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الجزء (أفريقيا  وشمال األوسط الشرق إصالح إدارة الماليّة العاّمة في منطقة :مقدّمة
 )الثاني

 
 

 2008سبتمبر /الذي صدر في شھر أيلولأخبار وأفكار : إدارة الحكمقّدم العدد األخير من 
طقة الشرق األوسط موضوع إدارة الماليّة العاّمة وناقش بعض المشاكل الشائعة في من

أّولھا التحّدي المتمثل بتوفير المصداقية  .وشمال أفريقيا في ما يتعلّق بإعداد الموازنة
ونذكر من بين ميادين اإلصالح  .وجعل الموازنة األداة األّولية إلدارة الشؤون الماليّة

متكّررة األخرى توسيع نطاق الموازنة وشموليّتھا، وتحسين عملية الربط بين الموازنة ال
والموازنة االستثمارية، والسعي إلى إرساء عناصر إطار عمل لعّدة سنوات واعتماد 
توجيه أفضل لألداء، وتعزيز تصنيف الموازنة والحّث على مزيد من الشفافيّة والتدقيق 

سبتمبر بحثاّ تناول /كما تضّمن عددنا الصادر في شھر أيلول .البرلماني في إعداد الموازنة
ارة الماليّة العاّمة في لبنان ومقابلة مھّمة حول إدارة الحكم مع وزير الماليّة إصالحات إد

يمكنكم قراءة المقابلة على الصفحة اإللكترونية  .اللبناني السابق، السيّد جھاد أزعور
  http://go.worldbank.org/UO6IVFTVB0.:التالية

 
ً يتناول موضوع إدارة الماليّة العاّمة، لكّن المسائل المطروحة   أّما ھذا العدد، فھو أيضا

فيه يتحّول اھتمامنا الرئيسي من مشاكل أمامية متعلّقة بإعداد الموازنة  .والبلدان قد تغيّرت
ق إلى مشاكل خلفية خاصة بتنفيذ الموازنة، والجدير بالذكر أّن عدداً من بلدان منطقة الشر

األوسط وشمال أفريقيا يعمل على تحقيق مجموعة منّوعة من اإلصالحات الھامة على ھذا 
تتضّمن تلك اإلصالحات تخفيض الضبط الُمسبق لإلنفاق إذ أّن وجوب منح  .الصعيد

ً ما يؤدي إلى تأخيرات غير ضروريّة ومن شأنه أن يضعف  ترخيصات متعّددة غالبا
أن يترافق ھذا التخفيض مع جھوٍد أكبر لمتابعة تنفيذ  السلطة بدالً من أن يعّززھا، شرط

أي تمكين األقسام المتخصصة (باإلضافة إلى تحسين عمليّات تحويل األموال  .االلتزامات
وتحسين عمليّات الخزينة وإدارة ) من نقل الموارد بين بنود الموازنة ضمن حدوٍد معيّنة

لماليّة فضالً عن تعزيز التدقيق الداخلي النقد، وكذلك تطوير أنظمة معلوماتية لإلدارة ا
وسوف  .أكثر استقالليّة وشفافيّة عالقات التراتبية والمساءلةوالتدقيق الخارجي وجعل 

يتحّدث مارك آھرن وھو كبير األخّصائيين لدينا لشؤون القطاع العاّم في الضفّة الغربية 
موازنة في منطقة الشرق األوسط وغّزة عن المسائل والمشاكل الشائعة التي تتعلّق بتنفيذ ال

 .وشمال أفريقيا
 

 .ويسعدنا أن يتضّمن ھذا العدد مقابلة مع رئيس الوزراء الفلسطيني السيّد سالم فياض
خالل واليته األولى كوزير للماليّة في السلطة الفلسطينيّة، أشرف سالم فياض على عدد 

ً في العالم من إصالحات إدارة الماليّة العاّمة اعتُبرت من بين األ نجح واألوسع نطاقا
 :وتضّمنت أھّم مبادرات اإلصالح التي أطلقتھا السلطة الفلسطينيّة .العربي

 

 
:ي ھذا العددف  

 
1...........................مقدمة الناشر  

 
مقابلة مع شخصية بارزة في مجال 

  ..…………………2إدارة الحكم
 

 إصالح إدارة الماليّة العاّمة 
 ....………………4فلسطين في

 
تنفيذ الموازنة في منطقة الشرق 

 …….…..6 األوسط وشمال أفريقيا
 

 ......……8أحداث ونشاطات مقبلة
 

8...….……...…. مواقع مختارة   
 

 
  دفع جميع إيرادات السلطة الفلسطينيّة في حساب

خزينة مركزي، ما وضع حّداً لإلنفاق السابق 
 .االستنسابي وغير الشفّاف لھذه األموال

 ماليّة عبر نشر تعزيز الشفافيّة في اإلدارة ال
معطيات تتعلّق بالموازنة على موقع وزارة الماليّة 

اإللكتروني بشكٍل منتظم وإضافة معلومات مفّصلة 
حول مواضيع مختلفة مثل ميزان المدفوعات 
والتوظيف في القطاع العام على وثيقة الموازنة 

  .الرسميّة

  تحسين عملية ضبط جدول الرواتب الخاص
يّة عن طريق تحّمل وزارة بموظّفي الخدمة المدن
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الماليّة المسؤوليّة في ما يتعلّق بعدد الموظّفين 
المحّدد من ديوان الموظّفين العاّم، ودفعھا رواتب 
جميع موظّفي الدولة وموظّفي قطاع األمن عبر 
حسابات مصرفيّة شخصيّة بدالً من تسليمھم إيّاھا 

 .نقداً 

  إنشاء صندوق االستثمار الفلسطيني الذي وضع
جميع أسھم السلطة الفلسطينيّة العاديّة تحت 
إشراف وزارة الماليّة ومھّد الطريق إلدارة 

وقد جرى تعزيز  .مركزيّة تعتمد على التجارة
شفافيّة الماليّة العامة من خالل نشر تقييم عن 
جميع استثمارات صندوق االستثمار الفلسطيني 

 .وإصدار تقارير الصندوق الماليّة المدقّق فيھا

تجدر اإلشارة إلى أّن ھذه اإلصالحات التي اعتبرھا و
صندوق النقد الدولي خطوةً ذات أھميّة كبرى لتحسين 
الشفافيّة والمساءلة في الوقت عينه قد طُبّقت على الرغم من 

وقّدم الدكتور فياض في  .االحتالل ومن مقاومة داخليّة عنيفة
ھير، رامي المقابلة التي أجراھا معه الصحافي الفلسطيني الش

ً مذھالً عن كيف طُبّقت ھذه اإلصالحات في  خوري، تقييما
ويرافق ھذه المقابلة مقال من نيثيا  .ظّل معارضة عنيفة

يتناول موضوع اإلصالحات، جوھراً ومضموناً،  ننغرجا
 . بشكل أعمق

وأخيراً، اسمحوا لي أن أقّدم لكم خالصة وجيزة حول دور 
فشؤون إدارة  .اليّة العاّمةالبنك الدولي في مجال إدارة الم

الماليّة العاّمة ھي في صلب عمل البنك الدولي المتعلّق بإدارة 
الحكم واإلدارة العاّمة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

لقد دعمنا إصالحات إدارة الماليّة العاّمة في المغرب  .أفريقيا
والجزائر وتونس والعراق واليمن باإلقراض، وفي الضفّة 

ً بتأمين العمل  .وغّزة باإلعانات الغربية ونحن نقوم حاليا
 .التحليلي والمساعدة الفنيّة ألكثر من عشرة بلدان في المنطقة

مقارنة صلبة ومتنوّعة لمساعدة البلدان  ويعطي ذلك أسس
 على تحسين نوعية اإلنفاق العام على  التي نتعامل معھا

ّل ليرة أو التنمية والحرص على االستفادة استفادة قصوى من ك
 .دينار أو لایر أو درھم يُنفق

 بيشيل االبن. روبرت ب
 كبير أخصائيي القطاع العام

 مكتب نائب الرئيس لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

 
 :في مجال إدارة الحكمشخصية بارزة  معمقابلة 
 سالم فيّاض، رئيس وزراء فلسطين الدكتور

  خوري. بقلَم رامي ج
 

يجب أن تلمس  .لشعوب ال تأكل وال تشرب إصالحاً ا" :سالم فيّاض
  ."فوائده

 
يُشّكل اإلصالح والمأسسة  :واشنطن

السريعان لقطاع الماليّة العاّمة 
الفلسطيني في عھد وزير الماليّة سالم 
ً للحكومة،  فيّاض، الذي أصبح رئيسا
إحدى أبرز قصص النجاح في منطقة 

بعد أن الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
ً لتفنن ھذا القطاع مكا ما  .لجميعا أماما

ً ھو خليط األدوات  ً أيضا كان ناجحا
السياسيّة والنفسيّة والتواصليّة الذي 
استعمله فيّاض وزمالؤه من أجل 

وإن لم يحظَ ھذا المنھج بالترحيب، فال بّد من أن . تحقيق أھدافھم
  .نيّةيفيد المصلحين المستقبليين الذين ينظرون إلى التجربة الفلسطي

 
لقد أعلن فيّاض خالل مقابلة مع نشرة إدارة الحكم في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا أجريت خالل زيارته إلى واشنطن منتصف 

الشعوب ال تأكل وال تشرب "أكتوبر أّن /شھر تشرين األّول
إصالحاً، خاّصة الشعوب التي تعيش في ظروف سياسيّة وقومية 

لذا فالناس . 2002لسطينيّين في العام صعبة، كما كانت حال الف
يحتاجون إلى أن يلمسوا بسرعة نتائج أّي عملية إصالحيّة لكي 

 ."يقوموا بحمايتھا
 

الحقبة الممتّدة بين عامي  نجاحات وتعثّراتوبالنظر مجّدداً إلى 
، يذكر أّن القيام بالتغييرات التي تھّم الشعب وتأمين 2002-2006

تطلّب ديناميّات متزامنة عّدة على استدامة ھذه اإلصالحات 
 .الصعيدين السياسي والتقني

 
وقد تضّمن الصعيد التقني توحيد كّل اإليرادات العاّمة في حساب 
واحد تشرف عليه وزارة الماليّة، ووضع موازنة موّحدة ُعرضت 

 كما تضّمن توحيد كلّ  أمام مجلس النّواب ونُشرت على اإلنترنت،
العاّمة والعمليّات االحتكاريّة في إطار شركة  االستثمارات التجاريّة

قابضة تملكھا الدولة ويُديرھا مجلس إدارة له مصداقية يرأسه وزير 
 .الماليّة

كانت نقطة االنطالق الحاجة "فيّاض، الرئيس على حّد قول 
الھيكليّة إلى التأّكد من أّن كّل اإليرادات تصّب في حساب 

اد وغيره من المشاكل، لكن كنّا سنتطّرق للفس .خزينة مركزي
كان يجب أّوالً أن نوقف التسّرب ونتأّكد من أّن النظام يعمل 

 ." بشكٍل جيّد
 

لم يتطلّب األمر سوى مذّكرة واحدة من وزارة الماليّة 
 .المركزيّة النقديةوالسلطة 

 
أصدرُت مذّكرة إلى المصارف التجاريّة أطلب فيھا تحويل "

نيّة إلى حساب فُتح لدى أحد كّل إيرادات السلطة الفلسطي
بدأت  .المصارف، أطلقنا عليه اسم حساب الخزينة المركزي

كّل األموال بالتدفّق رأساً، مّما عّزز على الفور مكانة وزارة 
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 .المالية في النظام
علم الجميع أّن 
عليھم التوّجه إلى 
وزارة المالية إن 
. .كان لديھم طلب

كان ھذا األمر من 
  ".البديھيّات

 
بموازاة ذلك، 
وضعت الوزارة 
يدھا على 
العمليّات التجاريّة 
العديدة العائدة 
للقطاع العام 
والتي يسيطر 
عليھا أفراد لھم 
نفوذ استفادوا من 
عمليّات احتكاريّة 
غير منظّمة وغير 
خاضعة للتدقيق 

    .على صعيد واسع، في مجاالت مثل اإلسمنت والمأكوالت
 
العمليّات عبر تأسيس شركة  بعد شھرين، وّحدنا كّل ھذه"

قابضة عاّمة ھي صندوق االستثمار الفلسطيني، تملكھا 
 %."100السلطة الفلسطينيّة بنسبة 

 
شّكلت معرفة األصول التي تملكھا الحكومة بالتحديد والتحّكم 
ً ما كان يُحّل بالنزول إلى مكاتب  ً غالبا ً لوجيستيّا بھا تحّديا

فاترھا، وتجميد كّل الشركات سّراً، ووضع اليد على د
حساباتھا المصرفيّة قبل دمجھا في صندوق االستثمار 

في  أّما الخطوة التقنيّة البارزة الثالثة، فقد تجلّت .الفلسطيني
قطاع المنتجات النفطيّة، حيث أّن السيطرة األحاديّة الجانب 
 من مستورد واحد يشتري من مموّن إسرائيلي واحد أّدى إلى 

أسعار للمستھلك تضّخميّة، سوق سوداء  :يدةأنماٍط سلبيّة عد
 .ناشطة، وإيرادات عاّمة مخفّضة

 
وقد تعامل مع ". كان النفط فرصة ذھبيّة بالنسبة إلي:"يقول فيّاض

الموضوع من خالل آليّة األسعار، عبر تخفيص األسعار، وإلغاء 
ھامش ربح الدولة، والسماح لسوق المفّرق التنافسي باالھتمام 

فانخفضت  .جاءت النتائج سريعة ومذھلة .بمبيع المفّرقبالتوزيع و
األسعار وزادت المبيعات واختفت السوق السوداء وارتفعت 

 .إيرادات الحكومة
 

ھذا أقرب ما يكون ... تخيّل تجربة متحّكم فيھا في مختبر كيمياء"
إذا نظرت إلى البيانات قبل  .إليھا في مجال العلوم االجتماعيّة

يوليو /في بداية تّموز .، ترى أّن الفرق مذھلالعملية وبعدھا
مقارنة البيانات  وأظھرت .، أدخلنا نظام أسعار جديداً 2003

 ...نتائج مذھلة 2003يونيو /حزيران ببيانات يوليو/العائدة لتّموز

فقد ارتفعت المبيعات 
 %.350بنسبة 

وازدادت إيرادات 
السلطة الفلسطينيّة 

فضالً  .بشكل ھائل
ار عن أّن األسع

انخفضت بالنسبة إلى 
 ."المستھلك

 
تعلّم فيّاض وزمالؤه 
ً فائق األھميّة  :درسا

عندما يشعر 
األشخاص 
باإلصالحات على 
مستوى المنزل، 
يتحّول المستھلك إلى 
مواطٍن داعٍم يقّدر ھذه 
 . اإلصالحات ويحميھا

 
وأضاف الرئيس 

 صارت اإلصالحات أمراً محسوساً، وبدأ النّاس يدفعون: "فيّاض
ولكن لم نتوقّف خالل ھذه  .أقل بكثير للحصول على المحروقات

ليس من " :"المسيرة عن إطالق تصاريح قصيرة نسبيّاً وسھلة الفھم
إنّھا  .السلطة ليست بتاجر .أھداف السلطة الفلسطينيّة جني األرباح

إّن التجارة  ".والسلطة تؤّمن الخدمات .تجبي الضرائب ال غير
لذا، ألغينا ھامش  .من اختصاص الدولة عمل شريف، لكنّه ليس

 الربح على المحروقات؛ وعليه، لن نقوم 
أّما التّجار  .كسلطة فلسطينيّة بتحقيق األرباح من خالل النفط

  ."فيمكنھم ذلك
 

في ھذا الوقت، كان الموظّفون الرسميّون يحشدون الناس 
 شارحين أّن نظام ماليّة عامة فّعاالً وغير"لتأمين تأييدھم، 

ما قمنا به على  .فاسد ھو دليل على حكومة عصريّة حديثة
ھذه الدرب أعطى صورة جيّدة عن برنامج اإلصالح وأّدى 

من بين خطواتنا، أذكر العمل على تحقيق  .إلى الدعم العام
األھداف المعلن عنھا، من دون كثرة كالم، خاّصة في بيئة 

 ."حيث التشكيك، ال بل التھّكم، سيّد الموقف
 

الموظّفون الرسميّون المكلّفون بتطبيق اإلصالحات  كان
واعين للبيئة السياسيّة الصعبة وللطموحات القومية األوسع 

فقاموا بتطبيق إصالحات ذات وقع  .للشعب الفلسطيني
مثل تخفيض أسعار المحروقات ودفع  –ملموس سريع 

ولكن أرادوا أيضاً أن يشعر الناس بأّن  –الحكومة للمستحقّات 
حديثة في طور البناء في فلسطين وأنّھا ستخدم كّل  دولة

  .الفلسطينيّين
 
أحد الدروس التي تعطيھا إصالحات الماليّة العاّمة في "

ً وال  تتفھّم البلدان النامية ھو أّن الشعوب ال تأكل إصالحا
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لذا، من المھّم أن نجد وسائل  .فھي ال ترى منافعه .اإلصالح
 ً حاولنا التوّصل إلى ذلك  .بالفرقتسمح للناس بالشعور فعليّا

ً بقولنا للنّاس إنّنا نعمل على إرساء نظاٍم يسمح لھم   –جزئيا
كان  .أن يعرفوا ماذا نصنع بأموالھم –ھم الجھات المعنية 

األمر يتعلّق بمشروع تحرير وطني والتقّدم نحو بناء دولة، 
 لذلك فإّن ربط ما نقوم به بالھدف األسمى، وھو أمر قيّم ومھمّ 

 ً ً أساسيّا اآلن يمكن القول إنّنا أرسينا أھّم  .للجميع، كان دوما
وما توّصلنا إليه يُشبه ما لدى  .أسس نظام الماليّة العاّمة

ً أثر على  .البلدان التي تتمتّع بوضع جيّد وكان لھذا أيضا
 ."فاألمر في غاية األھميّة على الصعيد القومي .الناس

 
الرئيس ي فلسطين، حسب عامل أساسي لبرنامج اإلصالح ف

فيّاض، كان في إشراك عامة الناس وجعلھم يشعرون بأّن 
 .التغيير أمر الزم وصحيح

 
مقاربتنا كانت في القيام بما يمكن، حيث يمكن، وبأقرب "

ً التفريق بين ما ھو مھّم وما ھو  .وقت ممكن ولكن يجب دوما
ية كان من المھّم للغاية أن نضع األسس الجوھر .أقّل أھميّة

وكان من الضروري  .التي أرسيناھا، أي تحقيق المركزيّة
 والتحّدث عن األھداف في منتديات إشراك الناس دوماً،

مختلفة، والتفاعل مع المنظّمات غير الحكوميّة والعالم 
 .الجامعي

 
في نھاية المطاف، عندما يتعلّق األمر بالمال، يھتّم الناس لما 

إليك بشكٍل أفضل إذا  ويستمعون .ھو صحيح وما ھو خاطىء
 .فلألمر وقع فيھم .كلّمتھم بلغة ما ھو منصف وغير منصف

يفھم الناس ھذه األمور  من يدفع الضرائب، ومن ال يدفعھا؟
في نھاية المطاف، القضيّة ھي قضيّة  .بشكٍل أكبر بكثير

 حكومة تتخذ التدابير الالزمة من أجل تقديم الخدمات للشعب 
ً بانتھاج  .قّعھابطريقة منصفة ويمكن تو فحين تعلن ذلك وتبدأ فعليّا

 ."ھذا الخط، تحظى بالمصداقيّة
       

 إصالح إدارة الماليّة العاّمة في فلسطين
 ننغرجا بقلم نيثيا

 
ً بالنّسبة إلى الفلسطينيّين  ً تاريخيّا شّكل توقيع اتفاق أوسلو منعطفا

ة فلسطينيّة وكان ھذا االتفاق يرمي إلى تأسيس دول .واإلسرائيليّين
سيّدة على أراضيھا وإلى تحديد إطار ينظّم اتفاقيات التسوية الدائمة 

وفي ھذا السياق، أبصرت السلطة الفلسطينيّة النور  .بين الطرفين
بشكل حكومة يافعة، يُنتظر أن تتحّول إلى حكومة تضطلع بكامل 

اء وصحيح أّن عمليّة بن .وظائفھا في الدولة الفلسطينيّة المستقبليّة
ً كان سياقھا، غير أّن خصوصيّة الوضع  الدولة مھّمة شاقّة أيّا

ومنھا السلطات  .الفلسطيني زاد على التّحديّات تحّديات جديدة
المحدودة التي تتمتّع بھا الّسلطة الفلسطينيّة في مجال السيطرة 
على األراضي، والموارد، والحدود؛ وارتفاع مستويات تبعية 

يجة سيطرة الدولة العبريّة على إيرادات الموازنة إلسرائيل، نت

التخليص الجمركي، وتبعية الموازنة لألسرة الدوليّة؛ فضالً عن 
المعارضة الداخليّة الناجمة عن تعثّر عمليّة السالم؛ واإلرث الذي 
خلّفته منظّمة التحرير الفلسطينيّة والتحّديات الناجمة عن إدخالھا 

ا زالت دولة ناشئة؛ والتوتّر كحركة ثوريّة في سلطة فلسطينيّة م
 . الذي يالزم عمليّة بناء المؤسسات بمفھومھا الواسع

ويُعّد نظام الماليّة العامة في السلطة الفلسطينيّة من المؤّسسات التي 
ً في السنوات األولى التي عقبت توقيع اتفاقات  شھدت تطّوراً بطيئا

كامن ضعف وكان نظام إدارة الماليّة العامة يتميّز بم .أوسلو
جوھريّة، لم تھّدد سالمة إدارة األموال العامة فحسب، بل ساھمت 

ً في أزمة  فأّوالً، لم تكن  .حاّدة في الضفّة الغربيّة وغّزة نقديةأيضا
وزارة الماليّة تراقب كامل إيرادات السلطة الفلسطينيّة، وكانت 

كما أّن ضرائب  .تفتقر إلى نظام يعمل على توحيد تلك اإليرادات
اإلنتاج المحلي في قطاعات كالنفط، والتبغ، والكحول كانت تُحّول 

وأّما  .إلى حسابات مصرفيّة خارجة عن سيطرة وزارة الماليّة
حصص السلطة الفلسطينيّة من األسھم في عدد من الشركات 
التجاريّة، بما فيھا الحّصة الجزئيّة في مجال االتّصاالت، 

إلسمنت والنفط، فلم يكن يُفصح والحصص الغالبيّة أو الكاملة في ا
  .عنھا ولم تشرف عليھا أي ھيئة رقابة عامة، بما في ذلك البرلمان

وقد ُحّولت األرباح الناتجة عن ھذه العمليّات إلى خارج موازنة 
 اإليرادات المحّولةويقّدر صندوق النقد الدولي مجموع  .الحكومة

العائدة  اج المحليمن العمليّات التجاريّة وإيرادات ضرائب اإلنت –
 898إلى خارج الموازنة بقيمة تفوق الـ –إلى السلطة الفلسطينية 
 . مليون دوالر أميركي

وثانياً، كانت الّسلطة الفلسطينيّة تفتقر إلى أنظمة مؤاتية تسمح 
وكانت مراكز اإلنفاق متعّددة والوزارات  .بإدارة اإلنفاق

تتخطّى  المتخّصصة تمارس سلطة مطلقة في إنفاق مبالغ
وكانت أنظمة المحاسبة  .مخّصصاتھا الواردة في الموازنة

الداخليّة والخارجيّة ضعيفة جّداً، ما فسح المجال أمام 
وغابت العملية المنھجيّة التي تدير  .الممارسات الفاسدة

التوظيف في الخدمة المدنيّة وفي قطاع األمن، ما أّدى إلى 
رتفاع فاتورة الرواتب توّسع عشوائي في القطاع العام وإلى ا

وكان موظّفو قطاع األمن يتقاضون . على نحو غير مقبول
  .أجورھم نقداً ال عبر حساباتھم المصرفيّة

وثالثاً، لم يكن للّسلطة الفلسطينيّة إطار مناسب للموازنة أو 
وطوال سنوات عديدة  .نظام رقابة يسمح بإدارة الماليّة العامة

سلو، ترّددت السلطة الفلسطينيّة في تلت التوقيع على اتفاقيّة أو
نشر الموازنة أو استنباطھا، وتأّخرت في تقديم الميزانيّة ولم 
ترفع إلى البرلمان تقارير حول تنفيذ موازنات السنوات 
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كما أّن وضع الميزانيّة كان يصطدم بثغرات فنيّة  .السابقة
كبرى، بما في ذلك غياب أي رابط مع إطار العمل 

  .االقتصادي الكلي

وطوال سنوات عديدة، لم تخَف على أحد ھذه الشوائب في 
نظام إدارة المالية العامة، غير أّن الّرئيس ياسر عرفات لم 

تعّرض لضعط بعد أن  2002يطلق اإلصالحات إالّ في العام 
 ً ً مزريا ً ضريبيّا فانطلق . داخلي ودولي كبير وواجه وضعا

التي وضعتھا " خطّة المئة يوم"اإلصالح المالي، كجزء من 
، الدكتور حينھا الّسلطة الفلسطينيّة بقيادة وزير المالية الجديد

  .سالم فيّاض

وأراد الدكتور فيّاض أن يشرع في إصالح شامل يطال النظام 
وفي مجال إدارة اإليرادات، أطلق  .المالي العامالفلسطيني 

فدمج أّوالً إيرادات الّسلطة الفلسطينيّة  .ثالثة إصالحات كبرى
وآلت  .في حساب خزينة موّحد يخضع لرقابة وزارة الماليّة

 الخطوة إلى مركزيّة إدارة األموال واإلنفاق، فضالً عن تلك
وثانياً، جمع  .إصدار شيكات خزينة، بإدارة وزارة الماليّة

كافة العمليّات التجاريّة التي تقوم بھا السلطة الفلسطينيّة تحت 
 وتألّف. راية منظّمة واحدة، ھي صندوق االستثمار الفلسطيني

 إدارة يضّم وزير الماليّة ويتولّى مھّمة مراقبة  مجلس

األصول، التي صارت تخضع إلى تدقيق دوري يُعلن عنه في 
وثالُثاً، شّكل  .ألرباح تُحّول إلى الخزينةوصارت ا .تقارير سنويّة

لجنة النّفط تحت إشراف وزارة الماليّة، وبادر إلى إصالح 
التّسعير، بغية القضاء على التّھريب في القطاع وزيادة إيرادات 

 .الّسلطة الفلسطينيّة

ً بسلسلة من  وفي مجال إدارة اإلنفاق، قام الدكتور فيّاض أيضا
يّق دائرة العمليّة المؤّسسية التي ترعى فض .اإلصالحات الكبرى

وبذلك قلّص رقعة  .إصدار شيكات الخزينة في وزارة الماليّة
الممار
سات 
الفاسدة 
وحّسن 
مصدا
قيّة 
وزارة 
الماليّة 
إزاء 
المصا
رف 
التّجار
يّة 

واتّخذ تدابير رقابيّة على اإلنفاق عبر إنشاء قسم  .والمزّودين
وإرسال مراقبين ماليّين إلى  2004الرقابة الماليّة في العام 
وأنشئ عدد من األقسام داخل وزارة  .الوزارات التي تنفق األموال

. الماليّة بما فيھا قسم التدقيق الداخلي وقسم مشتريات مستقلّ 
ورابعاً، حاول فرض شيء من المراقبة على التوظيف وفاتورة 
الرواتب في القطاع العام عبر إخضاع قسم األجور إلى رقابة 
وزارة المالية، وتطبيق رقابات صارمة على التوظيف ال سيّما في 

  .الخدمة المدنيّة، وإلغاء الدفعات النقديّة إلى موظّفي قطاع األمن

ً ھو عمليّة الموازنة ً ثالثا فشّكلت  .وطال اإلصالح مجاالً أساسيّا
المحاولة الجّديّة األولى التي  2003الموازنة الّسنويّة في العام 

 .لى إدراج كافة اإليرادات ووضع حدود منطقيّة لإلنفاقتھدف إ
 .واتُّخذت الخطوات في اتّجاه إدماج ميزانيّة االستثمار العام

بشكل شبه كلّي التحويل االستنسابي  2004وأزالت موازنة العام 
وتعّززت الشفافيّة بنسب  .الضخم إلى مكتب الّرئيس في الماضي
ياناتھا على موقع وزارة ملحوظة مع نشر وثائق الموازنة وب

  .الماليّة الخارجي

واعتُبرت ھذه اإلصالحات ناجحة، السيّما في مجاالت توحيد 
غير أّن بعض التّحّديات الكبيرة ما زالت  .اإليرادات وإدارتھا

فأّوالً، ھناك غياب لمؤّسسة تدقيق  .تعترض طريق اإلصالح
ة في السلطة خارجي مستقلّة وفاعلة تتابع مراقبة األموال العامّ 

فمؤّسسة التّدقيق الموجودة تفتقر إلى االستقالليّة  .الفلسطينيّة
 .والقدرة، ولم تكن تستجيب إلى المجلس التشريعي الفلسطيني

وتأّسس مكتب تدقيق وطنّي جديد، غير أنّه اصطدم بمعّوقات 
 ثانياً، استمّرت عمليّة  .كبرى بسبب ضعف اإلمكانيّات والموارد

مرتبطة ببناء الموازنة، وتقديم  ظھار مكامن ضعفالموازنة في إ
 الموازنة إلى الحكومة في مواعيدھا، والتزام البرلمان والمجتمع 

وتؤّدي  .المدني بوضع الموازنة واإلشراف على تنفيذھا
العوامل الخارجيّة دوراً مؤثّراً في تفاقم المشاكل الحاليّة، ومن 

زاع والظّروف ھذه العوامل تقلّب االقتصاد نتيجة النّ 
ثالثاً، لم يتمّكن المصلحون من إحكام الّسيطرة على  .الّسياسيّة

ونذكر خاّصة االستعدادات النتخابات العام  .فاتورة الّرواتب
، التي أّدت إلى زيادة رواتب موظّفي الّدولة والتوظيف 2006

  .في قطاع األمن

 استقال الدكتور فيّاض من وزارة الماليّة في نھاية العام
ومنذ عودته إلى الّسلطة الفلسطينيّة في . 2005
، رّكز على تعزيز سالمة نظام إدارة 2007يونيو /حزيران

، 2006بعد فوز حماس في انتخابات العام  .الماليّة العاّمة
وصار  .فرضت األسرة الدوليّة حظراً على الّسلطة الفلسطينيّة

فيھا الّدعم المالي الذي تقّدمه جھات مانحة كثيرة، بما 
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المساعدة التي تصل عبر اآلليّة الدوليّة المؤقّتة، يمّر عبر 
 . مكتب الّرئيس بدالً من وزارة الماليّة

 
وقّوض  آليات تمويل متوازيةوأّدى ھذا الواقع الجديد إلى ظھور 
ومنذ استالمه منصب رئيس  .بعض الجھود اإلصالحيّة الّسابقة

يونيو /رئ في حزيرانالوزراء ووزير الخارجيّة في حكومة الطّوا
فأعاد  .، رّكز الدكتور فيّاض على قلب ھذه المعادلة2007من العام 

إنشاء حساب الخزينة المركزي، وأصّر على أن تمّر األموال كلّھا 
كما عمل على عودة التقارير الشھريّة حول  .عبر ھذا الحساب

 إيرادات السلطة الفلسطينيّة وإنفاقھا ومراقبتھا، وأصدر من جديد
وكانت مراقبة الحسابات الماليّة . 2006التصريحات الماليّة للعام 

نظراً إلى تسديد الّدفعات عبر قنوات  2006صعبة جّداً في العام 
عديدة، وإلى غياب المعلومات الشاملة عن تاريخ الّدفع وعن 

 .المتأّخرات المتراكمة
  

اض منذ أّما المھّمة الكبرى الثانية التي اضطلع بھا الدكتور فيّ 
فكانت معالجة التّحديّات التّشغيليّة  2007استالمه منصبه في العام 

فغّزة تخضع . الناجمة عن االنقسام بين غّزة والّضفة الغربيّة

لحكومة حماس، فيما تخضع الّضفة الغربيّة لحكومة الطوارئ التي 
وواجھت أنظمة إدارة الماليّة العامة  .تشّكلت بمرسوم رئاسي

ة متعّددة، بما فيھا إعادة تأسيس قسم الموازنة ونظام مشاكل أساسيّ 
 .المحاسبة في الّضفة الغربيّة، بعد أن كانا يُداران من غّزة

واعتُمدت ترتيبات مصرفيّة جديدة بحيث تمّر إدارة معظم عمليّات 
الّدفع التي تُستلم في غّزة عبر مصارف الّضفة الغربيّة، ال عبر 

  .المصارف العاملة في غّزة

وأّما المھّمة الثالثة التي تولّتھا الحكومة الجديدة فكانت تصميم 
وتقوم الخطّة على رسم إطار  .خطّة اإلصالح والتنمية الفلسطينية

، وتؤّدي دور الخطّة اإلنمائيّة التي تحّدد األولويّات في ماليعمل 
وُوضعت اللمسات األخيرة على الخطّة في  .اإلصالح القطاعي

لجھود جارية على قدم وساق في سبيل وضع ، وا2008العام 
على ضوء إطار العمل الذي رسمته خطّة  2009ميزانيّة العام 

  .اإلصالح والتنمية الفلسطينيّة

 تنفيذ الموازنة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 بقلم مارك اھرن
 

يشّكل تنفيذ الموازنة عملية لھا طابع فنّي أكبر وأقّل ارتباطاً 
اسة من إعداد الموازنة ما قد يخفّف من حّدة التنازع حول بالسي

فضالً عن أّن إصالح تنفيذ  .اإلصالح ويّسھل إدارة ھذا األخير
ً كثيرة لتحقيق نجاحاٍت سريعة ولكن مع أّن . الموازنة يوفّر فرصا

ھذه العوامل تجعل من إصالح تنفيذ الموازنة خياراً مغرياً، بقي 
ً على ھذا الصعيد ما يتطلّب المزيد من التقّدم في المنطقة بطيئ ا

 .وسوف أرّكز ھنا على ثالثة ميادين إصالح مھّمة .الجھود

 جعل عمليات ضبط اإلنفاق فّعالة

 

 جعل عمليات ضبط اإلنفاق فّعالة

 
إذا ما استندنا إلى عدد إجراءات الرقابة التي تتّم خالل عملية 

اجحة على الدفع، يمكننا اعتبار دول كثيرة في المنطقة ن
ً فعالية عمليات ضبط . صعيد ضبط اإلنفاق لكن ما يحّدد حقّا

  .اإلنفاق ھو توقيت الرقابة ونوعيتھا
 

فمن المھّم بالنسبة إلى الحكومات ذات اإليرادات غير 
المنتظمة كفلسطين ولبنان والسودان أن تتمكن من ضبط 

ظّ، لكن لسوء الح .اإلنفاق في الحاالت التي تقّل فيھا مداخيلھا
 .يُجرى الضبط عادةً إالّ بعد استالم السلع أو تلقّي الخدمات ال

عندئٍذ، تكون الحكومة قد ارتبطت بالتزام تجاه الموّرد، وأي 
كي لذا،  .نقص في مداخيلھا ينتج عنه تأخير في المدفوعات

تكون عمليات ضبط اإلنفاق فّعالة ومجدية، يجب أن تتّم قبل 

 دراسة حالة
 

 

 :إصالحات في إدارة الماليّة العاّمة
 الضفّة الغربية وغّزة

 
ية دبي لإلدارة الحكومية، وضع البنك الدولي بالتعاون مع كل

حاالت تشّكل أمثلة مثيرة لالھتمام عن  لتوثيقبرنامجاً 
إصالحات في القطاع العام أُطلقت في أحد أرجاء منطقة 

وال ترمي دراسة الحاالت   .الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ھذه إلى تغطية جوھر اإلصالحات فحسب، وھو غالباً ما 

تقارير وتحاليل يعّدھا البنك الدولي وجھات يكون موضوع 
 .بل تھدف إلى تغطية طريقة تطبيق ھذه اإلصالحات  .أخرى

وأين بدأت   كيف تّم حشد الدعم ودحض المعارضة؟  
 وأّي نوٍع من التحديّات كان األصعب؟  اإلصالحات؟

 
وقد أكمل البنك الدولي مؤّخراً دراسة حالة مفّصلة حول 

 :م بھا سالم فياض عنوانھااإلصالحات التي قا
http://go.worldbank.org/C9COQMFS80 "في  إصالحات
وھي متوفّرة   ". إدارة الماليّة العاّمة في الضفّة الغربية وغّزة

تتضّمن تقارير البنك كما   : على الموقع اإللكتروني التالي
 :معلومات مفّصلة حول إصالحات سالم فياض الدولي التالية

تقييم البنك الدولي للمحاسبة المالية في الضفة الغربية 
ة اإلنفاق العام في مراجع و 2004وغزة، حزيران 

 .2و 1الضفة الغربية وغزة، المجلّد 
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طلق، يشّكل تحديد ضوابط صلبة من ھذا المن. عقد أي التزام
 .لاللتزامات أولوية لدول كثيرة في المنطقة

 
عندما تكثر طبقات عملية الرقابة، يفقد الضبط من فعاليّته 

الدور الذي يؤّديه كّل شخٍص يقوم بالرقابة ليس ف .وجودته
ً وتصعب بالتالي معرفة المسؤول في حال حدوث  واضحا

عندما يصبح قسم  وھذه ھي الحال بشكل خاص .خروقات
) أو حتّى قسم التدقيق الخارجي في لبنان(التدقيق الداخلي 

فمن األفضل أن تكون عمليات الرقابة  .جزءاً من عملية الدفع
أقّل عدداً على أن يضطلع في المقابل كّل من يقوم بالرقابة 
بدوٍر محّدد فيتّضح أّي نوٍع من الضبط يمارس ومن 

ولكن لسوء  .ة في ما بعدالمسؤول في حال اكتشفت مشكل
فمع أّن . بعمق في المنطقة متأّصلة" ثقافة الرقابة"الحظّ، تبدو 

أجھزة الكمبيوتر تسمح بتسھيل عمليات الضبط وتحسينھا 
نلحظ ترّدداً أمام التخلّي عن ممارسات مثل التوقيعات 

 .الھرمية المتعّددة

 تحسين إدارة النقد

 
ليف تمويلية أعلى من تعاني دول كثيرة في المنطقة من تكا

ففي حين  .الالزم ألنّھا ال تدير أرصدتھا النقدية بشكٍل فّعال
تضع الحكومة نقدھا في حسابات مصرفية في البنك المركزي 
أو المصارف التجارية وال تستخدمه، تقترض وزارة المالية 

  .لتّمول الموازنة
 

لقد اتّخذ عدد من البلدان خطوات لدمج أرصدة الحكومة 
لكن ينبغي بذل المزيد " حسابات خزينة موّحدة"قدية في الن

فعلى سبيل المثال، وّحد األردن  .من الجھود على ھذا الصعيد
أرصدته في البنك المركزي، لكنّه لم يبدأ إالّ منذ فترٍة قريبة 

أّما لبنان، . بتوحيد أرصدته في حسابات المصارف التجارية
 بنك المركزي من فھو يستثني بعض أرصدة الحكومة لدى ال

من المھّم، عند اعتماد حساب خزينة  .حساب الخزينة الموّحد
موّحد، أن توضع أنظمة محاسبة جيّدة تراقب الحركة فيه 

ً كبيرة من أرصدة الحكومة  .واألرصدة مصر مثالً نقلت حصصا
النقدية من حسابات المصارف التجارية إلى البنك المركزي، إالّ 

ً ألّن أنظمة المحاسبة في البنك  تبّددأّن مفعول ھذه الخطوة  جزئيا
المركزي لم تكن على ما يبدو تأخذ بعين االعتبار الشكاوى 

   .  المتعلّقة بنوعيّة الخدمات المصرفية التي يقّدمھا البنك

 

 إنجاح مكننة تنفيذ الموازنة

 
بما أّن تنفيذ الموازنة ھو عملية روتينية أكثر من إعدادھا، فھو 

في الحقيقة، تكثر فوائد ھذه الخطوة، إذ تقّل  .بل للمكننةبالتالي قا
لكّن األھّم ھو أّن المكننة تتيح فرصاً  .األخطاء ويخّف المجھود

لتحويل قسم أكبر من مسؤولية إدارة الموازنة إلى أشخاص أقرب 
وبالتالي تبعد ھذه المھمة عن وزارة (إلى العمل على األرض 

 .ينه تطبيق الضوابط الضروريةوھي تضمن في الوقت ع) المالية
 
 

لقد باشرت عّدة دول في المنطقة بتنفيذ مشاريع مكننة، وأتت نسب 
على سبيل المثال، تجھّز كّل من اليمن واألردن  .نجاحھا متفاوتة

بأنظمة متكاملة ومتطورة تّم شراؤھا من مزّودين عالميين كبار، 
ّودون في حين اختار لبنان وفلسطين أجھزة أبسط طّورھا مز

ومع أّن بعض األفراد قد أحرزوا تقّدماً كبيراًً◌ في خالل  .محلّيون
بشكٍل عام، تحقّق  .فترٍة وجيزة في فلسطين، إالّ أنّھا حالة استثنائية

ً عندما تكون ممارسات إدارة المشاريع المتبعة  المشاريع نجاحا
ً ذھبت سدًى بسبب عدم  .فيھا جيّدة مشروع اليمن مثالً خسر سنينا

بذل أما األردن، ف .ل جھود كافية لتأمين فھم النظام منذ البدايةبذ
 .الجھود الالزمة لجھة التصميم األّولي للنظام، ما بدأ يعطي ثماره
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 18  - 19 المؤتمر الوطني العشرون . 2008نوفمبر /تشرين الثاني
 األّول الحدث -- الخارج في الفاسدة الممارسات قانون :حول

 .الفساد مكافحة لقوانين والتنظيمي في مجال االمتثال القانوني
 في ناشونال غايلورد فندق ومركز مؤتمرات . العاصمة واشنطن
 .www.iqpc.comالمائيّة ھاربر ناشونل بوتوماك واجھة

 
  24 - 25 اجتماع كبار  :2008نوفمبر /تشرين الثاني

وازنة في منطقة الشرق األوسط وشمال المسؤولين عن الم
. مصر القاھرة، .أفريقيا ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 lucas@oecd.org-helene.leconteوwww.oecd.org  
 

 مواقع مختارة  
 

الحكم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع موقع إدارة 
 :للبنك الدولي

governance-http://www.worldbank.org/mena 
 

 :موقع إدارة الحكم العام التابع للبنك الدولي
http://www.worldbank.org/governance 

 
 ).أمان(االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة 

 palestine.org-www.aman 
 

 الفلسطينية وزارة الماليّة
 http://www.mof.gov.ps/ 

 
 :اق العام والمساءلة الماليةموقع اإلنف

www.pefa.org 

 

 

لالشتراك أو تغيير االشتراك، 
يُرجى االّتصال بالشخص 

 :المعني

 ليدا بتديني   السيدة
وحدة التنمية االجتماعية 

مكتب نائب  واالقتصادية
األوسط  الرئيس لمنطقة الشرق

 ليأفريقياالبنك الدو وشمال 
+1 (202) 458-4937

+1 (202) 477-0432 (fax)
lbteddini@worldbank.org 

 
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 أحداث ونشاطات مقبلة

 
 30 2008نوفمبر /تشرين الثاني 2 -أكتوبر /تشرين األّول: 

أثينا،  :فسادالمؤتمر الدولي الثالث عشر لمكافحة ال
 وiacc@transparency.org .اليونان

 www.transparency.org 

 
 6 مؤتمر بناء ثقافة  :2008نوفمبر /تشرين الثاني

. المؤسسات الوطنية في دولة اإلمارات العربية المتّحدة
سوف يغطّي ھذا المؤتمر . دبي، اإلمارات العربية المتّحدة

جميع أوجه القواعد األخالقيّة وإدارة االمتثال في أھّم 
كما  .المنظّمات اإلماراتية في القطاعين العام والخاص

سيدرس ممارسات المواطنين اإلماراتيين على صعيد إدارة 
  .األخالقيات في الشركات وعالقتھا بنجاح المؤسسة

info@datamatixgroup.com  و 
www.datamatixgroup.com 

 
  9 - 10 مؤتمر حوكمة  :2008نوفمبر /تشرين الثاني

 .الدوحة، قطر .السنوي اإلقليمي
info@hawkamah.orgوwww.hawkamah.org  

 
  10 - 13 أخالقيات الشركات  :2008نوفمبر /تشرين الثاني

واالمتثال لقانون الممارسات الفاسدة في الخارج، فندق حياة 
سيبحث ھذا . ريجنسي، دبي، اإلمارات العربية المتّحدة

وضع سياسات صلبة لمكافحة الرشوة من أجل المؤتمر في 
ضمان االمتثال لقانون الممارسات الفاسدة في الخارج 

 بتلك التي شبيھة مسائل وھو سيعالج .وللقوانين اإلقليمية
 المزدھرة الخليج منطقة في الفساد لمكافحة آسيا قّمة عالجتھا

 ونشر أخالقيّات ثقافة إرساء لطريقة أكبر أھميّة سيولي لكنّه
 لقوانين االمتثال على التركيز مع المنظّمة في الثقافة ھذه

 www.gulfethics.comالفساد مكافحة
 
  12 - 13 مؤتمر مركز  :2008نوفمبر /تشرين الثاني

ھل يمكن  :المساعدة واإلنفاق العام حول الماليّة العاّمة
 ة العاّمة أن تحّسن أداء الحكومة؟إلصالحات إدارة الماليّ 

 عند تأمين أفضل أداء يتناول المؤتمر تقديم .المّتحدة المملكة لندن،

 الموارد تخصيص تحسين على التشديد مع العاّمة، الخدمات

 وe.hedger@odi.org.uk  .التشغيلّية والفعالّية اإلستراتجّية
www.odi.org.uk 
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A. Premchand, Government Budgeting and Expenditure Controls: Theory and Practice (IMF: 
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A. Premchand, Public Expenditure Management: A Handbook (IMF: Washington, 1993) 
 
Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Framework, 

http://www.pefa.org/pfm_performance_frameworkmn.php 
 
West Bank and Gaza Country Financial Accountability Assessment (CFAA), World Bank Report No. 

28990-GZ 
 
West Bank and Gaza Public Expenditure Review: From Crisis to Greater Fiscal Independence, Volumes 

1 and 2, World Bank Report No. 38207-WBG 
 
World Bank, Public Expenditure Management Handbook (World Bank: Washington, 1998) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعبّر مضمون ھذه الصحفات عن آراء واضعيھا الخاصة وال يعكس بالضرورة وجھة نظر البنك الدولي ومجلس  :يةإخالء مسؤول
 .إدارته أو إدارته


