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بني  االستراتيجي  التعاون  تعميق  يف  املبذولة  اجلهود  لنتائج  استثماراً 
التوجهات  مع  وانسجاماً  فلسطني،  يف  والرسمي  األهلي  القطاعني 
والدميقراطية  العاملي  احلوار  لتعميق  الفلسطينية  للمبادرة  االستراتيجية 
"مفتاح"، الهادفة إلى التأثير على مستوى السياسات العامة والتشريعات، 
مبا يضمن حماية احلقوق املدنية واالجتماعية، وتعزيز إعمال مبادئ احلكم 
الدولية  الشفافية  مبعايير  وإعماالً  العامة،  اخلدمات  تقدمي  يف  الصالح 
وحتقيق العدالة االجتماعية يف رسم السياسات املالية، عملت "مفتاح"، من 
خالل مشروع "التمويل من أجل التنمية"، الذي تنفذه بدعم من أوكسفام، 

على املساهمة يف تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات العامة.

املالية  وزارة  مع  متوازنة  استراتيجية  عالقة  ترسيخ  إلى  "مفتاح"  تتطلع 
الفلسطينية، نابعة من األهمية التي حتظى بها الوزارة؛ كونها املسؤولة عن 
للخزينة  اإليرادات  ومتابعة  للدولة،  املالية  السياسة  لتنفيذ  وضع اخلطط 
العامة وحتقيقها، إضافة إلى اإلشراف على أوجه الصرف يف اإلنفاق العام 
وفقاً للتشريعات املعمول بها، وهذا ما يبرر تدخالت "مفتاح" القائمة على 
اقتراح سياسات وتوصيات قائمة على رصد علمي موثق للسياسات املالية 
من  املالية  السياسات  على  التعديالت  تضمني  إلى  وصوالً  والضريبية، 
خالل فتح حوار بني املجتمع املدني الفلسطيني واملؤسسة الرسمية، للعمل 
احتياجات  مع  يتناسب  مبا  واملالية،  العامة  السياسات  تطوير  على  سوياً 
املواطنني، ويحقق مصاحلهم اجلمعية، إضافة إلى توفير املساحة ملساءلة 
صناع القرار وراسمي السياسات عن مدى مالءمة أوجه الصرف ألجندة 
السياسات الوطنية 2017 - 2022، التي تعتبر مرجعاً للمختصني يف بلورة 

السياسات العامة.

عكفت  فقد  العملية،  "مفتاح"  لتدخالت  ومنظم  أشمل  منظور  ولتحقيق 
العدالة  مؤشر  تقرير  تطوير  على  املاضيني  العامني  غضون  يف  املؤسسة 
إلى  واملستِند  الفلسطيني،  الضريبي  النظام  بتقييم  اخلاص  الضريبية، 
التصنيفات الستة التالية: الوصف العام والتاريخي للنظام الضريبي، عدالة 
توزيع العبء الضريبي، كفاية الواردات، الفجوات الضريبية، كفاءة اإلدارة 
الضريبية، اإلنفاق احلكومي، حيث تسعى "مفتاح" إلى فتح باب احلوار مع 

الوزارة ملناقشة السياسات املقترحة بناًء على نتائج التقرير.

املواطن  موازنة  إلعداد  إرشادي  دليل  تطوير  على  العمل  أهمية  تبرز  كما 
لدى  استراتيجي  نهج  وهو  العامة،  املوازنة  إلعداد  املالية  بوزارة  اخلاصة 
املؤسسة  داخل  الدولية  الشفافية  معايير  مأسسة  نحو  "مفتاح"،  مؤسسة 
توفير  يف  املساهمة  إلى  الدليل  هذا  يهدف  حيث  الفلسطينية،  الرسمية 
اعتماد  يف  الوزارة،  داخل  واملالية  الفنية  للفرق  الالزمة  الفنية  املرجعيات 
إنتاج  إلى  البيانات، وصوالً  املوازنات وتصميم  الشفافية يف إعداد  معايير 

موازنة املواطن العامة بشكل مبسط وشامل.

تعاون  املالية من  وزارة  أبدته  الذي  للدعم  بالشكر اجلزيل  نتقدم  وأخيراً، 
وتفاعل، متثَّل بوجود إرادة سياسية حاضنة ملبادئ احلكم الصالح يف إدارة 

املوازنات العامة.

ابتسام احلصري
املدير التنفيذي

احلوار  لتعميق  الفلسطينية  املبادرة 
العاملي والدميقراطية - مفتاح
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َمة:  ُمَقدِّ
أناط القانون الفلسطيني، وحتديداً قانون رقم )7( لسنة 1998 
"بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية"، والقرار بقانون 
رقم )3( لسنة 2008، بوزارة "املالية والتخطيط" يف فلسطني، 
فإن مهام  القانون،  وتبعاً ألحكام  العامة،  املوازنة  إعداد  مهمة 
واملهام  املسؤوليات  تتضمن  العامة  للموازنة  العامة  اإلدارة 

التالية:

إعداد املوازنة العامة السنوية للوزارات واملؤسسات العامة . 1
ذلك  يف  مبا  الوطنية،  السلطة  يف  املؤسسات  وموازنات 

موازنة التمويل.
للوزارات . 2 السنوي  الوظائف  تشكيالت  جدول  نظام  إعداد 

واملؤسسات العامة، وبالتنسيق معها.
املوازنة . 3 إعداد  يتطلبها  التي  واألبحاث  بالدراسات  القيام 

العامة.
دراسة احتياجات الوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات . 4

واخلدمات  واملهن  املستويات  مختلف  على  البشرية  للقوى 
والتخصصات.

البرامج . 5 وكافة  الطلبات  جميع  وتقييم  ومناقشة  دراسة 
لها،  مخصصات  رصد  يطلب  التي  واملشاريع  واألعمال 

بعد التأكد من جدواها االقتصادية، ومواءمتها للسياسات 
املالية املعتمدة.

التأكد من عدم االزدواج يف التخصص والبرامج والتمويل، . 6
القيام  من  لتمكينها  الالزمة  املعلومات  تطلب  أن  ولها 

مبهامها.
واحلسابات . 7 املالية  والعقود  الوثائق  كافة  على  االطالع 

للوزارات واملؤسسات العامة.
حتضير بالغ إعداد املوازنة العامة متضمناً شرحاً مفصاًل . 8

وواضحاً جلميع اإلجراءات الالزمة إلعدادها، واإليضاحات 
واملعايير  األسس  حتديد  مع  لذلك،  الضرورية  والبيانات 
البرنامج  إلى  إضافة  املخصصات،  رصد  لطلب  املعتمدة 

الزمني ملراحل إعداد املوازنة العامة حلني إقرارها.
والنقدية، . 9 واالقتصادية  املالية  األوضاع  تقييم  املشاركة يف 

ليتّم على  الوزراء،  بذلك إلى مجلس  الوزير تقريراً  ويقدم 
ضوئه حتديد أبعاد املوازنة العامة للسنة املالية القادمة.

خطط . 10 إعداد  يف  األخرى  املختصة  اجلهات  مع  املشاركة 
التنمية.

املالية . 11 التشريعات  وحتديث  وتطوير  إعداد  على  العمل 
واإلدارية، بالتعاون مع اجلهات ذات االختصاص.
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تنفيذ . 12 يف  األداء  مستوى  قياس  معايير  وضع  على  العمل 
يف  لها  مخصصات  ترصد  التي  والبرامج  املشاريع  جميع 

قانون املوازنة العامة.
مخصصات . 13 بأي  العامة  املوازنة  ملحق  مشروع  إعداد 

إضافية تزيد على املخصصات املرصودة يف قانون املوازنة 
العامة يتم إقراره وفق األصول.

إلعداد . 14 املخصصة  النماذج  وتطوير  وإعداد  حتضير 
إلى  إضافة  العامة،  واملؤسسات  للوزارات  العامة  املوازنة 
أن  العامة، على  املوازنة  وتوصيف  وتبويب  وضع وتصنيف 
تعتمد الوزارة النظام احملاسبي املوحد يف عمليات التبويب 
والتصنيف لبيانات احلسابات، واحلساب اخلتامي، واملركز 
العامة، مبا يتفق مع  للوزارات واملؤسسات  املالي والنقدي 

تصنيف املوازنة العامة وبنودها ورموزها.

وتبعاً ألهمية عمل وزارة "املالية والتخطيط" وإشرافها املباشر 
اإليرادات  على  وإشرافها  العامة،  املوازنة  وتنفيذ  إعداد  على 
والنفقات يف فلسطني، ومتابعتها لكافة مراكز املسؤولية املختلفة، 
كانت هناك ضرورة إلعداد "موازنة املواطن" يف فلسطني، التي 
والتخطيط"، وبشكل دوري  "املالية  تشرف على إعدادها وزارة 
سنوياً، من أجل تعريف املواطنني باملوازنة العامة، وكيفية توزيعها 
على القطاعات املختلفة، وعلى مراكز املسؤولية الرئيسة التي 

تهم املواطن، وأولويات اإلنفاق احلكومي، والنفقات التطويرية، 
وغيرها من البيانات املهّمة للمواطن.

التي  العامة  املوازنات  لشفافية  الدولية  املعايير  تضمنت  وقد 
 ،"IBP العاملية  املوازنات  "شراكة  دولياً  متابعتها  على  تشرف 
ضرورة إعداد موازنة املواطن بالتزامن مع إقرار واعتماد املوازنة 
العامة للدولة، كمعيار أساسي من معايير شفافية املوازنة العامة، 
حيث تعتبر موازنة املواطن، إحدى الوثائق الثماني املهّمة، التي 

تعتبر مؤشراً على شفافية املوازنة العاّمة، وهي:

بالغ ما قبل املوازنة.	 
مقترح املوازنة العامة.	 
املوازنة العامة املقّرة.	 
موازنة املواطن.	 
التقارير الدورية الشهرية والربعية.	 
التقرير نصف السنوي.	 
التقرير السنوي "احلساب اخلتامي".	 
التقرير املدقق.	 

املساءلة  "تعزيز  تتضمن  الفلسطينية  احلكومة  سياسة  إن  كما 
والشفافية"، التي تؤكد على أن القرارات التي تتخذها احلكومة 
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إلى  إضافة  للمواطنني،  متاحة  تكون  تنفذها  التي  واإلجراءات 
واّطالعهم  املعلومات  إلى  الوصول  على  املواطنني  قدرة  تيسير 
احلكومة:  سياسات  تضمنت  كما  ومتاح.   سلس  بشكل  عليها 
مأسسة التزام املؤسسات احلكومية مبدونة السلوك الوظيفي؛ 
ومكافحة الفساد بكل أشكاله، تعزيز الشفافية يف عمل احلكومة 
مبا يشمل احلق يف الوصول إلى املعلومات، تعزيز دور املؤسسات 
على  املرتكزة  العامة  اإلدارة  تعزيز  واإلدارية،  املالية  الرقابية 
باملوازنة،  التخطيط  دمج  عملية  واستكمال  واألداء،  النتائج 
قطاع  البشرية يف  املوارد  تنمية  البرامج،  موازنة  إلى  والتحول 
يف  االجتماعي  النوع  إدماج  بفعالية،  وإدارتها  املدنية  اخلدمة 
وبالتالي، فإن إعداد  سياسات احلكومة وبرامجها وموازنتها.  

"موازنة املواطن" يتناغم متاماً مع سياسة احلكومة.

يف ضوء ما تقدم، يهدف هذا الدليل اإلرشادي إلعداد موازنة 
املواطن يف فلسطني، إلى تصميم دليل إرشادي حول اإلجراءات 
استدامة  واملساهمة يف  املواطن،  الالزمة إلعداد ونشر موازنة 
املواطن  للموازنات، كون موازنة  الدولية  تبّني معايير الشفافية 
العامة، والسياسة  لتلبية معايير شفافية املوازنات  وثيقة مهمة 

احلكومية يف فلسطني لتعزيز الشفافية واملساءلة.

املبادرة  بني  ما  تشاركي  بنهج  اإلرشادي  الدليل  إعداد  وقد مت 
الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية "مفتاح"، ووزارة 
تقوم  التي  التدخالت  من  جملة  إطار  يف  والتخطيط"،  "املالية 
بها مؤسسة "مفتاح" ضمن مشروع "التمويل من أجل التنمية"، 
من  أوكسفام، يف جملة  منظمة  من  بدعم  "مفتاح"  تنفذه  الذي 
مبادئ  تعزيز  إلى  تهدف  التي  املساندة،  التطويرية  التدخالت 
للمؤسسة  املالية  السياسات  مستوى  على  والنزاهة  الشفافية 
استدامة  التدخالت،  تلك  ضمن  ومن  الفلسطينية،  الرسمية 
تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات، من خالل توفير إطار 

معريف وإرشادي إلعداد موازنة املواطن.

وإضافة إلى كون "موازنة املواطن" أحد املعايير الدولية لشفافية 
ما  كونها اجلسر  أهمية خاصة،  تكتسب  فإنها  العامة،  املوازنة 
وبني  واملتشعبة،  املعقدة  وبياناتها  بأرقامها  العامة  املوازنة  بني 
وسهلة  مبسطة،  بطريقة  العامة  املوازنة  تقّدم  فهي  املواطن، 
من  للمعرفة  احتياجاً  األكثر  هي  محددة،  وببيانات  وواضحة، 

قبل املواطن.
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كونها  والتخطيط"،  "املالية  بوزارة  تتعلق  خصوصية  وهناك 
الوزارة املشرفة - بحكم القانون - على إعداد املوازنة العامة، 
وبالتالي فإن جميع البيانات املالية ملراكز املسؤولية كافة متوفرة 
لديها، وبالتالي هي اجلهة املخوّلة إلعداد موازنة املواطن تبعاً 

ملعايير شفافية املوازنات الدولّية.

هدف الدليل اإلرشادي:
مت إعداد الدليل اإلرشادي للمساهمة يف استدامة تبني 
توفير  خالل  من  للموازنات،  الدولية  الشفافية  معايير 
إطار معريف وإرشادي لوزارة "املالية والتخطيط" إلعداد 

موازنة املواطن، كنهج متوطن ومستمر يف عملها.
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الفصل األول

موازنة املواطن
اإلطار املفاهيمي واملبادئ الرئيسة

موازنة املواطن: 

تلخص  بحيث  العامة،  للموازنة  مبسطة  وثيقة  هي 
رًا  معبَّ القادمة،  للسنة  احلكومة  وتوجهات  السياسات 
عنها باألرقام الواردة يف هذه املوازنة، ومتّكن املواطن من 
التعرف على كيفية توزيع النفقات واإليرادات احملصلة، 
احلكومي،  اإلنفاق  متابعة  املواطن  يستطيع  وبذلك 
العام.   الدّين  ومستوى  املوازنة  عجز  على  واالطالع 
وتصدر سنويًا باملوازاة مع إصدار املوازنة املقّرة واملعتمدة، 

التي يتضمن قانونها نشرها بشكل عام.
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وتوّفر موازنة املواطن بيانات مبسطة عن املوازنات املخصصة 
وأولويات اإلنفاق احلكومي، وأهم املشاريع التطويرية، والفئات 
اخلدمات  توزيع  إلى  إضافة  املرصودة،  وموازناتها  املستفيدة، 
لقضايا  املوازنة  واستجابة  اجلغرافية،  للمناطق  تبعاً  واملشاريع 
النوع االجتماعي، وغيرها من التفاصيل املهّمة للمواطن، بعيداً 

عن التعقيد وكّم األرقام والبيانات الفنية.

الفرق بني املوازنة العامة وموازنة املواطن:

املوازنــة العامــة هــي برنامــج مفصــل لنفقــات الدولــة وإيراداتها 
لســنة ماليــة معينــة، ويشــمل التقديــرات الســنوية إليراداتهــا، 
والنفقــات،  لهــا،  األخــرى  واملتحصــالت  والقــروض،  واملنــح، 
واملدفوعــات املختلفــة، وعجــز املوازنــة، واملؤشــرات االقتصاديــة 

... وغيرهــا.

وعــادة مــا تكــون املوازنــة العامــة معقــدة، وحتتــوي علــى كــمٍّ مــن 
األرقــام واجلــداول والتفاصيــل، وعــدد صفحــات كبيــر، وغيــر 
متاحــة للعمــوم، ومــن الصعوبــة مبــكان فهمهــا بشــكل ســلس 
مــن املواطــن العــادي، يف حــني أن موازنــة املواطــن هــي وثيقــة 
ــة العامــة )صفحــة واحــدة أو صفحــات عــدة(،  مبســطة للموازن

بحيــث تلخــص السياســات وتوجهــات احلكومــة "الــوزارة" للســنة 
ــراً عنهــا باألرقــام الــواردة يف هــذه املوازنــة، ومتكــن  القادمــة، معبَّ
ــرادات،  ــع النفقــات واإلي ــة توزي ــى كيفي املواطــن مــن التعــرف عل
ــا ببســاطة ويســر، ألنهــا مبنيــة  وميكــن للمواطــن العــادي فهمه
ــات بســيطة ومنظمــة، وباالســتعانة برســومات  ــك، ببيان ــى ذل عل

وأشــكال وصــور.

أهمية املوازنة العامة:
للسياسة  األساسية  األداة  متثل  فهي  للحكومة،  بالنسبة 
على  تؤثر  فهي  لألفراد،  بالنسبة  أما  للحكومة،  املالية 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية لفترة زمنية تقدر بسنة، 

ما يؤثر على املجتمع ككل.

إعداد موازنة  "الوزارة"  احلكومة  ملاذا يجب على 
املواطن؟

تعزيــز شــفافية املوازنــة العامــة؛ كــون "موازنــة املواطــن" أحــد  	
املعاييــر الدوليــة الرئيســة لشــفافية املوازنــة العامة.
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اســتجابة وتطبيقــاً لتوجهــات احلكومــة نحو تعزيز الشــفافية  	
واملساءلة.

مــن أجــل أن يّطلــع املواطــن "دافــع الضرائــب" وأكبــر ممــول  	
التــي  والرســوم  الضرائــب  حجــم  علــى  العامــة  للموازنــة 
جتمعهــا احلكومــة، وأيــن ســتنفق هــذه األمــوال "اخلدمــات"، 
ــداء رأيهــم يف ذلــك. ــه إلب وإتاحــة الفرصــة للمواطــن وملمثلي

إيــرادات  	 وتأتــي  الشــعب،  أمــوال  هــي  احلكومــة  أمــوال 
احلكومــة مــن املواطنــني، مــن خــالل الضرائــب )الدخــل، 
القيمــة املضافــة، األمــالك( واجلمــارك، والرســوم املختلفــة 
التــي يدفعونهــا، أو يأتــي ذلك من اســتغالل املــوارد الطبيعية 
التــي هــي جــزء مــن التــراث الوطنــي الــذي ميلكــه الشــعب، 
وحتــى عندمــا تأتــي اإليــرادات مــن القــروض، فــإن املواطــن 
هــو الــذي ســيتعني عليــه ســدادها يف النهايــة.  لــذا، توجــد 
ضــرورة أن يحيــط املواطــن بتفاصيــل املوازنــة العامــة، مــن 

خــالل موازنــة املواطــن.
مشــاركة خطــط احلكومــة "الــوزارة" املختلفــة وسياســاتها  	

مــن  واســعة  شــريحة  مــع  العــام  اإلنفــاق  يف  وتوجهاتهــا 
املواطنــني.

مؤشــر إيجابــي للمانحــني واملمولــني علــى االلتــزام باملعاييــر  	
الدوليــة لشــفافية املوازنــة العاّمــة.

احلكومــة  	 لعمــل  االجتماعــي  الترويــج  أدوات  إحــدى 
. مجهــا ا بر و

فوائد موازنة املواطن للمواطنني:

التعــرف علــى النفقــات احلكوميــة، وتوزيعاتهــا، وأولوياتهــا،  	
بشــكل مبســط ومفهــوم.

تَتَبُّع اإلنفاق احلكومي عاماً بعد عام. 	
التعامــل مــع املوازنــة العامــة بشــكل مبســط، بعيــداً عــن  	

للمواطــن. ومألــوف  ســلس  وبشــكل  الفنيــة،  التعقيــدات 
املدنــي  	 املجتمــع  مؤسســات  بــني  احلــوار  بــاب  توســيع 

املاليــة. السياســات  يف  التأثيــر  نحــو  الرســمية  واملؤسســة 
موازنــة  	 بيانــات  ضــوء  يف  املجتمعيــة  املســاءلة  إمكانيــة 

املواطــن.
مــن  	 تعــّزز  املدنيــة،  للتربيــة  أداة  املواطــن مبثابــة  موازنــة 

الشــفافية يف املجتمــع، كمــا تعــزز املواطنــة، ومبــادئ احلكــم 
الرشــيد.

أداة ووسيلة للتدقيق املجتمعي على برامج احلكومة. 	
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ما هي مالمح موازنة املواطن؟

العاّمــة  	 اإلدارة   – والتخطيــط  املاليــة  وزارة  تصدرهــا 
العاّمــة. للموازنــة 

تصدر بشكل سنوّي. 	
أداة للحــوار مــا بــني احلكومــة واملواطنــني وممثليهــم مــن  	

مؤسســات أو جتمعــات، أو أكادمييــني، ومؤسســات املجتمــع 
ــة. ــي ذات الصل املدن

مُتّكن املواطنني من فهم امللكية يف املوازنة العامة. 	
مبثابة "نافذة" ملزيد من املعلومات حول املوازنة العامة. 	
متتاز بالبساطة وعدم التعقيد. 	
تُظهر خطط احلكومة وسياساتها. 	
تَصدر وتُنشر بالتزامن مع إقرار املوازنة العامة. 	
تتضمن معلومات مهمة عن املوازنة العامة وتوزيعاتها. 	
ومصادرهــا  	 املقــدرة  اإليــرادات  عــن  معلومــات  تتضمــن 

املختلفــة.
تتضمــن معلومــات عــن اإلنفــاق احلكومــي علــى القطاعــات  	

املختلفــة.
تتضمن بيانات تفصيلية عن مجاالت اإلنفاق احلكومي. 	

ــاً  	 ــه قطاعي ــري وتوزيع ــاق التطوي ــات عــن اإلنف تتضمــن بيان
وجغرافيــاً.

القطــاع احلكومــي  	 موظفــي  عــن حجــم  بيانــات  تتضمــن 
عســكري( )مدنــي، 

ــاجت  	 ــل )الن ــة مث ــة مهّم ــات ومؤشــرات اقتصادي تتضمــن بيان
احمللــي  النــاجت  مــن  الفــرد  حصــة  اإلجمالــي،  احمللــي 
اإلجمالي، نســب البطالة، مؤشــر أســعار املســتهلك ... إلخ(.

)نســبة  	 مثــل  املوازنــة  لعــام  تتضمــن مجموعــة فرضيــات 
إلــخ(.  ... الصــرف  أســعار  التضخــم،  النمــو، 

تتضمن بيانات عن حجم املساعدات واملنح اخلارجية. 	
تتضمــن بيانــات عــن حجــم الدّين العــام، ومصــادره الداخلية  	

واخلارجية.
تتضمن بيانات عن فائض/عجز املوازنة العامة. 	
تتضمن بيانات عن اإلحداثات الوظيفية املتوقعة. 	
تصــدر باللغــة الرســمية املعتمــدة يف الوطــن، وميكــن أن  	

تصــدر بلغــات أخــرى إن اقتضــت احلاجــة.
تُنشــر علــى نطــاق واســع، ويفضــل أن يكــون ذلــك بأشــكال  	

تقليديــة  نشــر  وســائط  اســتخدام  خــالل  مــن  متعــددة، 
وحديثــة مختلفــة، للوصــول إلــى فئــات املواطنــني كافــة.
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مصطلحات مهمة يف موازنة املواطن:

ــة أو مؤسســة عامــة يف  	 املؤسســة العامــة: أي ســلطة أو هيئ
فلســطني تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة، وتدخــل موازنتهــا 

ضمــن املوازنــة العامــة لدولــة فلســطني.
القانــون: قانــون تنظيــم املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة  	

بقانــون  بقــرار  املقــّرة  وتعديالتــه   ،1998 لســنة   )7( رقــم 
.2008 لســنة 

املوازنــة العامــة: برنامــج مفّصــل لنفقــات الســلطة الوطنيــة  	
وإيراداتهــا لســنة ماليــة معينــة، وتشــمل التقديــرات الســنوية 
إليــرادات الســلطة الوطنيــة واملنــح والقــروض واملتحصــالت 

األخــرى والنفقــات واملدفوعــات املختلفــة.
مكتوبــة،  	 تعليمــات  والثانــي:  األول  املوازنة-اجلــزآن  بــالغ 

التقــومي  خــالل  النهائيــة  واملواعيــد  الزمنــي  للجــدول 
الســنوي، صــادرة عــن وزارة املاليــة والتخطيــط للــوزارات/

للمؤسســات إلعــداد وثائــق موازنــة الــوزارة متوســطة األمــد 
ووثائــق املوازنــة الســنوية.

اإليــرادات: تشــمل اإليــرادات الضريبيــة واإليــرادات غيــر  	
الضريبيــة واملنــح، وأي إيــرادات أخــرى حتصــل عليهــا دولــة 

فلســطني.

الدخــل  	 علــى  الضرائــب  تشــمل  الضريبيــة:  اإليــرادات 
واألربــاح والضرائــب احملليــة علــى الســلع واخلدمــات، وأي 

ضرائــب أخــرى قــد تفــرض مــن وقــت إلــى آخــر.
اإليــرادات غيــر الضريبيــة: تشــمل األربــاح مــن الشــركات  	

ســواء  فيهــا؛  املســاهمة  أو  الوطنيــة،  للســلطة  اململوكــة 
التراخيــص  ورســوم  مباشــرة،  غيــر  أو  مباشــرة  بطريقــة 
والغرامــات  اإلداريــة  الرســوم  وكذلــك  والتأمــني،  واملهــن 

األخــرى. الضريبيــة  غيــر  واإليــرادات  واملصــادرات 
إســرائيل  	 تقــوم  التــي  اإليــرادات  مجمــوع  هــي  املقاصــة: 

بجبايتهــا نيابــة عــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ويتــم 
حتويلهــا إلــى فلســطني بعملــة الشــيكل، وهــي تشــمل ضريبــة 
الدخــل، وضريبــة القيمــة املضافــة، والشــراء، وأي ضرائــب 
ورســوم تترتــب علــى التبــادل التجــاري بني إســرائيل والضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، تبعــاً لبروتوكــول باريــس االقتصــادي.

ــة والنفقــات الرأســمالية  	 النفقــات: تشــمل النفقــات اجلاري
ــة. والتطويري

والعــالوات  	 واألجــور  الرواتــب  تشــمل  اجلاريــة:  النفقــات 
واملؤسســات  للــوزارات  والتحويليــة  التشــغيلية  والنفقــات 

فلســطني. لدولــة  األخــرى  التنفيذيــة  واألجهــزة  العامــة 
النفقــات  	 هــي  واخلدمــات":  "الســلع  التشــغيلية  النفقــات 
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املبانــي،  )كأجــور  العامــة  املؤسســة  لتشــغيل  الالزمــة 
ــخ(، وهــي جــزء مــن  ــاه، واحملروقــات ... إل ــاء، واملي والكهرب

اجلاريــة. النفقــات 
النفقــات التحويليــة: وهــي النفقــات التــي ترصــد يف موازنة  	

كتلــك  ثالــث،  طــرف  منهــا  ويســتفيد  العامــة،  املؤسســة 
التنميــة االجتماعيــة  التــي تقــدم عبــر وزارة  املســاعدات 
ــرة، ومخصصــات أســر الشــهداء واجلرحــى،  لألســر الفقي

األســرى. ومخصصــات 
النفقــات الرأســمالية: وتشــمل امتــالك األصــول الرأســمالية  	

إلــخ(   ... واملركبــات  واملعــدات،  واألراضــي،  )كاملبانــي، 
ــة  ــات التطويري ــالت الرأســمالية للمشــاريع، والنفق والتحوي

األخــرى.
النفقــات التطويريــة: هــي النفقــات التــي لهــا طبيعــة تختلف  	

عــن النفقــات اجلاريــة مــن حيــث العمــر االفتراضــي والعائــد 
مــن النفقة.

املســاهمات االجتماعيــة: هــي التــي متثــل مســاهمة احلكومة  	
يف الهيئــة العامــة للتأمــني واملعاشــات )للمتقاعدين(.

مــن  	 اإلســرائيلي  اجلانــب  يخصمــه  مــا  اإلقــراض:  صــايف 
إيــرادات املقاصــة لتغطيــة فواتيــر الكهربــاء وامليــاه والصرف 

ــي. ــى وحــدات احلكــم احملل الصحــي املتراكمــة عل

عجــز املوازنــة اجلــاري: هــو صــايف اإليــرادات مطروحــاً مــن  	
إجمالــي النفقــات وصــايف اإلقــراض.

عجــز املوازنــة اإلجمالــي: صــايف اإليــرادات مطروحــاً منــه  	
إجمالــي النفقــات وصــايف اإلقــراض والنفقــات التطويريــة.

الديــن العــام: الرصيــد غيــر املســدد اللتزامــات احلكومــة  	
ــي وهــو  ــن داخل ــى دي ــر املباشــرة، وينقســم إل املباشــرة وغي
والشــركات  لألفــراد  الدولــة  علــى  املترتبــة  االلتزامــات 
االلتزامــات  وهــو  خارجــي  وديــن  احملليــة،  واملؤسســات 
واملؤسســات  والشــركات  لألفــراد  الدولــة  علــى  املترتبــة 

األجنبيــة. واحلكومــات 
GDP: هــو مؤشــر اقتصــادي  	 النــاجت احمللــي اإلجمالــي 

ــي  ــات الت ــي الســلع واخلدم ــة إلجمال ــة النقدي ــس القيم يقي
أُنتجــت داخــل حــدود منطقــة جغرافيــة مــا )بلــد مثــاًل( 

خــالل مــدة زمنيــة محــددة )ســنة(.
الســنة املاليــة: تبــدأ مــن أول كانــون الثانــي )ينايــر( وتنتهــي  	

يف احلــادي والثالثــني مــن شــهر كانــون األول )ديســمبر( مــن 
كل ســنة ميالديــة.

بأنهــا  	 البطالــة  الدوليــة  العمــل  منظمــة  تُعــّرف  البطالــة: 
ــادر، والراغــب، والباحــث عــن العمــل دون  ــرد الق ــة الف حال
جــدوى العثــور علــى الفرصــة املُناســبة، وال األجــر املطلــوب.
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التضخــم: االرتفــاع املســتمر وامللمــوس يف املســتوى العــام  	
لألســعار يف دولــة مــا، وينشــأ التضّخــم نتيجــة عــدم التــوازن 
بــني معــدالت اإلنتــاج واالســتهالك واالدخــار واالســتثمار، 
كمــا يحــدث نتيجــة لضعف الطاقــات اإلنتاجية يف االقتصاد 
ــاٌع متواصــل  ــى هــذه االختــالالت ارتف ــب عل القومــّي، ويترت
ــل  ــان العوام ــاع األجــور وأثم ــى ارتف ــؤدي إل يف األســعار، في
اإلنتاجيــة، وســائر تكاليــف اإلنتــاج، يليــه ارتفــاٌع متواصــل يف 
األســعار، تصــل فيــه العملــة النقديــة إلــى قيمــة ال تســتطيع 

معهــا مواجهــة موجــة الغــالء يف األســعار والتكاليــف.
عجــز امليــزان التجــاري: يكــون العجــز يف امليــزان التجــاري  	

عندمــا يكــون حجــم الصــادرات يف دولــة معينــة أقــل مــن 
لهــذه  أو ال يغطــي حجــم املســتوردات  حجــم االســتيراد، 
الدولــة، وهــو مــا يحــدث عنــه عجــز يف امليــزان التجــاري 

للدولــة.
النمــو االقتصــادي: هــو حتقيــق زيــادة يف الدخــل أو النــاجت  	

النمــو  معــدل  ويقــاس  الزمــن،  عبــر  احلقيقــي  القومــي 
الدخــل  أو  النــاجت  يف  النمــو  مبعــدل  عــادة  االقتصــادي 

احلقيقــي. القومــي 
الزيــادة يف  	 النمــو االقتصــادي احلقيقــي = معــدل  معــدل 

دخــل الفــرد النقــدي - معــدل التضخــم.
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الفصل الثاني

خطوات إعداد
موازنة املواطن

اخلطوة األولى: تشكيل فريق العمل
الزمان: شهر متوز من العام السابق لعام املوازنة.

من سيعمل على إعداد موازنة املواطن؟

تتضمن هذه اخلطوة تشكيل فريق العمل املسؤول عن إعداد موازنة املواطن يف 
الوزارة، الذي يجب أن ميتاز باخلصائص التالية:

بكتاب رسمي، . 1 العليا )وزير، وكيل(  اإلدارة  لديه صالحيات وتفويض من 
ومهام محددة، وصالحية التواصل مع اإلدارات واملديريات كافة.

يضم ممثلني عن اإلدارة العامة للموازنة، واإلدارة العامة للتخطيط، وممثل . 2
عن دائرة العالقات العامة واإلعالم.

وجود منسق لفريق العمل من اإلدارة العامة للموازنة العامة.. 3
ملوازنة . 4 والنشر  الطباعة  مرحلة  يف  وبخاصة  للفريق،  موازنة  تخصيص 

املواطن.
الفريق يبدأ العمل مع زمن إصدار بالغ املوازنة العامة يف 1 متوز من العام . 5

الذي يسبق عام املوازنة.

العمل  لفريق  تعريفية  عمل  ورشة  لتنفيذ  توجد ضرورة  مهّمة:  مالحظة 
حول املصطلحات واملفاهيم وإجراءات إعداد موازنة املواطن، باالستناد إلى 

هذا الدليل، وبقيادة منسق الفريق أو مختص.
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مهام أعضاء الفريق:

البيانات اخلاصة مبوازنة املواطن، من خالل . 1 حتديد أهم 
عقد اجتماعات ولقاءات مع املواطنني وممثليهم، واجلهات 
األهلي  والفريق  املدني،  املجتمع  ومؤسسات  الصلة،  ذات 

لدعم شفافية املوازنة العامة.
جمع البيانات اخلاصة مبوازنة املواطن، وتشمل:. 2

املؤشرات االقتصادية. -
فرضيات املوازنة العامة. -
اإليرادات ومصادرها. -
النفقات وتصنيفاتها. -
املوظفون. -
الفائض/العجز. -
بيانات الدّين العام. -
اإلحداثات الوظيفية. -

تصفية البيانات وتبويبها، تبعاً ملجموعة محددات:. 3
القطاع. -
مركز املسؤولية. -
النوع االجتماعي. -
نوع النفقات. -

إعداد البيانات النهائية املعتمدة ملوازنة املواطن، واعتمادها . 4
من اإلدارة العليا.

وفق . 5 وطباعتها  املوطن  موازنة  تصميم  على  اإلشراف 
املعايير.

إعداد خطة ترويج ونشر ملوازنة املواطن وتنفيذها.. 6
استقبال التغذية الراجعة وتقييم األداء.. 7

اخلطوة الثانية: جمع املعلومات الالزمة ملوازنة 
املواطن من خالل فريق العمل

الزمان: شهر تشرين األول من العام السابق لعام املوازنة.

املواطن،  ملوازنة  الالزمة  البيانات  جمع  املرحلة  هذه  يف  يتم 
وبخاصة أن كافة مراكز املسؤولية تكون قد أمتت عملها، وأنهت 
املوازنات اخلاصة بها، ويوجد تفصيل كامل يف الفصل الثالث 
للمعلومات  بنك  إعداد  يتم  بحيث  جمعها،  املطلوب  للبيانات 
لكم التفاصيل املوجودة، ومن ثم االنتقال إلى اخلطوة الرابعة، 

واملتمثلة بتصفية البيانات وتبويبها.
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اخلطوة الثالثة: عقد لقاءات حوارية مع 
املواطنني وممثليهم

الزمان: النصف األول من تشرين الثاني من العام السابق لعام 
املوازنة.

أّي املعلومات يريد املواطن يف موازنة املواطن؟

مع  لقاءات  بد من عقد  السؤال، ال  اإلجابة عن هذا  أجل  من 
من  وممثليهم،  املواطنني  تشمل  التي  الصلة  ذات  األطراف 
مؤسسات مجتمع مدني، أو الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة 
العامة، كونه جسماً مهنياً، ويتمتع بخبرة جيدة يف إعداد موازنة 

املواطن، وسبق له التعاون مع وزارة املالية والتخطيط.

مع ممثلي  عمل  ورش  بعقد  املواطن  موازنة  إعداد  فريق  يقوم 
املواطنني، لتحديد أهم البيانات املطلوبة يف موازنة املواطن، من 
وجهة نظر املواطنني، مع ضرورة مراعاة فريق العمل لألولويات، 

تبعاً لكمِّ االقتراحات الكبير من املواطنني أو ممثليهم.

أن  وميكن  املجتمع،  إلى  الوصول  املرحلة  هذه  تتضمن  كذلك 
والدراسات  يتم ذلك من خالل وسائل عدة، منها االستبانات، 
باملوازنة  املواطنني  اهتمام  مدى  على  لالطالع  االستقصائية، 

العامة،  املوازنة  يف  تهمهم  التي  واملعلومات  والبيانات  العامة، 
والوسائل املتاحة لديهم يف احلصول على املعلومات واألخبار.

اخلطوة الرابعة: تصفية البيانات وتبويبها
الزمان: النصف الثاني من شهر تشرين الثاني من العام السابق 

لعام املوازنة.

أي املعلومات التي سيتم اعتمادها؟

ملجموعة  تبعاً  وتبويبها،  البيانات  تصفية  املرحلة  هذه  يف  يتم 
نوع  االجتماعي،  النوع  املسؤولية،  مركز  القطاع،  محددات: 
النفقات، ... وغيرها من القضايا، وتبعاً ألولويات املواطن من 

بيانات املوازنة العامة، التي مت حتديدها يف اخلطوة السابقة.

اخلطوة اخلامسة: إعداد البيانات النهائية 
املعتمدة ملوازنة املواطن، واعتمادها من اإلدارة 

العليا
السابق  العام  كانون األول من  النصف األول من شهر  الزمان: 

لعام املوازنة.
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املواطن،  ملوازنة  املعتمدة  النهائية  البيانات  إعداد  فيها  ويتم 
العامة من  املوازنة  بانتظار إقرار  العليا،  العتمادها من اإلدارة 

املجلس التشريعي، واعتمادها من الرئيس.

اخلطوة السادسة: تصميم موازنة املواطن 
وإعدادها للطباعة

الزمان: النصف الثاني من شهر كانون األول من العام السابق 
لعام املوازنة.

تفاصيلها  واردة  بها،  معتمدة  معايير  وفق  املوازنة  تصميم  يتم 
من  العامة  املوازنة  إقرار  حال  وطباعتها  اخلامس،  الفصل  يف 

املجلس التشريعي، واعتمادها من الرئيس.

اخلطوة السابعة: طباعة موازنة املواطن 
وترويجها ونشرها

الزمان: النصف األول من شهر كانون الثاني من عام املوازنة.

خطة  ضمن  ونشرها  وترويجها  املواطن،  موازنة  طباعة  تتم 
إعالمية تفصيلية، واردة تفاصيلها يف الفصل اخلامس.

املوازنة  إقرار  السابقة، حتى  تتأخر اخلطوات  أن  ميكن 
العامة، وبخاصة أن هناك نصًا قانونيًا يف قانون املوازنة 
3/31 من  لغاية  املوازنة  اعتماد  للحكومة  يتيح  العامة، 

عام املوازنة.
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 وزارة املالية
تقوم بإعداد تقرير حول الوضع 

املالي يف األول من
أيار )مايو(

املجلس التشريعي
تقوم جلنة املوازنة بدراسة ومناقشة مشروع املوازنة 

وملدة شهر من ثم يتم عقد جلسة خاصة يتم من 
خاللها اعتماد مشروع املوازنة وإصداره بصورة قانون

مجلس الوزراء
يقوم بدراستها خالل أسبوعني وعرضها 

على املجلس التشريعي يف األول من 
تشرين الثاني )نوفمبر(

وزارة املالية / املوازنة العامة
تتم دراسة مشاريع املوازنة لكافة الوزارات وجتميعها 
للوصول إلى مشروع موازنة للسلطة ككل وتقدميها 
ملجلس الوزراء يف النصف األول من تشرين األول 

)اكتوبر(

وزارة املالية/ املوازنة العامة
تقوم بإعداد اإلطار االقتصادي 

الثاني خالل حزيران )يونيو(

مرحلة اعتماد الرئيس 
للموازنة العامة

مجلس الوزراء
يقوم بإعداد السياسات املالية 

للسنة القادمة خالل
حزيران )يونيو(

وزارة املالية / املوازنة العامة
 إصدار بالغ املوازنة يف األول 
من متوز )يوليو( لكافة مراكز 

املسؤولية

كافة مراكز املسؤولية "متر مبرحلتني"

املرحلة الثانية خالل آب )أغسطس(

توزيع أسقف املوازنة
املرحلة األولى األول من آب )أغسطس(

منوذج االستراتيجية
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مراحل إعداد الـمـوازنـة
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دورة إعداد املوازنة العامة واعتمادها وتنفيذها

تعرض املوازنة على املجلس 	
التشريعي لغاية اعتمادها خالل

الفترة )أكتوبر - ديسمبر(.
تعرض على الرئيس يف شهر  	

ديسمبر لغاية اعتمادها.
يتم مناقشة املوازنة مع مؤسسات  	

املجتمع املدني وتصدر يف الفترة 
)مارس - ابريل(.

يتم تنفيذ املوازنة من خالل  	
إصدار أوامر وحواالت مالية ربعية 

خالل العام لكافة الوزارات من 
املخصصات التي مت املوافقة عليها 

يف املوازنة.
عند صرف املخصصات يؤخذ بعني  	

االعتبار املوارد النقدية التي يتم 
حتديدها مبوجب اخلطة النقدية 

السنوية.

خالل هذه املرحلة يتم اإلعداد  	
للوضع املالي والسياسات املالية 

وبالغ املوازنة يتم إصدارها باتساق 
مع خطة التنمية الوطنية وتكون 

أولويات اإلنفاق وفق اخلطط 
القطاعية واالقتصادية.

تقوم اجلهات الرقابية بالتأكد من  	
أن كافة املبالغ املخصصة للوزارات 

على شكل أوامر وحواالت مالية مت 
صرفها وفقا للقوانني املعمول بها.

اإلعداد
)وزارة املالية 
ومجلس الوزراء(

14

23

اإلعتماد
)املجلس 
التشريعي 
والرئيس(

املتابعة
)اجلهات الرقابية(

التنفيذ
)الوزارات واملؤسسات 

احلكومية(
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الفصل الثالث

مكونات موازنة املواطن

الرؤيا الوطنية: وهي الرؤية الوطنية التي تبنتها احلكومة  	
الفلسطينية.

خلفية اقتصادية: وتشمل ملخص ملؤشرات اقتصادية مهمة  	
الناجت  من  الفرد  نصيب  اإلجمالي،  احمللي  )الناجت  مثل: 
املستهلك  أسعار  مؤشر  البطالة،  نسب  اإلجمالي،  احمللي 

... إلخ(.

فرضيات املوازنة العامة: وتشمل )نسبة النمو، نسبة تضخم  	
األسعار، أسعار الصرف ... إلخ(.

عام  	 يف  للدولة  املالية  السياسة  وتشمل  املالية:  السياسة 
املوازنة.

املوازنة  	 حجم  عن  بيانات  ويشمل  العامة:  املوازنة  حجم 
الكلي.

ومصادر  	 املقدر،  املبلغ  ويشمل  العامة:  اإليرادات  هيكلية 
اإليرادات العامة، وتصنيفاتها ونسبها املختلفة.  )اإليرادات 
الضريبية، واإليرادات غير الضريبية( و)اإليرادات احمللية، 

واإليرادات عبر املقاّصة(.

وتوزيعات  	 املقدر،  املبلغ  يشمل  العامة:  النفقات  هيكلية 
النفقات العامة، وتصنيفاتها، ونسبها املختلفة.
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وتوزيعاتها  	 متويلها،  مصادر  ويشمل  التطويرية:  النفقات 
املختلفة قطاعياً وجغرافياً.

احلكومي،  	 القطاع  موظفي  عدد  ويشمل  املوظفني:  حجم 
وتوزيعهم على القطاعات املختلفة.

مصادر التمويل: وتشمل مصادر التمويل املختلفة للموازنة  	
العامة )مبالغ + نسب(.

تصنيف النفقات تبعًا للقطاعات املختلفة: وتشمل بيانات  	
املختلفة  للقطاعات  تبعاً  النفقات  لتصنيف  ونسب  وأرقام 

)القطاعات األربعة(.

مثل  	 للدولة:  الرئيسة  الوظائف  النفقات حسب  تصنيف   
والدين،  والثقافة  الترفيه  املجتمع،  ومرافق  )اإلسكان 
التعليم، احلماية االجتماعية، األمن، الشؤون االقتصادية، 
الصحة، النظام العام وشؤون السالمة العامة، حماة البيئة، 

خدمات عمومية عامة(.

العالقة  	 ذات  الرئيسة  الوزارات  حسب  النفقات  تصنيف 
املوازنات  عن  تفصيلية  بيانات  وتشمل  باملواطن:  املباشرة 
املخصصة لكل من )التعليم، الصحة، التنمية االجتماعية، 

الزراعة، العمل، احلكم احمللي(.

على  	 )اإلنفاق  ويشمل  جغرافيًا:  النفقات  تصنيف 
اجلنوبية،  احملافظات  على  اإلنفاق  الشمالية،  احملافظات 

النفقات املخصصة للقدس(.

املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي: وتشمل بيانات املوازنة  	
العامة املستجيبة لقضايا النوع االجتماعي.

فائض/ 	 عن  بيانات  ويشمل  العامة:  املوازنة  فائض/عجز 
عجز املوازنة العامة.

ومصادره  	 العام،  الدّين  عن  بيانات  ويشمل  العام:  الدّين 
الداخلية واخلارجية.

للمصطلحات  	 شاماًل  مسرداً  يشمل  املصطلحات:  مسرد 
الواردة يف موازنة املواطن كافة.

تقليدية  	 )معلومات  املالية  بوزارة  االتصال  معلومات 
بالوزارة،  لالتصال  تفصيلية  معلومات  تشمل  وتفاعلية(: 
لتقدمي الشكاوى، أو االستفسار، وتشمل معلومات تقليدية 
)عنوان، هاتف، فاكس( أو حديثة )بريد إلكتروني، صفحة 
إلكترونية، مواقع تواصل اجتماعي، رمز االستجابة السريع 

.)QR Code(
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الفصل الرابع

معيقات في الطريق وآليات التعامل معها
)البدائل املقترحة(
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أواًل: جمود البيانات املالية املتاحة

وكتاب  قانون  يف  والواردة  املتاحة،  املالية  البيانات  إن  حيث 
املوازنة العامة السنوي، تتصف باجلمود، وصعوبة اختصارها، 

ويجب إعادة تشكيلها لتكون مناسبة ملوازنة املواطن.

موازنة  فكرة  فهم  التحّدي من خالل  هذا  التعامل مع  وميكن 
املواطن وفلسفتها، كونها جتسيدًا لسياسة احلكومة مبزيد من 
الشفافية، وإطالع املواطنني على املعلومات، وهي إحدى أدوات 
املخصصة،  واملوازنات  والبرامج  للخطط  احلكومي  الترويج 
حيث يساعد هذا الفهم يف كسر جمود البيانات املالية املتاحة، 
وإعادة قولبتها مبا يخدم فكرة موازنة املواطن، واختيار البيانات 

الالزمة بشكل يتجاوز منطية البيانات املالية املجردة.

ثانيًا: بطء اإلجراءات والتعاون من اجلهات ذات 
الصلة

يف هذه احلالة، ميكن أن يكون هناك بطء يف إجراءات العمل 
والتعاون من اجلهات ذات الصلة، ألسباب عدة، منها أن إعداد 
موازنة املواطن يشكل عبئاً إضافياً على املوظفني، أو لعدم قناعة 

املوظفني بالفكرة.

ميكن التعامل مع هذا التحدي من خالل تبني اإلدارة العليا ملوازنة 
املواطن، ومأسستها يف الوزارة، بحيث تصبح جزءاً من مهام العمل 
للموظفني، إضافة إلى شرح فكرتها وتبسيطها أمام املوظفني.

ثالثًا: إعطاء األولوية للمعلومات التي يجب 
تضمينها

التي  للمعلومات  األولوية  إعطاء  واملعيقات  التحديات  بني  من 
تشمل  أن  املمكن  فمن  املواطن،  موازنة  يف  تضمينها  سيتم 
املوازنة العاّمة مئات الصفحات، وآالف األرقام، وبرامج متعددة، 

وأهدافاً ومخرجات وتفاصيل كثيرة.

الدقيق  التحديد  خالل  من  التحدي  هذا  مع  التعامل  يتم 
للبيانات املعتمدة والالزمة ملوازنة املواطن، وهنا تبرز ضرورة أن 
لتلك  احلاجة  ومدى  الكم،  وليس  النوعية،  على  التركيز  يتم 
البيانات بالنسبة للمواطن.  وميكن االستفادة من ورش العمل 
يف  وممثليهم  واملواطنني  املشترك  التخطيط  مجالس  مع 

حتديد أهم البيانات وأكثرها أولوية ملوازنة املواطن.



 29 |

رابعًا: صعوبة ترجمة البيانات املعقدة إلى 
معلومات يسهل الوصول إليها

تعقيد البيانات، وبخاصة األرقام واملصطلحات الواردة يف املوازنة 
العامة، وصعوبة ترجمتها إلى معلومات بسيطة ويسهل الوصول 
التي تواجه إعداد موازنة املواطن،  ة  املهمَّ التحديات  إليها، من 
وبخاصة أن األرقام والبيانات املالية هي جافة بطبيعتها، وغير 

مستساغة من قبل جمهور املواطنني.

إعداد  فريق  إكساب  خالل  من  التحدي  هذا  مع  التعامل  يتم 
األرقام  مع  التعامل  يف  وخبرات  مهارات  املواطن  موازنة 
مبسطة  بصورة  وعرضها  تعقيدها،  وتفكيك  واملصطلحات، 
املعلومات بلغة ميكن أن تفهمها ُأسرهم  وسلسة، والتعبير عن 
وهنا  املهنيني،  زمالئهم  فقط  وليس  وجيرانهم،  وأصدقاؤهم 
واخلرائط،  البيانية،  والرسومات  بالصور،  االستعانة  ميكن 

وتطبيق القول املأثور "رب صورة تعادل ألف كلمة".

خامسًا: نقص اخلبرة لدى أعضاء الفريق

وهذا التحدي يكمن يف نقص خبرة فريق إعداد موازنة املواطن، 
إدارات  أن يكون من  أنه فريق غير متجانس، وميكن  وبخاصة 

عدة، وبخلفيات علمية متنوعة.

يتم التعامل مع هذا التحدي من خالل دورة تدريبية متخصصة 
يف مجال إعداد موازنة املواطن، وتدريب عملي ملتابعة اإلعداد 
الفعلي، وتوفير الدليل اإلرشادي إلعداد موازنة املواطن، الذي 

سيشكل مرجعًا متكاماًل للفريق.

سادسًا: التأخر يف إقرار املوازنة العامة

التأخر  املواطن،  موازنة  إعداد  تواجه  التي  التحديات  بني  من 
يف إقرار املوازنة العامة، فتبعاً للظروف املعيارية، يجب أن يتم 
إقرارها قبل بداية عام املوازنة، ولكن املادة رقم )4( من قانون 
املوازنة العامة رقم )7( للعام 1998، الساري املفعول يف فلسطني، 
تتيح إقرار املوازنة لغاية 3/31 من عام املوازنة إذا تعذر إقرارها 

قبل بداية العام.

املواطن،  ملوازنة  املطلوبة  البيانات  إعداد  يتم  احلالة،  هذه  يف 
وتصفيتها، وتبويبها، وعدم طباعتها أو نشرها لغاية إقرار املوازنة 
العامة واعتمادها، حيث تتم مراجعة البيانات واألرقام وتعديلها 
إن لزم األمر، ومن ثم النشر، فتبعًا للمعايير الدولية لشفافية 
املوازنات العامة، ال تصدر موازنة املواطن إال بعد إقرار املوازنة العامة.
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الفصل اخلامس

تصميم موازنة املواطن وطباعتها ونشرها
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تصميم موازنة املواطن:

من شروط تصميم موازنة املواطن ما يلي:

البساطة: ال يوجد فيها تعقيد، وعدد صفحاتها قليل.. 1
السهولة: ميكن فهمها من قبل الفئات املختلفة للمواطنني، وبخاصة . 2

أنها موازنة موجهة لفئات املواطنني كافة.
عدم اكتظاظ البيانات: حتى ال تكون مملة أو مرهقة للقارئ.. 3
جاذبية التصميم: استخدام تصميم جذاب وغير تقليدي.. 4
مالءمة األلوان: أن تكون األلوان مريحة للقارئ، ومعبرة عن البيانات . 5

من خالل ارتباطها ضمن سياق.
تصميمها . 6 وميكن  )العربية(:  الوطن  يف  الرسمية  اللغة  استخدام 

باعتماد لغة ثانية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
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نشر موازنة املواطن

ومن آليات ووسائل النشر ما يلي:

نسخ ورقية "طباعة".. 1
الراديو "اإلذاعات احمللية".. 2
النشر اإللكتروني.. 3
مشاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي.. 4
إعداد املوازنة كفيلم قصير، للعرض املرئي.. 5
أو . 6 جماهيري  لقاء  يف  املواطن  موازنة  إطالق 

مؤمتر صحايف.
تنفيذ ورش عمل لعرض موازنة املواطن.. 7

ينبغي على احلكومة "الوزارة" أن تبذل جهودًا كبيرة على نطاق واسع لنشر موازنة املواطن، فبدون النشر الواسع النطاق، فإن 
الهدف من موازنة املواطن لن يتحقق.  ويعتمد النشر الفعال على اختيار الوسائط املناسبة التي تصل إلى مكونات املجتمع كافة، 
على اختالف مستوياتهم الثقافية، وتوزيعاتهم اجلغرافية، وفئاتهم العمرية، مع مراعاة أن موازنة املوطن موجهة للمواطنني كافة، 

على اختالف مستوياتهم التعليمية والثقافية.
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النسخ الورقية "طباعة"

األكثر شيوعاً يف  الوسيلة  "الطباعة"  الورقية  النسخة  زالت  ما 
نشر موازنة املواطن وتوزيعها، وهي تصلح للمؤسسات الرسمية، 
وسائل  عصر  يف  بالتالشي  بدأت  جاذبيتها  ولكن  واألفراد، 

التواصل االجتماعي، وثورة التكنولوجيا.

ومن مميزات النسخ الورقية:

وثيقة رسمية، ومتثل مرجعاً معتمداً.	. 
إمكانية االحتفاظ بها ومراجعتها.	. 
إمكانية مشاركتها بني املستهدفني.	. 
إمكانية توزيعها يف مراكز اخلدمات التابعة للوزارة.	. 
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الراديو "االذاعات احمللية"

 ما زال حضور الراديو قائماً، وبخاصة للمواطنني أثناء تنقلهم يف املواصالت
 العامة أو اخلاصة، أو يف ورش العمل املختلفة لشريحة العمال، أو يف املجال
 التجارية، أو املناطق املهمشة والفقيرة، كونها وسيلة مجانية، وميكن استخدامها
لنشر الومضات "Spots" عن موازنة املواطن، أو تنظيم لقاءات حوارية حولها.

ومن ميزات الراديو:
 
ميكن أن يصل إلى املناطق النائية والفئات املهمشة، وبشكل مجاني.. 1
ميكن جلميع شرائح املجتمع احلصول على املعلومات من الراديو، مبا يف . 2

ذلك الناس الذين ال يستطيعون القراءة.
احلاجة . 3 دون  الراديو،  إلى  لالستماع  احملمولة  الهواتف  استخدام  ميكن 

لشبكات اإلنترنت.
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مشاركات عبر مواقع التواصل اإلجتماعي

مواقع  استخدام  انتشار  احلالي  العقد  أهم سمات  من 
توجد  لذا  مسبوق،  غير  وبشكل  االجتماعي،  التواصل 

ضرورة الستثمار هذه امليزة لنشر موازنة املواطن.

مزايا املشاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي.

االنتشار الواسع.. 1
إمكانات التفاعل وتقدمي التغذية الراجعة.. 2
إمكانية الوصول آلالف املواطنني خالل ثواٍن . 3

معدودة.
إمكانية حتميل بث الراديو أو النسخ الورقية أو . 4

اإللكترونية أو األفالم القصيرة ونشرها عبر 
مواقع التواصل اإلجتماعي.

النشر اإللكتروني "اإلنترنت"

موازنة  لنشر  واسعاً  فضاءً  اإلنترنت  توفر 
بطرق  النشر  إمكانات  خالل  من  املواطن، 
وإمكانيات  وترابطية،  وتفاعلية  متعددة 

التخزين والعرض جذابة وسهلة.

ومن مزايا النشر اإللكتروني "اإلنترنت":

إمكانية الوصول إلى فئات كثيرة.. 1
سهولة التخزين والبحث والنشر.. 2
العرض بطرق تفاعلية وجذابة.. 3
إمكانية الوصول عبر وسائل متعددة؛ . 4

احلواسيب، الهواتف احملمولة ... إلخ.
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إعداد املوازنة كفيلم قصير، 
للعرض املرئي

من ميزات العرض املرئي التفاعلي 
أنه أداة مجدية جداً لتقدمي املعلومات 
ويستطيع  جذابة،  بطريقة  املعقدة 
كافة،  املواطنني  أن يخاطب شرائح 
باستثمار  نشره  سهولة  عن  فضاًل 

التكنولوجيا احلديثة.

املوازنة كفيلم قصير  ميزات إعداد 
للعرض املرئي:

استخدام املؤثرات البصرية . 1
لتسهيل فهم املوازنة.

يخاطب حواسَّ عدة معاً.. 2
سهولة نشره عبر مواقع . 3

اإلنترنت ومواقع التواصل 
االجتماعي.

إمكانية بثه عبر احملطات . 4
التلفزيونية أو الفضائية.

إطالق موازنة املواطن في لقاء جماهيري
أو مؤمتر صحافي

من وسائل النشر والترويج املهمة ملوازنة املواطن، اللقاء 
خالل  سيتم  حيث  الصحايف،  املؤمتر  أو  اجلماهيري 
هذا احلدث تقدمي شرح عن موازنة املواطن، وتبسيط 

البيانات، إضافة إلى إمكانية تسجيل املؤمتر وبثه عبر وسائل االتصال املختلفة.

مزايا إطالق موازنة املواطن في لقاء جماهيري أو مؤمتر صحافي:

الوصول إلى عدد كبير من املستهدفني.. 1
دعوة وسائل اإلعالم التي ستعمل بدورها على نشر وترويج موازنة املواطن.. 2
إمكانية تسجيل املؤمتر أو اللقاء اجلماهيري وبثه عبر وسائل التواصل . 3

االجتماعي.
تعزيز النهج التشاركي، من خالل مشاركة املؤسسة الرسمية "الوزارة"، . 4

ومؤسسات املجتمع املدني، واملواطنني، على حد سواء.
فرصة للتفاعل مع املواطنني، وتقدمي إيضاحات حول املوازنة.. 5

نتيجة هاّمة:
وإمنا  املواطن،  موازنة  لنشر  مالئمة  واحدة  نشر  وسيلة  أو  آلية  توجد  ال 
توجد ضرورة للعمل على نشرها باستخدام مجموعة وسائل وآليات نشر، 

لضمان وصولها إلى أكبر عدد من املواطنني.
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الفصل السادس

تقييم املنتج "موازنة املواطن" والتخطيط للمستقبل
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من أجل تقييم املنتج "موازنة املواطن"، يجب وضع آليات تقييم 
ملدى استفادة املواطنني من موازنة املواطن، وتشمل:

إلكترونية  	 استبانة  تصميم  خالل  من  إلكترونية:  استبانة 
عبر موقع الوزارة الرسمي، يتم فيه طرح مجموعة أسئلة 
لقياس مدى استفادة املواطنني من موازنة املواطن، ومدى 

رضاهم عن البيانات الواردة فيها.
وتضم  	 للوزارة،  التابعة  اخلدمة  مراكز  يف  ورقية:  استبانة 

من  املواطنني  استفادة  مدى  لقياس  أسئلة  مجموعة 
موازنة املواطن، ومدى رضاهم عن البيانات الواردة فيها، 

ومقترحاتهم لتطويرها.
خاللها  	 من  يتم  حيث  الترويجية:  العمل  ورش  مخرجات 

حتقيقها  ومدى  الواردة  البيانات  عن  املشاركني  استفتاء 
ملتطلباتهم، ومستوى رضاهم منها.

ومن أجل التقييم العلمي والسليم، يجب أن جتيب وسائل التقييم 
وآلياته عن األسئلة التالية:

هل عززت موازنة املواطن فهم املواطنني للموازنة العامة؟	 
موازنة 	  تتضمنها  ولم  املواطن،  يحتاجها  بيانات  توجد  هل 

املواطن؟

هل وصلت موازنة املواطن إلى أكبر شريحة من املواطنني؟	 
بعد 	  املواطنني  قبل  الوزارة من  مع  أكبر  تواصل  يوجد  هل 

نشر موازنة املواطن؟
ما هي وسيلة النشر األكثر وصوالً إلى املواطن؟	 
هل توجد وسيلة إعالمية يستخدمها املواطن، لم تنشر فيها 	 

موازنة املواطن؟
تبعاً 	  فلسطني،  يف  املجتمعية  املساءلة  مفهوم  تعزز  هل 

إلصدار موازنة املواطن؟

راجعة  وتغذية  توصيات  كتابة  تتم  التقييم،  نتائج  ضوء  يف 
العتمادها يف إعداد موازنة املواطن خالل السنوات القادمة.

الوزارة،  يف  متجدد  سنوي  نهج  هي  املواطن،  موازنة  إن 
ويجب أن يتم العمل سنويًا على االستفادة من التغذية 
إصدارات  إلطالق  املستمر  التقييم  ومن  الراجعة، 
وتلبي  القادمة،  السنوات  يف  شمواًل  وأكثر  جودة  أكثر 

احتياجات املواطن.


