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المقدمة
تعتبــر املوازنــة العامــة مــن أهــم أدوات التخطيــط املالــي ،كونهــا االداة األساســية التــي حتــدد أهــداف احلكومــة وسياســتها وبرامجهــا يف كيفيــة اســتغالل
املــوارد وعمليــة توزيعهــا ،ومــن املعلــوم أنــه ليســت هنــاك دولــة متلــك قــدرة للحصــول علــى مــوارد غيــر محــددة بصــرف النظــر عــن مــدى ثرائهــا ،لذلــك،
فــإن أســس إعــداد املوازنــة العامــة ترتكــز يف عمليــة املفاضلــة بــن البدائــل املتاحــة ،أي بالكيفيــة التــي يتــم مــن خاللهــا حتقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن
املنافــع باســتخدام مــوارد محــددة ومحــدودة ،كمــا متثــل عمليــة إعــداد املوازنــة الوســيلة التــي تتجســد مــن خاللهــا اخلطــط علــى الواقــع الفعلــي ،ولهــذا
فــإن هــذه العمليــة متثــل عنصــراً مهمـاً يف عمليــة التخطيــط التنمــوي ،واســتمراراً للتنميــة االقتصاديــة ذاتهــا ،هــذا باإلضافــة إلــى أنهــا عنصــر أساســي
يف نظــام اإلدارة املاليــة .ويؤثــر إعــداد املوازنــة يف عمليــة تنفيــذ البرامــج واملشــروعات التنمويــة ،ألنــه يتولــى تخطيطهــا وتوزيعهــا.1
تعــد املوازنــة العامــة التعبيــر املالــي لبرنامــج العمــل املعتمــد الــذي تفتــرض احلكومــة تنفيــذه يف فتــرة زمنيــة محــددة «قادمــة» حتقيقــاً ألهــداف
اقتصاديــة واجتماعيــة منشــودة .وبالتالــي ،فهــي تعبــر عــن املنهــج الــذي تتبنــاه احلكومــة بشــأن إدارة الشــؤون العامــة علــى مختلــف الصعــد ،وترســم
التوجهــات والسياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة املســتقبلية .2وتعــرف املوازنــة األمنيــة الفلســطينية بأنهــا حجــم األمــوال التــي تســتخدمها الدولــة
ســنوياً لتحقيــق أهــداف سياســاتها األمنيــة ،وتشــمل املــوارد واملصروفــات.3
تشــكل دورة املوازنــة العامــة باملراحــل الزمنيــة املتعاقبــة واملتداخلــة التــي متــر بهــا املوازنــة العامــة ،وبالعمليــات التــي يتداخــل فيهــا كل مــن املاضــي
واملســتقبل باحلاضــر خــال الســنة املاليــة (إعــداد وإقــرار وتنفيــذ املوازنــة العامــة ومــن ثــم الرقابــة عليهــا).
وحتــدد القواعــد القانونيــة يف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية (القانــون األساســي ،وقانــون تنظيــم املوازنــة رقــم ( )7لســنة  )1998املرجعيــات واإلجراءات
الواجبــة إلعــداد املوازنــة مــن قبــل احلكومــة ،وآليــات اعتمــاد املجلــس التشــريعي لهــا ،وكيفيــة تنفيذهــا مــن قبــل املؤسســات العامــة املمولــة منهــا،
واملؤسســات املنــوط بهــا رقابــة تنفيــذ املوازنــة وحــدود مســؤولياتها لتحقيــق الشــفافية وحســن اســتخدام املــال العــام ،باإلضافــة إلــى كونهــا أداة املســاءلة
الســنوية للحكومــة أمــام املجلــس التشــريعي بعــد تقــدمي احلســاب اخلتامــي وتقريــر التقييــم مــن قبــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.
يهــدف هــذا التقريــر إلــى فحــص واقــع دورة املوازنــة يف قطــاع األمــن واإلجــراءات املتبعــة يف إعــداد املوازنــة وآليــات إقرارهــا ،وكذلــك آليــات الرقابــة
املاليــة علــى إنفــاق موازنــة قطــاع األمــن بشــكل خــاص ،والتعــرف علــى التحديــات التــي تواجههــا ،وتقــدمي توصيــات عمليــة للجهــات ذات العالقــة لتذليــل
هــذه التحديــات.
اعتمــدت منهجيــة إعــداد الورقــة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي ،مــن خــال مراجعــة األدبيــات والدراســات الســابقة ،واإلطــار القانونــي لتنظيــم املوازنة
العامــة يف قــوى األمــن ،واملســتندات والوثائــق ذات الصلــة الصــادرة عــن جهــات االختصــاص والدراســات التــي ناقشــت املوضــوع ،وبخاصــة التقاريــر
التــي أصدرهــا االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة «أمــان» ،وخالصــة املقابــات التــي أجراهــا الباحــث مــع ممثلــن لألجهــزة األمنيــة يف إطــار
إعــداده ملقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني ،إضافــة إلــى عقــد ورشــة عمــل ومناقشــة األطــراف ذات العالقــة ملســودة التقريــر لالســتفادة مــن
املالحظــات علــى التقريــر ليصــدر بصيغتــه النهائيــة.

اإلطار القانوني الناظم لموازنة قطاع األمن في فلسطين
يتألــف قطــاع األمــن مــن قــوات األمــن الوطنــي :وهــي «هيئــة عســكرية نظاميــة» ،وجهــاز االســتخبارات العســكرية (وهــي ضابطــة عدليــة لقــوات
األمــن الفلســطيني اســتناداً إلــى قــرار وزيــر الداخليــة رقــم ( )707الصــادر بتاريــخ  ،2007/8/17ويرتبــط مديــر عــام االســتخبارات بوزيــر الداخليــة،4
واحلــرس الرئاســي (جهــاز عســكري يقــوم بحمايــة رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومقراتــه ووزراء احلكومــة واملســؤولني الكبــار ،وتأمــن احلمايــة
للوفــود الرســمية التــي تــزور األراضــي الفلســطينية) .5وقــوى األمــن الداخلــي تتبــع وزيــر الداخليــة (وهــي هيئــة أمنيــة نظاميــة تضــم الشــرطة واألمــن
الوقائــي والدفــاع املدنــي) ،6واملخابــرات العامــة :وهــي هيئــة أمنيــة نظاميــة تتبــع رئيــس الســلطة) ،7والهيئــات املســاندة (هيئــة التنظيــم واإلدارة ،وهيئــة
اإلمدــاد والتجهي��ز ،واإلدارة املالي��ة العسكــرية املركزي��ة ،واخلدم��ات الطبيــة ،والتوجي��ه السياس��ي ،وهيئ��ة التدري��ب العســكري).
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واقع موازنة قطاع األمن ضمن املوازنة العامة الفلسطينية
ينظمــ القانــون األساسيــ وقانـ�ون تنظي��م املوازنــة العام�ةـ والشــؤون املالي��ة رق��م ( )7لسـ�نة  1998وملحقات��ه وقانــون املوازن��ة الس��نوية ل�كـل ع��ام إجـ�راءات
إعدــاد املوازنـ�ة العامــة ،الت��ي تعتبـ�ر موازنـ�ة األمـ�ن ج�زـءاً منهـ�ا وفـ�ق برنامـ�ج زمنــي ،فقـ�د نـ�ص القانــون علـ�ى تولـ�ي وزارة املاليـ�ة عمليـ�ة إعدــاد املوازنـ�ة
عب��ر توزي��ع ب�لاغ املوازن��ة ال��ذي يح��دد األه��داف االقتصاديةــ واملاليةــ والتوجه��ات الضروري��ة ،وحج��م النفق��ات املتوقعــة ،ويعــد كل مركــز مســؤولية
مســودة موازن��ة املرك��ز باحلوــار واملناقش��ة م��ع وزارة املالي�ةـ قب��ل أن يت��م نقاشــها يف مجلـ�س الــوزراء ،وعرضهـ�ا علـ�ى املجلـ�س التشــريعي إلقرارهــا
وإصدارهاــ باعتباره��ا قانون��اً يص��ادق علي��ه الرئي��س ويت��م نشــرها يف اجلري��دة الرس�مـية ،ومـ�ن ثـ�م تنفيذهـ�ا وتقــدمي تقاريـ�ر دوريـ�ة حولهــا ،إضافـ�ة إلـ�ى
إع��داد احلس��اب اخلتام��ي لألعم��ال الس��نوية العــام املقــدم لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة الــذي يرســل تقريــراً للمجلــس التشــريعي.
ويف هذا السياق ،يتحكم اإلطار القانوني يف حتديد األسس التي تقام عليها موازنة هذا القطاع وهي:
·قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم ( )7لسنة. 1998
·قانون اخلدمة يف قوى األمن رقم ( )8لسنة  2005ال سيما الفصل اخلامس املتعلق برواتب العاملني وعالواتهم.
·قانــون املخابــرات العامــة رقــم ( )17لســنة  2005حــدد طريقــة إقــرار املوازنــة العامــة ،ومنــح القانــون املجلــس التشــريعي بشــكل واضــح
ـص علــى إخضــاع موازنــة املخابــرات لرقابــة املجلــس التشــريعي ،وذلــك بالنــص
إمكانيــة مســاءلة رئيــس املخابــرات عبــر اللجــان املختصــة ،ونـ َّ
علــى تشــكيل جلنــة لدراســة موازنــة املخابــرات.
·قانــون التأمــن واملعاشــات لقــوى األمــن الفلســطيني رقــم ( )16لســنة  ،2004وينطبــق علــى أفــراد قــوى األمــن البالغــن  45ســنة فمــا فــوق
عنــد إصــداره ،ومنــح العاملــن حوافــز تشــجيعية للتقاعــد ،وقانــون التقاعــد رقــم ( )7لســنة  2005وتعديالتــه الــذي مي ّكــن العاملــن يف قــوى
األمــن مــن احلصــول علــى تقاعــد مبكــر.
·القــرار بقانـ�ون رقــم ( )8لسـ�نة  2014بش��أن الش��راء الع��ام وتعديالت��ه (ال��ذي ينطب��ق عل��ى املشـ�تريات اخلاص��ة باملؤسس��ة األمنيـ�ة ،باسـ�تثناء
املشتــريات ذات الطبيع��ة األمني��ة احلساســة).
·قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )43لســنة  2005بالنظــام املالــي للــوزرات واملؤسســات العامــة؛ وعلــى الرغــم مــن عــدم إشــارتها بشــكل واضــح
إلــى األجهــزة األمنيــة ،فإنهــا تنطبــق عليهــا كونهــا مؤسســات عامــة ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى املؤسســات املدنيــة باســتثناء مــا ورد يف
قانــون املخابــرات مــن خصوصيــات 8يف بعــض اجلوانــب املاليــة.
· املرسوم ( )33لسنة  2007بشأن إعادة تنظيم مالية ورواتب العاملني يف قوى األمن.
·قرار رقم ( )4لسنة 2007م بشأن إصدار نظام اللوازم واملشتريات للمخابرات العامة الفلسطينية.
·قرار رقم ( )5لسنة 2007م بشأن إصدار النظام املالي للمخابرات العامة الفلسطينية.
·قــرار مجل��س ال�وـزراء رق��م ( )17لسـ�نة  2010بالالئحـ�ة التنفيذيـ�ة بشــأن بدــالت ومصاريـ�ف مهمــات العمـ�ل الرس��مية وال��دورات اخلارجيـ�ة
لق��وى األم��ن الفلســطينية.
·قرار مجلس الوزراء بشأن بدالت املرافقة رقم) / 12 / 65 / 01م.و/س.ف ( لعام .2008
·قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة  2017بنظام بدالت امللحقني العسكريني عند االبتعاث للخارج.
·قرار مجلس الوزراء رقم ( )136لسنة  2004بشأن استيراد وبيع التجهيزات العسكرية.
إل��ى جان��ب ه��ذه القوان�ين واألنظم��ة املنشـ�ورة ،تعم��ل املؤسس��ة األمني��ة واإلدارة املالي��ة مبوج��ب الالئح��ة املالي��ة االس��تثنائية ،وه��ي الئح��ة غي��ر منشـ�ورة،
وتشــكل لبنـ�ة أساســية يف النظــام القانونـ�ي الــذي تعمـ�ل مبوجبـ�ه اإلدارة املاليـ�ة العس��كرية ،رغـ�م أنهـ�ا لـ�م تُقـ�ر وفـ�ق األصوــل ،واس��تصدرتها اإلدارة املاليـ�ة
املركزي��ة بقــرار مـ�ن رئيـ�س مجل��س ال�وـزراء الســابق الدكتـ�ور سـلام فيـ�اض عــام  ،2010وجتــدد س��نوياً بقرــار مـ�ن وزيـ�ر املاليــة ،وذل��ك بهــدف معاجلـ�ة
اإلش��كاليات ال�وـاردة يف النظـ�ام املال��ي املعـ�دل والقوان�ين األخــرى ،والناجت��ة ع��ن عـ�دم مراعـ�اة خصوصي��ة املؤسس��ة األمنيـ�ة ،وذل��ك حل�ين إعــداد نظـ�ام
مالـ�ي خ��اص باملؤسسـ�ة األمنيــة ،وقانــون مش��تريات يأخـ�ذ خصوصيتهـ�ا بعـين االعتباــر ،وحتـ�ى تاريخــه ،لـ�م يصــدر النظــام املذكوــر ،واس��تمر العمـ�ل بهـ�ا
رغ��م إصــدار قانـ�ون الشــراء العــام.
وســعت فيهـ�ا
وتطبـ�ق الالئحـ�ة االس��تثنائية علـ�ى جميـ�ع األجهــزة واملؤسســات األمنيـ�ة مبـ�ا فيهـ�ا جهــاز املخاب�رـات ،وتتضمـ�ن واحدــاً وأربعــن بن�دـاًّ ،
صالحي��ة الشـ�راء املباش��ر للمؤسس��ة األمني��ة بالسـ�ماح بشـ�راء س��لع تشغــيلية مدرج��ة ضم��ن العطـ�اءات املركزي��ة ،ومشتــريات رأسمــالية بالشـ�راء

 8االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان .اإلصالح اإلداري واملالي يف املؤسسة األمنية الفلسطينية .2008 .ص.4
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املباش��ر ،باستــدراج عـ�روض مببل��غ ال يتجـ�اوز  5000دوالر ،وطـ�رح عطـ�اء رسـ�مي إذا زاد ع��ن ذلـ�ك ،ومنح��ت الالئح��ة رئي��س اإلدارة أو قائـ�د اجلهـ�از
صالحي��ة بالشـ�راء املباش��ر للنفق��ات التشغــيلية مببل��غ ال يتجـ�اوز  4000شــيقل .ونص��ت عل��ى تشــكيل جلـ�ان شـ�راء وضب��ط واستــالم ،وحــددت حقـ�وق
وامتي�اـزات قاــدة األجهــزة األمنيــة ،ومنحتهـ�م صالحيـ�ة صــرف املس��اعدات املاليـ�ة والنثريــات واملهماــت ،وقوننـ�ت بعـ�ض القضايــا ،مث��ل :صــرف الهدايـ�ا
للوفوــد ،ومصروفــات الضيافــة ،وح��ددت اخلدمــات والســلع التـ�ي تصــرف مركزيـ�ا مـ�ن اإلدارة املاليـ�ة املركزيــة ،وتضمنـ�ت الالئحـ�ة بندـ ًـا نـ�ص علـ�ى
تطبيقهــا بأثــر رجعــي.9

 9انظر :سعيد زيد ،بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل مؤسسة اإلدارة املالية العسكرية املركزية ،رام اهلل :االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة «أمان»  ،2017ص .7
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واقع موازنة قطاع األمن ضمن املوازنة العامة الفلسطينية

موازنة قطاع األمن وحصته من الموازنة العامة
يُظهــر اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن األهميــة النســبية التــي توليهــا الدولــة أو الســلطة التنفيذيــة لهــذا القطــاع مقارنــة بالقطاعــات األخــرى يف املوازنــة
العامــة .فعــادة عندمــا يزيــد اإلنفــاق علــى القطــاع األمنــي ،يؤثــر علــى حصــة اإلنفــاق علــى قطاعــات خدميــة وتنمويــة أخــرى مثــل التعليــم والصحــة
والرعايــة االجتماعيــة؛ فكلمــا زادت حصــة القطــاع األمنــي أثــر ســلباً علــى مســتويات التنميــة والرفــاه يف املجتمــع ،وخصوصـاً يف الــدول التــي تعانــي
مــن فجــوات ملحوظــة يف املــوارد واملقــدرات االقتصاديــة واملاليــة مثــل الســلطة الفلســطينية .يف املقابــل ،يدافــع آخــرون عــن أهميــة وجــود موازنــة كافيــة
لقطــاع األمــن مــن أجــل توفيــر األمــن الــذي يحتــاج إلــى قــدرات ماليــة لفــرض حكــم القانــون .مبعنــى آخــر توفيــر متطلبــات العيــش اآلمــن يف املناطــق
يخلــق آليــات تطويــر أو اســتثمار يف املناطــق التــي يتوفــر فيهــا حكــم القانــون.
تتمثــل «املوازنــة األمنيــة» بحجــم األمــوال التــي تنفقهــا الدولــة ســنوياً لتحقيــق أهــداف سياســاتها األمنيــة .وتظهــر موازنــة قطــاع األمــن كمركــز مســؤولية
مســتقل يف قانــون املوازنــة العامــة الســنوي حتــت بنــد اإلدارة املاليــة املركزيــة.
تشــير مراجعــة املوازنــة العامــة للســنوات الســت األخيــرة ( )2018-2013إلــى انخفــاض مســتمر يف نســبة املوازنــة املخصصــة لقطــاع األمــن مــن مجمــل
املوازنــة اجلاريــة للســلطة الفلســطينية ،وكمــا يظهــر اجلــدول رقــم ( )1أدنــاه فقــد انخفضــت مبقــدار ســت نقــاط مــا بــن موازنــة العــام  2014إذ حصلــت
موازنــة األمــن علــى  28.5%مــن املوازنــة اجلاريــة (وهــي األعلــى يف الســنوات الســت املاضيــة) إلــى  22.7%يف العــام  .2018يف هــذا اإلطــار ،تشــير
إلــى حتســن مبدئــي يف توزيــع احلصــص علــى القطاعــات املختلفــة للموازنــة العامــة .كمــا متثــل موازنــة قطــاع األمــن (النفقــات اجلاريــة والنفقــات
التطويريــة معــا) حوالــي  21%مــن مجمــل املوازنــة العامــة للســلطة الفلســطينية.
جدول رقم ( )1حصة قطاع األمن من النفقات من املوازنة اجلارية

السنة
النسبة

2013
28.1%

2014
28.5%

2015
26.7%

2016
25%

2017
24.9%
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2018
22.7%

يعــود انخفــاض حصــة قطــاع األمــن مــن النفقــات اجلاريــة إلــى خفــض نســبة فاتــورة رواتــب العاملــن العســكريني مقارنــة بنســبة فاتــورة رواتــب العاملــن
يف الســلطة الفلســطينية (انظــر اجلــدول رقــم ( )2اخلــاص نســبة رواتــب العســكريني مــن مجمــل قيمــة الرواتــب يف املوازنــة العامــة لألعــوام -2014
 2018الحقـاً.
بلغــت املوازنــة اجلاريــة لقطــاع األمــن مــا يقــارب  3.475مليــار شــيقل عــام  ،2018أي مــا نســبته  22.7%مــن مجمــل املوازنــة اجلاريــة للســلطة
الوطنيــة الفلســطينية ،منهــا  2.900مليــار شــيقل رواتــب وأجــوراً ،أي مــا نســبته  83.5%مــن موازنــة املؤسســة األمنيــة ،والباقــي موزعــة مــا بــن
النفقــات التشــغيلية ( )7.6%والنفقــات التحويليــة ( )8.6%والنفقــات الرأســمالية (أقــل مــن  .)1%وهــي نســب لــم تختلــف عــن الســنة التــي ســبقتها
(.)2017
تعــد هــذه النســبة األقــل ( )22.7%يف تاريــخ الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،ويعــود الســبب إلــى تنفيــذ سياســة التقاعــد املبكــر االختيــاري والقســري
الــذي طبقتــه احلكومــة الفلســطينية علــى أكثــر مــن  11,055موظف ـاً عســكرياً وفق ـاً للبيانــات واألرقــام الــواردة يف موازنــة العــام  .2018بلــغ عــدد
العاملــن العســكريني يف قــوى األمــن الفلســطينية  65829عســكرياً وفق ـاً لألرقــام الــواردة يف قانــون املوازنــة العامــة لســنة  ،2018مقارنــة باألرقــام
الــواردة يف قانــون املوازنــة للعــام  2016التــي بلغــت  76,884موظفـاً عســكرياً .جتــدر اإلشــارة إلــى أن األرقــام الــواردة يف قانــون املوازنــة العامــة لســنة
 2018تختلــف عــن تلــك األرقــام التــي أوردتهــا وزارة املاليــة يف جلســة خاصــة عقدهــا االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة «أمــان» يف شــهر أبريــل
من العام .2019
كمــا يظهــر الشــكل رقــم ( )1أن عــدد العســكريني غيــر ثابــت ،يرتفــع أحيانـاً وينخفــض أحيانـاً أخــرى وفقـاً لألرقــام الــواردة يف املوازنــة العامــة (للســنوات
 ،)2018- 2013وتظهــر مقارنــة املوازنــات املختلفــة أن األرقــام تتغيــر للســنة املاليــة الواحــدة مــا بــن املوازنــة املقــرة وموازنــة العــام الــذي يليهــا( .انظــر
امللحــق رقــم .)1

 10نصر عبد الكرمي ،مجاالت الترشيد والتقشف يف اإلنفاق احلكومي ،الفريق األعلى لدعم شفافية املوازنة العامة ،االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة ،2015 ،ص  .34 22-جتدر اإلشارة إلى أن األرقام اخلاصة
باألعوام  2018 – 2015من إدخال الباحث اعتماداً على بيانات املوازنة العامة املنشورة على موقع وزارة املالية الفلسطينية.
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شكل رقم ( )1عدد العاملني يف قوى األمن الفلسطينية 2018 -2013

أحالــت احلكومــة نحــو  27ألــف موظــف عمومــي للتقاعــد املبكــر منــذ  ،2017منهــم  18ألف ـ ًا مــن العســكريني مــن أصــل قرابــة  62ألف ـ ًا
يف الضف��ة الغربيـ�ة وغــزة .وبلــغ عــدد املتقاعديــن املدنيــن يف الضفــة الغربيــة وغــزة نحــو  9238موظف ـ ًا ،وعــدد موظفــي القطــاع العــام
املدنــي والعســكري حالي ـ ًا اســتقر علــى  ،133200منهــم  33800يف قطــاع غــزة ،و 99400يف الضفــة الغربيــة .وطــرأ تراجــع بنســبة 16%
علــى فاتــورة الرواتــب واألجــور للموظفــن يف فلســطني ،حيــث بلغــت  6.424مليــار شــيقل ( 1.77مليــار دوالر) العــام املاضــي ،بعــد أن كانــت
 7.63مليــار شــيقل ( 2.1مليــار دوالر) يف .2017
فريد غنام وكيل وزارة املالية يف جلسة خاصة ّ
نظمها االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،بتاريخ .2019/4/24
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/04/24/1238247.html#ixzz61rP7kSz0

انخفضــت فاتــورة الرواتــب واألجــور يف العــام  2018لتصــل إلــى  2.900مليــار شــيقل مقارنــة مــع  3.124مليــار شــيقل يف عــام  .2017ويالحــظ مــن
الشــكل التالــي ( )2أن هنــاك تناقص ـاً يف بنــد الرواتــب واألجــور خــال الســنوات الثــاث األخيــر.
شكل رقم ( )2رواتب وأجور العاملني يف قوى األمن باملليار شيقل من عام 2018- 2013
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واقع موازنة قطاع األمن ضمن املوازنة العامة الفلسطينية
يســتحوذ بنــد الرواتــب واألجــور علــى النصيــب األكبــر يف املوازنــة العامــة الفلســطينية ،إذ يشــكل  49%مــن إجمالــي النفقــات اجلاريــة وصــايف اإلقــراض
للعــام  .2018وانخفضــت نســبة رواتــب املوظفــن العســكريني مــن مجمــل رواتــب موظفــي الســلطة الفلســطينية مبقــدار  14نقطــة يف العــام  2018مقارنــة
بالعــام  37%( 2014مقارنــة بـــ .)51%ويأتــي هــذا االنخفــاض بســبب التقاعــد االختيــاري والقســري الــذي مت يف العامــن األخيريــن كمــا ذكرنــا آنفاً.

جدول رقم ( )2نسبة رواتب العسكريني
من مجمل قيمة الرواتب يف املوازنة العامة لألعوام  2018-2011مليار شيقل

السنة
فاتورة الرواتب للعاملني
فاتورة رواتب العسكريني
النسبة

2014
7.3
3.7
51%

2015
7.6
3.2
42%

2016
7.7
3.2
42%
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2018 2017
7.9
8.1
2.9
3.1
37% 38%

يشــير توزيــع النفقــات اجلاريــة ملوازنــة قطــاع األمــن للعــام  2018إلــى أن رواتــب وأجــور العاملــن يف قطــاع األمــن تشــكل حوالــي  83.5%مــن املوازنــة،
وقــد حافظــت عليهــا يف الســنوات الثــاث األخيــرة .فيمــا ال تتعــدى النفقــات التشــغيلية لقطــاع األمــن  ،8%وتنخفــض نســبة النفقــات الرأســمالية
إلــى أقــل مــن  0,5%مــن مجمــل النفقــات اجلاريــة لقطــاع األمــن ،كمــا يوضــح اجلــدول رقــم ( )3أدنــاه .األمــر الــذي يشــير إلــى خلــل بنيــوي يف هيكليــة
النفقــات لقطــاع األمــن ويحــد مــن قــدرة قطــاع األمــن عــن العمــل بشــكل فعــال .حيــث تذهــب معظــم نفقــات قطــاع األمــن يف الســلطة الفلســطينية إلــى
رواتــب العاملــن دون اعتبــار للمهــام امللقــاة علــى عاتــق هــذا القطــاع يف مســاعدة وحمايــة املجتمــع الفلســطيني ،مــا يتطلــب النظــر يف إعــادة هيكلــة
املؤسســات واألجهــزة األمنيــة مــن األعــداد الضروريــة لعمــل اجلهــاز وإعــادة تدويــر الفائــض لبعــض األجهــزة وتقليــل أعــداد الرتــب العاليــة وزيــادة
أعــداد األفــراد والرتــب التنفيذيــة حلمايــة املواطنــن وممتلكاتهــم وضمــان ســيادة القانــون واحلفــاظ علــى النظــام العــام ،والزيــادة يف نســبة النفقــات
التشــغيلية والرأســمالية مــن موازنــة قطــاع االمــن لتعزيــز قدراتهــا علــى القيــام باملهــام املنوطــة بهــا خلدمــة املواطنــن.
جدول رقم ( )3بنود موازنة قطاع األمن اجلارية لألعوام الثالثة االخيرة
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2018
2017
2016
اإلدارة املالية املركزية
املخصصات النسبة املخصصات النسبة املخصصات النسبة
2900
3123
3199
رواتب وأجور
83.5%
83.4%
83.7%
265
280
300
نفقات تشغيلية
7.6%
7.5%
7.8%
300
335
317
نفقات حتويلية
8.6%
8.9%
8.3%
10
7
7
نفقات رأسمالية
0.3%
0.2%
0.2%
3475
3745
3823
املجموع
100%
100%
100%
فيمــا عــدا الرواتــب والنفقــات التحويليــة ،فــإن اإلنفــاق الفعلــي يف العامــن  2016و( 2017أســاس النقــدي وااللتــزام) لــم يتجــاوز  75%مــن النفقــات
التشــغيلية املقــررة يف العــام  2017وحوالــي  65%يف العــام  2016مــن مجمــل األمــوال املخصصــة للنفقــات التشــغيلية ،األمــر الــذي يحــد مــن قــدرة
األجهــزة األمنيــة علــى التخطيــط .كمــا أن اإلنفــاق علــى االحتياجــات الرأســمالية بقــي محــدوداً ،ومــع ذلــك ،فنســبة االلتــزام باإلنفــاق علــى التجهيــزات
الالزمــة لقيــام املؤسســة بأعمالهــا كانــت منخفضــة.
جدول رقم ( )4اإلنفاق الفعلي على بنود املوازنة للعامني 201714- 2016
اإلدارة املالية املركزية
رواتب
نفقات تشغيلية
نفقات حتويلية
نفقات رأسمالية
 12انظر :قانون املوازنة للسنوات .2018-2014
 13انظر :املوازنة العامة للسنة املالية  ،2018ص .595
 14انظر :املوازنة العامة للسنة املالية  ،2018ص .595

2016
اإلنفاق الفعلي
3238
190
327
3.7

10

%
101
63
103
53

2017
اإلنفاق الفعلي
3091
211
315
3

%
99
75
94
43

دورة الموازنة في قطاع األمن الفلسطيني
ميكن حتديد املراحل املتعاقبة يف دورة املوازنة بقطاع األمن يف فلسطني وفقاً ألحكام قانون تنظيم املوازنة رقم ( )7لسنة  1998على النحو التالي

:

1 .1إعداد املوازنة لقطاع األمن يف فلسطني
يعتم��د إع��داد املوازن��ة العام��ة الفلســطينية عل��ى اجلوان��ب التوجيهي��ة الصـ�ادرة
عـ�ن وزارة املاليـ�ة وعلىــ اإلج��راءات املنصــوص عليهـ�ا يف القانوــن ،وتخضــع موازنــة
األجهــزة األمنيــة لإلجــراءات نفســها مــن حيــث إعــداد املوازنــة ألي مؤسســة
فلســطينية ،ويســتثنى مــن هــذا موازنــة جهــاز املخابــرات التــي يتولــى رئيــس اجلهــاز
إعدادهــا ويعرضهــا علــى الرئيــس للمصادقــة عليهــا ،إضافــة الســتقالل املوازنــة
اخلاصــة بجهــاز املخابــرات التــي تــدرج برقــم واحــد ضمــن املوازنــة العامــة للدولــة،
بحيــث تتولــى بنفســها إدارتهــا واإلنفــاق منهــا حتــت إشــراف الرئيــس .15أمــا موازنــة
األجه�زـة األمني�ةـ والهيئ��ات العس�كـرية األخ��رى ،فتحكمهـ�ا اإلج��راءات نفسـ�ها التـ�ي
تخض��ع له��ا موازن��ة أي��ة مؤسس��ة فلسطــينية أخـ�رى ،م��ن حي��ث اإلعـ�داد واإلقـ�رار
16
والتنفي��ذ واإلشــراف عل��ى اإلنفـ�اق.
وتُع��د اإلدارة املالي��ة العسكــرية املركزي��ة املوازن��ة السنــوية للمؤسس��ة األمني��ة وفقـ�اً
لسقــوف البنــود التـ�ي حددتهـ�ا وزارة املالي��ة ،حيـ�ث تقــوم اإلدارة املاليـ�ة مبخاطبـ�ة
األجهـ�زة واإلدارات األمني��ة املختلفـ�ة ،لتزويده��ا بالبيانـ�ات واملشاــريع واالحتياجـ�ات
املختلفـ�ة .وبعـ�د جتميـ�ع البيانــات مـ�ن األجهزــة ،تعـ�د املوازنـ�ة العامـ�ة لقطـ�اع األمـ�ن
وترفـ�ع ل��وزارة املاليــة ،وهـ�ي موازنـ�ة جتميعيــة ،تشــمل بنودهـ�ا مصاريـ�ف املؤسسـ�ة
األمنيــة ،دون اإلشاــرة إلـ�ى األجه��زة واإلدارات املختلفــة ،وتقــوم وزارة املاليـ�ة
مبناقشتــها ومراجعاتهـ�ا أحيانـاً مـ�ع اإلدارة املالي��ة .وتناق��ش بعـ�ض األجهــزة األمنيـ�ة
مشــاريع موازناته��ا م��ع اإلدارة املالي��ة ،وهن��اك أجه��زة أخ��رى ال يطل��ب منه��ا إعــداد
موازن�اـت ،وتقوــم اإلدارة املاليــة املركزيــة بإعدادهــا نيابــة عنهــا.17

منح��ت الالئحــة املاليـ�ة االس��تثنائية الص�اـدرة عـ�ن
رئي��س ال�وـزراء قــادة األجهـ�زة األمني��ة صالحي��ة صـ�رف
مس��اعدات اجتماعيـ�ة للعامليـن بقــوى األمـ�ن مـ�ن
موازن��ة املؤسس��ة األمني��ة شــهر ًيا ،وح��ددت سـ�قو ًفا
لذلـ�ك  15000ش��يقل ل��كل م��ن :الش��رطة الفلســطينية،
واملخابــرات العامـ�ة ،واألم��ن الوقائـ�ي ،واألم��ن الوطنـ�ي،
واحلــرس الرئاســي ،واإلدارة املاليـ�ة العس��كرية ،ولبقيـ�ة
األجهـ�زة صالحيـ�ة صـ�رف  5000ش��يقل ،م��ع العل��م أن
هـ�ذه املس�اـعدات أو املبال��غ املخصص��ة له��ا ال تصـ�رف
ش��هرياً ،بســبب قلـ�ة امل�وـارد املاليةــ املتوفــرة .مـ�ن ناحيـ�ة
أخــرى يتضـ�ح أن املبالـ�غ احملدــدة لــكل جهــاز لـ�م تأخـ�ذ
بع�ين االعتب��ار التفـ�اوت العـ�ددي للعامل�ين ،كمـ�ا ال
يتوف��ر نظـ�ام يوض��ح األس��س واملعايي��ر الت��ي تصـ�رف
اس��تنا ًدا لهــا ،وهــذا يلحـ�ق ض�رـراً مببــدأ العدالــة ،كمـ�ا
أنه��ا تص��رف م��ن غي��ر املص��در احمل��دد له��ا قانون ـاً.
ســعيد زيــد ،بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل
مؤسســة اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة ،رام اهلل:
االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة «أمــان»  ،2017ص .7

تُدــرج موازنـ�ة قطــاع األم��ن حت��ت بن��د اإلدارة املاليـ�ة املركزي��ة ضمـ�ن املوازنـ�ة العامـ�ة
كمركـ�ز مالـ�ي مس�تـقل ،دون أيـ�ة إشاــرة إلـ�ى تبعيتهـ�ا ل��وزارة الداخليـ�ة أو أيـ�ة مؤسسـ�ة أخرــى ،وتــرد ضمـ�ن قائمـ�ة املؤسســات غيـ�ر الوزاريــة ،وتتضمـ�ن
موازنـ�ة اإلدارة املاليــة ال��واردة يف قانــون املوازنـ�ة مصاريـ�ف البنــود التشــغيلية والرأس��مالية والرواتـ�ب واألجــور وعــدد العاملـين يف قــوى األمــن ،موزعــن
عل��ى الرت��ب العسكــرية املختلفـ�ة ،م��ن جنـ�دي حت��ى لــواء دون تفصيـلات توض��ح عـ�دد أفــراد كل جهـ�از أو حص��ة كل جهـ�از م��ن املوازن��ة الكليـ�ة ،أو أيـ�اً
م��ن بنـ�ود النفقـ�ات املختلف��ة ،بحيــث ال يت��م اإلعـلان ع��ن املوازن��ة املخصص��ة لـ�كل جهـ�از عل��ى حــدة.
ال تظه��ر التقاري��ر الشـ�هرية ل�وـزارة املالي��ة حـ�ول العمليـ�ات املالي��ة م��ن نفقـ�ات وإي�رـادات ومصــادر التموي��ل وغيرهــا يف املؤسسـ�ات الفلس�طـينية عامـ�ة،
نفقــات قطــاع األم��ن الش�هـرية ،حي�ثـ مت جمـ�ع نفقــات اإلدارة املالي��ة املركزيـ�ة مــع
آليات اإلنفاق
نفق�اـت وزارة الداخلي��ة يف بن��د واح��د حت��ت اس��م الداخلي��ة واألم��ن خالف��اً مل��ا ورد
يف قانـ�ون املوازنــة للعــام  2018الــذي جعـ�ل ك ًّ
ال مـ�ن وزارة الداخليـ�ة واإلدارة املاليـ�ة .1الرواتب :يتم صرفها مركزياً من وزارة املالية.
املركزي��ة مركزي��ن مالي�ين مســتقلني.18
.2النفقــات الرأســمالية العاديــة« :عطــاءات» تتــم مــن
2 .2إقرار املوازنة العامة واعتمادها
خــال وزارة املاليــة (مديريــة اللــوازم العامــة).
أدى االنقســام الفلســطيني إلــى تعطــل املجلــس التشــريعي منــذ العــام  ،2007األمــر
الــذي لــم تعــد معــه الســلطة التنفيذيــة تقــدم مشــروع املوازنــة إلــى املجلــس التشــريعي
رســمياً ملناقشــته وإقــراره ،وقبــل حــل املجلــس التشــريعي بقــرار احملكمــة الدســتورية
يف كانــون األول  ،2018جــرت العــادة أن يعــرض وزيــر املاليــة علــى هيئــة الكتــل

.3النفقــات التشــغيلية يتــم صرفهــا مــن اإلدارة املاليــة
املركزيــة «العســكرية».
.4النفقــات التشــغيلية وفــق ســقوف محــدودة تتــم مــن
خــال األجهــزة والهيئــات األمنيــة.

 15انظر قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة  2005املواد (.)18 ،17
 16انظر املواد ( )62-60من القانون األساسي واملواد ( )54-19 ،4 3-من القانون رقم ( )7لسنة  1998بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية.
 17سعيد زيد ،بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل مؤسسة اإلدارة املالية العسكرية املركزية ،رام اهلل :االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة «أمان»  ،2017ص .10
 18انظر تقرير شهر آب  2019املنشور على املوقع اإللكتروني لوزارة املالية وبالتحديد جدول رقم (5أ) :تفاصيل النفقات حسب البند ومركز املسؤولية (أساس االلتزام) آبhttp://pmof.ps/pmof/ 2019 ،
documents/accounts/monthly/2019/Aug.2019.ar.pdf

11

واقع موازنة قطاع األمن ضمن املوازنة العامة الفلسطينية
البرملانيــة يف الضفــة الغربيــة محــاور املوازنــة العامــة وتوجهاتهــا .وقــد أصــدر الرئيــس الفلســطيني قانــون املوازنــة العامــة يف الســنوات االثنتــي عشــرة
املاضيــة بقــرار بقانــون اســتناداً إلــى أحــكام املــادة  43مــن القانــون األساســي التــي تتيــح للرئيــس إصــدار قــرارات بقــوة القانــون يف أوقــات الضــرورة
يف غيــر أدوار انعقــاد املجلــس التشــريعي.
3 .3تنفيذ موازنة قطاع األمن
تقس��م نفق��ات املؤسس��ة األمني��ة كأي��ة مؤسس��ة أخ��رى إل��ى نفق��ات رأسمــالية وحتويلي��ة وروات��ب وأجـ�ور ،وتق��وم ث�لاث جه��ات بتسـ�ديد ه��ذه النفقـ�ات،
وهــي:
– –وزارة املاليـ�ة :تقـ�وم بتخصي��ص األمــوال الالزم��ة للمؤسس��ة األمني��ة وتسـ�دد مباشـ�رة مش�تـريات الس�يـارات واألبنيـ�ة ،والروات��ب واألجـ�ور والنفقـ�ات
التحويليـ�ة ومخصصــات التقاع��د ،حي��ث تعـ�د اإلدارة املاليـ�ة العس�كـرية كشـ�ف الرواتـ�ب اخلــاص بأفرــاد األجهــزة األمنيـ�ة بنــاء علـ�ى األوامـ�ر
الصـ�ادرة ع��ن هيئ��ة التنظي��م واإلدارة ،استــنا ًدا ملجموع��ة م��ن القوان�ين ،أهمه��ا قان��ون اخلدم��ة يف ق��وى األم��ن ،ونظ��ام الضم��ان الصح��ي العسـ�كري،
وقانـ�ون التقاع��د الع��ام ،وقان��ون ضريب��ة الدخ��ل .إذ يت��م إدخ��ال البيان��ات وإص��دار البطاق��ة الشـ�هرية للروات��ب ،وتس��جل يف دائـ�رة احلسـ�ابات
كقي��د محاس��بي ،يح��دد أوج��ه الص��رف لفات��ورة الروات��ب ويرس��ل إل��ى وزارة املالي��ة ،لتنفي��ذ الص��رف باعتباره��ا جهـ�ة االختص��اص ،وتقـ�وم الـ�وزارة
بالتدقي��ق مـ�رة أخـ�رى باألسمــاء ،للتأك��د م��ن عـ�دم وجـ�ود موظف�ين يتقاضـ�ون أكث��ر م��ن راتـ�ب ،وينحص�رـ دور وزارة املالي��ة بالرقاب��ة عل��ى هـ�ذا
اجلان��ب بالنسـ�بة للرواتـ�ب ،وتؤخ��ذ بع�ين االعتبـ�ار عن��د إعــداد الروات��ب احلسوــمات الت��ي يج��ب أن تكـ�ون منســجمة متامـ�اً م��ع القانــون ،وحقـ�وق
الغي��ر واألح��كام الص��ادرة ع��ن القض��اء ،وتص��رف الروات��ب عب��ر البنــوك ملســتحقيها. 19
– –اإلدارة املاليـ�ة املركزيــة :تعمــل علـ�ى تسـ�ديد النفقــات الرأس��مالية التـ�ي تزيـ�د عـ�ن  500دوالر ،إضاف��ة إل��ى دف��ع س��لف املؤسس��ة األمني��ة واإليجارات
والكهربــاء وامليــاه والهواتــف األرضيـ�ة والنثريــات ومهمــات قاــدة األجهــزة األمنيــة ،وبــدل املرافقـ�ة واملهمــات اخلارجيـ�ة والبعثــات العلميـ�ة وتأمـين
الس��يارات .ويقوــم وزيــر الداخليــة ومديــر عاــم املاليــة العس��كرية باملصادقــة علــى أوامــر الصرــف اخلاصــة بذلــك.20
– –األجهـ�زة األمني��ة واإلدارات املركزيـ�ة :تنف��ق م��ن املبل��غ املال��ي احملـ�ول له��ا م��ن اإلدارة املالي��ة العسكــرية املركزي��ة كســلفة يف بداي��ة كل عــام ،وتصــرف
عل��ى بع��ض النفقـ�ات الرأس�مـالية والتش�غـيلية بتوقي��ع م��ن مفـ�وض الصـ�رف مدي��ر عـ�ام املؤسس��ة أو قائ��د اجلهــاز ،وتقـ�وم بتسـ�ديد املصروفـ�ات
بفواتي��ر ومع��ززات ترف��ع إل��ى اإلدارة املالي��ة العس��كرية ،وتدق��ق م��ن الرقاب��ة املالي��ة العس��كرية يف وزارة املالي��ة ،ث��م تق��وم اإلدارة املالي��ة ووزارة
املالي��ة بتحوي��ل املبل��غ املغط��ى بالفواتي��ر واملعزــزات املعتمـ�دة م��ن الرقاب��ة املالي��ة العسكــرية إلىــ املؤسس��ة أو اجلهـ�از األمنـ�ي ،وهـ�ذا م��ا يسـ�مى
نظ��ام االســتعاضة. 21لكــن ال ينطبــق علــى بنــد النثريــة تقــدمي معــززات ،مــا يتيــح فرصـاً للمحابــاة يف آليــة إنفاقهــا والتصــرف بهــا دون وجــود رقابــة
عليهــا مــن قبــل أجهــزة الرقابــة.
4 .4الرقابة على موازنة قطاع األمن
تعــد الرقابــة إحــدى الوظائــف األساســية التــي تقــوم بهــا أجهــزة متعــددة بغيــة «التحقــق ممــا إذا كان كل شــيء يســير وفق ـاً للخطــة املرســومة
والتعليمــات الصــادرة والقاعــدة املقــررة» ،22والتأكــد مــن حســن اســتعمال املــال العــام مبــا يتفــق مــع أهــداف التنظيــم اإلداري ،23حســبما حتــدد يف
املوازنــة العامــة ،دون إخــال ،وحفاظ ـاً علــى حســن ســير اإلدارة احلكوميــة مالي ـاً ،وحفاظ ـاً علــى األمــوال العامــة.
كمــا تهــدف الرقابــة علــى تنفيــذ املوازنــة العامــة إلــى ضمــان عــدم خــروج احلكومــة عــن احلــدود التــي رســمتها لهــا الســلطة التشــريعية حســب
موافقتهــا واعتمادهــا لبنــود املوازنــة العامــة ،ورغــم مــا حتققــه الرقابــة مــن منافــع ،إال أنــه يجــب أال تتجــاوز حــدوداً معينــة ،وإال فإنهــا تــؤدي إلــى
عرقلــة النشــاط املالــي ،وتــؤدي إلــى شــل حركــة األجهــزة احلكوميــة املختلفــة ،وتصبــح الرقابــة وبــاالً ليــس علــى ماليــة الدولــة فقــط ،وإمنــا علــى
النشــاط املالــي واالقتصــاد ككل.
ميكــن تقســيم أنــواع الرقابــة علــى تنفيــذ موازنــة قطــاع األمــن يف فلســطني ،مــن حيــث اجلهــة التــي تتولــى مهمــة الرقابــة ،إلــى رقابــة داخليــة ورقابــة
خارجيــة ،ومــن حيــث التوقيــت الزمنــي إلــى رقابــة ســابقة ،ورقابــة الحقة.
أ /الرقابة الداخلية
ميكن التمييز بني جهازين للرقابة الداخلية يف قطاع األمن:24
1.1اإلدارة املالية «العسكرية املركزية»
 19مقابلة مع فريق اإلدارة املالية العسكرية بتاريخ .2019/9/30
 20سعيد زيد ،مصدر سابق ،ص .16
 21مقابلة مع فريق اإلدارة املالية العسكرية بتاريخ .2019/9/30
 22إبراهيم شيحا ،اإلدارة العامة ،بيروت :الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،1983 ،ص .415
 23فؤاد العطار ،مبادئ اإلدارة العامة ،القاهرة :دار النهضة العربية ،1974،ص .179
 24فيما يتعلق بأجهزة الرقابة الداخلية يف السلطة الوطنية ،انظر :جهاد حرب ،أجهزة الرقابة وأنظمة املساءلة يف القطاع العام الفلسطيني ،رام اهلل :املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية (مفتاح)؛
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،2003 ،ص .30-17
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تعتبـ�ر اإلدارة املاليـ�ة العس�كـرية املركزيـ�ة مؤسسـ�ة عس�كـرية /أمنيـ�ة تخضـ�ع للقوانـين العس�كـرية وتعمـ�ل مبوجبهــا ،وتشــكل حلق��ة وصـ�ل بـين املؤسسـ�ة
األمني��ة م��ن جان��ب ووزارة املالي��ة م��ن جان��ب آخ��ر ،وتق��دم اخلدم��ات املالي��ة لكاف��ة األجه��زة واإلدارات والهيئات املكونة للمؤسس��ة األمنية الفلســطينية،25
وتتلخ��ص رس�اـلتها بالعم��ل واملساــهمة يف حتقي��ق الضب��ط املالـ�ي ،واالس�تـخدام األمث��ل للمـ�ال العـ�ام يف املؤسس��ة األمنيـ�ة ،مب��ا يسـ�هم يف تقـ�دمي خدمـ�ات
ذات كف�اـءة وفاعليةــ ،وخلــق بيئــة آمنــة ومس��تقرة ،وتنمي��ة ال�وـالء واالنتماــء للمؤسســة حلمايــة املش�رـوع الوطنــي وتعزيــز صموــد املواطــن.26
م��ن جان��ب آخـ�ر ،تقـ�وم اإلدارة املالي��ة العسكــرية بــدور رقاب��ي عل��ى املصروفـ�ات م��ن خـلال إدارة املدفوع��ات ،حي��ث يت��م التحق��ق م��ن ســامة املدفوعـ�ات
ومـ�ن انس��جامها مـ�ع األنظمـ�ة والقوانـين املاليــة ،فمثلـ ً
ا ،عنـ�د تقــدمي اجلهــاز أو الهيئـ�ة األمنيـ�ة طلـ�ب ش��راء الســلع الرأس��مالية التـ�ي تزيـ�د قيمتهـ�ا علـ�ى
 500دوالر إل��ى اإلدارة املالي��ة املركزيـ�ة ،يرف��ق بعـ�رض أســعار أو تقدي��ر للتكلفـ�ة ،وتقـ�وم اإلدارة بدراس��ة االحتيـ�اج والتأك��د م��ن وجـ�ود اعتمـ�اد مالــي.
وإذا تب�ين أن السـ�عر املرف��ق بالطل��ب م��ن اجلهـ�از أق��ل مم��ا ه��و متوف��ر ل�لإدارة املالي��ة العس�كـرية ،يعـ�اد الطل��ب للجهـ�از ليقـ�وم بالشرــاء ،وإذا كان السـ�عر
أكثــر تقوــم اإلدارة املاليــة بالش��راء ،وبعــد ذلــك يتــم إدخاــل الس�لـعة بسنــد إدخاــل لهيئــة اإلمــداد والتجهيــز .27لكــن القــدرة علــى التحقــق مــن أوجــه
إنفــاق داخــل األجهــزة األمنيــة فيمــا يتعلــق ببنــد املهمــات الداخليــة «النثريــة» يبقــى محــدوداً لغيــاب آليــات محــددة وواضحــة للرقابــة علــى هــذا البنــد.
2.2اإلدارة العامة للرقابة املالية العسكرية يف وزارة املالية
تقــوم وزارة املاليــة مــن خــال اإلدارة العامــة للرقابــة املاليــة العســكرية بالرقابــة املاليــة علــى املؤسســة األمنيــة للتأكــد مــن اســتخدام األمــوال يف
األغــراض املخصصــة لهــا ،حيــث تكلــف اإلدارة العامــــة للرقابــــة املاليــــة العســــكرية يف وزارة املاليــــة وفقـاً للنظــام املالــي للســلطة بالتدقيــق علــى بنــود
الصــرف املختلفــة ،والتأكــد مــن حســن وســامة اســتخدام األمــوال العامــة لألغــراض املخصصــة لهــا ،وحمايــة األمــوال العامــة التــي صرفــت مــن وزارة
املاليــة لألجهــزة العســكرية مــن ســوء التصــرف والضيــاع ،وتوفيــر املعلومــات البيانيــة واإلحصائيــة الدقيقــة واملســتقلة عــن نفقــات وإيــرادات األجهــزة
العســكرية للجهــات املختصــة .28لكــن لــــم تنشــــر اإلدارة العامــة للرقابــة املاليــة العســكرية أ ّيـاً مــــن تقاريرهــــا الرقابيــــة ،ولــم يتــم العثــور علــى أيــة تقارير
رقابيــة لــإدارة العامــة للرقابــة املاليــة العســكرية علــى املوقــع الرســمي لــوزارة املاليــة.29
ب /الرقابة اخلارجية
نــص قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لســنة  2004يف املــادة ( )31يف البنــد ( )6علــى« :تخضــع لديــوان الرقابــة قــوات األمــن والشــرطة وكافــة
األجهــزة األمنيــة والعســكرية» .وتتعــدد وســائل الرقابــة التــي ميارســها ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف ســبيل القيــام مبهامــه اســتناداً للقانــون
واألنظمــة والتعليمــات املقــرة .ويقــوم بعــرض نتائــج حتقيقاتــه علــى مســؤولي األجهــزة قبــل إصــدار التعليــق عليهــا أو تصويــب أوضاعهــا ،وعلــى ضــوء
ذلــك يضمنهــا للتقريــر.30
قــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف العــام  2018بالرقابــة علــى هيئــة اإلمــداد والتجهيــز ،واخلدمات
31
الطبيــة العســكرية ،وجهــاز االســتخبارات العســكرية ،ومراكــز اإلصــاح والتأهيــل  .ويف العــام  ،2017جهــاز املخابــرات العامــة عملي ـ ًا ال
33
32
راقــب علــى املركبــات احلكوميــة يف القطــاع األمنــي  .وجهــاز األمــن الوقائــي عــام  .2015وقــد نُشــر يخضــع للرقابــة املاليــة ،ســواء مــن
ملخــص يف التقريــر الســنوي عــن عمليــات الرقابــة املذكــورة ،دون أن ينشــر تقريــر التدقيــق اخلــاص الرقابــة الداخليــة أو اخلارجيــة
بــكل جهــاز .يف املقابــل ،يرفــض جهــاز املخابــرات التعــاون مــع ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بحجــة أن
اجلهــاز يخضــع لرقابــة رئيــس الســلطة مــن خــال املراقــب املالــي الــذي يعينــه الرئيــس .34وتبقــى قــدرة
ديــوان الرقابــة محــدودة يف الرقابــة علــى بعــض بنــود اإلنفــاق والتحقــق مــن ســامة اإلجــراءات فيمــا يتعلــق ببنــد املهمــات الداخليــة «النثريــة» ،حيــث
يغلــق هــذا البنــد اســتثنائياً دون توفــر فواتيــر أو نظــام محــدد .كمــا أنــه ال تتوفــر رقابــة علــى امليزانيــة غيــر املصــرح بهــا التــي حتصــل عليهــا األجهــزة
األمنيــة.
إن غيــاب املجلــس التشــريعي أثــر ســلبياً علــى عمــل الديــوان ،حيــث إن الديــوان ال ميتلــك ســلطة املالحقــة واملتابعــة حتــى لــو متكــن مــن اكتشــاف
التجــاوزات ،ألنــه وفــق النصــوص القانونيــة مبثابــة جهــة تقــوم بتقــدمي التوصيــات ورفعهــا إلــى املجلــس التشــريعي والرئيــس ومجلــس الــوزراء .واملجلــس
التشــريعي هــو مــن يقــوم مبتابعــة هــذه التوصيــات مــن خــال مســاءلته للمســؤولني ،مبــن فيهــم وزيــرا الداخليــة واألمــن الوطنــي ،التــي كفلهــا القانــون.35

 25نصر عبد الكرمي ،سناء الفقهاء ،اإلدارة املالية يف القطاع األمني الفلسطيني ،أوراق بحثية يف القانون واألمن ،جامعة بيرزيت؛ معهد احلقوق ،2010 ،ص .44-40
 26انظر :قانون املوازنة العامة للعام  ،2018ص .679
 27سعيد زيد ،مصدر سابق ،ص .16
 28انظر :نصر عبد الكرمي ،مصدر سابق ،ص .59
 29انظر :موقع وزارة املالية  http://pmof.ps/pmof/index.phpتاريخ آخر دخول .2019/10/6
 30جهاد حرب .أجهزة الرقابة وأنظمة املساءلة يف القطاع العام الفلسطيني .مفتاح .رام اهلل .ص .20
 31ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التقرير السنوي للديوان  ،2018ص 93-86
https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2018.pdf
 32ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التقرير السنوي للديوان  ،2017ص https://www.saacb.ps/BruRpts/RPTSAACB2017.pdf .45-43
 33مقابلة مع العميد عيسى جواعدة مدير اإلدارة املالية يف جهاز األمن الوقائي بتاريخ .2019/10/3
 34عالء حللوح ،فاعلية الرقابة على أداء األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،رام اهلل :االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة «أمان»  ،2018ص .13
 35أمين الزرو .أثر غياب املجلس التشريعي على أداء ديوان الرقابة .مجلة فلسطني الرقابية .عدد http://www.saacb.ps/news_temp.aspx?id=3344 2018 .3
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واقع موازنة قطاع األمن ضمن املوازنة العامة الفلسطينية
ج /الرقابة البرملانية
يتمتــع املجلــس التشــريعي بصالحيــات قانونيــة واســعة يف الرقابــة علــى املــال العــام مــن خــال الرقابــة علــى تنفيــذ املوازنــة؛ حيــث يفــرض قانــون تنظيــم
ا ومحلـ ً
املوازنــة رقــم ( )7لســنة  1998علــى وزارة املاليــة تقــدمي تقريــر كل ثالثــة أشــهر إلــى املجلــس التشــريعي مفصـ ً
ا لوضــع املوازنــة ،كمــا يتضمــن
التطــورات املاليــة واجتاهــات حركــة اإليــرادات والنفقــات مقارنــة مــع توقعــات احلكومــة يف مشــروع قانــون املوازنــة ،وتفســير االنحرافــات وحتليــل تدفــق
النقــد وتأثيــر هــذه التطــورات علــى الوضــع املالــي العــام للســلطة الوطنيــة ،وكذلــك يعــرض اقتراحــات تصحيحيــة مناســبة الســتعادة التــوازن إذا كان
ذلــك موجبـاً ،36وم��ن خ�لال احلس��اب الس�نـوي اخلتامـ�ي الذــي يق�دـم إلىــ املجلـ�س التشـ�ريعي خ�لال س�نـة م�نـ نهاي��ة السـ�نة املاليــة إلقــراره واعتمــاده.37
لكــن عمل ّيـاً ،املجلــس التشــريعي الفلســطيني ال يقــوم بهــذه املهــام بســبب االنقســام وتعطــل أعمالــه منــذ العــام  ،2007مــا أثــر بشــكل واضــح علــى أداء
النظــام السياســي بشــكل عــام وعلــى الرقابــة البرملانيــة علــى املــال العــام بشــكل خــاص .وأفقــد املؤسســة الفلســطينية قدرتهــا علــى وقــف أو معاجلــة
اإلخفاقــات واالنحرافــات املاليــة احملتملــة يف أداء املؤسســة العامــة مبــا فيهــا األجهــزة واملؤسســات األمنيــة.

 36انظر املادة ( )52من قانون تنظيم املوازنة رقم ( )7لسنة .1998
 37انظر املادة ( )66من قانون تنظيم املوازنة رقم ( )7لسنة .1998
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االستنتاجات
·اســتمر قطــاع األمــن بالعمــل بالالئحــة املاليــة االســتثنائية الصــادرة عــن رئيــس احلكومــة وجتــدد العمــل بهــا ســنوياً مــن قبــل وزيــر املاليــة دون
نش��رها أو العم�لـ علىــ إقرــار نظــام مالـ�ي خ��اص باملؤسسـ�ة األمنيــة يحــدد آليــات اإلنفــاق ومســؤوليات اجلهــات املختلفــة مــن قبــل مجلــس
الوزراء.
·م��ا زال مجل��س ال��وزراء ل��م يصــدر نظامـاً يح��دد املش�تـريات ذات الطبيع��ة األمني��ة احلساســة املنصوــص عليه�اـ يف القــرار بقانـ�ون رقــم ()8
لسـ�نة  2014بش��أن الش��راء الع��ام وينظــم آليــات الشــراء املتبعــة لهــذا النــوع مــن املشــتريات.
·بلغــت املوازنــة اجلاريــة لقطــاع األمــن مــا يقــارب  3.475مليــار شــيقل عــام  ،2018أي مــا نســبته  22.7%مــن مجمــل املوازنــة اجلاريــة
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،منهــا  2.900مليــار شــيقل رواتــب وأجــوراً ،أي مــا نســبته  83.5%مــن موازنــة املؤسســة األمنيــة ،والباقــي
موزعــة بــن النفقــات التشــغيلية ( )7.6%والنفقــات التحويليــة ( )8.6%والنفقــات الرأســمالية (أقــل مــن  .)1%وهــي نســب لــم تختلــف عــن
الســنة التــي ســبقتها (.)2017
·عــدد العســكريني غيــر ثابــت يف املوازنــة العامــة ،يرتفــع أحيانـاً وينخفــض أحيانـاً أخــرى ،وفقـاً لألرقــام الــواردة يف املوازنــة العامــة (للســنوات
 ،)2018- 2013كمــا تظهــر مقارنــة املوازنــات املختلفــة أن األرقــام تتغيــر للســنة املاليــة الواحــدة بــن املوازنــة املقــرة وموازنــة العــام الــذي
يليهــا.
·مــا زالــت موازنــة قطــاع األمــن تعانــي خلـ ً
ا بنيويـاً يف هيكليــة النفقــات ،األمــر الــذي يتطلــب النظــر يف إعــادة هيكلــة املؤسســات واألجهــزة
األمنيــة مــن األعــداد الضروريــة لعمــل اجلهــاز وإعــادة تدويــر الفائــض لبعــض األجهــزة وتقليــل أعــداد الرتــب العاليــة وزيــادة أعــداد األفــراد
والرتــب التنفيذيــة حلمايــة املواطنــن وممتلكاتهــم وضمــان ســيادة القانــون واحلفــاظ علــى النظــام العــام ،والزيــادة يف نســبة النفقــات
التشــغيلية والرأســمالية مــن موازنــة قطــاع األمــن لتعزيــز قدراتهــا للقيــام باملهــام املنوطــة بهــا خلدمــة املواطنــن .كمــا يتطلــب إعــادة النظــر
يف أعــداد العاملــن وتطويــر سياســات التوظيــف يف هــذا القطــاع مــن ناحيــة والزيــادة يف نســبة النفقــات التشــغيلية والرأســمالية مــن موازنــة
قطــاع األمــن لتوفيــر املســتلزمات واإلمكانيــات بهــدف تعزيــز قدراتهــا للقيــام باملهــام املنوطــة بهــا.
·ال تشــير املوازنــة العامــة إلــى توزيــع العاملــن علــى األجهــزة واملؤسســات األمنيــة ،مــا يُفقــد القــدرة علــى معرفــة األهميــة النســبية لــكل جهــاز
أو مؤسســة ،ومــدى التناســب بــن عــدد القــوات واملهــام املكلــف بهــا اجلهــاز خاصــة مــع وجــود أجهــزة حتتــاج إلــى العناصــر األمنيــة مثــل
الضابطــة اجلمركيــة والدفــاع املدنــي والشــرطة.
·تظهــر موازنــة قطــاع األمــن كرقــم واحــد قانــون املوازنــة العامــة دون توضيــح االعتمــادات املاليــة والنفقــات ملراكــز املســؤولية العاملــة يف قطــاع
األمــن ،األمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب تقييــم أداء كل جهــاز أو مؤسســة مقارنــة مبــا يحظــى بــه مــن قــدرات ماليــة.
·يشــير اإلنفــاق الفعلــي يف العامــن  2016و 2017أســاس النقــدي وااللتــزام إلــى عــدم التــزام وزارة املاليــة باألســقف املاليــة املعتمــدة يف
املوازنــة الســنوية ،مــا يحــد مــن قــدرة األجهــزة األمنيــة علــى التخطيــط ،والقــدرة علــى قيــام املؤسســة بأعمالهــا كان منخفضـاً ،ويــؤدي إلــى
حصــول اختــاالت يف طريقــة اإلنفــاق.
·ال تظهــر التقاريـ�ر الش��هرية ل��وزارة املالي��ة نفق��ات قط��اع األم��ن الش��هرية ،حيــث مت جم��ع نفق��ات اإلدارة املالي�ةـ املركزي��ة مـ�ع نفقـ�ات وزارة
الداخلي��ة يف بن��د واح��د حت��ت اس��م الداخلي��ة واألم��ن خالفـ�اً مل��ا ورد يف قانـ�ون املوازنــة للعــام  2018الــذي جعـ�ل ك ًّ
ال مـ�ن وزارة الداخليـ�ة
واإلدارة املالي��ة املركزي��ة مركزي��ن مالي�ين مســتقلني.
·ال يقــوم املجلــس التشــريعي بإقــرار املوازنــة العامــة بســبب االنقســام منــذ العــام  ،2007مــا حــد مــن إمكانيــة مناقشــة املوازنــة العامــة بشــكل
علنــي ،مبــا فيهــا موازنــة قطــاع األمــن قبــل إقــرار قانــون املوازنــة العامــة الســنوي.
·علــى الرغــم مــن التطــورات الهامــة التــي رافقــت عمليــة اإلصــاح يف قطــاع األمــن وضبــط عمليــات الشــراء واإلنفــاق املالــي يف قطــاع األمــن،
إال أنــه مــا زالــت بعــض بنــود اإلنفــاق مثــل املهمــات الداخليــة «النثريــة» ال تخضــع آلليــة واضحــة ومنظمــة وال تقــدم معــززات فيهــا ،مــا يتيــح
فرصـاً للمحابــاة يف آليــة إنفاقهــا والتصــرف.
·ال تنشر اإلدارة املالية املركزية «العسكرية» تقارير مالية عن اإلنفاق املخصص لألجهزة األمنية.
·لــــم تنشــــر اإلدارة العامــة للرقابــة املاليــة العســكرية أ ّيـاً مــــن تقاريرهــــا الرقابيــــة علــى األجهــزة األمنيــة ،مبــا فيهــا اإلدارة املاليــة املركزيــة
«العســكرية».
·علــى الرغــم مــن أن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة قــام يف الســنوات األخيــرة بالرقابــة علــى بعــض املؤسســات األمنيــة ،إال أنــه ال ينشــر
التقاريــر التــي يعدهــا ،ويكتفــي مبلخــص لهــذه التقريــر يف التقريــر الســنوي.
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·مــا زال جهــاز املخابــرات يرفــض اخلضــوع لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بحجــة أن اجلهــاز يخضــع لرقابــة رئيــس الســلطة مــن
خــال املراقــب املالــي الــذي يعينــه الرئيــس.
·مــا زالــت قــدرة ديــوان الرقابــة محــدودة يف الرقابــة علــى بعــض بنــود اإلنفــاق والتحقــق مــن ســامة اإلجــراءات فيمــا يتعلــق ببنــد املهمــات
الداخليــة «النثريــة» ،حيــث يغلــق هــذا البنــد اســتثنائياً دون توفــر فواتيــر أو نظــام محــدد .كمــا أنــه ال تتوفــر رقابــة علــى امليزانيــة غيــر املصــرح
بهــا التــي حتصــل عليهــا األجهــزة األمنيــة.
·أثــر غيــاب املجلــس التشــريعي ســلبياً علــى عمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،مــا أفقــد تقاريــر الديــوان النتائــج املرجــوة لهــذه التقاريــر،
ألن املجلــس التشــريعي هــو اجلهــة القــادرة علــى متابعــة معاجلــة املخالفــات املاليــة واإلداريــة وفقـاً للقوانــن واألنظمــة والتعليمــات املقــرة.
·نتيجــة لغيــاب املجلــس التشــريعي صاحــب االختصــاص األصيــل يف إقــرار املوازنــات العامــة والرقابــة علــى حســن تنفيذهــا ،افتقــدت شــفافية
موازنــة األجهــزة األمنيــة ،حيــث ال تقــدم املوازنــة العامــة أي تفصيــات بخصــوص األجهــزة ســوى أرقــام مبهمــة دون توضيحــات.
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التوصيات
·ضــرورة إجــراء االنتخابــات العامــة «التشــريعية والرئاســية» لتمكــن املواطنــن مــن حــق اختيــار ممثلــن يف املؤسســات السياســية ،وإعــادة
التــوازن للنظــام السياســي بوجــود مجلــس تشــريعي يحظــى بالشــرعية الشــعبية ليتمكــن مــن تفعيــل الرقابــة البرملانيــة علــى أعمــال الســلطة
التنفيذيــة ،مبــا فيهــا األجهــزة واملؤسســات األمنيــة والعســكرية ،وتفعيــل الرقابــة الســابقة والالحقــة علــى موازناتهــا.
·ض��رورة إق��رار مجلـ�س ال��وزراء نظامـاً ماليـ�اً باملؤسسـ�ة األمنيــة يحــدد آليــات اإلنفــاق ومســؤوليات اجلهــات املختلفــة يف قطــاع األمــن أو تعديــل
النظــام املالــي للعــام  2005وتعديالتــه املعمــول بــه يف الســلطة الفلســطينية مبــا يراعــي خصوصيــة عمــل األجهــزة األمنية.
·علـ�ى مجلــس ال��وزراء إص�دـار نظ��ام للمش�تـريات ذات الطبيع��ة األمني��ة احلساســة املنصوــص عليه�اـ يف القــرار بقانـ�ون رقــم ( )8لسـ�نة 2014
بش��أن الش��راء الع��ام ينظــم آليــات وعمليــات الشــراء لهــذا النــوع مــن املشــتريات.
·علــى وزارة املاليــة أن تقــدم األرقــام الدقيقــة يف املوازنــة العامــة لعــدد العاملــن يف قطــاع األمــن ،وتوزيعهــم علــى األجهــزة األمنيــة وعــدم
االكتفــاء باألعــداد اإلجماليــة حســب الرتــب.
·ينبغــي إعــادة النظــر يف هيكليــة موازنــة قطــاع األمــن ملعاجلــة اخللــل البنيــوي لتعزيــز قــدرة قطــاع األمــن علــى العمــل بشــكل فعــال ،مــا
يتطلــب إعــادة النظــر يف أعــداد العاملــن وتطويــر سياســات التوظيــف يف هــذا القطــاع مــن ناحيــة ،والزيــادة يف نســبة النفقــات التشــغيلية
والرأســمالية مــن موازنــة قطــاع األمــن لتوفيــر املســتلزمات واإلمكانيــات بهــدف تعزيــز قدراتهــا للقيــام باملهــام املنوطــة بهــا.
·ينبغي توضيح االعتمادات املالية والنفقات لألجهزة األمنية والهيئات العسكرية العاملة يف قطاع األمن.
·علــى وزارة املاليــة االلتــزام باألســقف املاليــة املعتمــدة يف املوازنــة الســنوية لتتمكــن األجهــزة األمنيــة مــن التخطيــط اجليــد ،فالقيــام بأعمالهــا
كان منخفضـاً ،ويــؤدي إلــى حصــول اختــاالت يف طريقــة اإلنفــاق.
·عل��ى وزارة املاليةــ فصلــ نفق��ات اإلدارة املالي��ة املركزي��ة عنــ نفقــات وزارة الداخليـ�ة يف التقاريـ�ر الشـ�هرية ل��وزارة املالي��ة وفق��اً مل��ا ورد يف
قانــون املوازن��ة الس��نوي الــذي جعـ�ل ك ًّ
ال مـ�ن وزارة الداخليـ�ة واإلدارة املاليـ�ة املركزيـ�ة مركزيـ�ن ماليـين مســتقلني لتعزيــز شــفافية تنفيــذ
املوازنــة الســنوية.
·ضــرورة اســتكمال عمليــة اإلصــاح املالــي يف قطــاع األمــن بوضــع آليــات واضحــة ومحــددة لبعــض بنــود اإلنفــاق مثــل املهمــات الداخليــة
«النثريــة».
·على اإلدارة املالية املركزية «العسكرية» نشر التقارير املالية املتعلقة بإنفاق األجهزة األمنية.
·ينبغي أن تقوم اإلدارة العامة للرقابة املالية العسكرية بنشر تقاريرهــا الرقابيــة على األجهزة األمنية.
·علــى ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة نشــر التقاريــر التــي يعدهــا عــن مؤسســات قطــاع األمــن وأال يكتفــي بتضمــن ملخــص لهــا يف التقريــر
السنوي.
·يتوجــب خضــوع جهــاز املخابــرات لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة فيمــا يتعلــق بأعمالــه املاليــة مــع مراعــاة خصوصيــة املوازنــة الكتومــة
احملــددة بنــص القانــون والنظــام املالــي جلهــاز املخابــرات العامــة.
·ينبغــي متكــن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مــن أداء عملــه الرقابــي علــى جميــع بنــود اإلنفــاق للتحقــق مــن ســامة اإلجــراءات مبــا فيهــا
بنــد املهمــات الداخليــة «النثريــة» ،والرقابــة علــى أيــة أمــوال حتصــل عليهــا األجهــزة األمنيــة.
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ملحق رقم ( )1أعداد املوظفني العسكريني يف السلطة الفلسطينية  2018-2012حسب الرتبة العسكرية
الرتبة
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
500

السلم العسكري
لواء
عميد
عقيد
مقدم
رائد
نقيب
مالزم أول
مالزم
مساعد أول
مساعد
رقيب أول
رقيب
عريف
جندي
جيش التحرير
املجموع

2016
2015 2014 2013 2012
فعلي
موازنة
62
68
59
64
47
47
517
440
354
384
195
195
1833
1370
830
831
412
412
4619
3794
3937 3869 1884 1884
6993
6895
6525 6466 5149 5149
6201
5712
5803
5719 4953 4953
6003
5488
5629 5591 5887 5885
6174
5249
4839 4633 4637 4638
7147
7850
7378 7472 4762 4762
11220
9851
10643 10737 7627 7626
8453
9519
9890 10125 11806 11806
3265
4687
5022 5208 9683 9682
760
1936
1937
2115 3009 3009
2161
2920
2769 2174 4558 4443
3183
11105 10658 10452 10516 10730
68591 76884 76273 75840 75125 75221
املصدر :قوانني املوازنة العامة 2018-2012

18

2017
فعلي
موازنة
119
144
407
503
1997
1950
4047 4051
6268 7021
5960 5606
6181
5881
5916
5157
5889 9089
19643 9947
7891 7450
2514 4470
402
1937
2464 4516
3184 11300
63882 67722

2018
200
410
2592
4727
6107
6402
5852
4689
8904
9970
5617
2406
291
4278
3384
65829

ملحق رقم ( )2اجلدول الزمني إلعداد املوازنة يف فلسطني وفقاً لقانون تنظيم املوازنة والشؤون املالية
##
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اإلجراء
املوعد
تعد دائرة اخلزينة تقريراً شهرياً حول التقدم يف تنفيذ املوازنة( .مادة .)51
بداية شهر شباط /فبراير
ً
ً
ً
تعــد الــوزارة تقريــرا مفصــا ومحلــا لوضــع املوازنــة يتضمــن التطــورات املاليــة.
نهاية كل ربع سنة
(املــادة .)52
وزارة املاليــة مــع اجلهــات املختصــة تقــدم تقريــراً يحتــوي علــى حتليــل شــامل عــن الوضــع
املالــي العــام مــع توقعــات حلــركات املــوارد وااللتزامــات والتوصيــات لوضــع سياســات
األول من أيار /مايو
لالســتجابة للتطــورات االقتصاديــة املتوقعــة إلــى مجلــس الــوزراء( .املــادة .)25
خــال شــهري أيــار وحزيــران /يضــع مجلــس الــوزراء املؤشــرات والسياســات اخلاصــة إلعــداد املوازنــة للســنة املاليــة
القادمــة( .املــادة .)26
مايــو ويونيــو
إصــدار تعميــم بــاغ املوازنــة يســتعرض التوقعــات املاليــة وحــدود اإليــرادات التــي
يجــب أن نقــدر املوازنــات علــى أساســها ويتضمــن التعميــم أســقف النفقــات( .املــادة
األول من متوز /يوليو
.)26
حتــى نهايــة شــهر أيلــول/
تدرس دائرة املوازنة موازنات الوزارات واملؤسسات العامة( .املادة .)30
ســبتمبر
خــال النصــف األول مــن تشــرين
تقدم وزارة املالية مشروع قانون املوازنة إلى مجلس الوزراء إلقرارها( .املادة .)30
األول  /أكتوبــر
األول مــن تشــرين الثانــي/
يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون املوازنة إلى املجلس التشريعي( .املادة .)31
نو فمبــر
آخر موعد إلقرار املوازنة( .املادة .)3
 31كانون األول /ديسمبر
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الكتب والدراسات
·هديل قزاز وجهاد حرب ،املوازنة والنوع االجتماعي ،رام اهلل :املبادة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية «مفتاح».2005 ،
·نصــر عبــد الكــرمي ،ســناء الفقهــاء ،اإلدارة املاليــة يف القطــاع األمنــي الفلســطيني ،أوراق بحثيــة يف القانــون واألمــن ،جامعــة بيرزيــت؛ معهــد
احلقــوق.2010 ،
·االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان .اإلصالح اإلداري واملالي يف املؤسسة األمنية الفلسطينية.2008 .
·ســعيد زيــد ،بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل مؤسســة اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة ،رام اهلل :االئتــاف مــن أجــل النزاهــة
واملســاءلة «أمــان»  .2017نصــر عبــد الكــرمي ،مجــاالت الترشــيد والتقشــف يف اإلنفــاق احلكومــي ،الفريــق األعلــى لدعــم شــفافية املوازنــة
العامــة ،االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة.2015 ،
·جهــاد حــرب ،فصــل الســلطات يف إطــار املوازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،رام اهلل :املبــادرة الفلســطينية لتعميــق احلــوار العاملــي
والدميقراطيــة «مفتاح».2006 ،
·إبراهيم شيحا ،اإلدارة العامة ،بيروت :الدار اجلامعية للطباعة والنشر.1983 ،
·فؤاد العطار ،مبادئ اإلدارة العامة ،القاهرة :دار النهضة العربية.1974 ،
·جهــاد حــرب ،أجهــزة الرقابــة وأنظمــة املســاءلة يف القطــاع العــام الفلســطيني ،رام اهلل :املبــادرة الفلســطينية لتعميــق احلــوار العاملــي
والدميقراطيــة (مفتــاح)؛ االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان).2003 ،
·عــاء حللــوح ،فاعليــة الرقابــة علــى أداء األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،رام اهلل :االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة
«أمــان» 2018
·أميــن الــزرو .أثــر غيــاب املجلــس التشــريعي علــى أداء ديــوان الرقابــة .مجلــة فلســطني الرقابيــة .عــدد .saacb.www//:http 2018 .3
3344=id?aspx.temp_news/ps
القوانني:
·قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة .2005
·قانون املوازنة للسنوات .2018-2013
·قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة .2005
·القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية املعدل.
·القانون رقم ( )7لسنة  1998بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية.
التقارير الرسمية
·ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التقرير السنوي للديوان pdf.RPT2018/BruRpts/ps.saacb.www//:https .2018
·ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التقرير السنوي للديوان https://www.saacb.ps/BruRpts/RPTSAACB2017.pdf .2017
·التقرير املالي لشهر آب http://pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2019/Aug.2019.ar.pdf 2019
مقابالت
·مقابلة مع فريق اإلدارة املالية العسكرية بتاريخ .2019/9/30
·مقابلة مع العميد عيسى جواعدة مدير اإلدارة املالية يف جهاز األمن الوقائي بتاريخ .2019/10/3
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مواقع إلكترونية
·موقع وزارة املالية والتخطيط /ps.pmof.www//:http
·موقع االستخبارات اإللكتروني /http://www.pmi.pna.psl
·موقع احلرس الرئاسي اإللكتروني ar/ps.spg//:http
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) هــو
املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة
الشــفافية الدوليــة منــذ العــام  .2006تأســس يف العــام
 2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان،
ـال مــن
ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خـ ٍ
الفســاد» .يســعى االئتــاف حال ّيـاً إلــى خلــق وقيــادة حراك
مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد ،واإلســهام يف
إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى
الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي
 Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز
علــى املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع
املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق
بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد
واحلــد مــن انتشــاره.
رام اهلل :عمــارة الرميــاوي  -الطابــق األول  -شـ�ارع
اإلرســال
ص.ب :رام اهلل  339القدس69647
هاتف02-2974949-2989506 :
فاكس02-2974948 :
غــزة :شــارع حبــوش ،متفــرع مــن شــارع الشــهداء  -عمـ�ارة
درمي  /الطابــق األرضــي
تلفاكس28847668008-- 08-2884767 :
بريد إلكترونيinfo@aman-palestine.org :
املوقع اإللكترونيwww.aman-palestine.org :
https://www.facebook.com/
فيســبوك:
/A m a n C o a l i t i o n
تويترhttps://twitter.com/AMANCoalition :

املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن
مت إنشــاؤه مببــادرة مــن ائتــاف أمــان ومبشــاركة عــدد
مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة والراغبــة يف
تنســيق جهودهــا يف مجــال املســاءلة والرقابــة املجتمعيــة
علــى التــزام املؤسســة األمنيــة بالقانــون والنظــام العــام،
وضمــن اجلهــود الراميــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية ونظــم
املســاءلة يف العمــل العــام ،كمــا جــاء إنشــاؤه انطالقــاً
مــن مفهــوم األمــن الشــامل وأهميــة توفيــر شــبكة أمــان
للمجتمــع واملؤسســات والقطاعــات واألفــراد.
ويهــدف املنتــدى إلــى املســاهمة يف تطويــر وبلــورة
اإلســتراتيجية الوطنيــة الفلســطينية لقطــاع األمــن يف
فلســطني ،عبــر تطويــر آليــات التواصــل واالنفتــاح بــن
املجتمــع املدنــي واملؤسســة األمنيــة ،وتعزيــز مبــدأ حــق
املواطــن يف الوصــول إلــى املعلومــات ذات العالقــة مبــا
تقــوم بــه املؤسســة األمنيــة ضمــن القانــون.
ويضــم املؤسســات التاليــة :مؤسســة احلــق ،واﻤﻟﺒﺎدرة
الفلســطينية ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﺤﻟﻮار اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ واﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ «
ﻣﻔﺘﺎح» ،والهيئــة الفلســطينية املســتقلة حلقــوق اإلنســان،
ومركــز إعــام حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة «شــمس»،
ومركــز عــاج وتأهيــل ضحايــا التعذيــب ،واملركــز
الفلســطيني للبحــوث والدراســات اإلســتراتيجية ،وجامعــة
بيرزيــت – معهــد احلقــوق ،ومركــز القــدس للمســاعدة
القانونيــة وحقــوق اإلنســان ،ومركــز الدفــاع عــن احلريــات
واحلقــوق املدنيــة ،واالئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة
«أمــان» (الســكرتاريا التنفيذيــة للمنتــدى).

