الشمولية والشفافية باعتبارهما إحدى أبعاد نقد أداء نظام اإل

ويهدف أيًضا إلى قياس ما إذا كانت الموازنة ومراقبة المخاطر الماليّة شاملة وما إذا كانت معلومات الموازنة في متناول العاّمة.   

 "أ" يعني أعلى درجة، و"د" أدنى درجة.  حرف يتّم تحديد المؤشرات من أ إلى "د"، باعتبار

 يلي المؤّشرات المتعلّقة بالشفافيّة الماليّة:ترد فيما 

 PI-5.  تصنيف الموازنة  

يتيح نظام التّصنيف تتبّع اإلنفاق على األبعاد التّالية: الوحدة اإلداريّة، االقتصاديّة، والوظيفيّة والبرنامج. عندما تُطبّق 

وأن تتبع الحد من الفقر  GFSنفقات على شكل ممارسات التّصنيف الدّولي القياسيّة، يمكن للحكومات أن تعّد تقارير ال

 ومجموعات اإلنفاق األخرى المختارة. 

 PI-6.  شموليّة المعلومات الواردة في وثائق الموازنة  

شريعي نة(، التي قُّدمت إلى المجلس التيجب على وثائق الموازنة السنويّة )الموازنة السنويّة، والوثائق الّداعمة للمواز

وقعات الماليّة الكاملة للحكومة المركزيّة، ومقترحات ، أن تظهر الصورة الكاملة عن التفقة عليهالتدقيقها والموا

 ونتائج السنوات الّسابقة.    الموازنة

 PI-10.  المعلومات الماليّة األساسيّة علىالعاّمة  اطالع  

وأداء الحكومة متاحة بسهولة لعاّمة تعتمد الشفافية على ما إذا كانت المعلومات بشأن الخطط الماليّة، والوظائف، 

 النّاس أو على األقل لمجموعات المصالح ذات الّصلة.  

 PI-12.  منظور متعّدد السنوات في التّخطيط المالي، وسياسة اإلنفاق والموازنة 

ط األجل. قرارات سياسة اإلنفاق تترتّب عليها آثار لعّدة سنوات، ويجب أن تتماشى مع توافر الموارد في منظور متوسّ 

يرّجح أن تظهر البلدان التي أدخلت بشكل فّعال برنامج الموازنة المتعّدد السنوات، أداًء جيًّدا في معظم جوانب هذا 

 المؤّشر. 

 PI-22.  توقيت وانتظام الحسابات 

وهذا  –اسبين يتطلّب اإلبالغ الموثوق عن المعلومات الماليّة التّدقيق والتّحقيق المتواصلين في ممارسات تسجيل المح

ا من الّرقابة الّداخليّة وأساًسا للمعلومات ذات النوعيّة السليمة ولإلدارة والتّقارير الخارجيّة.   يشّكل جزًءا مهّمً

 PI-23.  توافر المعلومات عن الموارد التي حصلت عليها وحدات تقديم الخدمات 

على مستوى المجتمع المحلّي، مشاكل في الحصول على وغالبًا ما تواجه وحدات الخطوط األماميّة التي تقّدم الخدمات 

الموارد التي كان يستهدف استخدامها، سواء من حيث التّحويالت النّقدية، وتوزيع المواد العينيّة أو توفير الموّظفين 

شّكل جزًءا المعيّنين مركزيًّا. الموارد المقصود توفيها قد ال تكون واضحة في وثائق الموازنة، ولكن من المرّجح أن ت

 من إعداد تقديرات الموازنة الّداخليّة للوزارات. 

 PI-24.  نوعيّة وتوقيت تقارير الموازنة في السنة  

القدرة على "استقدام" الموازنة تتطلّب أن تكون المعلومات متاحة لكّل من وزارة الماليّة ومجلس الوزراء في الوقت 

ا لزم األمر لتحديد إجراءات جديدة من أجل إعادة الموازنة على مراقبة األداء، وإذلالمناسب وبصورة منتظمة، 

مسارها الّصحيح، ولقيام الوزارات واإلدارات والوكاالت بإدارة الّشؤون التي تخضع للمساءلة من أجلها. ويرّكز 

لسريعة عن ر على القدرة على إنتاج تقارير شاملة من نظام المحاسبة وعلى جميع جوانب الموازنة )التقارير االمؤش

 إطالق األموال للوزارات واإلدارات والوكاالت ليست كافية(. 

http://www.pefa.org/
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 PI-25.  نوعيّة وتوقيت البيانات الماليّة الّسنويّة  

ة في نظام اإلدارة الماليّة العاّمة. أجل تحقيق الشفافيإّن البيانات الماليّة الموّحدة في نهاية الّسنة هي بالغة األهميّة من 

املة، يجب أن تكون مبنيّة على تفاصيل جميع الوزارات واإلدارات المستقلّة والوحدات غير ومن أجل أن تكون ك

المرّكزة. باإلضافة إلى ذلك، تشّكل القدرة على إعداد القوائم الماليّة في نهاية العام وفي الوقت المناسب، مؤّشًرا 

 فوظة. أساسيًّا لمدى نجاح عمل النّظام المحاسبي، ولنوعيّة السجاّلت المح

 PI-26.  نطاق وطبيعة ومتابعة الّرقابة الماليّة الخارجيّة  

تشّكل الّرقابة الماليّة الخارجيّة وذات الجودة العالية شرطًا أساسيًّا لخلق الّشفافيّة في استخدام األموال العاّمة. إّن 

غطية الّرقابة الماليّة وااللتزام بمعايير الّرقابة العناصر الّرئيسيّة لجودة الّرقابة الماليّة الخارجيّة الفعليّة هي النّطاق /ت

المناسبة بما في ذلك استقالليّة مؤّسسة الّرقابة الماليّة الخارجيّة )المرجع: المنظمة الدوليّة لألجهزة العليا للّرقابة الماليّة 

لدوليّة(، والتركيز على المسائل والمحاسبة واالتحاد الّدولي للمحاسبين والمجلس الّدولي لمعايير التّدقيق والتّأكيد ا

النّظاميّة الهاّمة لإلدارة الماليّة العاّمة في التّقارير، وأداء مجموعة كاملة من الّرقابة الماليّة مثل موثوقيّة البيانات 

 الماليّة، وانتظام المعامالت وسير عمل الّرقابة الّداخليّة وأنظمة المشتريات. 

 D-2.  المشاريع وبرنامج المساعداتبّدمة من الجهات المانحة لوضع الموازنة واإلبالغ المعلومات الماليّة المق 

 إمكانيّة التنبّوء بصرف الّدعم المقّدم من المانحين للمشاريع والبرامج )تسمى أدناه بالمشاريع فقط( يؤثّر على تنفيذ بنود محّددة في

 الموازنة

 

 ROSCد الّدولي صندوق الّنق - مراعاة المعايير والمواثيقتقرير   .3

http://www.imf.org/external/NP/rosc/rosc.aspx  

ممارسات الحاليّة للبلد، وتقيّم االمتثال لمدّونة الممارسات السليمة لل مراعاة المعايير والمواثيقتوثّق وحدة الشفافيّة الماليّة لتقرير 

مدى قدرة    ROSCي مجال شفافيّة الماليّة، وتحّدد األولويّات الخاّصة بالبلد من أجل تحسين الّشفافيّة الماليّة. يلّخص تقريرف

مجال ومعيار يفيد العمل  03البلدان على التقيّد بعض المعايير والقوانين المعترف بها دوليًّا. وقد اعترف صندوق النّقد الّدولي ب

المحاسبة، والّرقابة الماليّة، ومكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، والّرقابة المصرفيّة، وحوكمة  الّدولي: التّشغيلي للبنك

الشركات، ونشر البيانات، والّشفافيّة الماليّة، واإلعسار وحقوق الّدائنين، واإلشراف على التّأمين، وشفافيّة السياسة النّقديّة 

التّقارير التي تلّخص تقيّد البلدان بهذه المعايير، والتي أُعّدت ونُشرت بناًء  تنظيم األوراق الماليّة. والماليّة، ونظم المدفوعات، و

على طلب من الدولة العضو، تُستخدم للمساعدة في صقل مناقشات المؤسسات السياسيّة مع السلطات الوطنيّة، والقطاع الخاص 

يتّم إنتاج تحديثات قصيرة بشكل منتظم إضافة إلى تقارير جديدة كل بضع  )بما في ذلك وكاالت التّصنيف( لتقييم المخاطر.

 سنوات. 

 ROSCsتقارير ال بلد من جميع األقاليم ومستويات التّنمية االقتصاديّة بنشر  92، قام 3302ومارس/ آذار  0999بين عام 

  بلد بتحديثات أو تقييمات كاملة.   39ا وقام الماليّة على الموقع اإللكتروني لمعايير وقوانين صندوق النّقد الّدولي، كم

 

 المؤّشر العالمي للنزاهة .4

http://www.globalintegrity.org/report/methodology  

لة للمؤشرات التي تقيّم وجود وفعاليّة، وحصول بلد، ويقوم على بطاقة نتائج كام 009، 3334ر الذي أطلق في عام يغطّي المؤش

مؤشر قابل للتّنفيذ. تُستخدم طريقة تجميع بسيطة من أجل  233المواطن على آليات الحوكمة ومكافحة الفساد الّرئيسيّة من خالل 

فرعيّة. وبتّم احتساب متوّسط نتيجة إنتاج بطاقة النّتائج اإلجماليّة للبلد.يعيّن الباحث الّرائد قيم المؤّشرات األساسيّة والمؤشرات ال

المؤشر لكّل فئة فرعيّة، مّما ينتج نتيجة فرعيّة. ويتّم  احتساب النتيجة الفرعيّة  مع النتائج الفرعيّة األخرى. يحتسب متوّسط 

 . فقًا لدرجاتها اإلجماليّةالفئات من أجل الحصول على نتيجة البلد الشاملة. يقّسم تقرير النّزاهة العالميّة البلدان إلى خمسة طبقات و

http://www.imf.org/external/NP/rosc/rosc.aspx
http://www.imf.org/external/NP/rosc/rosc.aspx
http://www.globalintegrity.org/report/methodology
http://www.globalintegrity.org/report/methodology
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  ا  (+90) قويّة جّدً

  (+80) قويّة 

  (+70) متوّسطة 

  (+60) ضعيفة 

 ا    (60 >) ضعيفة جّدً

بعض جوانب آليات الحوكمة ومكافحة الفساد يصعب قياسها بشكل نهائي، تتطلّب بعض الفئات أسئلة مؤشر  إلى أنونظًرا 

الفئات على حّد سواء، حتى لو تستمد بعض الفئات من سلسلة مؤشرات فرعيّة أكثر تعقيًدا من غيرها. وتقّدر قيمة و ةفرعي

 وأسئلة أطول من غيرها. وتقّدر قيمة الفئات الفرعيّة بالتّساوي ضم الفئة األصل. 

الفئة وبعبارة أخرى، كل نتيجة أو درجة )مؤشر فرعي، ومؤّشر ...( يتّم تقييمها على قدم المساواة مع نظرائها من خالل معالجة 

أو الفئة الفرعيّة نفسها. ولكن ال يتّم بالضرورة تقييم بشكل متساوي المؤشرات التي تتبع فئات مختلفة. أّدت منهجيّة استخدامنا 

المفاهيم التي يتّم تقييمها بشكل متساو  وإضافتنا لعناصر ثانويّة حسب الحاجة، إلى نتائج وترجيحات تعكس الفئات المفاهيميّة 

اوي. وعلى الّرغم من أننا ندرك األساس المنطقي لنظام التّرجيح غير المتساوي )وهو تركيز أكبر على قضايا أهم(، الستة بالتّس

 يتعيّن علينا حتى اآلن تطوير دفاع مقنعة لتقييم فئات معيّنة، وفئات فرعيّة أو مؤشرات أهم من غيرها. 

 

 على المعلومات االطالعمؤشر الحق في  .5

 rating.org/index.php-http://www.rti 

يهدف إلى تقييم قوة اإلطار القانوني لضمان حق  3300على المعلومات هو نظام بدأ في عام  االطالعإّن تصنيف الحّق في 

قياس جودة التّنفيذ. يقوم المؤّشر حاليًّا  الحصول على المعلومات في بلد  معيّن. إنّه يقتصر على قياس اإلطار القانوني، وال

 بلد. 92بتغطية 

ا، وذلك بسبب جهود التّنفيذ اإليجابيّة، في حين  في بعض الحاالت، قد تكون بعض البلدان ذات القوانين الضعيفة نسبيًّا منفتحة جّدً

صحيح. وبغض النّظر عن هذه الحاالت، مع مرور  أّن القوانين القويّة نسبيًّا ال يمكنها ضمان االنفتاح إذا لم يتّم تنفيذها بشكل

الوقت يمكن لقانون قوي ينص على الحصول على المعلومات ان يسهم في النهوض باالنفتاح ومساعدة أولئك الذين يستخدمونه 

 المعلومات.  االطالع علىفي حماية وتعزيز الحق في 

المعلومات. لكّل مؤشر تكسب البلدان نقاطًا ضمن نطاق  على االطالعمؤّشر في قلب منهجيّة تطبيق تصنيف الحق في  10هناك 

(، وهذا يتوقّف على جودة توفير المؤّشر من قبل اإلطار القانوني، لمجموع 3 – 3مجموعة من الدرجات )في معظم الحاالت 

 نقطة.   053محتمل من 

لحصول على المعلومات، فضالً عن دراسة مقارنة يتّم وضع المؤشرات من مجموعة واسعة من المعايير الّدوليّة المتعلّقة بحق ا

 لقوانين عديدة من مختلف أنحاء العالم تنص على حق الحصول على المعلومات 

 تّم تصنيف المؤشرات في الفئات السبعة الّرئيسيّة التاّلية:

 النّقاط األعلى القسم

 6 الحق في الحصول على المعلومات .1

 30 المجال .2

طلوبةاإلجراءات الم .3  30 

 30 حاالت االستثناء والّرفض .4

 30 الطّعون .5

 8 العقوبات وتدابير الحماية .6

 16 التّدابير التّرويجيّة .7

 150 مجموع النّقاط

 

http://www.rti-rating.org/index.php
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 اإللكترونيّة للحكومات األمم المتحدة الّدراسة االستقصائيّة وترتيب .6

http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/index.htm 

، تقّدم تقييًما منهجيًّا لكيفيّة استخدام 3332الدراسة االستقصائيّة للحكومة العالميّة اإللكترونيّة، التي صدرت ألّول مّرة في عام 

لعاّمة وإدراج الجميع. تقّدم كل دراسة استقصائيّة ل المعلومات إتاحةالحكومات للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت لتوفير إمكانيّة 

رؤى حول استراتيجيّات مختلفة ومواضيع مشتركة في تطوير الحكومة اإللكترونيّة بين مختلف المناطق. ومن خالل دراسة 

ي تعزيز تطوير الحكومة اإللكترونيّة أنماط واسعة الستخدام الحكومة اإللكترونيّة، يتّم تحديد البلدان التي اتخذت دوًرا قياديًّا ف

 وتلك التي لم يتّم االستفادة فيها من إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التّنمية. 

تهدف الّدراسة االستقصائيّة إلى اإلعالم وتحسين فهم خيارات صانعي الّسياسات في مشاريع برامج الحكومة اإللكترونيّة. تشكل 

أداة مفيدة للمسؤولين الحكوميّين والباحثين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاّص الكتساب فهم أفضل للموقف هذه الدراسة 

النسبي للبلد بوجه بقيّة اقتصادات العالم. وبهذه الطريقة، تأمل ترتيبات الدراسة االستقصائيّة المساهمة في جهود الحكومة 

 بلد.   092للجميع. تصنّف الدراسة االستقصائيّة  إتاحة المعلوماتلتوفير إمكانيّة  اإللكترونيّة للدول األعضاء التي تتحّرك

المعلومات وسهولة االستخدام،  وإتاحة المعلوماتتتألّف الدراسة االستقصائيّة من أربعة أجزاء: نشر المعلومات واالتصال، 

 والقدرة على تقديم الخدمات، ومشاركة المواطنين والتّرابط. 

 

 والقواعد يرالمعاي

 

 ميثاق صندوق الّنقد الّدولي بشأن الممارسات الّسليمة في مجال الّشفافيّة الماليّة العاّمة .7

 http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf 

دىء والممارسات لمساعدة الحكومات في توفير صورة واضحة لهيكليّة وماليّة الحكومة ) صدر يحّدد الميثاق مجموعة من المبا

 ROSC(. ويدعم البرنامج الطّوعي لتقييمات الّشفافيّة الماليّة التي تسّمى بوحدات تقرير 3337، وتّم تحديثه في 0991في عام 

 عن الّشفافيّة الماليّة. ويحّدد هذا الميثاق أربعة مجاالت: 

 وضوح األدوار والمسؤوليّات 

 عمليات الموازنة المفتوحة 

 توافر المعلومات للعاّمة 

 ضمانات النّزاهة 

 

 ما يتعّلق بشفافيّة الموازنة أفضل الممارسات في –منّظمة التّعاون االقتصادي والتّنمية  .8

rg/dataoecd/33/13/1905258.pdfhttp://www.oecd.o. 

، لتدعم الكشف الكامل عن 3333تشّكل أفضل ممارسات منظمة التّعاون االقتصادي والتّنمية أداة مرجعيّة صدرت في عام 

جميع المعلومات  الماليّة ذات الصلة في وقت مناسب وبطريقة منهجيّة، وتقّدم سلسلة من أفضل الممارسات في مجاالت تقارير 

 ازنة الّرئيسيّة، واإلفصاحات المحّددة، والجودة، والنّزاهة.المو

http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/index.htm
http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/index.htm
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf
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ترد أفضل الممارسات في ثالثة أجزاء. يحّدد الجزء األّول تقارير الموازنة الّرئيسيّة ومحتوياتها التي يتعيّن على الحكومة 

ير، بما في ذلك المعلومات الماليّة وغير إصدارها، أّما الجزء الثّاني فيصف اإلفصاحات المحّددة التي ينبغي أن تتضّمنها التّقار

 الماليّة المتعلّقة باألداء. والجزء الثالث يسلّط الّضوء على الممارسات لضمان جودة وموثوقيّة هذه التّقارير.

نظمة يتّم تنظيم أفضل الممارسات حول تقارير محّددة ألسباب تقديميّة فقط. ومن المعترف به أّن البلدان المختلفة سيكون لها أ

إبالغ مختلفة وربّما مجاالت تركيز مختلفة فيما يخّص بالّشفافية. تقوم أفضل الممارسات على تجارب مختلف البلدان األعضاء 

 في كل مجال. وينبغي التّشديد على أّن أفضل الممارسات ال تهدف إلى تشكيل "معيار" رسمي لشفافيّة الموازنة.  

 

 مبادرات الّشفافية الماليّة

 

 (GIFT) درة العالميّة للّشفافية الماليّة المبا .9

 http://fiscaltransparency.net/ 

لتعزيز ومأسسة  كشبكة عمل أصحاب المصلحة المتعّددين تعمل 2222عام الاُطلقت المبادرة العالميّة للشفافية الماليّة في 

تحسينات متواصلة على الّشفافية الماليّة، والمساءلة والمشاركة في بلدان جميع أنحاء العالم. وتهدف  ة وإدخالالمعايير العالمي

الجديدة. كما وتحفّز مبادرة  التكنولوجياهذه المباردة إلى تحقيق ذلك من خالل تقديم الحوافز والمعايير والمساعدة التّقنيّة، و

GIFT  لدعم مبادرات  –ة ع الخاص والمجتمع المدني، والمنظمات الدوليقطاة والوالسلطات الوطني –أصحاب المصلحة

 الشفافية الماليّة على الصعيدين العالمي والوطني. 

إلى تعزيز افطار المعياري للشفافية الماليّة العاّمة عن طريق المبادرة العالميّة للشفافية الماليّة على الصعيد العالمي، تسعى 

ومعالجة الثغرات المتعلّقة بالمشاركة، ودور السلطة التّشريعيّة، والبيانات المفتوحة. أّما على الصعيد مواءمة القواعد والمعايير 

انخراط أصحاب المصلحة المتعّددين بالّشفافية الماليّة من خالل تبادل الخبرات  المبادرة العالميّة للشفافية الماليّةالوطني، فتسهّل 

 . هم وتقديم المشورة الفنيّة في تنفيذ برامج عملهمالّدوليّة وتوفير الّدعم لمنتديات

  الشراكة الحكوميّة المفتوحة .11

 http://www.opengovpartnership.org  

ن التزامات قويّة من هي منظّمة دولية تشّجع المبادرات المتعّددة األطراف وتبحث ع (OGP)المفتوحة  الحكوميةشراكة الإّن 

المؤسسات الحكوميّة المشاركة لتعزيز الّشفافية، وزيادة المشاركة المدنيّة، ومحاربة الفساد، واالستفادة من التّكنولوجيات الجديدة 

 لجعل الحكومة أكثر انفتاًحا وفعاليّة وخضوًعا للمساءلة. 

د إعالن من ثمانية بلدان )البرازيل، واندونيسيا، والمكسيك، ، مع تأيي2222أيلول/ سبتمبر  22وقد أُطلقت هذه المبادرة في 

اً إضافياً إلى عضو 11والنرويج، والفيليبين، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتّحدة، والواليات المتّحدة(. ومنذ ذلك الحين، انضّم 

ان إضافيّة بتأييد اإلعالن رسميًّا في عام بلد 1(، ومن المتوقّع أن تقوم 2224د اإلعالن )اعتباًرا من يونيو المجموعة التي تؤي

 ، وهي بصدد عمليّة تطوير االلتزامات. 2224

، الذي ت المجتمع المدني، والقطاع الخاصللحوار والتّبادل بين الحكومات ومنظما اً منتدى دولي الشراكة الحكومية المفتوحةتقّدم 

كة الحكومة المفتوحة يشملون الحكومات المشاركة إضافةً يسهم في السعي المشترك للحكومة المفتوحة. أصحاب مصلحة شرا

 . إلى المجتمع المدني ومنشآت القطاع الخاّص التي تدعم مبادىء ومهّمات شراكة الحكومة المفتوحة

 

 

http://fiscaltransparency.net/
http://www.opengovpartnership.org/
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 نظرة عاّمة حول أدوات الّشفافّية المالّية : C.1 الجدول

 عدد البلدان األداة المجال
منذ عام / 

 التّحديثات
 المنهجيّة لمذكورةاألهداف ا

الدراسات 

االستقصائيّة 

 والمؤّشرات

مؤّشر الموازنة 

 المفتوحة

 

94 2006 

 

 مّرة كّل سنتين

 المّرة األخيرة: 

2010 

المّرة المقبلة: 

2012 

تقييم ما إذا كانت الحكومات تمنح 

العاّمة الحّق باالطالع على 

معلومات الموازنة وفرص 

 المشاركة في عمليّة وضع الموازنة

 على الّصعيد الوطني 

http://www.openbudgetindex.org  

لموازنة المفتوحة إلى استبيان مفّصل لتوجيه باحثين المجتمع المدني من ا يستند مسح

كل البلدان خالل كل مرحلة من المراحل األربعة لعمليّة الموازنة. يحتوي االستبيان 

التي تقيّم  92سؤاالً باإلجمال، ويتّم احتساب معّدل اإلجابات على األسئلة ال 224على 

إتاحة معلومات الموازنة للعامة، م أجل تشكيل مؤّشر الموازنة المفتوحة. أّما األسئلة 

المتبقّية فتغطّي المواضيع المتعلّقة بفرص مشاركة العاّمة في عمليّة الموازنة  42ال

 الّرقابة الحكوميّة الّرئيسيّة على محاسبة الّسلطة التّنفيذيّة.وقدرة مؤّسسات 

برنامج اإلنفاق العام 

 والمساءلة الماليّة 

تقييم اإلدارة الماليّة 

 العاّمة 

 

121 

65 

2005 

 

من خالل توفير مجموعة مشتركة 

من المعلومات لقياس ورصد تقّدم 

أداء اإلدارة الماليّة العاّمة، ومنّصة 

حوار حول إصالح مشتركة لل

اإلدارة الماليّة العاّمة، من أجل 

المساهمة في تطوير نظم فّعالة 

 لإلدارة الماليّة العاّمة تملكها الدولة.

http://www.pefa.org 

ُوضع إطار برنامج اإلنفاق العام والمساءلة الماليّة كأداة عالية المستوى تتكّون من 

مؤّشر وتقرير داعم بشأن أداء اإلدارة الماليّة العاّمة، من أجل تقديم لوحة  42وعة مجم

عاّمة عن أداء نظام اإلدارة الماليّة العاّمة للبلد. واستناًدا إلى المعايير والقوانين الّدوليّة 

المعمول بها وغيرها من الممارسات السليمة المعترف بها عادة في اإلدارة الماليّة 

ة، يشّكل هذا اإلطار جزًءا من "المنهجيّة المعّززة لدعم إصالح اإلدارة الماليّة العامّ 

العاّمة"، التي تشّدد على اإلصالح الذي يقوده البلدان، والتّنسيق بين الجهات المانحة 

والتوافق على االستراتيجيّة الوطنيّة، والتّركيز على نتائج المراقبة. تُسّجل المؤشرات 

 ة( إلى د )أدنى درجة(،من أ )أعلى درج

 صندوق النّقد الدولي

 الّشفافيّة الماليّة 

تقارير مراعاة 

  المعايير والمواثيق

93 1999 

 

تلخص تقارير مراعاة المعايير 

والمواثيق مدى تقيّد الّدول ببعض 

المعايير والقوانين المعترف بها 

 دوليًّا

 

http://www.imf.org/external/NP/rosc/rosc.aspx 

يوثّق تقارير مراعاة المعايير والمواثيق الممارسات الحاليّة للبلد، وتقيّم االمتثال بمدونة 

الممارسات السليمة بشأن الّشفافية الماليّة، وتحّدد األولويّات الخاّصة بالبلد من أجل 

   تحسين الّشفافية الماليّة.

مؤشر النزاهة 

 العالمي

يقيّم مؤشر النّزاهة العالمي وجود  2004 119

وفعالية اطالع المواطن على آليات 

مكافحة الفساد الّرئيسيّة المستخدمة 

على الصعيد الوطني من أجل 

 مساءلة الحكومات.

.org/reporthttp://www.globalintegrity  

مؤشر  422يتّم إنشاء مؤشر النّزاهة العالمي من خالل تجميع بشكل منهجي أكثر من 

، تضّمنت 2229نزاهة لكل بلد يتّم تغطيته. فبالنسبة إلى مؤشر الزاهة العالمي لعام 

سؤال وجواب سّجلها الخبراء في البالد. وتُجرى عدة  222.222هذه المؤشرات أكثر 

عة على المستوى الدولي للتأكد من أّن المقارنات عبر البالد صالحة. جوالت من المراج

http://www.openbudgetindex.org/
http://www.openbudgetindex.org/
http://www.pefa.org/
http://www.pefa.org/
http://www.imf.org/external/NP/rosc/rosc.aspx
http://www.imf.org/external/NP/rosc/rosc.aspx
http://www.globalintegrity.org/report
http://www.globalintegrity.org/report
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 عدد البلدان األداة المجال
منذ عام / 

 التّحديثات
 المنهجيّة لمذكورةاألهداف ا

باإلضافة إلى ذلك، يتم مراجعة جميع التقييمات من قبل فريق االستعراض النّظير 

 الخاص بالبلد والذي يضّم خبراء محلّيين ودوليين إضافيّين.  

مؤّشر الحق في 

الحصول على 

 المعلومات

طار القانوني لضمان تقييم متانة اإل 2011 93

حق االطالع على المعلومات في 

بلد معيّن. يقتصر هذا المؤشر على 

قياس اإلطار القانوني، وال قياس 

 جودة التّنفيذ.  

rating.org/index.php-http://www.rti  

اطًا ضمن نطاق مجموعة من الدرجات مؤشر. لكّل مؤشر، تكسب البلدان نق 62هناك 

(، اعتماًدا على مدى جودة توفير اإلطار القانوني للمؤّشر، 2 -2)في معظم الحاالت 

نقطة. يتّم وضع المؤشرات استناًدا إلى مجموعة واسعة  212من أجل إمكانيّة جمع ال

سة مقارنة من المعايير الّدوليّة المتعلّقة بحق االطالع على المعلومات، فضالً عن درا

 بين القوانين العديدة لحق االطالع على المعلومات من مختلف أنحاء العالم. 

 األمم المتحدة

الدراسة 

االستقصائية 

وترتيبات الحكومة 

 اإللكترونية

193 2003 

 مرة كل سنتين

 2004 منذ 

 تّم تحديثها في

2012 

تقييم منتظم لكيفية استخدام 

الحكومات لتكنولوجيا االتصاالت 

المعلومات من أجل توفير حق و

 االطالع وإدراج العاّمة. 

http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/index.htm  

تتألّف الدراسة االستقصائيّة من أربعة أجزاء: نشر المعلومات والتواصل، االطالع 

المعلومات وسهولة استخدامها، والقدرة على تقديم الخدمات، ومشاركة المواطنين على 

 والترابط. يتّم تصنيف الّدول وفقًا لدرجة الّدراسة االستقصائيّة.

صندوق النّقد الدولي  المعايير والقواعد

مدونة الممارسات 

السليمة بشأن 

 الشفافية الماليّة  

n/a 1998 

 التحديث األخير

2007 

يد مجموعة من المبادىء تحد

والممارسات لمساعدة الحكومات 

في توفير صورة واضحة لهيكليّة 

 وماليّة الحكومة

http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf  

ألدوار والمسؤوليات، وعمليات الموازنة تحّدد المدونة أربعة مجاالت: وضوع ا

المفتوحة ، وتوافر المعلومات العاّمة، وضمانات النّزاهة. هناك تحديث آخر بدأ في عام 

 وال يزال جاريًا.  2222

منظمة التّعاون 

 االقتصادي والتنّمية

أفضل الممارسات 

 لشفافية الموازنة

n/a 2002  دعم الكشف الكامل عن جميع

ماليّة ذات الصلة في المعلومات ال

الوقت المناسب وبطريقة منهجيّة، 

وتقديم سلسلة من أفضل 

الممارسات في مجاالت تقارير 

الموازنة الّرئيسيّة، واإلفصاحات 

 المحّددة، والجودة، والنّزاهة.

3/1905258.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/1  

ترد أفضل الممارسات في ثالثة أجزاء. يحّدد الجزء األّول تقارير الموازنة الّرئيسيّة 

ومحتوياتها التي يتعيّن على الحكومة إصدارها، أّما الجزء الثّاني فيصف اإلفصاحات 

اليّة المحّددة التي ينبغي أن تتضّمنها التّقارير، بما في ذلك المعلومات الماليّة وغير الم

المتعلّقة باألداء. والجزء الثالث يسلّط الّضوء على الممارسات لضمان جودة وموثوقيّة 

هذه التّقارير. تقوم أفضل الممارسات على تجارب مختلف البلدان األعضاء في كل 

 مجال، وال تهدف إلى تشكيل "معيار" رسمي لشفافيّة الموازنة.  

 

http://www.rti-rating.org/index.php
http://www.rti-rating.org/index.php
http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/index.htm
http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/index.htm
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf
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 عدد البلدان األداة المجال
منذ عام / 

 التّحديثات
 المنهجيّة لمذكورةاألهداف ا

المبادرة العالمية  المبادرات

  ة العالميّةللشفافي

n/a 2011  المساهمة في إدخال تحسينات

متواصلة على الشفافية الماليّة، 

والمشاركة العاّمة، والمساءلة من 

خالل تقديم الحوافز والقواعد 

والمعايير والمساعدة الفنيّة 

 والتكنولوجيات الحديثة. 

rency.nethttp://fiscaltranspa  

تقوم المبادرة العالمية للشفافية العالمية بحشد مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. 

على الصعيد العالمي، تسعى المبادرة العالمية للشفافية العالمية إلى تعزيز افطار 

المعياري للشفافية الماليّة العاّمة عن طريق مواءمة القواعد والمعايير ومعالجة الثغرات 

قة بالمشاركة، ودور السلطة التّشريعيّة، والبيانات المفتوحة. أّما على الصعيد المتعلّ 

الوطني، فتسهّل المبادرة العالمية للشفافية العالمية انخراط أصحاب المصلحة المتعّددين 

بالّشفافية الماليّة من خالل تبادل الخبرات الّدوليّة وتوفير الّدعم لمنتدياتهم وتقديم 

 ة في تنفيذ برامج عملهم. المشورة الفنيّ 

 

الشراكة الحكوميّة 

 المفتوحة

 ملتزم  55

5 

على طريق 

 االلتزام

تعزيز الّشفافية، وزيادة المشاركة  2011

المدنيّة، ومحاربة الفساد، 

واالستفادة من التّكنولوجيات 

الجديدة لجعل الحكومة أكثر انفتاًحا 

 وفعاليّة وخضوًعا للمساءلة. 

 

http://www.opengovpartnership.org     

للحوار والتّبادل بين الحكومات ومنظمات  اً تقّدم شراكة الحكومة المفتوحة منتدى دولي

المجتمع المدني، والقطاع الخاّص، الذي يسهم في السعي المشترك للحكومة المفتوحة. 

المفتوحة يشملون الحكومات المشاركة إضافةً إلى  أصحاب مصلحة شراكة الحكومة

المجتمع المدني ومنشآت القطاع الخاّص التي تدعم مبادىء ومهّمات شراكة الحكومة 

 . المفتوحة

 

 

 

 

 

 

 

http://fiscaltransparency.net/
http://fiscaltransparency.net/
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
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 الملحق د. مقدمو التعليقات

األولية لهذا الدراسة مفيدة جداً ( حول النتائج 2كانت التعليقات التي وفرها المسؤولون الحكوميون التالية أسماؤهم )الجدول د.

دولة( على  14لتحسين نوعية مجموعة البيانات واألدلة المجمعة. مؤلفا هذه الدراسة ممتنان للمسؤولين الحكوميين كافة )من 

الدعم القيم الذي وفروه. ويود الفريق أن يعبر أيضاً عن تقديره لموظفي البنك الدولي وأعضاء جماعات ممارسات أنظمة 

ومات اإلدارة المالية الذين ساهموا في تنسيق الجهود وجمع الردود حول دراسة أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات معل

 الموازنة المفتوحة. 

 مقدمو التعليقات : D.1 الجدول

مجوعة ممارسات اآلخرون )

أنظمة معلومات اإلدارة 

(المالية  
لةالدو المسؤولون الحكوميون موظفو البنك الدولي  

 ألبانيا أوديتا كروميسي إيفيس سولكو 

 األرجنتين بول ريغو مامادو ديمي، أليخاندرو سوالنوت 

 أرمينيا غريغور أراميان دافيت ملكيان 

 نأذربيجا ناظم قاسم زاده  

 
 ديلشاد دوساني

 جوناس فالوف
 بنغالديش رانجيت شاكرابورتي

  
 باوليت-خوانيتا ثورينغتون

 نانسي هيدلي
 ادوسبارب

 بيليز زيتا ماغانا بيريز  

 بوتسوانا غرايس نكاتنغ  

 جانيت إستوبينان 

 دافيد موراليس

 تشيرلي هارينو

 أوسكار إ. إسكوبار

 إدواردو رودريغيز

 كولومبيا

 كرواتيا ماريانا مولر  

 قبرص ماريا ديونيزيو  

 السلفادور ليلينا مارتينيز دي سوتو  

  
 ماركو أوجا

 دقسم االقتصا
 فنلندا

 غانا سامي أرخورست إسمايال سيزاي 

 هونغ كونغ، الصين  ثيبي أن جي 

 إندونيسيا مسؤولو وزارة المالية هاري بورنوو 

  طوماس فيريس
جو كيروان، جون بالمر، 

 وزارة المالية
 إيرلندا

  
 هيانغوو جيونغ،

 جي يون كيم
 جمهورية كوريا

 جمهورية قيرغيز فانوريدا بايزاكو زانيبيك إبرايم يولو 

 سيفونغ أومافونغ مين فان نغوين 
جمهورية الوس 

 الديمقراطية الشعبية
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مجوعة ممارسات اآلخرون )

أنظمة معلومات اإلدارة 

(المالية  
لةالدو المسؤولون الحكوميون موظفو البنك الدولي  

 التفيا سينتيا دادزيتي  

 ليتوانيا غرازينا ستيبونينايتي  

 
 أن لوسي لوفيفر،

 هاجا أندرياماروفارا
 مدغشقر مسؤولو وزارة المالية

 موريشيوس ر. كاليشورن  

  
قسم الموازنة في وزارة 

 المالية
 ميانمار

 هولندا رينسي بوستهوموس  

 نيو زيلندا نيكوال هاسالم إيما تايلور إيان ستوركي

 
 دانييال فيلكمان

 ألبيرتو اليتون
 نيكاراغوا مسؤولو وزارة المالية

 النرويج بال أوال  

 الباراغواي ماريا تيريزا دي أغويرو مامادو ديمي 

 بولندا بيوتر درانغانجوك أيونا وارزيشا 

 روسيا رينزلد روبيز  إيرينا روستوفتسيفا

 سان مارينو روبرتا موالروني  

 سنغافورة وانغ شيهوي  

 جمهورية سلوفاكيا كاتارينا كوفاكوفا  

  
 سينكا مافير،

 فيسنا ديرينسين
 سلوفينيا

 جزر سليمان نورمان هيروبوهي  

 
 باريندر برار،

 أدينيكي أييوال
 السودان جنوب دايفد مارتن

 إسبانيا كارمن كاستانو  

 طاجيكستان مسؤولو وزارة المالية حسن ألييف 

 تتيانا كوفالشوك 
 رومان شوبرينينكو،

 كونستانتين ستانيتسكي
 أوكرانيا

 داستن براون، ريجينا كيرني جوانا واتكينز 
الواليات المتحدة 

 األميركية

 كويين فو،

 خان لين تي لي
 فييتنام يةمسؤولو وزارة المال 
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 قائمة المراجع

 
  3300واتكينز ووليام دوروتينسكي. دينير، سيم، جوانا nt Information Systems: 25 Financial Manageme

Years of World Bank Experience on What Works and What Doesn’t.   دراسة للبنك الدولي. واشنطنـ

 مقاطعة كولومبيا. البنك الدولي.

  .3303شراكة الموازنة الدولية.The Power of Making It Simple: A Government Guide to . 

.Developing Citizens Budgets 

  3300شراكة الموازنة الدولية .A Guide to Transparency in Public Finances: Looking Beyond the  

 .Budget 

  األموال خارج الموازنةExtrabudgetary Funds 

  النفقات الضريبيةTax Expenditures 

  األنشطة شبه الماليةFiscal Activities-Quasi 

  الخصوم العرضيةContingent Liabilities 

  المستقبلية الخصومFuture Liabilities 

  صندوق النقد الدوليAccountability, and RiskFiscal Transparency,  .3303 :واشنطن، مقاطعة كولومبيا .

 صندوق النقد الدولي

  .3303صندوق النقد الدولي .Data Quality Assessment Framework for Government Finance 

Statisticsصندوق النقد الدولي.. واشنطن، مقاطعة كولومبيا : 

  .3303مانينغ، نيك، جيفري شيبرد وألياندرو غيريرو “Why trust in government matters?”  من  3الفصل 

ce Budgeting and Trust in GovernmentResults, Performan.واشنطن، قاطعة كولومبيا: البنك الدولي ، 

  .3339التجمع الوطني للحوار والتداول .The Core Principles for Public Engagement 

 3331مستهلك. المجلس الوطني لل .Deliberative Public Engagement: Nine Principles.   

  .3303بادجيت، جوف، ف.، ووالتر و. باول .The Emergence of  Organizations and Markets :برينستون .

 )review of the book(منشورات جامعة برينستون. 

 برنامج Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA). 

 Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework  (SAI_PMF) 3.3، مسودة ،

 .3303أيلول/سبتمبر 

 World Bank FMIS Database  2013)-(1984 3302، محدث في تموز/يوليو. 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/04/16234232/financial-management-information-systems-25-years-world-bank-experience-works-doesnt
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/04/16234232/financial-management-information-systems-25-years-world-bank-experience-works-doesnt
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/04/16234232/financial-management-information-systems-25-years-world-bank-experience-works-doesnt
http://internationalbudget.org/publications/the-power-of-making-it-simple-a-government-guide-to-developing-citizens-budgets/
http://internationalbudget.org/publications/the-power-of-making-it-simple-a-government-guide-to-developing-citizens-budgets/
http://internationalbudget.org/publications/a-guide-to-transparency-in-public-finances-looking-beyond-the-budget/
http://internationalbudget.org/publications/a-guide-to-transparency-in-public-finances-looking-beyond-the-budget/
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget-1-Extrabudgetary-Funds.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget-2-Tax-Expenditures.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget-3-Quasi-Fiscal-Activities.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget-4-Contingent-Liabilities.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget-5-Future-Liabilities.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/080712.pdf
http://dsbb.imf.org/images/pdfs/dqrs_gfs.pdf
http://dsbb.imf.org/images/pdfs/dqrs_gfs.pdf
http://dsbb.imf.org/images/pdfs/dqrs_gfs.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/01/16583709/results-performance-budgeting-trust-government
http://ncdd.org/rc/wp-content/uploads/2010/08/PEPfinal-expanded.pdf
http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/03/Deliberative-public-engagement-nine-principles.pdf
http://jasss.soc.surrey.ac.uk/16/1/reviews/5.html
http://www.pefa.org/
http://www.pefa.org/
http://www.idi.no/artikkel.aspx?MId1=130&AId=900
http://www.idi.no/artikkel.aspx?MId1=130&AId=900
https://eteam.worldbank.org/fmis
https://eteam.worldbank.org/fmis
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 مراجع البيانات المفتوحة

 

  http://creativecommons.org تراخيص المشاع اإلبداعي للمصدر المفتوح: ◄

◄ G8 Open Data Charter 2224حزيران/يونيو  24كومة وخدماتها ومساءلتها، ؛ تحسين شفافية الح. 

  http://www.datacatalogs.orgقائمة بفهارس البيانات المفتوحة  ◄

  http://opendatahandbook.orgدليل البيانات المفتوحة:  ◄

  http://opendatacommons.org/guideيانات المفتوحة لمؤسسة المعرفة المفتوحةدليل الب ◄

  http://opengovernmentdata.org دليل مؤسسة المعرفة المفتوحة  ◄

   data-http://www.w3.org/TR/govنشر بيانات الحكومة المفتوحة ◄

  http://www.w3.org/DesignIssues/GovData.html نشر البيانات الحكومية على شبكة اإلنترنت ◄

  http://www.devinfo.orgل األمم المتحدة نظام معلومات التنمية المستحدث من قب ◄

  http://data.worldbank.org بوابة البيانات المفتوحة الخاصة بالبنك الدولي ◄

 :2222ي تشرين الثاني/نوفمبر من العام ، الصادرة فOGD Toolkit) حقيبة البنك الدولي للبيانات المفتوحة  ◄
  toolkit-data-government-http://data.worldbank.org/open  

  http://webfoundation.org/projects/ogd مؤسسة شبكة اإلنترنت العالمية، بيانات الحكومة المفتوحة: ◄

 

http://creativecommons.org/
https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter
https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter
http://www.datacatalogs.org/
http://opendatahandbook.org/
http://opendatacommons.org/guide
http://opengovernmentdata.org/
http://www.w3.org/TR/gov-data
http://www.w3.org/DesignIssues/GovData.html
http://www.devinfo.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/open-government-data-toolkit
http://webfoundation.org/projects/ogd


 

 

 يةبيان الفوائد البيئ

يلتزم البنك الدولي بتقليص آثره على البيئة. ودعماً لهذا االلتزام، يشجع قسم النشر والمعرفة خيارات النشر اإللكترونية 

يح هذه المبادرات مجتمعة تقليص عمليات الطباعة والشحن ما وتكنولوجيا الطبع عند الطلب في مراكزه اإلقليمية حول العالم. تت

 يفيد في تقليص استهالك الورق واستعمال المواد الكيميائية وانبعاثات غاز الدفيئة والنفايات.

  

م ويتبع قسم النشر والمعرفة المعايير الموصى بها الستعمال الورق التي حددتها مبادرة الطباعة الخضراء. عند اإلمكان، ثث

% من األلياف في األوراق المستخدمة في الكتب 12% كما أن 222% إلى 12طباعة الكتب على ورق معاد تدويره بنسبة 

 Processed Chlorine Freeأو  Totally Chlorine Free (TCF)باستخدام أسلوب الصادرة عنا إما غير مبيضة أو مبيضة 

 .Enhanced Elemental Chlorine Freeأو 

 لى المزيد من المعلومات حول الفلسفة البيئية للبنك الرجاء زيارة الموقع:لالطالع ع
http://crinfo.worldbank.org/wbcrinfo/node/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
 ل تصرح الحكومات عن كيفية صرف األموال؟أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة: ه

هي جزء من سلسلة الدراسات التي يجريها البنك الدولي والتي يتم نشرها لإلبالغ بنتائج األبحاث التي يجريها 

 البنك وإلطالق النقاش العام.

موال؟ أنظمة معلومات اإلدارة المالية وبيانات الموازنة المفتوحة: هل تصرح الحكومات عن كيفية صرف األ

جمع ما توصلت إليه تجارب سابقة من نتائج تهدف إلى  بعد 3303هي دراسة للبنك الدولي أُطلقت في العام 

استكشاف دور أنظمة معلومات اإلدارة المالية في نشر معلومات الموازنة المفتوحة وتحديد التحسينات 

ل زيارة مواقع المالية العامة الحكومية في المحتملة في شفافية الموازنة. تم تشكيل قاعدة بيانات غنية من خال

نظام معلومات إدارة مالية لنشر بيانات الموازنة المفتوحة. ليس  071دولة وجمع األدلة حول استخدام  091

الهدف من هذه الدراسة تطوير مؤشر أو طريقة تصنيف أخرى لشفافية الموازنة؛ بل إنها تفيد في فحص 

الحكومات على اإلنترنت لالطالع على تفاصيل اإليرادات واإلنفاق في إطار بيانات الموازنة التي تكشفها 

الموازنة وعلى النتائج المحققة. هذه الدراسة عبارة عن جولة حول العالم للبحث عن بيانات موازنة مفتوحة 

 موثوقة تهدف إلى مشاركة بعض الممارسات الجيدة واإلجابات الممكنة على سؤال أساسي: "أين يتم صرف

 األموال؟"

بحسب الدراسة، حكومات قليلة تزود مواطنيها والمجتمع المدني ووكاالت اإلشراف بإمكانية االطالع على 

بيانات موازنة مفتوحة موثوقة ودقيقة ومفيدة من حلول أنظمة معلومات إدارة مالية قائمة. ولكن نظراً إلى 

مفتوحة محسنة وكاملة حول األنشطة المالية كافةً،  زيادة طلب المواطنين والمجتمع المدني على بيانات موازنة

 تحاول حكومات عديدة حول العالم االستجابة لهذا الطلب الديمقراطي.

وتثبت حاالت عديدة أن الحلول المبتكرة لتحسين شفافية الموازنة يمكن أن تُطور سريعاً من خالل استثمار 

لتزام السياسي. ولمساعدة الحكومات في مساعيها بسيط، حتى في الظروف الصعبة، في وجود اإلرادة واال

وتشجيع تلك التي ال توفر معلومات مالية أو توفر معلومات قليلة على شبكة اإلنترنت، يُختتم التقرير 

بتوصيات وإرشادات عديدة سهلة التنفيذ لنشر بيانات موازنة مفتوحة باستخدام حلول أنظمة معلومات إدارة 

 مالية متوفرة.

لبنك الدولي متوفرة بصورة منفردة كما يمكن أن توفر كسلسلة. وسلسلة دراسات البنك الدولي هذه دراسات ا

متوفرة أيضاً على شبكة اإلنترنت عبر موقع المكتبة اإللكترونية للبنك الدولي 

(www.worldbank.org/elibrary.) 
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