
 

 األردنفي  2102مسح الموازنة المفتوحة لعام 
 

 نقطه 57 : الدرجة - 2102 وازنة المفتوحةمؤشر الم

.. المعلومات بعض .. الحد األدنى من المعلومات .. معلومات ضئيلة : للشعب حكومة األردنتتيح  [[
 .]]معلومات شاملة .. معلومات مهمة 

 
 مؤشر الموازنة المفتوحة ( أ)

 .مسوح مدى أربعةنقاط مؤشر الموازنة المفتوحة على (: 1)قائمة 
 

مؤشر الموازنة 
2102المفتوحة لعام   

مؤشر الموازنة 
2101المفتوحة لعام   

مؤشر الموازنة 
2112المفتوحة لعام   

مؤشر الموازنة 
  2112المفتوحة لعام 

75 75 75 75 

 
  كيف يمكن مقارنة األردن بجيرانها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟(: 2)قائمة 

 

 الجزائر 35

 مصر 35

 العراق 4

 األردن 75

 لبنان 55

 المغرب 53

 قطر 5

 المملكة العربية السعودية 3

 تونس 33

 اليمن 33



 

مساح تجعال وئاائق الموازناة الحكوماة المركزياة فاي كال دولاة شاملها الماا ذاا كانا  المفتوحة  الموازنةمسح م قي  ي  
. ومااا ذاا كاناا  البياناااا  الااواردا فااي  ااال الوئااائق شاااملة، ومحد ئااة، ومفيااادا، شااعبللالرئيسااية متاحااة  الئمانيااة

ا طورتهااا ، و اااي معااااييرفاااي كااال دولاااةة لموازنااالتقيااايم شااافافية ا معاااايير مقبولاااة دولياااا  ويعتماااد  ااااا المساااح علاااى 
منظما  متعددا األطراف، مئل صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والمنظمة الدولياة 

 .للمؤسسا  العليا لمراجعة الحسابا 
سؤاال  متضمنين فاي مساح الموازناة المفتوحاة فاي  327من ذجمالي  57وت ستخدم النقاط التي يتم ذحراز ا على 

 المجمعااةوتشااكل  ااال النقاااط  .مسااحلكاال دولااة شااملها ال النساابية موضااوعية وتصاانيف الشاافافيةالالنقاااط حساااب 
 .نةواز شفافية الم لقياسالم العوالمقارن في المفتوحة، و و المقياس الوحيد المستقل  وازنةمؤشر الم

نقطة، و و أعلى بقليل من متوسط النقاط البالغ  355من أصل  75وسجل مؤشر الموازنة المفتوحة لألردن 
وتشير النقاط التي أحرز ا األردن . للمائة دولة التي شملها المسح و و أعلى مؤشر في المنطقة 45عدد ا 

ا  المتعلقة بالموازنة القومية للحكومة وأنشطتها المالية خالل ذلى أن حكومته تتيح للشعب فقط بعض المعلوم
 . عام تلك الموازنة، و و ما يمئل تحديا  للمواطنين ذن أرادوا محاسبة الحكومة على ذدارتها لألموال العامة

 
 نقطة عن نقاطها الخمسين 355من أصل  75والبالغ  2532وقد ارتفع مؤشر الموازنة المفتوحة لألردن لعام 

  .2535على مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 
مااان كمياااة المعلوماااا  التاااي يتيحهاااا للماااواطنين فاااي تقاااارير   ااال زاد األردن: 355مااان صااافر ذلاااى (: 5)قائماااة 

 الموازنة الئمانية الرئيسية ؟ 
 44 0202 ةوازنبيان ما قبل الم

0200 44 

السررلطة  وازنررةم مشرررو 
 ةالتنفيذي

0202 44 

0200 
66 

 66 0202  قرةالم   الموازنة

0200 022 

 2 0202  المواطنينة زناو م

0200 2 

 88 0202 خالل السنة تقارير 

0200 88 

 2 0202 مراجعة نصف السنة

0200 2 

 76 0202 السنة تقرير نهاية

0200 76 

 04 0202 تدقيق الحساباتتقرير 

0200 47 



 
الئمانياااة الرئيسااية التاااي يجاااري  وازناااةالنقااااط الفرعيااة لكااال مااان وئااائق المة المفتوحااة مااان وازنااامؤشااار المويتاافلف 

يتم الحصول عليها من مجموعة من األسئلة التي  لنقاطوتمئل  ال النقاط الفرعية متوسط ا .المسحتقييمها في 
وتمكان  .الواردا في المسح والتي تقيس درجة توفر  ال المعلوماا  للشاعب والقادر الاوارد منهاا فاي  اال الوئاائق

   .المسحالدول التي شملها جميع  مقارنة  ال النقاط الفرعية فيما بين
 

   يها؟عل اإلطال  شعبهل يتسنى للما هي وثائق الموازنة الثماني الرئيسية، و (: 0)جدول 
 حالة النشر وصف الوثيقة الوثيقة

بيان ما قبل 
 ةوازنالم

وعااادا مااا  وازنااا تايح معلومااا  تااربط بااين السياساا  الحكوميااة والمي
الاااااي يااااتم  مشااااروم الموازنااااةالعامااااة التااااي سااااتحدد  المؤشاااارا  يضااااع

 .ةالتشريعي السلطة عرضه على

 تم نشرل

 وازنةم مشروم
 ةالتنفيايالسلطة 

اإليارادا  مان خاالل الضارائب واير اا  لجمععرض خطط الحكومة ي
نفاااق  ااال األمااوال لاادعم أولوياتهااا، وبالتااالي تحوياال  ماان المصااادر واق

  .حقيقة واقعةذلى  ا أ داف السياس

 تم نشرل

 راقالم   الموازنة
صااك قااانوني يجيااز للساالطة التنفيايااة تحصاايل اإلياارادا  والقيااام  ااي 

 .باإلنفاق وتحمل الديون
 تم نشر ا

ة زناو م
 المواطنين

فهاام الجمهااور الواسااع لخطااط للمساااعدا علااى ي تقنااعاارض اياار  اي 
نفاقاإليرادا   لجمعالحكومة  المال العام من أجال تحقياق أ اداف  واق
  .السياسة

لاااااااااااااااااام يااااااااااااااااااتم 
 ذعداد ا 

خالل تقارير 
 السنة

لالتجا اا  فاي اإليارادا  ( شهرية أو رباع سانوية)تتيح تدابير دورية 
 الموازناةلمقارناا  ماع أرقاام باالفعلية والنفقا  والديون، والتاي تسامح 

   .والتسويا 

 تم نشر ا

مراجعة نصف 
 السنة

ة وازنااة فااي منتصااف عااام الموازنااقاادم لمحااة عامااة عاان تاافئيرا  المت
االقتصاااادية التاااي تاااؤئر علاااى  نااااقي أي تغييااارا  فاااي االفتراضاااا تو 

   .ة المعتمداوازنسياسا  الم

تااااااام ذعااااااااداد ا 
لالسااااااااااااااااتعمال 

 الداخلي
 تقرير نهاية

 السنة
ة وازناااالمو ة الفعلياااة موازناااتنفياااا الباااين  تقاااارنحتاااوي علاااى معلوماااا  ي
   .لم قراا

 تم نشرل

تقرير تدقيق 
 الحسابا 

العليااا  ةتقياايم مسااتقل للحسااابا  الحكومااة ماان قباال مؤسسااة الدولاا ااو 
يم ماا ذاا كانا  السالطة ياتقعادا ما يعمل علاى و  .لمراجعة الحسابا 

 تم نشر ا



ة وازنااالمل وفقاااا  اإليااارادا  وأنفقااا  األماااوال  قامااا  بجماااع التنفياياااة قاااد
حساابا  الحكوماة مان اإليارادا  والنفقاا    المعتمدا، وعماا ذاا كانا

  .للوضع المالي صورا موئوق بهادقيقة وتقدم 
 

 التوصيا 
 

ومع الحصول على . ارتفع  نقاط األردن على مؤشر الموازنة المفتوحة في كل جولة لمسح الموازنة المفتوحة
، فإن حكومة األردن لديها القدرا على 2532على مؤشر الموازنة المفتوحة لعام  355نقطة من أصل  75

ر قصيرا األجل ومتوسطة األجل، زيادا شفافية موازنتها زيادا كبيرا من خالل االعتماد على عدد من التدابي
 . يمكن تحقيق بعضها بدون أي تكلفة تتكبد ا الحكومة تقريبا  

 
 :وتوصي شراكة الموازنة الدولية بفن يقوم األردن بإتبام الخطوا  التالية لتحسين شفافية الموازنة

 
 ل على يمكن الحصو )والتي يتم ذعداد ا حاليا  لالستعمال الداخلي  :نشر مراجعة نصف السنة

ووفقا  (. http://bit.ly/QGzHv8: اإلرشادا  التفصيلية بشفن محتويا   ال الوئيقة في  اا الدليل
ويمكن الوصول ذلى . دولة تنشر مراجعة نصف السنة 25، فإن 2532لمسح الموازنة المفتوحة لعام 

دول من موقع شراكة الموازنة الدولية روابط وئائق الموازنة التي نشرتها  ال ال
. http://bit.ly/P8NPOV 

 يمكن الحصول على اإلرشادا  التفصيلية بشفن محتويا  موازنة  :إعداد موازنة المواطنين ونشرها
، 2532ووفقا  لمسح الموازنة المفتوحة لعام . http://bit.ly/QGzFmJ: المواطنين في  اا الدليل

 . دولة تنشر موازنة المواطنين، بما في الك المغرب، و ي ذحدى جيران األردن 26فإن 
 وعلى وجه التحديد، من خالل التركيز على ذتاحة  :زيادة شمولية مشرو  موازنة السلطة التنفيذية

 :   التاليةالمعلوما  المتعلقة بالمجاال
o  انظر )مكونا  دين الحكومة والمعلوما  المتعلقة بدين الحكومة عن السنة السابقة لسنة الموازنة

 ؛ (استبيان الموازنة المفتوحة في 55و 35السؤالين رقمي 

o  تاحة المعلوما  المتعلقة بالسياسا  التي من ربط الموازنة باأل داف المقررا لسياسة الحكومة واق
 45و 43و 35-31انظر األسئلة أرقام )تستفيد منها مباشرا أفقر المناطق في الدولة المتوقع أن 

 ؛ (استبيان الموازنة المفتوحة في 77و

o  انظر السؤالين )التوقعا  واالفتراضا  االقتصادية الكلية التي يتم اللجوء ذليها في وضع الموازنة
 ؛(استبيان الموازنة المفتوحةفي  37 -34

http://bit.ly/QGzHv8
http://bit.ly/P8NPOV
http://bit.ly/QGzFmJ


o لموازناة، والتحاويال  باين اإلدارا  الحكومياة، والتحاويال  للشاركا  العاماة، واألنشاطة األموال خارج ا
شااااابه المالياااااة، ومتااااافخرا  النفقاااااا ، وااللتزاماااااا  المحتملاااااة والمساااااتقبلية، واألصاااااول المالياااااة، ونفقاااااا  

 ؛(استبيان الموازنة المفتوحةفي  45-47، و43-57انظر األسئلة )الضرائب، واإليرادا  المخصصة 
  والااك ماان خااالل قيااام الساالطة التنفيايااة بإصاادار بيااان مااا قباال : يررادة شررمولية بيرران مررا قبررل الموازنررةز

الموازنة على األقل أربعة أشهر قبال بداياة سانة الموازناة، وبوصاف سياساا  الحكوماة وأولوياتهاا التاي 
اساتبيان فاي  12و 15انظار الساؤالين )سوف تقوم بتوجيه تطوير التقاديرا  التفصايلية للموازناة التالياة 

 ؛(الموازنة المفتوحة
 بتوضاايح الفااروق بااين التوقعااا  االقتصااادية الكليااة األصاالية، : زيررادة شررمولية تقررارير نهايررة السررنة

والتقديرا  األصلية للبيانا  اير المالية، ومؤشارا  األداء األصالية، والمساتويا  التاي تام ذقرار اا مان 
، ونتائجها الفعلياة، باإلضاافة ذلاى النتاائف الفعلياة لألماوال األموال المخصصة لخدمة الفقراء في الدولة

 ؛(استبيان الموازنة المفتوحةفي  31 – 33انظر األسئلة )من خارج الموازنة 
 والااك بااإطالم الجمهااور علااى تقرياار بشاافن الخطااوا  التااي : زيررادة شررمولية تقريررر ترردقيق الحسررابات

لحساااابا  أو النتاااائف التاااي توصااال ذليهاااا، والتاااي اتخااااتها السااالطة التنفياياااة لمواجهاااة توصااايا  مااادقق ا
توضاااح الحاجاااة ذلاااى اتخااااا ذجاااراءا  عالجياااة، وكاااالك موافااااا السااالطة التشاااريعية بالحساااابا  السااانوية 
للقطااام األمنااي والباارامف الساارية األخاارى، ونشاار تقرياار تاادقيق الحسااابا  فااي اضااون سااتة أشااهر ماان 

 (.استبيان الموازنة المفتوحةفي  51-57، و53، و35انظر األسئلة )نهاية سنة الموازنة 
 
 وازنةوالمؤسسات العليا للمراجعة في الرقابة على المقوة الهيئات التشريعية ( ب)

ة المفتوحة مدى الرقابة الفعالة التي تقدمها الهيئاا  التشاريعية والمؤسساا  العلياا لمراجعاة وازنالم مسحيفحص 
فااي كئياار ماان األحيااان فااي الدساااتير الوطنيااة المنصااوص  - حاسااما    ااال المؤسسااا  دورا   ؤديتااو  .الحسااابا 

 .ةالقوميزنا  وافي التخطيط واإلشراف على تنفيا الم -عليها 
  

زنرة واالم الرقابرة علرىفي الشررق األوسرط وشرمال أفريقيرا مرن حير   ا  متوسط ألردنايأتي أداء  (:0)جدول 
  .هاوالمشاركة في

 

المؤسسات العليا  قوة القوة التشريعية الدولة
 المشاركة العامة لمراجعة الحسابات

 ضعيف متوسط ضعيف الجزائر
 ضعيف متوسط متوسط مصر
 ضعيف قوي متوسط العراق



 ضعيف ضعيف متوسط األردن

 ضعيف متوسط متوسط لبنان

 ضعيف ضعيف ضعيف المغرب

 ضعيف متوسط ضعيف المملكة العربية السعودية

 ضعيف قوي ضعيف اليمن

 ضعيف ضعيف ضعيف قطر

 ضعيف ضعيف ضعيف تونس

 
 متوسااط :؛ ضاعيف11و 54متوساط النقااط ماا بااين  :؛ متوساط355مان  11متوساط النقاااط أعلاى مان  :يقاو 

 54أقل من  النقاط
 
قيااس  من خااللزنة واالتشريعية توفر الرقابة الفعالة على الم الهيئا ة المفتوحة ما ذاا كان  وازنالم مسحم قي  ي  

مشااروم الموازنااة ذلااى الهيئااة مشاااورا  مااع الساالطة التنفيايااة قباال ذحالااة ال :يلااي فيمااا يتعلااق بمااااألداء مسااتوى 
قااارار موازناااةلالكلياااة للسياساااة ل، والقااادرا علاااى البحاااش والمناقشاااة الرسااامية يةالتشاااريع ، والوقااا  المتااااح لمناقشاااة واق

المصااااروفا  وازنااااة وافقااااة علااااى التحااااوال  فااااي م، والموازنااااةالم شااااروم ، والساااالطة القانونيااااة لتعااااديل موازنااااةالم
ة التكميليااة، وساالطة الموافقااة علااى اسااتخدام أمااوال الطااوار ، موازنااالتااي تاام جمعهااا، وقااوى ال واإلياارادا  الزائاادا

 .الحسابا  مدققتقارير فحص و 
  

تاااوفير تتمتاااع بالقااادرا علاااى المؤسساااا  العلياااا لمراجعاااة الحساااابا    ناااة المفتوحاااة ماااا ذاا كاناااواز الم مساااحم ويقاااي  
 رئاايس المؤسساة العليااا لمراجعااةعاازل سالطة  :باسااتخدام المؤشارا  األربعااة التاليااةوازنااة الرقاباة الفعالااة علاى الم

المادققين الحساابيين مان ، والسلطة القانونية لتادقيق األماوال العاماة، والماوارد المالياة المتاحاة، وتاوفر الحسابا 
 . اوي الخبرا

 
 توصيا 

 
 :شراكة الموازنة الدولية بفن يتخا األردن اإلجراءا  التالية لتحسين الرقابة على الموازنة توصي
  يجاب أن تتشاااور الساالطة التنفياياة مااع أعضاااء الهيئاة التشااريعية كجاازء مان ذجراءاتهااا المتعلقااة بتحديااد

عية إلنفاااق أولويااا  الموازنااة، كمااا يجااب أن تسااعى للحصااول علااى الموافقااة المساابقة ماان الهيئااة التشااري
 ؛(استبيان الموازنة المفتوحةفي  351، و55، و75انظر األسئلة )أموال الطوار  

 



  يجب الحصول من أحد فروم الحكومة ما عدا السلطة التنفياية على الموافقة النهائية قبل عازل رئايس
ازناااة المؤسساااة العلياااا لمراجعاااة الحساااابا  مااان منصااابه، ويجاااب أن تقاااوم الهيئاااة التشاااريعية بتحدياااد مو 

المؤسسا  العليا لمراجعة الحسابا ، كما يجب أن تافتي مساتويا  التمويال متوافقاة ذلاى حاد كبيار ماع 
ويجب أن تقاوم المؤسساة العلياا . الموارد التي تتطلبها تلك المؤسسا  كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها

  الحكومياة المركزياة التاي لمراجعة الحسابا  بتعيين موظفين للقيام بفعمال التادقيق المحاسابي للهيئاا
 (.استبيان الموازنة المفتوحةفي  54، و55، و55انظر األسئلة )تتولى القطام األمني 

 
 فرص مشاركة الجمهور( ج)

الماضاية أن الشافافية فاي عاما  ( 37) الخمسة عشرالمجتمع المدني على مدى  وخبرا  مناصراأئبت  بحوش 
زنة وافي المعامة مشاركة الالفرص  ذلى جانبالشفافية  زيدويمكن أن ت .ةكمو لتحسين الح يةاير كاف احد ااته

علاى ة المفتوحاة وازناالم عمل مساحالك، يبناء على و  .زنة المفتوحةوامن تعظيم النتائف اإليجابية المرتبطة بالم
أن ويمكن  .ةالقومي وازنةالمالمتعلقة ب ا قرار الصنع ا  لجمهور للمشاركة في عمليأمام االفرص المتاحة تقييم 
 ااال الفاارص فااي جميااع بتااوفير  الساالطة التنفيايااة والساالطة التشااريعية والمؤسسااة العليااا لمراجعااة الحسااابا  تقااوم

     .وازنةمراحل الم
 

 لتحسين المشاركة العامة الكثير من الفرص ألردناأمام  (:7)جدول 
 النتيجة المطلوب

 العملية المتبعة قبل االستشارة
 اير متوفر   (334س )عامة مشاركة اللالمطلب الرسمي ل

 اير متوفر (337س )عامة مشاركة الال أاراضتوضيح 
تقاارير مراجعاة الحساابا  لمراجعاة الحساابا  بنشار نتاائف التادقيق المحاسابي بعاد نشار  العلياا مؤسسةقيام ال

 (324س )
 اير متوفر

  عملية االستشارة

لكاااااااااااااااان  متااااااااااااااااوفر  (331س ) وازنةتخطيط الم أئناءاآلليا  التي وضعتها السلطة التنفياية للمشاركة 
 ضعيف

لكااان يمكااان  فرو متااا  (335س )الكلية  يةزنة االقتصادواذطار الم بشفن ةالتشريعي الهيئةجلسا  استمام علنية في 
 تحسينه

 وضعيف متوفر  (325س )الفردية  هيئا الوازنا  م بشفن ةالتشريعي الهيئةجلسا  استمام علنية في 
س ) وازناةالم مناقشاةجلساا  أئنااء الجمهاور التاي يادلي بهاا الفرص المتاحة في الهيئة التشريعية للشهادا  

323) 
 اير متوفر

 اير متوفر (335س ) وازنةتنفيا الم أئناءاآلليا  التي وضعتها السلطة التنفياية للمشاركة 
 اير متوفر (325س )المراجعة  جدول أعمالللمشاركة في  لمراجعة الحسابا  العليا مؤسسةاآلليا  التي وضعتها ال

 العملية المتبعة بعد االستشارة



 اير متوفر (333س ) المواطنيناستخدام المدخال  المقدمة من تجال السلطة التنفياية أفعال ردود 
لكاااااااااااااااان  متااااااااااااااااوفر  (322س )وازنة لما مناقشةلتقارير خاصة بجلسا  ذصدار الهيئا  التشريعية 

 ضعيف 
 فرو اير مت (327س ) مواطنيناستخدام المدخال  المقدمة من ال مراجعة الحسابا  تجالل العليا المؤسسة أفعالردود 

 
ذلااى أن فاارص المشاااركة العامااة فااي  2532ة المفتوحااة لعااام وازنااالم مسااحبناااء  علااى  ااال المؤشاارا ، توصاال 

        .امحدود األردنفي  وازنة الماإلجراءا  المتعلقة ب
 

 التوصيا 
ة بعااد وازنااالماإلجااراءا  المتعلقااة بماان المشاااركة العامااة فااي ردن األ يزياادالدوليااة باافن الموازنااة توصااي شااراكة 
أعاالل واألسائلة  5انظار جادول )المفتوحة التي يظهر فيها أداء الدولة الضعيف وازنة الم مسحمراعاا مؤشرا  

  (.زنة المفتوحةوااستبيان المفي  334-327
 

 ح ااالتصال بالب بياناتو  ثباتوالمنهجية وال المسحوصف ( د)

 

تستخدم ظوا ر يمكن مالحظتهاا بساهولة لتقيايم  حقائق واقعةالمفتوحة أداا بحئية تستند ذلى  د مسح الموازنةيع
والتعليقاا ، بماا  ا االستشاهادوعادا ما يتم دعم االستنتاجا  البحئياة مان خاالل . ما يحدش على أرض الواقع
مساؤول  هعلناأ؛ أو بياان أخارى وئيقاة عاماةأياة أو  ،أو قاانون وازناة،ماا  صالة بالفي الك اإلشاارا ذلاى وئيقاة 

 .مصاادر مطلعاة أخارى ةأو أيا ينحكاوميال ينمساؤولأحد اللوجه مع  حكومي، أو تعليق من خالل مقابلة وجها  
ون بصاالة يمتااوال ، مسااتقلينموازنااة خبااراء دولااة بتعبئتااه عاان طريااق تقااوم كاال  اسااتبيانويااتم ذنشاااء المسااح ماان 

وبعد الك، يقوم خبيران دون اإلعالن عان  ويتهماا وممان ال صالة لهماا بالحكوماة بمراجعاة . الوطنيةللحكومة 
الحكوماا  الوطنياة للتعلياق  ياةالدولالموازناة  راكةوباإلضافة ذلى الك، تدعو ش. استبيان كل دولة بشكل مستقل

وقاد  .لمساحقبل وضع الصيغة النهائياة لنتاائف ابعين االعتبار التعليقا  فخا  ال وت المسح،ى مسودا نتائف عل
، 2532وديسامبر  2533، لتمتد ما بين يولياو ا  شهر  33أكئر من  2532استغرق  عملية البحش بفكملها لعام 

     .خبير 455بمشاركة نحو 
  

ياة للحكوماا  القوم وازناةممارساا  الشافافية للمب المتعلقاةالمفتوحة مصدر ا موئوق ا للبيانا   مسح الموازنةويتيح 
 لمساااحتضااامن المساااتخدمون الحااااليون لنتاااائف ايو  .والعااااملين فاااي مجاااال التنمياااة ووساااائل اإلعاااالم والماااواطنين

 العلياا للمؤسساا  الدولياة لمنظماةوا ،ةموازناصالح الاألفريقية التعاونية إلمبادرا الالشراكة الحكومية المفتوحة، و 

وعاادد ماان وكاااال   ،كمااة علااى مسااتوى العااالمو الحب ه الخاصااةوالبنااك الاادولي فااي مؤشاارات ،الحسااابا  لمراجعااة
ة المفتوحااة لعااام وازنااالم مسااحوقااد عاازز نشاار  .ألطاارافاالمعونااة الئنائيااة والهيئااا  الدوليااة واإلقليميااة متعااددا 



 وازناااةلماشااافافية ب المتعلقاااةبياناااا  عالمياااا  لل ا  مساااتودع بوصاافه المساااح يحتلهااااالمكاناااة الباااارزا التاااي ماان  2532
 .والمشاركة والمساءلة

 
، 22، سويفية، شارم علي نصوح الطا ر، بناية الكمال، رقام "بارتنرز چوردان"ى محمد مصادح، ممئال  لا أجر 
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 .المفتوحة للدولةوازنة ف استبيان المئتعليقاتها على مسودا نتا دنيةر حكومة األالقدم  
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