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يف إطار مساهمة املبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العاملي والدميقراطية - مفتاح يف تعزيز قدرات مؤسسات 

املجتمع املدين يف تحليل املوازنة العامة وتقارير اإلنفاق الفعيل لتمكينهم من أدوات الرقابة واملساءلة عىل سياسات 

يف  الحكومة  وسياسات  توجهات  عىل  للتأثري  ضاغطة  مدنية  جهات  تشكيل  يف  جهودها  وتوحيد  العام،  اإلنفاق 

اإلنفاق العام وتحديد أولوياته مبا يضمن حامية الحقوق املدنية واالجتامعية لجميع الفئات املجتمعية من جهة 

وتعزيز مبادئ الحكم الصالح ومعايري الشفافية من جهة أخرى. وحيث أن املوازنة العامة من أهم الوثائق املالية 

رفد  والنسوية عىل  الشبابية  املدين وخاصة  املجتمع  دور مؤسسات  تعزيز  "مفتاح" عىل  تعمل مؤسسة  للدولة، 

تخصيص  خالل  من  فعلية  مالية  اللتزمات  ترجمتها  باتجاه  والضغط  املواطنني،  باحتياجات  الرسمية  املؤسسات 

املوازنات للقطاعات املختلفة االقتصادية واالجتامعية والبنية التحتية" وذلك ألهمية ما تتضمنه املوازنة العامة من 

معلومات وبيانات مهمة عن خطط  اإلنفاق عىل الربامج املختلفة للدولة.

كام تايت أهمية هذا الدليل االرشادي يف تعزيز النهج التشاريك بني املؤسسات الرسمية واألهلية، وما يعزز لغة الحوار 

واملساءلة بينهام عىل قاعدة الرشاكة يف رسم السياسية املالية انطالقاً من مبدأ العدالة االجتامعية ومناهضة التمييز 

للقيم الدميقراطية يف املساهمة بتحقيق مستقبل أفضل لألجيال القادمة من خالل االستخدام  واإلقصاء، تكريساً 

األمثل للموارد العامة.

وعليه، فقد تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي كإطار معريف ملفاهيم وخطوات إعداد املوازنة العاّمة وأدوات الرقابة 

واملساءلة عليها ومعايري الشفافية الدولية، والذي جاء نتاجاً للمشاورات مع الجهات ذات االختصاص والوروشات 

التوعوية، خاصة املؤسسات النسوية والشبابية ملا لها من أهمية يف متثيل احتياجات ومصالح هذه الفئات تحديداً 

حيث تعترب األكرث تهميشاً يف مجتمعنا الفلسطيني. كام وال بد من اإلشارة إىل أّن هذا الدليل يتضمن عرضاً مبّسطاً 

لإلطار النظري والترشيعي للموازنة العامة وخصائصها وأنواعها واملبادئ األساسية التي تقوم عليها املوازنة العامة، 

باإلضافة إىل شفافية املوازنة واملعايري الدولية ذات الصلة.

وختاماً، تتقدم "مفتاح" بالشكر الجزيل لكل من شارك يف إعداد هذا الدليل، من مؤسسات وجهات استشارية، 

عليها، كام  والرقابة  العامة  املوازنة  إعداد  املدين يف  املجتمع  لتعزيز رشاكة  وعملياً  علمياً  رافداً  يُشّكل  أن  راجني 

ونتوجه بالشكر ملؤسسة أوكسفام عىل دعمها لهذا التدخل الذي يأيت ضمن تدخالت مرشوع "التمويل من أجل 

التنمية".

يـوسـف دجـانــي

عن مجلس اإلدارة
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مقّدمة
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تعترب املوازنة العامة من أهم الوثائق املالية للدولة، حيث توفر بيانات ومعلومات مهمة عن اإلنفاق العام للدولة، 

لكل الجهات ذات الصلة أو االهتامم من مؤسسات رسمية، أو أهلية، أو إعالمية، أو للمواطنني.

املعلومات  ارتباط  االعتبار  بعني  األخذ  مع  الصالح،  الحكم  فعالية  يف  أساسياً  عامالً  العامة  املوازنة  وتعّد شفافية 

املساءلة  أدوات  أهم  من  وهي  وبرامجها،  وسياساتها  وأولوياتها  الحكومة،  عمل  وتقييم  بفهم  باملوازنة  الخاصة 

املجتمعية، حيث توفر بيانات ومعلومات مهّمة عن املوازنات املخصصة للقطاعات املختلفة: الحكم، االقتصادي، 

االجتامعي، البنية التحتية، اإلنفاق العام للدولة، لكل الجهات ذات الصلة.

واملوازنة العامة، هي التعبري املايل لربنامج العمل املعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه، وهناك تعاريف متقاربة 

حسب كل دولة، حيث عرفها القانون الفرنيس بأنها "الصيغة التي تقدر مبوجبها أعباء الدولة ووارداتها، ويؤذن بها 

ويقدرها الربملان يف قانون املوازنة الذي يعرب عن أهداف الحكومة االقتصادية واملالية".  وعرفها القانون األمرييك 

بأنها "صك تقدر فيه نفقات السنة املالية ووارداتها مبوجب القوانني املعمول بها عند التقديم، واقرتاحات الجباية 

فيها".  وعرفها قانون املحاسبة العمومية يف لبنان بأنها "صك ترشيعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن السنة 

املقبلة، وتجاز مبوجبه الجباية واإلنفاق".  أما يف فلسطني، فقد عرفها قانون املوازنة العامة رقم )7( للعام 1998، 

يف مادته رقم )1(، بأنها: "برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة، ويشمل التقديرات 

السنوية إليرادات السلطة الوطنية، واملنح، والقروض، واملتحصالت األخرى لها، والنفقات، واملدفوعات املختلفة.

ومن كل هذه التعاريف نستخلص أن املوازنة العامة هي عبارة عن توقع وإجازة لنفقات الدولة العامة يف فرتة 

زمنية مقبلة "سنة يف املعتاد"، وتعرب عن أهدافها االقتصادية واالجتامعية.

واملوازنة العامة هي انعكاس لدور الدولة يف النشاط االقتصادي، حيث إن تطور دور الدولة بتطور الفكر املايل عىل 

مر العصور، أدى إىل تطور مامثل يف مفهوم املوازنة، ودورها يف النشاط االقتصادي، حيث كانت األمم والحضارات 

القدمية تقوم بجباية األموال وتنفقها دون أي أسس أو قواعد يف ذلك، كام إّن مالية الدولة مل تكن منفصلة عن مالية 

امللك أو الحاكم، حيث يقوم هذا األخري باإلنفاق عىل الدولة كام ينفق عىل أرسته، وبدأت عملية ضبط اإليرادات، 

ومن ثم النفقات، يف بريطانيا، حيث ظهرت فكرة إعداد ميزانية اإليرادات ونفقات الدولة يف العام 1628، عندما 

أصبح من الرضوري اعتامد اإليرادات واملرصوفات من ممثيل الشعب، واإلذن للملك يف جباية الرضائب من الشعب 

لتمويل النفقات العامة، وبالتايل فإن فكرة املوازنة مل تأِت مرة واحدة، وإمنا تّم ذلك عىل مراحل متتالية.

وتبعاً لكل ما تقدم، فإن املوازنة العامة تكتسب أهمية كبرية؛ نظراً ألنها الرتجمة املالية ألهداف الحكومة وسياساتها 

الرسمية  واملؤسسات  املواطن  متّكن  التي  األداة  هي  العامة  املوازنة  وشفافية  والقطاعية،  االسرتاتيجية  وخططها 

واألهلية والبحثية من مراقبة املوازنة العامة، واملساءلة املجتمعية عليها.
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الفصل األول

اإلطار النظري للموازنة العامة
)التاريخي، الترشيعي، االقتصادي، االجتامعي، السيايس، املفاهيمي(
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السياق التاريخي للموازنة العامة يف فلسطني

تسعى الدول إىل تحقيق االستدامة املالية عىل أعىل مستوى، من خالل الحفاظ عىل أوجه الرصف وتوجيهها وإدارتها 

بالشكل األمثل، كذلك توسيع دائرة إيراداتها، وذلك من أجل االرتقاء مالياً وتحقيق التنمية، لذا تسعى الدول إىل 

تنظيم إدارة املال العام وبلورة وسائل الحكم الرشيد من خالل صك الترشيعات الالزمة والرضورية والناظمة ألوجه 

اإلنفاق وتوسيع دائرة اإليرادات، وعادة ما تكون هذه الترشيعات يف دساتري الدول وقوانينها األساسية، ملا لها من 

أهمية مطلقة يف استمرارية الدول والعيش الكريم ألفراد املجتمع، وتحقيق التنمية.

وملا تتمتع به فلسطني من وضع خاص من خالل تعدد الحقب التاريخية التي هيمنت وسيطرت يف سلطات مختلفة 

وتبعيتها  إدارياً،  الغربية وقطاع غزة  الضفة  اإلرسائييل، وتقسيم  الربيطاين، واالحتالل  االنتداب  عىل فلسطني من 

بناء  لكل من األردن ومرص عىل التوايل، ومن ثم استالم السلطة الوطنية الفلسطينية زمام األمور إدارياً وقانونياً 

عىل اتفاقية إعالن املبادئ "أوسلو" يف نهاية العام 1993، كل ذلك ألقى بظالله عىل األحكام القانونية والترشيعات 

الخاصة باملوازنة العامة، وشؤون تنظيمها، حيث تعددت الترشيعات والقوانني واألوامر العسكرية الخاصة بقضايا 

املوازنة العامة لغاية إقرار السلطة الوطنية الفلسطينية قانوناً خاصاً باملوازنة وتنظيم الشؤون املالية، وهو قانون 

رقم )7( للعام 1998.

بروتوكول باريس االقتصادي

يعترب برتوكول باريس االقتصادي املوقّع بني السلطة الوطنية الفلسطينية وإرسائيل يف العام 1994، من إفرازات 

اتفاق إعالن املبادئ )أوسلو(، وهو اتفاق يحكم العالقة االقتصادية بني الجانبني، ومن أبرز ما احتواه بروتوكول 

باريس أنه أبقى عىل االتحاد الجمريك ما بني االقتصاد اإلرسائييل واالقتصاد الفلسطيني، وغياب الحدود االقتصادية 

بني الجانبني، ونقل العالقات االقتصادية التي كانت قامئة قبل اتفاق أوسلو بحكم األمر الواقع إىل حالة تعاقدية 

متفق عليها بني الطرفني.  ويقصد باالتحاد الجمريك حرية الحركة للتجارة ما بني األرايض الفلسطينية واإلرسائيلية، 

االستثناءات والقيود.  يعمل  الطرفني بسياسة تجارية واحدة تجاه األطراف مع وجود بعض  دون قيود، والتزام 

بروتوكول باريس االقتصادي عىل تنظيم العالقات التجارية واملالية والنقدية بني الجانبني، حيث احتوى االتفاق عىل 

آلية التقاّص وجباية الرضائب والجامرك بني إرسائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، كام تضمن أحكاماً تنظم عمل 

العامل الفلسطينيني داخل إرسائيل، وله األثر البالغ يف إيرادات املوازنة العامة يف فلسطني.
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اإلطار الترشيعي والقانوين للموازنة العامة يف فلسطني

أوالً. القانون األسايس املعدل للعام 2003

لقد صدر القانون األسايس يف العام 2000، وتم إصدار النسخة املعدلة يف العام 2003، وتضمن القانون األسايس 

نصوصاً عدة تتعلق مبوضوع املوازنة العامة، ومن أهمها:

املادة رقم )60( من القانون األسايس، التي نصت عىل "ينظم القانون األحكام الخاصة بإعداد املوازنة العامة، 	 

الهيئات  وميزانيات  والتطويرية،  امللحقة  املوازنات  وكذلك  فيها،  املرصودة  األموال  يف  والترصف  وإقرارها، 

واملؤسسات العامة، وكل مرشوع تساهم فيه السلطة مبا ال يقل عن خمسني باملائة من رأسامله".

املادة رقم )61( التي نصت عىل مع مراعاة ما ورد يف املادة )90( من هذا القانون األسايس:	 

السنة . 1 بدء  من  األقل  قبل شهرين عىل  الترشيعي  املجلس  املوازنة عىل  الحكومة عرض مرشوع  عىل 

املالية.

يعقد املجلس الترشيعي جلسة خاصة ملناقشة مرشوع قانون املوازنة السنوية فيقره بالتعديالت قبل . 2

بدء السنة املالية الجديدة، أو يعيده إىل الحكومة يف مدة أقصاها شهر من تاريخ تقدميه إليه مصحوباً 

مبالحظات املجلس الستكامل املقتضيات املطلوبة، وإعادته إىل املجلس الترشيعي إلقراره.

يتم التصويت عىل املوازنة باباً باباً.. 3

 ال يجوز إجراء املناقلة بني أبواب امليزانية إال باالتفاق بني املجلس الترشيعي والسلطة التنفيذية.. 4

املجلس 	  عىل  الوطنية  السلطة  مليزانية  الختامي  الحساب  عرض  "يجب  عىل  نصت  التي   ،)62( رقم  املادة 

الترشيعي يف مدة ال تزيد عىل سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة املالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً".

نصت املادة رقم )90( عىل "تحدد بداية السنة املالية ونهايتها وتنظم املوازنة العامة بقانون، وإذا مل يتيرس 	 

إقرار املوازنة العامة قبل ابتداء السنة املالية الجديدة، يستمر اإلنفاق باعتامدات شهرية بنسبة 12/1 )واحد 

من اثني عرش( لكل شهر من موازنة السنة املالية.

املادة رقم )91( التي نصت عىل:	 

يؤدَّى إىل الخزينة العامة جميع ما يقبض من اإليرادات مبا فيها الرضائب والرسوم والقروض واملنح، . 1

الفلسطينية من إدارة أمالكها أو نشاطها، وال  التي تعود عىل السلطة الوطنية  وكل األرباح والعوائد 

يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزينة العامة أو اإلنفاق منها أليٍّ غرض، مهام كان نوعه، إال وفق 

ما يقرره القانون.

ملواجهة . 2 اسرتاتيجي  مايل  احتياطي  تكوين  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  يجوز  القانون،  ألحكام  وفقاً 

املتغريات وحاالت الطوارئ.
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ثانياً. قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم )7( لسنة 1998

صدر قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم )7( للعام 1998 يف قطاع غزة بتاريخ 1998/8/3، وقد جاء 

هذا القانون الغياً ملا سبقه، وبخاصة القانون األردين رقم )39( لسنة 1962.  وقد احتوى هذا الترشيع عىل 70 

مادة وفصول عدة، ويهدف إىل تنظيم إعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة املوازنة العامة يف مختلف مراحلها، وكذلك 

تنظيم الشؤون املالية للسلطة الوطنية.  وكان صدور هذا القانون نقطة انطالق نحو تنظيم إعداد املوازنة العامة 

يف فلسطني وفق أسس مرجعية حددها القـانون.

ثالثاً. القوانني ذات الصلة باملوازنة العامة

العامة، منها املادة رقم  القانون مواد عدة مرتبطة باملوازنة  حيث تضمن  الرقابة املالية واإلدارية:  قانون ديوان 

)32( حول "تقرير بشأن وضع املوازنة العامة"، التي تنص عىل: "تقدم وزارة املالية إىل الديوان تقريراً نهاية كل ربع 

سنة مفصالً ومحلالً لوضع املوازنة العامة، ويتضمن التقرير التطورات املالية واتجاهات حركة اإليرادات والنفقات 

مقارنة مع التوقعات، وكذلك تفسري االنحرافات املهمة، وتحليل تدفق النقد، وتأثري هذه التطورات عىل الوضع 

املايل العام للسلطة الوطنية.  ويستعرض اقرتاحات اإلجراءات التصحيحية املناسبة الستعادة التوازن املايل".

كام نصت املادة رقم )33( حول "الحسابات املوحدة التمهيدية" عىل: "تُعد وزارة املالية حسابات موحدة متهيدية 

للمعامالت العامة، وتقدمها إىل الديوان يف غضون ستة أشهر من إقفال السنة املالية.  وتبني الحسابات، ضمن أشياء 

أخرى، أرصدة االفتتاح واإلقفال للصندوق املوحد والصناديق الخاصة، وتفاصيل العمليات املالية التي متت ملواجهة 

العجز املايل "إن وجد"، وصايف الدين العام املحيل واألجنبي، وتذكر الحسابات، أيضاً، القروض املعطاة خالل السنة 

وااللتزامات املرتبطة بها والناتجة عنها".

أما املادة رقم )34( حول "مسودة الحساب الختامي"، فقد نصت عىل: "عىل أساس الحسابات التمهيدية املعدة 

مبوجب املادة )33(، تعد وزارة املالية مسودة الحساب الختامي وتقدمها إىل الديوان خالل سنة من نهاية السنة 

املالية لدراستها ورفع مالحظاته بشأنها إىل املجلس الترشيعي".

املالية يف الرصف"، ونصت عىل: "عىل املدققني  املادة رقم )35( موضوع "اإلبالغ عن املخالفات  تناولت  يف حني 

املاليني يف املراكز املالية كافة، إبالغ الديوان بجميع الحاالت التي يتضمن الرصف فيها مخالفة مالية، وذلك خالل 

مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وقوعها".
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قانون الديّن العام: حيث يرتبط قانون الديّن العام بقضايا املوازنة العامة، وقانون املوازنة العامة، حيث نصت 

املادة رقم )12( حول "االقرتاض الحكومي" عىل: "يقترص االقرتاض الحكومي عىل أي من األغراض اآلتية:

متويل عجز املوازنة العامة.. 1

دعم ميزان املدفوعات.. 2

متويل املشاريع املدرجة يف قانون املوازنة العامة، أو أي قانون آخر ملواجهة الحاالت الطارئة.. 3

إعادة هيكلية الدين العام.. 4

كام نصت املادة رقم )22( حول "جواز االقرتاض من البنوك املحلية" عىل: "يجوز للحكومة االقرتاض من البنوك 

املحلية أو أي مؤسسات مالية أخرى بالقدر الذي يحدده قانون املوازنة العامة السنوي".

رابعاً. النظام املايل املعتمد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

اعتمدت السلطة الوطنية الفلسطينية نظاماً مالياً، وقد ارتبط بشكل مبارش مبوضوع املوازنة العامة، واعتمد النظام 

عىل القانون رقم )7( لسنة 1998 بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية يف تفاصيله، وتم إصداره يف العام 

.2005

مالحظة:

العامة  املوازنة  تنظيم  بشأن  للعام 1998   )7( رقم  قانون  العامة هو  للموازنة  الناظم  القانوين  اإلطار 

والشؤون املالية.  وتبعاً ألهمية املوازنة العامة وتجدد بياناتها، يتم سنوياً اعتامد املوازنة العامة املخصصة 

لذلك العام بقانون، يتضمن تقديراً لإليرادات والنفقات يف ذلك العام، وتقدير املساعدات الخارجية، 

والنفقات التطويرية، ومحددات االقرتاض املرصيف، وجداول النفقات والتشكيالت الوظيفية، ... وغريها.

دور املجلس الترشيعي الفلسطيني

أناط القانون األسايس الفلسطيني إقرار املوازنة العامة، والرقابة عليها باملجلس الترشيعي الفلسطيني، حيث نصت 

العامة  املوازنة  بإعداد  الخاصة  األحكام  القانون  "ينظم  عىل:  الفلسطيني  األسايس  القانون  من   )60( رقم  املادة 

وإقرارها والترصف يف األموال املرصودة فيها، وكذلك املوازنات امللحقة والتطويرية، وميزانيات الهيئات واملؤسسات 

العامة، وكل مرشوع تساهم فيه السلطة مبا ال يقل عن خمسني باملائة من رأسامله".  كام نصت املادة رقم )61( 

عىل عرض مرشوع املوازنة عىل املجلس ومناقشته، "مع مراعاة ما ورد يف املادة )90( من هذا القانون األسايس:
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عىل الحكومة عرض مرشوع املوازنة عىل املجـلس الترشيعي قبل شهرين عىل األقل من بدء السنة املالية.. 1

يعقد املجلس الترشيعي جلسة خاصة ملناقشة مرشوع قانون املوازنة السنوية فيقره بالتعديالت قبل بدء . 2

السنة املالية الجديدة، أو يعيده إىل الحكومة يف مدة أقصاها شهر من تاريخ تقدميه إليه مصحوباً مبالحظات 

املجلس الستكامل املقتضيات املطلوبة وإعادته إىل املجلس الترشيعي إلقراره.

يتم التصويت عىل املوازنة باباً باباً.. 3

ال يجوز إجراء املناقلة بني أبواب املوازنة إال باالتفاق بني املجلس الترشيعي والسلطة التنفيذية".. 4

كام نصت املادة رقم )62( عىل عرض الحساب الختامي للميزانية عىل املجلس: "يجب عرض الحساب الختامي 

مليزانية السلطة الوطنية عىل املجلس الترشيعي يف مدة ال تزيد عىل سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة املالية، 

ويتم التصويت عليه باباً باباً".

كذلك تضمن قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رفع التقرير املدقق للحساب الختامي للموازنة العامة للمجلس 

الحسابات  أساس  "عىل  عىل:  الختامي"  الحساب  "مسودة  بخصوص   )34( رقم  املادة  نصت  حيث  الترشيعي، 

التمهيدية املعدة مبوجب املادة )33(، تعد وزارة املالية مسودة الحساب الختامي وتقدمها إىل الديوان خالل سنة 

من نهاية السنة املالية لدراستها، ورفع مالحظاته بشأنها إىل املجلس الترشيعي".

اإلطار االقتصادي واالجتامعي للموازنة العامة

تطّور مفهوم ومحتوى املوازنة العامة للدولة عرب الزمن، فلم تعد املوازنة مجرد ترشيع إلضفاء الرشعية عىل النفقات 

واإليرادات يف بنودها التقليدية التي كانت مرتبطة بالدور التقليدي للحكومة، بل أصبحت خطة سنوية تعكس 

الخطط أو االسرتاتيجيات املتوسطة والبعيدة األمد، التي تستهدف تحقيق أهداف اقتصادية واجتامعية وتنموية، ما 

غرّي من شكل املوازنة العامة ومحتواها مبا يحقق توفري الفهم ألهدافها وبرامجها، وتوفري عرض واضح يتيح إمكانية 

املتابعة والتقويم واملحاسبة واملساءلة، وميّكن من الربط بني نفقات املوازنة العامة ومدى مساهمة تلك النفقات 

يف تحقيق التقدم والنمو باتجاه األهداف املنشودة والواردة يف تلك الخطط واالسرتاتيجيات الوطنية يف أبعادها 

االقتصادية الكلية والقطاعية واملكانية، ومدى التقدم يف واقع الخدمات العامة والبنى االرتكازية، وما هو الحصاد 

التنموي املمكن تحققه من تنفيذ الربامج واملشاريع.  وميكن اختصار العوامل التي أدت إىل تطور مفهوم املوازنة 

العامة للدولة، وبالتايل طريقة عرضها بالعوامل اآلتية:

االقتصادي-السيايس، وبدور 	  الدولة يف نظامها  بفلسفة  يرتبطان  للدولة ومحتواها  العامة  املوازنة  إّن شكل 

الحكومة –تبعاً لذلك- يف الحياة االقتصادية واالجتامعية، وهذا الدور تطور عرب الزمن بتغيري فلسفة الحكم 

االقتصادية  للتنمية  واملنظم(  )املوّجه  موقع  يف  الحكومة  تكون  أن  إىل  ارتقائه  يف  وصل  الذي  وأنظمته، 

واالجتامعية، بعد أن كان دورها يف بدايات نشوء الحكومات الحديثة دور )الحارس(.  هذا االرتقاء بالدور 
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واملهامت وضع الحكومات يف موضع العقل االسرتاتيجي الذي يحمل الرؤيا واألهداف، ثم التوجيه بتحويلها 

إىل مشاريع وبرامج وفق مناذج وخيارات متعددة )تبتعد عن الدور املبارش للحكومة يف التنفيذ(، تخلق فرصاً 

وبيئة مناسبة للنهوض بالقطاعات االقتصادية وتحقيق الرفاه االجتامعي والتنمية من خالل االستخدام األمثل 

للموارد، بكفاءة واقتصادية وفعالية، وتخفيض معدالت البطالة، ورفع إنتاجية العمل االجتامعي، وتحقيق 

االستقرار األمني واالقتصادي واالجتامعي واملايل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص يف الناتج املحيل اإلجاميل.

لقد أصبحت املوازنة العامة يف املالية الحديثة أهم وثيقة اقتصادية متلكها الدولة؛ لكونها توفر معلومات تتعلق بأثر 

السياسات الحكومية يف استخدام املوارد عىل مستوى التوظيف والنمو االقتصادي وتوزيع املوارد داخل االقتصاد، 

نحو  وتوجيهها  االقتصادية  الحياة  يف  للتدخل  وأداة  االقتصادي،  االستقرار  لتحقيق  العامة  املوازنة  تستخدم  كام 

تحقيق أهداف التوازن االقتصادي.

كام تستخدم املوازنة العامة كأداة لتحقيق أهداف اجتامعية يف الدولة، فهي تعمل عىل تحقيق التوازن االجتامعي، 

التعليم،  )الصحة،  مثل  للمواطنني؛  األساسية  الخدمات  تقديم  خالل  من  األفراد،  دخول  بني  التفاوت  من  والحد 

القضايا االجتامعية(، مع ضامن وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئات األكرث تهميشاً وفقراً، مثل خدمات 

الضامن االجتامعي، واملساعدات النقدية ... وغريها.

كام إن جباية الرضائب من األفراد والرشكات، وبخاصة رضيبة الدخل، تعترب أداة إلعادة توزيع الرثوة، مبا يضمن 

تحقيق العدالة االجتامعية، حيث تعترب الرضائب من أهم إيرادات املوازنة العامة، التي تعمل بدورها عىل توزيع 

إيراداتها عىل النفقات املختلفة، ومبا يضمن توفري الخدمات األساسية للمواطنني، ودعم الفئات األكرث فقراً وتهميشاً.

جذرية  تعديالت  الدول،  مختلف  عىل  طرأت  التي  واالجتامعية  االقتصادية  والتطورات  التغريات  أحدثت  وقد 

وعميقة يف فكرة املوازنة، والدور الذي تقوم به يف مالية الدولة.  ويف ما يتعلق بهذا الدور، فإننا نجد مفهومني:

االقتصادي  التطور  التقليدية يف مرحلة من  النظرية  كانت  )اإليرادات والنفقات(:  التقليدية  النظرية  األول فكر 

واالجتامعي للدول املختلفة تتميز بعدم تدخل الدولة يف الحياة االقتصادية واالجتامعية، إال يف حدود ضئيلة، وذلك 

تأثراً مبذهب الحرية الفردية الذي ازدهر يف ظله نظام االقتصاد الحر.  لهذا، فقد غلب عىل فكر هذه النظرية نوع 

من الحيادية االقتصادية، حيث ميثل هذا الحياد يف مجموعة من اآلراء التي كانت ترى أن أفضل املوازنات هو أقلها 

نفقات وأن توازن جانبي اإليرادات واملرصوفات يعترب أمراً حيوياً يف املوازنة السنوية.

أما الثاين، فانترش مع الواقع املتطور؛ وهو املفهوم الحديث الذي تأخذ به املالية العامة الحديثة، حيث اتّسع دور 

الدولة، وازدادت درجات تدخلها يف مختلف أوجه الحياة االقتصادية واالجتامعية، فلم يعد هناك مجال للحديث 

عن حياد املوازنة، بل أصبحت املوازنة أداة من أدوات السياسة املالية تلجا إليها الدولة لتحقيق أهداف السياسة 
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االقتصادية، وهكذا فلم يعد املهم الحفاظ عىل توازن جانبي اإليرادات واملرصوفات يف املوازنة السنوية، بل أصبح 

ما يستأثر باالهتامم هو التوازن العام االقتصادي واالجتامعي لالقتصاد القومي ككل، وليس التوازن املايل والحسايب 

للموازنة.

اإلطار السيايس للموازنة العامة

التنفيذية  السلطة  إلزام  النيابية والدميقراطية، ألن  الدول ذات األنظمة  العامة أهمية سياسية كبرية يف  للموازنة 

بالتقدم كل عام إىل املجالس النيابية "املجلس الترشيعي يف الحالة الفلسطينية" ليك يجيز لها نواب الشعب رصف 

النفقات وتحصيل اإليرادات، يعني إخضاعها للرقابة الدامئة لهذه املجالس، حيث تظهر رقابتها عن طريق تعديل 

االعتامدات التي تطلبها، أو رفضها مرشوع املوازنة الذي يقدم إليها.

وبالتايل، فإن املوازنة العامة عنرص حاكم يف نجاح األحزاب السياسية يف إدارة السلطة التنفيذية يف الدولة، وهي 

إحدى أدوات الرقابة الرئيسية لألحزاب السياسية املختلفة عىل أداء السلطة التنفيذية مبعزل إن كانت مشّكلة من 

حزب سيايس واحد، أو من أحزاب عدة، وميكن ألحزاب سياسية كربى أن تفشل يف إدارتها الحكومية حال فشل إدارة 

املوازنة العامة، أو عدم إقرارها من السلطة الترشيعية.

اإلطار املفاهيمي للموازنة العامة

من أجل فهم شمويل للموازنة العامة، ال بد من فهم دقيق لكافة املفاهيم واملصطلحات املرتبطة بها، حيث تم 

اعتامد تعريف املصطلحات تبعاً للمعتد به يف وزارة املالية والتخطيط، ويف دليل إعداد املوازنة العامة يف فلسطني.

وتدخل 	  االعتبارية،  بالشخصية  تتمتع  فلسطني  يف  عامة  مؤسسة  أو  هيئة  أو  سلطة  أي  العامة:  املؤسسة 

موازنتها ضمن املوازنة العامة لدولة فلسطني.

القانون: قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم )7( لسنة 1998، وتعديالته املقرّة بقرار بقانون 	 

لسنة 2008.

التقديرات 	  الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة، وتشمل  السلطة  لنفقات  برنامج مفّصل  العامة:  املوازنة 

السنوية إليرادات السلطة الوطنية، واملنح، والقروض، واملتحصالت األخرى، والنفقات، واملدفوعات املختلفة.

التقويم 	  النهائية خالل  واملواعيد  الزمني  للجدول  تعليامت مكتوبة،  والثاين:  األول  الجزأين   - املوازنة  بالغ 

متوسطة  الوزارة  موازنة  وثائق  إلعداد  للوزارات/للمؤسسات  والتخطيط  املالية  وزارة  عن  صادرة  السنوي، 

األمد، ووثائق املوازنة السنوية.

اإليرادات: تشمل اإليرادات الرضيبية واإليرادات غري الرضيبية واملنح، وأي إيرادات أخرى تحصل عليها دولة 	 

فلسطني.
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السلع والخدمات، وأي 	  املحلية عىل  الدخل واألرباح والرضائب  الرضائب عىل  الرضيبية: تشمل  اإليرادات 

رضائب أخرى قد تفرض من وقت إىل آخر.

فيها؛ سواء 	  املساهمة  أو  الوطنية،  للسلطة  اململوكة  الرشكات  من  األرباح  تشمل  الرضيبية:  اإليرادات غري 

والغرامات  اإلدارية  الرسوم  وكذلك  والتأمني،  واملهن  الرتاخيص  ورسوم  مبارشة،  غري  أو  مبارشة  بطريقة 

واملصادرات واإليرادات غري الرضيبية األخرى.

املقاصة: هي مجموع اإليرادات التي تقوم إرسائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتم 	 

وأي  والرشاء،  املضافة،  القيمة  الدخل، ورضيبة  تشمل رضيبة  وهي  الشيكل،  بعملة  فلسطني  إىل  تحويلها 

رضائب ورسوم ترتتب عىل التبادل التجاري بني إرسائيل والضفة والقطاع، تبعاً لربوتوكول باريس االقتصادي.

النفقات: تشمل النفقات الجارية والنفقات الرأساملية والتطويرية.	 

للوزارات 	  والتحويلية  التشغيلية  والنفقات  والعالوات  واألجور  الرواتب  تشمل  الجارية:  النفقات 

واملؤسسات العامة واألجهزة التنفيذية األخرى لدولة فلسطني.

النفقات التشغيلية "السلع والخدمات": هي النفقات الالزمة لتشغيل املؤسسة العامة )كأجور املباين، 	 

الكهرباء، املياه، املحروقات ... الخ(، وهي جزء من النفقات الجارية.

النفقات التحويلية: وهي النفقات التي ترصد يف موازنة املؤسسة العامة، ويستفيد منها طرف ثالث، 	 

الشهداء  أرس  ومخصصات  الفقرية،  لألرس  االجتامعية  التنمية  وزارة  عرب  تقدم  التي  املساعدات  كتلك 

والجرحى، ومخصصات األرسى.

النفقات الرأساملية: وتشمل امتالك األصول الرأساملية )كاملباين، واألرايض، واملعدات، واملركبات ... الخ( 	 

والتحويالت الرأساملية للمشاريع، والنفقات التطويرية األخرى.

العمر 	  حيث  من  الجارية  النفقات  عن  تختلف  طبيعة  لها  التي  النفقات  هي  التطويرية:  النفقات 

االفرتايض والعائد من النفقة.

املساهامت االجتامعية: هي التي متثل مساهمة الحكومة يف الهيئة العامة للتأمني واملعاشات )للمتقاعدين(.	 

صايف اإلقراض: ما يخصمه الجانب اإلرسائييل من إيرادات املقاصة لتغطية فواتري الكهرباء واملياه والرصف 	 

الصحي املرتاكمة عىل وحدات الحكم املحيل.

عجز املوازنة الجاري: هو صايف اإليرادات مطروحاً من إجاميل النفقات وصايف اإلقراض.	 

عجز املوازنة اإلجاميل: صايف اإليرادات مطروحاً منه إجاميل النفقات وصايف اإلقراض والنفقات التطويرية.	 

الدين العام: الرصيد غري املسدد اللتزامات الحكومة املبارشة وغري املبارشة، وينقسم إىل دين داخيل وهو 	 

االلتزامات املرتتبة عىل الدولة لألفراد والرشكات واملؤسسات املحلية، ودين خارجي وهو االلتزامات املرتتبة 

عىل الدولة لألفراد والرشكات واملؤسسات والحكومات األجنبية.

الناتج املحيل اإلجاميل )GDP(: هو مؤرش اقتصادي يقيس القيمة النقدية إلجاميل السلع والخدمات التي 	 

أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية ما )بلد مثالً( خالل مدة زمنية محددة )سنة(.

السنة املالية: تبدأ من أول كانون الثاين )يناير( وتنتهي يف الحادي والثالثني من شهر كانون األول )ديسمرب( 	 

من كل سنة ميالدية.
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البطالة: تُعرّف منظمة العمل الدولية البطالة بأنها حالة الفرد القادر، والراغب، والباحث عن العمل دون 	 

جدوى العثور عىل الفرصة املُناسبة، وال األجر املطلوب.

عدم 	  نتيجة  التضّخم  وينشأ  ما،  دولة  يف  لألسعار  العام  املستوى  يف  وامللموس  املستمر  االرتفاع  التضخم: 

التوازن بني معدالت اإلنتاج واالستهالك واالدخار واالستثامر، كام يحدث نتيجة لضعف الطاقات اإلنتاجية يف 

االقتصاد القومّي، ويرتتب عىل هذه االختالالت ارتفاع متواصل يف األسعار، فيؤدي إىل ارتفاع األجور وأمثان 

العوامل اإلنتاجية، وسائر تكاليف اإلنتاج، يليه ارتفاع متواصل يف األسعار تصل فيه العملة النقدية إىل قيمة 

ال تستطيع معها مواجهة موجة الغالء يف األسعار والتكاليف.

عجز امليزان التجاري: يكون العجز يف امليزان التجاري عندما يكون حجم الصادرات يف دولة معينة أقل من 	 

حجم االسترياد، أو ال يغطي حجم املستوردات لهذه الدولة، وهو ما يحدث عنه عجز يف امليزان التجاري 

للدولة.

النمو االقتصادي: هو تحقيق زيادة يف الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عرب الزمن، ويقاس معدل النمو 	 

االقتصادي عادة مبعدل النمو يف الناتج أو الدخل القومي الحقيقي.

خصائص املوازنة العامة:

املوازنة برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه.	 

املوازنة بياٌن عام أنجزته الدولة من أعامل وليست أرقاماً مستخرجة من دفاتر وحسابات الحكومة، ولكنها 	 

برنامج عمل تلتزم الحكومة تنفيذه، ولهذا فهي تبنى عىل دراسات وتلتزم بحدود القدرة عىل التنفيذ، إال أنها، 

عىل الرغم من كل ذلك، تعبري عن برنامج عمل يتعلق باملستقبل.

املوازنة برنامج لتحقيق أهداف املجتمع.	 

املوازنة تعّد ملدة واضحة، لسنة مقبلة، وبالتايل معرفة النفقات التي ستبذل، والواردات التي تدخل خالل 	 

املدة املذكورة.

ولكن 	  وتنفذها،  املوازنة  تحرض  فالحكومة  الدولة؛  هيئات  بني  الصالحيات  تقسيم  عن  ينجم  املوازنة  إقرار 

الربملان هو الذي يصوت عليها، أي يعطي الحكومة اإلجازة برصف النفقات وجباية الواردات.

املوازنة محددة املدة؛ فهي توضع ملدة من الزمن اصطلح معظم الدول عىل جعلها سنة.	 

البلدان 	  من  كثري  يف  وأدخلت  عميقة،  بصورة  املفهوم  هذا  الحديثة غريت  التطورات  فإن  هذا،  جانب  إىل 

تعديالت أساسية عىل عنارص املوازنة.

املبادئ األساسية للموازنة العامة:

مبدأ السنوية: ظهر هذا املبدأ نتيجة لشيوع مبدأ رضورة املوافقة عىل فرض الرضائب بصورة دورية لتغطية 	 

النفقات العامة، أي توقع وإجازة نفقات الدولة وإيراداتها بصفة دورية كل اثني عرش شهر، إذ جرت العادة 
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تقرر  أن  امليزانية يجب  أّن  يعني  وإيراداتها، وهذا  الدولة  نفقات  لتقدير  املدة منوذجية  اعتبار هذه  عىل 

باعتامد سنوي من السلطة الترشيعية.

مبدأ وحدة املوازنة: يقتيض االلتزام بهذا املبدأ أن تدرج الحكومة كل اإليرادات والنفقات يف وثيقة واحدة، 	 

أي تكون للدولة موازنة واحدة.

مبدأ الشمولية: يهدف هذا املبدأ إىل تسجيل كل اإليرادات العامة والنفقات العامة يف وثيقة املوازنة دون 	 

إجراء أي مقاصة بينها، معنى ذلك أن يتم تسجيل كل تقدير بنفقة، وكل تقدير بإيراد، دون إجراء أي مقاصة 

بني نفقات وإيرادات أحد املرافق إلظهار صايف القيمة.

مبدأ توازن املوازنة: توازن املوازنة له مفهومان، مفهوم تقليدي، واآلخر حديث، وذلك عىل النحو التايل:	 

املفهوم التقليدي لتوازن املوازنة: يعني تساوي جملة نفقات الدولة مع إيراداتها دون زيادة أو نقصان، . 1

وهذا املفهوم كان يطبق عىل موازنة الدولة باملبادئ ذاتها التي تطبق عىل موازنة األفراد واملرشوعات 

الخاصة، وذلك خشية حدوث عجز كان يعترب يف املفهوم التقليدي مبثابة خطر رئييس.

العجز يف . 2 العامة، فلم تعد تنظر إىل  املالية  الحديثة يف  النظرية  أما  املوازنة:  لتوازن  الحديث  املفهوم 

التوازن  املالية واالقتصادية، وإمنا تم استبدال فكرة  التطورات  امليزانية عىل أنه خطر، وذلك يف ضوء 

املحاسبي بفكرة أوسع هي فكرة التوازن االقتصادي العام، حتى ولو حدث عجز مؤقت يف املوازنة، هذا 

االستبدال هو ما يطلق عليه بنظرية العجز املنظم.

أنواع املوازنات العامة:

أوالً. موازنة البنود

مفهوم موازنة البنود )التقليدية(: لقد بدأ تطبيق موازنة البنود يف العام 1921 يف الواليات املتحدة األمريكية لتكون 

النفقات  بني  للتمييز  اقتصادي  وبتصنيف  برامج ووظائف،  وبتصنيف وظيفي عىل شكل  تنفيذية شاملة  موازنة 

لنوعيتها وليس وفقاً للغرض منها.  مبعنى أن يتم حرص  الجارية والرأساملية.  مبوجبها، يتم تصنيف النفقة تبعاً 

الحكومية  اإلدارة  عن  النظر  وفرعية برصف  رئيسية  متجانسة  مجموعات  يف  الواحدة  الطبيعة  ذات  املرصوفات 

التي تقدمها.  ثم بعد ذلك يتم تقسيم النفقات إىل فئات رئيسية تسمى )أبواب(، حيث يتم تقسيم هذه األبواب 

الرئيسية إىل بنود فرعية.

ثانياً. مـوازنة الربامج )الربمجة والتخطيط(:

يف العام 1954، قدم ديفيد نوفيك رشحاً تفصيلياً بنيَّ فيه كيفية تطبيق موازنة الربامج يف وزارة الدفاع األمريكية 

ورشح مضمونها، وكان ذلك يف تقريره املسمى االقتصاد والفعالية يف الحكومة بواسطة اإلجراءات الجديدة للموازنة.  

يف العام 1955، قامت لجنة هوفر الثانية بدراسة اقرتاح ديفيد، وكذلك بدراسة التقدم الذي تحقق يف مجال تطبيق 
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موازنة األداء يف أجهزة الحكومة الفيدرالية األمريكية، ما أّدى إىل ظهور مفهوم موازنة الربامج واألداء الذي جذب 

اهتامم الكثري من الدول، وكذلك اهتامم هيئة األمم التي أصدرت كتيباً بعنوان موازنة الربامج سنة 1965.

مميزات موازنة البنود:

وجود مناذج وتعليامت واضحة تساعد عىل تجميع البيانات.	 

سهولة اإلعداد عند تقدير االحتياجات لكل جهة حكومية.	 

سهولة إحكام الرقابة عند الرصف من األموال العامة.	 

سهولة إجراء الدراسات واملقارنات بني إيرادات ونفقات السنة السابقة.	 

عيوب موازنة البنود:

عدم وضوح األهداف التي ترصد لها االعتامدات.	 

عدم ارتباطها بشكل دائم بالخطط التنموية للدولة.	 

عدم القدرة عىل قياس األداء الفعيل لألجهزة الحكومية.	 

قلة املرونة عند التنفيذ، ألن االعتامدات مرصودة لبنود محددة فقط.	 

مميزات موازنة الربامج:

التخطيط: تهتم موازنة الربامج واألداء بالتخطيط، حيث تقوم بتحديد برامج ومشاريع الوزارات واملصالح . 1

الحكومية لعدد من السنوات املقبلة والنفقات املتوقعة لها، وليس لسنة واحدة كام تفعل موازنة البنود التي 

تبني نفقات سنة مالية واحدة، وال ترتبط، يف أغلب األحيان، بتخطيط طويل األجل.

املختلفة.  . 2 الحكومية  األجهزة  ستنفذها  التي  واملشاريع  الربامج  ببيان  واألداء  الربامج  موازنة  تهتم  الربامج: 

مبعنى أنها تقوم بتحديد الربامج الرئيسية لكل وزارة أو مصلحة، ومن ثم تقسم الربامج الرئيسية إىل برامج 

فرعية والربامج الفرعية إىل نشاطات.

تحليل البدائل: تحديد الطرق البديلة لتحقيق األهداف العامة لألجهزة واملصالح الحكومية.  فبعد تحديد . 3

البدائل تجرى الدراسة التحليلية املتعمقة لها بهدف تحديد التكاليف والعوائد لكل منها، واملزايا والعيوب 

املرتبطة بكل منها، وعىل ضوء نتائج املفاضلة بني الطرق البديلة يتم اتخاذ القرارات.

التقييم: يساعد تقييم الربامج الحكومية عىل تحسني عملية تنفيذها.  إن الحصول عىل تقارير عن كيفية . 4

سري األعامل يف الربامج واملشاريع تحت التنفيذ، أو نفذت من حني إىل آخر، من شأنه أن يكشف عن املشاكل 

التي تواجه التنفيذ وعن نقاط الضعف يف الخطط والربامج واملشاريع وعن التغريات التي يلزم إدخالها عىل 

تلك الربامج واملشاريع.
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عيوب موازنة الربامج:

صعوبة تحديد األهداف لجميع األجهزة الحكومية تحديداً دقيقاً.. 1

صعوبة تحديد عوائد بعض الربامج واملشاريع بشكل مادي وملموس.. 2

إرسال كميات كبرية من املعلومات إىل دائرة املوازنة عن الربامج الرئيسية والفرعية والدراسات التحليلية التي . 3

أعدت لها بواسطة األجهزة الحكومية.

تتطلب كميات كبرية من املعلومات.. 4
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الفصل الثاين

شفافية املوازنة العامة واملعايري 

الدولية ذات الصلة
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شفافية املوازنة العامة تعني توفري املعلومات املالية الخاصة باملوازنة العامة بشكل متاح للمواطنني واملؤسسات 

املختلفة، يف الوقت املحدد لذلك، وضامن الوصول إليها بشكل يسمح بسهولة املتابعة والرقابة واملساءلة.

املعايري الدولية لشفافية املوازنات العامة:

انطلقت رشاكة املوازنة الدولية )IBP( يف العام 1997 لتعزيز عمليات املوازنات العامة الشفافة والشاملة كوسيلة 

لتحسني الحوكمة وتقديم الخدمات.  وتعمل رشاكة املوازنة الدولية عىل رصد شفافية املوازنة العامة يف دول العامل، 

وبالرشاكة مع مؤسسات املجتمع املدين.  وتهدف رشاكة املوازنة الدولية إىل ضامن استخدام املوارد العامة عىل نحو 

أكرث فعالية ملكافحة الفقر، وتعزيز التنمية العادلة واملستدامة يف البلدان يف جميع أنحاء العامل.  ويستند عملها، 

ورشكاؤها من املجتمع املدين، إىل فكرة أن منظامت املجتمع املدين واملواطنني واالئتالفات املختلفة سيعملون عىل 

متابعة املوازنة العامة والرقابة عليها، وتطبيق املساءلة املجتمعية عليها من أجل تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، 

وضامن اإلنفاق العادل للموازنة العامة، مبا يساهم يف تعزيز اإلدارة الرشيدة للامل العام.

يساعد برنامج رشاكة املوازنات الدولية )IBP( إىل حد كبري يف تعزيز الجهد الرامي إىل تحقيق الشفافية يف املوازنات 

العامة، ويساهم بجعلها مفتوحة ومتاحة وخاضعة للمساءلة من خالل مسح املوازنات املفتوحة )OBS( لها، حيث 

يقيس هذا املسح الحد األدىن املطلوب يف تحقيق الشفافية يف املوازنات العامة، وهو نظام عاملي دقيق وشامل 

لنظام متكامل من البيانات األساسية التي من شأنها مقارنة درجة شفافية املوازنة العامة، ومدى مشاركتها يف جميع 

أنحاء العامل.

وقد حددت رشاكة املوازنات الدولية مثانية معايري دولية تعترب الحد األدىن لشفافية املوازنة العامة، وهي:1

املوازنة( 	  قبل  ما  )بيان  املوازنة  بالغ  يصدر   :)PRE-BUDGET STATEMENT( املوازنة  قبل  ما  بيان 

حسب قانون املوازنة العامة2 يف 1 متوز/يوليو من كل عام عن وزارة املالية، بعد مصادقة مجلس الوزراء 

عليه.  ويوضح بالغ املوازنة اسرتاتيجية املوازنة وتوجهات الخطة الوطنية العامة واألولويات، إضافة إىل سياق 

االقتصاد الكيل واملايل الكيل.  كام يبني أسقف املوازنات الجارية لكل وزارة ومؤسسة، ويطلب من الوزارات 

واملؤسسات أن تقدم تقديرات لنفقاتها الجارية والتطويرية.  كام يطالب البالغ الوزارات واملؤسسات بتشكيل 

املالية والتخطيط من أجل  الخرباء يف وزارة  الفرق مع  املوازنة، وتتواصل هذه  إعداد  لتنسيق عملية  فرق 

الحصول عىل اإلرشاد واملساعدة.

.)IBP( - 2013 )OPEN BUDGET SURVEY BUDGET TRACKER GUIDE( 1  دليل رشاكة املوازنة الدولية

2  قانون رقم )7( لسنة 1998م بشأن تنظيم املوازنة العامة، املادة رقم )26(.
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ملخص مقرتح املوازنة )EXECUTIVE’S BUDGET PROPOSAL(: ويصدر بتاريخ 1 ترشين الثاين/	 

نوفمرب، أي قبل شهرين من إنهاء السنة املالية لعرضه عىل املجلس الترشيعي، وفق القانون األسايس املعدل،3 

وقانون املوازنة العامة.4 ويتضمن مرشوع قانون املوازنة كشفاً مصنفاً لإليرادات التقديرية والنفقات املقرتحة 

لكل وزارة أو مؤسسة عامة.  ويحدد الكشف اإليرادات والنفقات الفعلية للسنة املالية السابقة، والتقديرات 

املعدلة للسنة املالية الجارية.  كام يحتوي القانون، أيضاً، عىل املقرتحات املتعلقة بجمع إيرادات إضافية من 

خالل اإلجراءات الرضيبية وغري الرضيبية الجديدة، واالقرتاض الجديد، ملواجهة أي عجز باملوازنة، ويجب أن 

ينظر إىل مستوى العجز املتوقع كحد أعىل.  كذلك، فإن املقرتحات التي يتضمنها مرشوع قانون املوازنة العامة 

املتعلقة باملشاريع الرأساملية تحت التنفيذ، يجب أن تشمل عملية تقييم التقدم الفعيل يف ضوء األهداف 

املخططة، وكشفاً باالحتياجات املالية للسنوات املالية القادمة.  ويف حالة املشاريع الرأساملية الجديدة، يجب 

أن يحتوي مرشوع قانون املوازنة العامة عىل مربرات وتفاصيل تنفيذها حتى مُتّكن املجلس الترشيعي من 

اتخاذ القرارات املالمئة بشأنها.

املقرة واملعتمدة من 	  العامة  املوازنة  وهي   :)ENACTED BUDGET( املقرّة واملعتمدة العامة  املوازنة 

التفاصيل  كافة  ويتضمن  املحدد،  للعام  العامة  املوازنة  قانون  يسمى  كقانون  وتصدر  الترشيعي،  املجلس 

للقانون األسايس املعدل وقانون املوازنة  املتعلقة باملوازنة العامة، ويجب نرشه حال إقراره واعتامده وفقاً 

العامة،5 وموعد إقراره هو 31 كانون األول/ديسمرب من العام الذي يسبق عام املوازنة العامة.  وقد أتاح 
قانون املوازنة العامة يف حاالت الطوارئ إقراره لغاية 31 مارس/آذار.6

موازنة املواطن )CITIZENS BUDGET(: وهي عبارة عن وثيقة مبسطة للموازنة العامة، بحيث تلخص 	 

السياسات وتوجهات الحكومة للسنة القادمة معرباً عنها باألرقام الواردة يف هذه املوازنة، ومتكن املواطن من 

التعرف عىل كيفية توزيع النفقات واإليرادات املحصلة، وبذلك يستطيع املواطن متابعة اإلنفاق الحكومي، 

واالطالع عىل عجز املوازنة ومستوى الدين العام.  وتصدر باملوازاة مع إصدار املوازنة املقرّة واملعتمدة،7 التي 

يتضمن قانونها نرشها بشكل عام.

التقارير الدورية )الشهرية والربعية( )IN-YEAR REPORTS(: وهي التقارير املالية الدورية )الشهرية 	 

والربعية( التي تصدر عن وزارة املالية الفلسطينية بعد انتهاء كل شهر، )أو بعد انتهاء كل 3 أشهر للربعية( 

فرتة  املختلفة خالل  املالية  والعمليات  والنفقات  لإليرادات  بيانات  وتتضمن  العامة،8  املوازنة  لقانون  تبعاً 

التقرير، تبعاً لقانون املوازنة العامة.

3  القانون األسايس الفلسطيني املعدل 2003، املادة رقم )61(.

4  قانون رقم )7( لسنة 1998م بشأن تنظيم املوازنة العامة، املادة رقم )3(.

5  قانون رقم )7( لسنة 1998م بشأن تنظيم املوازنة العامة، املادة رقم )38(

6  قانون رقم )7( لسنة 1998م بشأن تنظيم املوازنة العامة، املادة رقم )4(

7  دليل رشاكة املوازنات الدولية 2013.

8  قانون رقم )7( لسنة 1998م بشأن تنظيم املوازنة العامة، املادة رقم )52(
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التقرير نصف السنوي )MID-YEAR REVIEW(: وهو التقرير الذي يصدر عن وزارة املالية الفلسطينية 	 

بعد انتهاء فرتة نصف السنة املالية، ويتضمن بيانات لإليرادات والنفقات والعمليات املالية املختلفة خالل 
فرتة التقرير، وتحليالً للسياق العام للموازنة العامة واإلنفاق الفعيل.9

وفقاً 	  إعداده  يتم  الذي  الحساب   :)YEAR-END REPORT( الختامي"  "الحساب  السنة  نهاية  تقرير 

املوازنة  لحساب  بياناً  وميثل  املوحد،  املحاسبي  للنظام  ووفقاً  عليها،  املتعارف  املحاسبية  واملبادئ  للمعايري 

ونتيجة تنفيذها كأرقام فعلية وحقيقية يف نهاية السنة املالية.10 ويتم إعداد الحساب الختامي، واعتامده من 
قبل مجلس الوزراء، ويرسل للمجلس الترشيعي لإلقرار خالل سنة من نهاية السنة املالية.11

التقرير املدقق )AUDIT REPORT(: هو التقرير الذي يصدره ديوان الرقابة املالية واإلدارية بعد تدقيق 	 

الحساب الختامي للسلطة الوطنية الفلسطينية الذي تصدره وزارة املالية وفقا ألحكام القانون، حيث يتضمن 

التقرير إبداء الرأي من قبل ديوان الرقابة عىل البيانات الواردة يف الحساب لختامي وفقاً للمعايري الدولية 
لألجهزة الرقابية العليا )معايري االنتوساي )ISSAI(، ومعايري التدقيق الدولية(.12

مصفوفة الوثائق الخاصة بشفافية املوازنة العامة واملرجع 

القانوين واإلطار الزمني لها

الوثيقة زمن النرش املرجع القانوين

بيان ما قبل املوازنة "بالع املوازنة العامة" 

)PRE-BUDGET STATEMENT(

1 متوز من العام الذي يسبق عام املوازنة 

العامة

قانون املوازنة العامة

معايري الشفافية الدولية

ملخص مقرتح املوازنة
)EXECUTIVE’S BUDGET PROPOSAL(

1 ترشين الثاين من العام الذي يسبق عام 

املوازنة العامة

القانون األسايس الفلسطيني

قانون املوازنة العامة

املوازنة العامة املقرّة واملعتمدة 

)ENACTED BUDGET(

31 كانون األول من العام الذي يسبق عام 

املوازنة العامة

استثنائياً 31 آذار

القانون األسايس الفلسطيني

قانون املوازنة العامة

موازنة املواطن

)CITIZENS BUDGET(

بالتزامن مع املوازنة العامة املقرة معايري شفافية املوازنات الدولية

9  دليل رشاكة املوازنات الدولية 2013.

10  قانون رقم )7( للعام 1998، بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية، املادة رقم )1(.

11  قانون رقم )7( للعام 1998، بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية، املادة رقم )66(.

12  التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2015.
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التقارير الدورية )الشهرية والربعية( 

)IN-YEAR REPORTS(

يف الشهر الذي ييل الشهر املستحق قانون املوازنة العامة

معايري شفافية املوازنات الدولية

التقرير نصف السنوي.

MID-YEAR REVIEW 

30 أيلول معايري شفافية املوازنات الدولية

تقرير نهاية السنة "الحساب الختامي" 

)YEAR-END REPORT(

خالل عام من نهاية عام املوازنة القانون األسايس الفلسطيني

فانون املوازنة العامة

)AUDIT REPORT( التقرير املدقق خالل 6 أشهر من إصدار الحساب 

الختامي

معايري شفافية املوازنات الدولية

مراجعة األحكام القانونية التي تنص عىل نرش وثائق املوازنة 

العامة:

الوثيقة النص القانوين

بالغ املوازنة العامة املوازنة عىل  بإعداد تعميم  املوازنة  "تبدأ دائرة  العامة عىل:  املوازنة  قانون  املادة رقم )26( من  نصت 

أساس املؤرشات والسياسات الخاصة ملجلس الوزراء، ويجب أن يصدر التعميم يف األول من شهر متوز 

للسنة  الشاملة  واالقتصادية  املالية  التوقعات  التعميم  ويستعرض  الجارية.   املالية  السنة  من  )يوليو( 

املالية القادمة، وكذلك املؤرشات والسياسات االقتصادية واملالية التي حددتها السلطة الوطنية وحدود 

اإليرادات التي يجب أن تقدر املوازنات عىل أساسها، كام يتضمن التعميم أسقف النفقات التي يجب عىل 

الوزارات واملؤسسات العامة تقدير موازناتها عىل ضوئها، وكذلك الخطوط العريضة والواضحة والتعليامت 
والنامذج واملعلومات والجدول الزمني إلعداد تقديرات املوازنة العامة للسنة القادمة".13

مقرتح الوازنة العامة نصت املادة )61( من القانون األسايس عىل: "عىل الحكومة عرض مرشوع املوازنة عىل املجلس الترشيعي 

قبل شهرين عىل األقل من بدء السنة املالية.  يعقد املجلس الترشيعي جلسة خاصة ملناقشة مرشوع 

قانون املوازنة السنوية فيقره بالتعديالت قبل بدء السنة املالية الجديدة، أو يعيده إىل الحكومة يف مدة 

أقصاها شهر من تاريخ تقدميه إليـه مصحوباً مبالحظات املجلس الستكامل املقتضيات املطلوبة وإعادته 
إىل املجلـس التـرشيعي إلقراره.14

نصت املادة )31( من قانون املوازنة العامة عىل: "يقدم مجلس الوزراء يف األول من ترشين الثاين )نوفمرب( 

املوازنة العامة املقرتحة للسنة املالية القادمة للمجلس الترشيعي ملراجعتها وإقرارها وإصدارها يف قانون 
املوازنة العامة السنوي".15

13  قانون رقم )7( لسنة 1998م، بشأن تنظيم املوازنة العامة، املادة رقم )26(.

14  القانون األسايس الفلسطيني املعّدل، 2003، مادة رقم )61(.

15  قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم )7( لسنة 1998، مادة رقم )31(.
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املوازنة املقرّة العامة  املوازنة  مناقشة مرشوع  إجراءات  "تستكمل  العامة عىل:  املوازنة  قانون  من   )31( املادة  نصت 
وإقراره وإصداره كقانون قبل بداية السنة املالية الجديدة".16

ونصت املادة )38( من القانون نفسه عىل "نرش قانون املوازنة العامة بعد إقراره من املجلس الترشيعي 
لإلعالم العام والجمهور".17

موازنة املواطن نصت رشاكة املوازنات الدولية عىل نرشها، بالتزامن مع نرش املوازنة العامة املقرة.18

التقارير الدورية 

"الشهرية والربعية"

نصت املادة رقم )51( من قانون املوازنة العامة عىل: "تحدد األنظمة شكل ومحتوى وفرتات التقارير 

حول تنفيذ املوازنة التي تقدم من قبل الوزارات واملؤسسات العامة والصناديق الخاصة، وعىل أساس هذه 
التقارير تعد دائرة الخزينة تقريراً شهرياً موجزاً حول التقدم يف تنفيذ املوازنة".19

كام نصت املادة )52( من القانون ذاته عىل: "تعد الوزارة تقريراً يف نهاية كل ربع سنة مفصالً ومحلالً 

مع  مقارنة  والنفقات  اإليرادات  حركة  واتجاهات  املالية  التطورات  التقرير  ويتضمن  املوازنة.   لوضع 

الوضع  عىل  التطورات  هذه  وتأثري  النقد  تدفق  وتحليل  املهمة،  االنحرافات  تفسري  وكذلك  التوقعات، 

املايل العام للسلطة الوطنية، ويستعرض اقرتاحات اإلجراءات التصحيحية املناسبة الستعادة التوازن املايل.  
ويقدم الوزير هذا التقرير لكل من مجلس الوزراء واملجلس الترشيعي".20

التقرير نصف السنوي تضمن نص املادة رقم )152( من النظام املايل الفلسطيني: "تعد الوزارة تقرير اإليرادات الفعلية للستة 
أشهر األوىل من كل سنة، يرفق ببالغ إعداد املوازنة للسنة املالية القادمة".21

كام نصت رشاكة املوازنات الدولية عىل نرشه، يف موعد أقصاه 30 أيلول، أي بعد 3 أشهر من نهاية نصف 
العام.22

16  قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم )7( لسنة 1998، مادة رقم )31(.

17  قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم )7( لسنة 1998، مادة رقم )38(.

.IBP - 2013  OPEN BUDGET SURVEY BUDGET TRACKER GUIDE :18  دليل رشاكة املوازنة الدولية

19  قانون رقم )7( للعام 1998، بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية، املادة رقم )51(.

20  قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم )7( لسنة 1998، مادة رقم )52(.

21  قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005، باعتامد النظام املايل للوزارات واملؤسسات العامة، املادة رقم )152(.
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الحساب الختامي املادة رقم )62( من القانون األسايس الفلسطيني املعّدل تنص عىل: "يجب عرض الحساب الختامي مليزانية 

السلطة الوطنية عىل املجلس الترشيعي يف مدة ال تزيد عىل سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة املالية، 
ويتم التصويت عليه باباً باباً".23

ونصت املادة )66( من قانون املوازنة العامة عىل: "عىل أساس الحسابات التمهيدية املعدة مبوجب املادة 

)65(، تعد الوزارة مسودة الحساب الختامي وتقدمها إىل مجلس الوزراء لالعتامد واإلحالة إىل املجلس 

الرقابة  ديوان  إىل  املسودة  نسخة من  ترسل  لإلقرار، كام  املالية  السنة  نهاية  من  الترشيعي خالل سنة 
املالية واإلدارية".24

نصت املادة 34 من قانون رقم )15( للسنة 2004، قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية عىل: "عىل أساس 

التمهيدية املعدة مبوجب املادة )33(، تعد وزارة املالية مسودة الحساب الختامي وتقدمها  الحسابات 
إىل الديوان خالل سنة من نهاية السنة املالية لدراستها ورفع مالحظاته بشأنها إىل املجلس الترشيعي".25

ونصت املادة رقم )149( فقرة رقم )6( من النظام املايل للوزارات واملؤسسات العامة عىل: "تعد الوزارة 

السنة  نهاية  من  سنة  خالل  واإلدارية  املالية  الرقابة  ديوان  إىل  وتقدمها  الختامية  الحسابات  مسودة 
املالية".26

كام نصت املادة رقم )150( فقرة رقم )3( من النظام املايل للوزارات واملؤسسات العامة عىل: "تعد الوزارة 

الفعلية  ونفقاتها  إيراداتها  تعكس  التي  البيانات  كافة  متضمناً  الفلسطينية  للسلطة  الختامي  الحساب 
للسنة املالية املنتهية".27

ونصت املعايري الدولية لشفافية املوازنات العامة، تبعاً لرشاكة املوازنات العاملية )IBP( عىل أن الحساب 
الختامي يجب أن يصدر وينرش يف فرتة ال تزيد عىل عام من نهاية العام املايل.28

التقرير املدقق نصت رشاكة املوازنات الدولية عىل نرشه، خالل 6 أشهر من نرش الحساب الختامي.29

23  القانون األسايس الفلسطيني املعّدل، 2003، مادة رقم )62(

24   قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم )7( لسنة 1998 , مادة رقم )66(.

25  قانون رقم )15( لسنة 2004، قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية، املادة رقم )34(.

26  قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005، باعتامد النظام املايل للوزارات واملؤسسات العامة، املادة رقم )149( فقرة رقم )6(

27  قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005، باعتامد النظام املايل للوزارات واملؤسسات العامة، املادة رقم )150( فقرة رقم )3(.

.IBP(، 2013( 28  دليل تتيع مسح املوازنات، الرشاكة العاملية للموازنات
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الفصل الثالث

دورة إعداد املوازنة العامة وأدوات 

الرقابة واملساءلة املجتمعية
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تبعاً لقانون املوازنة العامة، واألحكام القانونية ذات الصلة، فإن دورة املوازنة العامة يف فلسطني تبدأ من شهر أيّار 

من العام الذي يسبق عام املوازنة العامة، ومتر بسلسلة إجراءات وعمليات موضحة يف الشكل املرفق:

وزارة املالية
تقوم بإعداد تقرير حول 

الوضع املايل يف األول 

من أيار )مايو(

وزارة املالية / 

املوازنة العامة
تقوم بإعداد االطار 

االقتصادي الكيل خالل 

حزيران )يونيو(

مجلس الوزراء 
يقوم بإعداد السياسات 

املالية للسنة القادمة 

خالل حزيران )يونيو(

وزارة املالية / املوازنة العامة
يتم دراسة مشاريع املوازنة لكافة 

الوزارات وتجميعها للوصول إىل 

مرشوع موازنة للسلطة ككل وتقدميها 

ملجلس الوزراء يف النصف األول من 

ترشين األول )اوكتوبر(

مجلس الوزراء 
يقوم بدراستها خالل 

اسبوعني وعرضها عىل 

املجلس الترشيعي يف 

األول من ترشين الثاين 

)نوفمرب(

املجلس الترشيعي 
تقوم لجنة املوازنة بدراسة 

ومناقشة مرشوع املوازنة وملدة 

شهر ومن ثم يتم عقد جلسة خاصة 

يتم من خاللها اعتامد مرشوع 

املوازنة واصداره بصورة قانون

مرحلة اعتامد الرئيس 

للموازنة العامة

وزارة املالية / 

املوازنة العامة
إصدار بالغ املوازنة يف 

األول من متوز )يوليو( 

لكافة مراكز املسؤولية

كافة مراكز 

املسؤولية

املرحلة الثانية

)خالل أغسطس(

توزيع اسقف املوازنة!

املرحلة األوىل

)األول من أغسطس(

منوذج االسرتاتيجية !

متر العملية مبرحلتني

ي
ع

م
جت

م
ل 

خ
د

ت

ي
ع

م
جت

م
ل 

خ
د

ت

تدخل مجتمعي

ومن خالل الشكل املرفق، يالحظ أنه ميكن التدخل املجتمعي من قبل مؤسسات املجتمع املدين يف مرحلتني وهام:

مرحلة إعداد املوازنات يف مراكز املسؤولية املختلفة )الصحة، التعليم، العمل ...( حيث ميكن التأثري، من خالل 	 

األوراق املطلبية أو اللقاءات أو حمالت الضغط، عىل مراكز املسؤولية ذات الصلة.

مرحلة إقرار املوازنة من املجلس الترشيعي الفلسطيني، وهنا ميكن الضغط من خالل اللجان املتخصصة يف 	 

املجلس، أو من خالل األحزاب السياسية والنواب تجاه قضايا محددة.
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دورة تنفيذ املوازنة العامة

يتم إعداد الوضع املايل، 

السياسات املالية، بالغ

املوازنة، أولويات اإلنفاق

تبعاً للخطط الوطنية

والقطاعية

اعتامد  املوازنة من

املجلس الترشيعي

العتامدها من الرئيس،

مناقشة املوازنة مع

املجتمع املدين

تقوم الجهات الرقابية

بالتأكد من إن اإلنفاق

الفعيل تم تبعاً للقوانني 

املعمول بها

يتم تنفيذ املوازنة من

خالل أوامر وتحويالت

مالية ربعية للوزرات

كافة وفق املخصص

اإلعداد

وزارة املالية 

ومجلس الوزراء

االعتامد

املجلس

الترشيعي 

الفلسطيني

املتابعة 

الجهات الرقابية

التنفيذ

الوزارات 

واملؤسسات 

الحكومية

يالحظ من الشكل السابق أن الرقابة عىل تنفيذ املوازنة العامة، تتم يف مراحلها األربع )اإلعداد، االعتامد، التنفيذ، 

املتابعة(.  ومن أجل رقابة فعالة، يجب أن ال تقترص الرقابة عىل مرحلة واحدة فقط، وإمنا عىل جميع املراحل، 

فيمكن أن يتم اعتامد موازنات تحقق العدالة االجتامعية، ولكن عند التنفيذ ال يتم اإلنفاق الفعيل وفق املخصص، 

التنفيذ وفق املخصص، فتوجد رضورة للرقابة املجتمعية عىل طرق اإلنفاق إن كان ضمن  كذلك حتى وإن كان 

القوانني املعمول بها، وبخاصة أن التقرير املدقق للحسابات الختامية ما زال يحمل الرأي املتحفظ، تبعاً للتقرير 

السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية للعام 2018.

تبعاً للحالة الفلسطينية، وتعطل املجلس الترشيعي الفلسطيني منذ العام 2007، كيف يتم إقرار قانون 

املوازنة العامة؟

نظمت املادة )43( من القانون األسايس الفلسطيني صالحيات الرئيس االستثنائية يف عملية الترشيع، 

وأناطت به إصدار قرارات لها قوة القانون وضبطتها بضوابط يف أن تكون مبرحلة عدم انعقاد املجلس 

الترشيعي، إضافة إىل حاالت الرضورة، ويجب عرضها عىل املجلس الترشيعي يف أول جلسة انعقاد له.

حيث نصت املادة عىل: "لرئيس السلطة الوطنية يف حاالت الرضورة التي ال تحتمل التأخري يف غري أدوار 

انعقاد املجلس الترشيعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها عىل املجلس الترشيعي يف أول 
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جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات، وإال زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت عىل 
املجلس الترشيعي، عىل النحو السابق، ومل يقرها، زال ما يكون لها من قوة القانون".30

آليات وأدوات الرقابة واملساءلة املجتمعية عىل املوازنة العامة:

توجد حزمة آليات وأدوات للرقابة واملساءلة املجتمعية عىل املوازنة العامة، من أهمها:

أوالً. مرصد شفافية املوازنة العامة

وهو مرصد دوري ملدى نرش وزارة املالية والحكومة للوثائق الثامين املتعلقة باملوازنة العامة، حيث يتم من خالله 

واملواطنني،  املدين  للمجتمع  وإتاحتها  لها،  املحدد  الزمن  يف  الوثائق  بنرش  التنفيذية  السلطة  التزام  مدى  متابعة 

والضغط عىل صناع القرار تجاه االلتزام بذلك.  وعملياً، بدون توفر وثائق املوازنة العامة، ال ميكن تنفيذ باقي أدوات 

الرقابة واملساءلة املجتمعية.

ثانياً. جلسات االستامع

حيث يتم مبوجبها تنظيم جلسة استامع لوزير املالية، أو من ينوب عنه، حول مقرتح املوازنة العامة، أو تقارير 

اإلنفاق الفعيل، أو شفافية املوازنة العامة.

ثالثاً. جلسات املساءلة

ومدى  املخصصة،  املوازنات  حول  مسؤولية(  مراكز  أو  املالية،  )وزارة  القرار  صناع  مع  للمساءلة  جلسات  وهي 

استجابتها لقضايا العدالة االجتامعية، وتوجهات مؤسسات املجتمع املدين.

رابعاً. األوراق املطلبية

تعزيز  املوازنات إىل قضايا معينة، من أجل  املوازنة، وتهدف إىل لفت نظر معدي  إعداد  إعدادها يف فرتة  ويتم 

العدالة املجتمعية، أو إلنفاذ حقوق الفئات املهمشة، أو للتعبري عن وجهة نظر املجتمع املدين يف قضايا معينة 

وغريها.

30  القانون األسايس الفلسطيني املعدل 2003، مادة رقم )43(.
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خامساً. مرصد اإلنفاق الفعيل

وهو أداة مهمة للتحقق من أن اإلنفاق الفعيل كان وفق املخطط، وتحديد االنحرافات إن وجدت، وبناء مواقف 

عليها.

سادساً. موازنة املواطن

وهي أداة للرقابة واملساءلة املجتمعية، من خالل توفري بيانات املوارنة العامة أو القطاعية بشكل مبسط، ما يتيح 

ملؤسسات املجتمع املدين أو املواطنني، الرقابة عىل املوازنات، واملساءلة املجتمعية عليها.

سابعاً. املوازنات التشاركية

وهي آلية تحقق الرقابة املجتمعية عىل املوازنات العامة يف مرحلة اإلعداد، ومن ثم التنفيذ، وهي تساهم يف إنفاذ 

أولويات املواطنني ومؤسسات املجتمع املدين يف املوازنة العامة.

ثامناً. الدراسات املتخصصة

وهي أداة للرقابة واملساءلة املجتمعية عىل املوازنة العامة أو أحد املحاور املتعلقة بها، من خالل دراسة علمية 

متخصصة يف الجوانب القانونية واملالية للموازنات العامة أو اإلنفاق الفعيل أو قضايا محددة، وتحديد املخالفات 

القانونية أو االنحرافات املالية.
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الفصل الرابع

املوازنة املستجيبة للنوع االجتامعي
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تُعترب املوازنة املستجيبة للنوع االجتامعي أداة تخطيط مايل ذات أبعاد اقتصادية واجتامعية، تساعد الحكومة يف إدماج 

منظور النوع االجتامعي عند إعداد املوازنة العامة وتنفيذها، وذلك بهدف التأكد من تخصيص املوارد املالية املتاحة 

بطريقة عادلة وهادفة إىل إلغاء التمييز القائم عىل أساس النوع االجتامعي يف أسلوب تقديم الخدمات الحكومية، 

ومبا يلبي االحتياجات املحددة لكل من النساء والرجال، والبنات واألوالد، والفئات املهّمشة يف املجتمع املعني.

لقد ضمن القانون األسايس الفلسطيني املساواة وحامية حقوق اإلنسان، من خالل نصوص ترشيعية عدة، وهو 

ما أكدته السلطة الفلسطينية من خالل تبنيها العديد من املواثيق واالتفاقيات ذات الصلة، وهذا، أيضاً، ما نصت 

االجتامعية وسيادة  العدالة  السابعة:  الوطنية  األولوية  الوطنية 2017-2022، يف  السياسات  أجندة  وأكدته  عليه 

القانون، حيث نصت عىل: "وتضمن املساواة بني مواطنينا يف حصولهم عىل الخدمات األساسية، والقضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، مع االهتامم مبراعاة قضايا املساواة بني الجنسني، ومتكني النساء والفتيات يف 

السياسات الوطنية والقطاعية كافة.  والتأكد من أن شبابنا ينظرون إىل املستقبل، ليس من منظور اليأس واإلحباط، 

بل من منظور األمل يف حياة حرة كرمية وزاخرة بالعطاء".

سياسات  يف  االجتامعي  النوع  "إدماج  منها  سياساتية  تدخالت  جملة  الوطنية  السياسات  أجندة  اعتمدت  كام 

الحكومة وبرامجها وموازنتها"، وهذا ما تبنته االسرتاتيجية القطاعية إلدارة املال العام 2022-2017.

كام تبنت السلطة الوطنية الفلسطينية اسرتاتيجية وطنية عرب قطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بني الجنسني ومتكني 

املرأة 2022-2017.

عدالة النوع االجتامعي: العدالة يف الحقوق واملسؤوليات واالحتياجات والفرص املتاحة لكل من النساء والرجال، 

والبنات واألوالد، وكافة الفئات التي تعاين من تهميش يف املجتمع ذاته.

إىل تقدير االختالف يف  أما املوازنة املستجيبة للنوع االجتامعي، فهي: تلك املوازنة الحكومية التي تصاغ استناداً 

أدوار واحتياجات النساء والرجال يف املجتمع، وباقي الفئات التي تعاين من تهميش.  وتهدف هذه املوازنات إىل 

تجسيد احتياجات كافة الفئات املهّمشة خالل جميع مراحل عملية وضع السياسات، مبا يف ذلك العمليات املتّبعة 

أثناء التخطيط إلعداد املوازنة واإلقرار والتنفيذ واملتابعة والتقييم.

ومبعنى آخر، فان املوازنة املستجيبة للنوع االجتامعي هي أداة مالية ذات أبعاد اقتصادية واجتامعية، تهدف إىل 

إعادة هيكلة النفقات واإليرادات، وتخصيص املوارد املالية املتاحة، مبا يعزز العدالة االجتامعية.
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وبشكل أوسع، تعني: بناء هيكل املوازنة بشكل يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بني مختلف فئات املجتمع وأفراده، 

رجاالً ونساء وذوي اإلعاقة، واملناطق املهمشة، وذلك من خالل إعادة جدولة األولويات عىل صعيد املوازنات من 

أجل املساهمة يف تحقيق العدالة االجتامعية.

والنوع االجتامعي ال يعني النساء والرجال يف حالة مناصفة، أي 50 % رجال، و50 % نساء، بل إن املفهوم يتعدى 

ذلك إىل الجغرافيا والطبقة واإلعاقة ... إلخ.  وكل حسب حاجته، التي تتفاوت فيها النسب من مكان إىل آخر، 

وحسب طبيعة املشكلة واحتياجات الحل.

إن املفهوم الشامل والعلمي للموازنة املستجيبة للنوع االجتامعي يعكس االيت:

رصد 	  وعند  الوطنية،  السياسات  صياغة  عند  االعتبار  بعني  االجتامعي  النوع  منظور  تأخذ  اسرتاتيجية  هي 

املخصصات املالية من قبل الجهات الحكومية، ومبا يضمن فعالية اإلنفاق املبني عىل أساس النوع االجتامعي.

تعظيم 	  بهدف  كافة،  املهمشة  والفئات  والرجال  النساء  بني  واإلنصاف  العدالة  تعزيز  إىل  يهدف  نهج  هو 

االستخدام األمثل للموارد املالية الحكومية، وتحقيق الكفاءة والفعالية يف رصد املخصصات واإلنفاق وفق 

النوع االجتامعي.

أداة لتحقيق العدالة يف املالية العامة )النفقات واإليرادات( تأخذ بعني االعتبار احتياجات النوع االجتامعي، 	 

وتلبية توقعات أفراد املجتمع نساًء ورجاالً، وكافة الفئات التي تعاين من تهميش.

أهداف املوازنة املستجيبة للنوع االجتامعي:

زيادة الوعي 

بقضايا النوع 

االجتامعي وتحليل أثر 

املوازنات والسياسات 

الحكومكية

إعادة صياغة

املوازنات الحكومية 

والسياسات الوطنية

لتعزيز العدالة

االجتامعية

مساءلة الحكومة

تجاه مخصصات

النوع االجتامعي

وااللتزامات املرتتبة

عليها
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مراحل املوازنة املستجيبة للنوع االجتامعي

تحليل املوازنة من منظور النوع االجتامعي لتحديد أثر التباين يف املوازنة عىل النساء والرجال،  املرحلة األوىل: 

وباقي الفئات التي تعاين من تهميش.

إعادة صياغة السياسات وتوزيع املوارد لتحقيق النتائج املطلوبة يف عدالة النوع االجتامعي. املرحلة الثانية: 

العمل بشكل منهجي لتضمني النوع االجتامعي يف عمليات املوازنة كافة. املرحلة الثالثة: 

الخطوات اإلجرائية لتطبيق املوازنة املستجيبة للنوع االجتامعي ضمن مراحل دورة املوازنة العامة

املرحلة الخطوات اإلجرائية لتطبيق املوازنة املستجيبة للنوع االجتامعي

إعداد املوازنة وفق  القادمة  للسنة  املقدرة  االجتامعي  للنوع  املستجيبة  املوازنة  أبعاد  حول  الالزمة  الدراسات  إعداد 

األولويات الوطنية واحتياجات النوع االجتامعي.

تضمني بالغ املوازنة العامة االعتبارات الخاصة باملوازنة املستجيبة للنوع االجتامعي.

التأكد من قيام الوزارات والدوائر الحكومية املعنية بعكس املؤرشات الحساسة للنوع االجتامعي التي 

الصلة  والربامج واملشاريع واألنشطة ذات  االسرتاتيجية  األهداف  العامة عىل  املوازنة  وردت ضمن بالغ 

الواردة يف املوازنة.

اعتامد املوازنة تحليل وتفحص املوازنة العامة، ومدى استجابتها لقضايا النوع االجتامعي.

تفحص املؤرشات الحساسة للنوع االجتامعي، ومدى مالءمتها للربامج ذات العالقة بالنوع االجتامعي.

إقرار املوازنة املستجيبة للنوع االجتامعي من قبل املجلس الترشيعي.

تنفيذ املوازنة وفق  إنفاقها  أوجه  حيث  من  االجتامعي  للنوع  املوجهة  املالية  املخصصات  إنفاق  عملية  من  التحقق 

الغرض املحدد لها، والفئات املطلوب استهدافها.

الرقابة عىل املوازنة رصد مؤرشات أداء الربامج واملشاريع واألنشطة الخاصة بالنوع االجتامعي، ومقارنة ما تم تحقيقه من 

مؤرشات فعلية مع املؤرشات املستهدفة.

تقييم مدى فعالية اإلنفاق يف تحقيق النتائج املطلوبة.

إعداد تقرير سنوي ملجلس الوزراء واملجلس الترشيعي لتقييم أداء املوازنة املستجيبة للنوع االجتامعي، 

يعكس الجهود واإلنجازات الوطنية املبذولة والتحديات والنتائج املتحققة.

آلية بناء موازنة مستجيبة للنوع االجتامعي موجهة بالنتائج

تصنيف قواعد 

البيانات وأنظمة 

املعلومات وفق 

النوع االجتامعي

احتساب مخصصات 

النوع االجتامعي

تبويب مخصصات 

اإلنفاق العام 

املوجهة للنوع 

االجتامعي

بناء موازنة 

مستجيبة للنوع 

االجتامعي


