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منشورات االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

جميع حقوق الطبع محفوظة ل االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(   

فــي حالــة االقتبــاس يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. الحســابات الختاميــة 
ــة الفلســطينية 2017. رام اهلل- فلســطين.  ــات العام للموازن

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في الدراسة، وال يتحمل
مسؤولية تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف الدراسة بعد نشرها.
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مقدمة
ــة إعــداد  ــة مهم ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــون دي ــة وقان ــة العام ــون الموازن ــون األساســي الفلســطيني وقان ــاط القان أن
التقاريــر الرقابيــة الماليــة بديــوان الرقابــة بهــدف تعزيــز بيئــة الشــفافية والمســاءلة فــي إدارة المــال العــام، وتحديــدا فحــص 
مــدى التــزام الحكومــة والمؤسســات العاّمــة الرســمية بأحــكام قانــون الموازنــة العامــة المقــّرة والمعتمــدة، وذلــك مــن خــال 
الرقابــة والتدقيــق علــى الحســابات الختاميــة التــي تعدهــا وزارة الماليــة ســنويا للموازنــة العامــة، وتقديمهــا الــى الســلطة 
التشــريعية »المجلــس التشــريعي«، األمــر الــذي يتيــح للمجلــس التشــريعي مســاءلة الحكومــة ومفوضهــا فــي إدارة المــال 
العــام »وزيــر الماليــة«، وكذلــك فــي محاســبة المســؤولين عــن التجــاوزات او الثغــرات التــي تــم التنويــه لهــا ورصدهــا فــي 
تقريــر الديــوان، وبالرغــم مــن التــزام وزارة الماليــة بإصــدار تقاريــر ماليــة شــهرية وربعيــة عــن إدارة الموازنــة العامــة، إال ان 

الحســاب الختامــي النهائــي يبقــى أســاس المحاســبة الرســمية.

وتســتهدف الورقــة االســتقصائية هــذه تعزيــز الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة فــي إدارة المــال العــام، مــن خــال مراجعــة 
مــدى تطبيــق االحــكام القانونيــة الناظمــة للموازنــة العامــة، وتعتمــد »أمــان« بشــكل رئيســي علــى مراجعــة االســتخاصات 
التــي تضمنتهــا التقاريــر الصــادرة عــن ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة الخاصــة بالتدقيــق علــى الحســاب الختامــي، وذلــك 
علــى مــدى عــدة ســنوات، مــن أجــل تشــخيص وتحليــل الثغــرات األساســية فيهــا، وفــي آليــة اعدادهــا، ورصــد أي خلــل أو 
تجــاوز للقانــون فــي دور وزارة الماليــة التــي تعــّد تلــك الحســابات الختاميــة، مــن وجهــة نظــر المجتمــع المدنــي بشــكل عــام، 

ووجهــة نظــر »أمــان« فــي مجــاالت النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، والعمــل علــى معالجتهــا حفاظــا علــى المــال العــام.

ــات  ــن خــال البيان ــي، فم ــى النشــاط الحكوم ــة عل ــن أدوات الرقاب ــّد أداة م ــة يع ــة للدول ــة العام ــي للموازن الحســاب الختام
الــواردة فيــه، ســوف تتأكــد الســلطة التشــريعية مــن مــدى التــزام الســلطة التنفيذيــة بمــا أقرتــه وأجازتــه الســلطة التنفيذيــة 
مــن نفقــات لتنفيــذ مــا اعتمدتــه الســلطة التشــريعية مــن برامــج وسياســات تتعلــق بنفقــات الدولــة وايراداتهــا فــي مختلــف 
المجــاالت واألنشــطة المقــررة فــي الموازنــة. ويســاعد علــى تصويــب تقديــرات الموازنــة العامــة فــي الســنوات المقبلــة، فبنــاء 
علــى دراســة النتائــج الــواردة فــي الحســاب الختامــي، يمكــن تقديــر أرقــام الموازنــة العامــة فــي الســنوات المقبلــة لتقليــل 

احتمــاالت الخطــأ فــي تقديــرات الموازنــة العامــة1.

منهجية الدراسة :
تم اعتماد منهجية علمية إلعداد الورقة االستقصائية، قائمة على المحاور التالية:

ــة والمتعلقــة بإعــداد الحســابات الختاميــة مــن قبــل وزارة الماليــة الفلســطينية، . 1 مراجعــة األحــكام القانونيــة ذات الصل
والتدقيــق عليهــا مــن قبــل ديــوان الرقابــة اإلداريــة والماليــة.

جمــع الســياق النظــري العــام عــن موضــوع الدراســة، بمــا يشــمل اإلشــارة الــى المراجــع واألدبيــات ذات الصلــة بالموازنــة . 2
العامــة الفلســطينية وتنفيذهــا، وللمعاييــر الدوليــة المعتمــدة والخاصــة بالحســابات الختاميــة المناســب اســتخدامها فــي 

فلســطين، والدراســات المحليــة والتقاريــر الدوليــة.
جمع المعلومات المتعلقة بإعداد واصدار الحسابات الختامية للموازنة العاّمة الفلسطينية، بما يشمل :. 3

 فحص مدى التزام وزارة المالية الفلسطينية بإعداد الحسابات الختامية، وفق االحكام القانونية الناظمة.أ. 
ــة، وفــق االحــكام ب.  ــى  الحســابات الختامي ــق عل ــة بالتدقي ــة واالداري ــة المالي ــوان الرقاب ــزام دي فحــص مــدى الت

ــة. ــة الناظم القانوني
فحــص مــدى قيــام المجلــس التشــريعي الفلســطيني بمتابعــة ونقــاش  الحســابات الختاميــة، وفــق االحــكام ت. 

القانونيــة الناظمــة.
فحــص اهــم ماحظــات وتوصيــات تقاريــر ديــوان الرقابــة الخاصــة بالحســابات الختاميــة علــى مــدار عــدة 	. 

ــي او  ــام المال ــون او النظ ــي القان ــكاليات ف ــق بإش ــت تتعل ــبابها ان كان ــاوزات واس ــم التج ــد اه ــنوات، وتحدي س
االجــراءات التطبيقيــة.

1  المالية العامة – النظرية والتطبيق، د. محمد الخصاونة 2015، دار المناهج للنشر والتوزيع.
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فحــص مــدى متابعــة ماحظــات وتوصيــات ديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة والخاصــة بالتدقيــق علــى الحســابات 	. 
الختامية.

تحليل المعلومات وبلورة استخاصات واستنتاجات.	. 
اعــداد توصيــات واضحــة ودقيقــة، لتجــاوز الثغــرات المتعلقــة بالحســابات الختاميــة، مــن أجــل الحفــاظ علــى المــال 	. 

العــام وإدارتــه بنزاهــة وشــفافية وتعزيــز المســاءلة عليــه، موجهــة لــكل طــرف مــن اطــراف العاقــة.
ــة، ومراجعتهــا مــن قبــل ائتــاف أمــان، وعقــد ورشــة عمــل بؤريــة ألصحــاب الصلــة د.   إعــداد مســودة الدراس

بموضــوع الدراســة، مــن أجــل نقــاش االســتنتاجات والتوصيــات، واالســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة منهــم فــي 
ــتقصائية. ــة االس ــة للورق ــة النهائي ــداد الصيغ ــة، وإع ــراء الدراس إث

تعريفات هاّمة :

الحساب الختامي :
ســّجل حســابي تفصيلــي تســجل فيــه كافــة المبالــغ التــي قامــت الدولــة بإنفاقهــا فعليــا علــى مختلــف أوجــه االنفــاق الحكومي، 

وكافــة المبالــغ التــي قامــت بتحصيلهــا، مــن مختلــف المصــادر اإليراديــة، وخــال فتــرة زمنيــة ماضيــة عــادًة ســنة2.

وقد عّرف قانون الموازنة العامة، الحساب الختامي بأنه :
» الحســاب الختامــي: الحســاب الــذي يتــم إعــداده وفقــًا للمعاييــر والمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا ووفقــًا للنظــام 
المحاســبي الموحــد، ويمثــل بيــان لحســاب الموازنــة ونتيجــة تنفيذهــا كأرقــام فعليــة وحقيقيــة فــي نهايــة الســنة الماليــة«3.

تقرير ديوان الرقابة المدقق :
هــو التقريــر الــذي يصــدره ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة بعــد تدقيــق الحســاب الختامــي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

والــذي تصــدره وزارة الماليــة وفقــا ألحــكام القانــون.
ــواردة فــي الحســاب لختامــي وفقــا للمعاييــر  ــرأي مــن قبــل ديــوان الرقابــة علــى البيانــات ال حيــث يتضمــن التقريــر: ابــداء ال

ــة(.4 ــق الدولي ــر التدقي ــر االنتوســاي ISSAI  ، ومعايي ــا )معايي ــة العلي ــزة الرقابي ــة لألجه الدولي

2  المالية العامة – النظرية والتطبيق، د. محمد الخصاونة 2015، دار المناهج للنشر والتوزيع.
3  قانون رقم )7( للعام 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية، المادة رقم )1(

4  التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية، 2015.
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الفصل األول
األحكام القانونية ذات الصلة والمتعلقة بإعداد الحسابات الختامية

نظرا ألهمية الحساب الختامي، فقد توالت التشريعات والقوانين التي تناولته وحددت أحكامه، مثل:

القانون األساسي الفلسطيني :
نصــت المــادة رقــم )62( مــن القانــون األساســي الفلســطيني المعــّدل علــى » يجــب عــرض الحســاب الختامــي لميزانيــة الســلطة 
الوطنيــة علــى المجلــس التشــريعي فــي مــدة ال تزيــد علــى ســنة واحــدة مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة، ويتــم التصويــت عليــه 

بابــاً بابــًا«5

قانون الموازنة العامة :
نصــت المــادة )66( مــن قانــون رقــم )7( لســنة 1998م بشــأن تنظيــم الموازنــة العامــة والشــؤون الماليــة، » علــى أســاس الحســابات 
التمهيديــة المعــدة بموجــب المــادة )65( تعــد الــوزارة مســودة الحســاب الختامــي وتقدمهــا إلــى مجلــس الــوزراء لاعتمــاد واإلحالــة إلــى 
المجلــس التشــريعي خــال ســنة مــن نهايــة الســنة الماليــة لإلقــرار، كمــا وترســل نســخة مــن المســودة إلــى ديــوان الرقابــة الماليــة 

واإلدارية«6

قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية :
نصت المادة رقم )34( من قانون رقم )15( للسنة 2004، قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية

ــى  ــا إل ــي وتقدمه ــودة الحســاب الختام ــة مس ــد وزارة المالي ــادة )33( تع ــب الم ــدة بموج ــة المع ــى أســاس الحســابات التمهيدي » عل
ــس التشــريعي«7. ــى المجل ــه بشــأنها إل ــع ماحظات ــة لدراســتها ورف ــة الســنة المالي ــوان خــال ســنة مــن نهاي الدي

النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005.
نصــت المــادة رقــم )149( فقــرة رقــم )6( مــن النظــام المالــي للــوزارات والمؤسســات العامــة علــى » تعــد الــوزارة مســودة الحســابات 

الختاميــة وتقدمهــا إلــى ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة خــال ســنة مــن نهايــة الســنة الماليــة«8
ــوزارة الحســاب  ــد ال ــى » تع ــوزارات والمؤسســات العامــة عل ــي لل ــرة رقــم )3( مــن النظــام المال ــادة رقــم )150( فق ــا نصــت الم كم

ــة«9 ــة المنتهي ــة للســنة المالي ــا الفعلي ــا ونفقاته ــي تعكــس إيراداته ــات الت ــة البيان ــا كاف ــي للســلطة الفلســطينية متضمن الختام

المعايير الدولية :
نصــت المعاييــر الدوليــة لشــفافية الموازنــات العامــة، تبعــا لشــراكة الموازنــات العالميــة IBP علــى ان الحســاب الختامــي يجــب ان يصدر 
وينشــر فــي فتــرة ال تزيــد عــن عــام مــن نهايــة العــام المالــي، وكذلــك نصــت علــى ان التقريــر المدقــق يجــب ان يصــدر وينشــر فــي 

فتــرة ال تزيــد عــن 18 شــهرا مــن نهايــة العــام المالــي، أي خــال 6 اشــهر مــن اصــدار الحســاب الختامــي10.

5  القانون األساسي الفلسطيني المعّدل، 2003، مادة رقم )62(
6  قانون رقم )7( لسنة 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية، المادة رقم )66(

7  قانون رقم )15( لسنة 2004، قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية، المادة رقم )34(.
8  قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005، باعتماد النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، المادة رقم )149( فقرة رقم )6(
9  قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005، باعتماد النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، المادة رقم )150( فقرة رقم )3(

.2013 ،IBP 10  دليل تتيع مسح الموازنات، الشراكة العالمية للموازنات

خالصة :
يف ضـوء العـرض السـابق ياُلحـظ أن هنـاك احكامـاً قانونيـة قطعيـة تفيـد بوجـوب اعـداد وزارة »املاليـة والتخطيط« للحسـاب الختامـي للموازنة 

العامـة يف غضـون فـرتة أقصاهـا عـام من انتهاء السـنة املاليـة، وتقديم الحسـاب للجهات ذات الصلـة، وكذلك قيام ديـوان الرقابة املاليـة واإلدارية 

بالتدقيـق عـى الحسـاب الختامـي وفقـا للمعايـر املعتمـدة دوليا، واصـداره ونرشه خالل 6 اشـهر مـن اصدار الحسـاب الختامي.
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الفصل الثاني
واقع الحسابات الختامية 

ــدار  ــى م ــي عل ــاب الختام ــدار الحس ــداد وإص ــوع إع ــط« موض ــة والتخطي ــت وزارة »المالي ــف مارس ــة االســتقصائية كي ــاول الورق تتن
ــرة  ــن 2016 و 2017، بحكــم أن الفت ــة العامي ــم دراســة حال ــن تت ــام 2015، ول ــى الع ــام 2008 وحت ــذ الع الســنوات الســابقة، من
ــد  ــرام المواعي ــى مــدى احت ــد، وســيتم تســليط الضــوء عل ــِه بع ــم تنت ــن ل ــن المذكوري ــة إلعــداد الحســاب الختامــي للعامي القانوني
الملزمــة قانونــا إلعدادهــا وتقديمهــا، إضافــة الــى واقــع ومضمــون ونتائــج تدقيــق الحســاب الختامــي باالســتناد أساســا لتقاريــر ديــوان 

الرقابــة الماليــة واالداريــة.

مسؤولية وزارة المالية في اعداد الحساب الختامي :
وفقــًا للقانــون رقــم )7( لســنة 1998، بشــأن تنظيــم الموازنــة والشــؤون الماليــة وتعدياتــه بموجــب القــرار رقــم 4 لســنة 2008، 
والنظــام المالــي الفلســطيني للــوزارات والمؤسســات العامــة لســنة 2005 وتعدياتــه، والقانــون األساســي المعــدل، وقانــون ديــوان 
الرقابــة الماليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004، فــان وزارة الماليــة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة 
وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة فــي  القطــاع العــام- األســاس النقــدي- وتشــمل هــذ المســؤولية التصميــم والتطبيــق واإلحتفــاظ 
برقابــة داخليــة لغــرض إعــداد وعــرض البيانــات الماليــة بصــورة عادلــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن 
احتيــال أو خطــأ، وتشــمل مســؤولية اإلدارة )الــوزارة( اختيــار واتبــاع سياســات محاســبية مناســبة والقيــام بتقديــرات محاســبية معقولــة 

حســب الظــروف.
وتقوم اإلدارة العامة للحسابات العامة في وزارة المالية بإعداد الحساب الختامي.

مسؤولية ديوان الرقابة المالية واإلدارية  في تدقيق الحساب الختامي :
يســتلم الديــوان الحســاب الختامــي مــن وزارة الماليــة، ومــن ثــم يدقــق البيانــات الــواردة فيــه، وبعــد اصــدار المســودة األولــى، يعمــل 
الديــوان علــى مخاطبــة وزارة الماليــة، بمجموعــة مــن الماحظــات وااليضاحــات المطلوبــة، ويتــم الــرد مــن قبــل وزارة الماليــة يســّمى 
ــر  ــرأي حــول هــذه البيانــات اســتنادا الــى التدقيــق الــذي قــام بــه تبعــا للمعايي ــداء ال »رد اإلدارة«، ويعمــل بعدهــا الديــوان علــى اب
الدوليــة لألجهــزة الرقابيــة العليــا )معاييــر االنتوســاي ISSAI ، ومعاييــر التدقيــق الدوليــة(، وتتطلــب تلــك المعاييــر التقيــد بمتطلبــات 
قواعــد الســلوك المهنــي، والقيــام بتخطيــط واجــراء التدقيــق للحصــول علــى تأكيــد معقــول، فيمــا اذا كانــت البيانــات الماليــة خاليــة 

مــن األخطــاء الجوهريــة.

 يتضمــن التدقيــق القيــام بإجــراءات للحصــول علــى بّينــات تدقيــق ثبوتيــة للمبالــغ واإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة، بحيــث تســتند 
اإلجــراءات المختــارة الــى تقديــر مدققــي الديــوان، بمــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة، ســواء كانت 
ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، وعنــد القيــام بتقييــم تلــك المخاطــر، يأخــذ الديــوان فــي االعتبــار اجــراءات الرقابــة الداخليــة للــوزارة 
والمتعلقــة باإلعــداد والعــرض العــادل للبيانــات الماليــة، وذلــك لغــرض  تصميــم إجــراءات التدقيــق المناســبة حســب الظــروف، وليــس 
ــم مــدى  ــك تقيي ــة الفلســطينية، ويتضمــن التدقيــق كذل ــدى الســلطة الوطني ــة ل ــة الداخلي ــة الرقاب ــداء رأي حــول فعالي لغــرض اب
ــوزارة، وكذلــك تقييــم العــرض اإلجمالــي  ماءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية المعــدة مــن ال

للبيانــات الماليــة. 

مــن خــال مراجعــة الموقــع اإللكترونــي الخــاص بــوزارة الماليــة الفلســطينية فــان آخــر حســاب ختامــي منشــور هــو 
ــة    ــة المالي ــوان الرقاب ــر المنشــورة لدي ــة العامــة 2009 11، ومــن خــال مراجعــة التقاري الحســاب الختامــي للموازن

واإلداريــة فــإن  آخــر تقريــر مدقــق للحســاب الختامــي هــو للعــام 2011      12
علمــا بأنــه – وتبعــا لألحــكام القانونيــة ذات الصلــة – يجــب أن تكــون وزارة »الماليــة والتخطيــط« قــد أصــدرت 
الحســابات الختاميــة لألعــوام 2012- 2013-2014-2015، وكذلــك وبنــاء عليــه يجــب أن يكــون ديــوان الرقابــة 
قــد دقــق تلــك التقاريــر وأصدرهــا لألعــوام 2012-2013-2014، وفــي قيــد إعــداد التقريــر المدقــق للعــام 2015.

11  الموقع االلكتروني لوزارة المالية والتخطيط http://www.pmof.ps/44 ، تاريخ الدخول 2017/5/18
12 الموقع االلكتروني لديوان الرقابة المالية واإلدارية http://www.saacb.ps/Reports_MNG.aspx?Events_tawil=1 ، تاريخ الدخول 2017/5/18.
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لمحة تاريخية حول مدى التزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية في مواعيدها تبعا للقانون :

انفــاذا لألحــكام القانونيــة، عمــل ديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة وبالتعــاون مــع وزارة الماليــة علــى إنجــاز الحســاب الختامــي للعــام 
ــم أيضــا  ــة وت ــل وزارة المالي ــن قب ــي م ــداد الحســاب الختام ــم اع ــام األســاس، وت ــام )2008( هــو ع ــر هــذا الع ــث اعتب 2008، حي
التدقيــق عليــه مــن قبــل ديــوان الرقابــة دون اصــدار رأي للنقــاش داخــل المجلــس التشــريعي او للمســاءلة، كــون هــذا العــام هــو 

عــام األســاس وعــام تجريبــي للعمــل، وتدريــب للعامليــن فــي الديــوان علــى ذلــك .
وعمليــا اكتســب ديــوان الرقابــة الخبــرات الفنيــة للتدقيــق علــى الحســابات الختاميــة الاحقــة وفقــا لمصــادر الديــوان13، وتــم التدقيــق 
علــى الحســاب الختامــي 2009، وكذلــك الحســاب الختامــي للعــام 2010، مــع وجــود فجــوات زمنيــة فــي الحصــول علــى الحســابات 
الختاميــة مــن وزارة الماليــة، حيــث لــم تســلم الحســابات الختاميــة فــي الوقــت المحــدد تبعــا ألحــكام القانــون، مــا أدى الــى التأخــر فــي 

إصــدار تقاريــر الديــوان.

وتبعــا للتأخيــر فــي إجــراءات وزارة الماليــة، فقــد ازدادت الفجــوة الزمنيــة فــي الحســاب الختامــي2011  والــذي اســتطاع الديــوان إنجــازه 
ــا تــم اســتام  ــه. وعملي ــب بشــكل مباشــر الحســاب الختامــي للعــام 2012 مــن أجــل التدقيــق علي ــة العــام 2015، وطال فــي نهاي
الحســاب الختامــي 2012 فــي شــهر 2016/9، وعمــل الديــوان علــى التدقيــق عليــه، وتــم إصــدار مســودة التقريــر، وحاليــا فــي مرحلــة 
انتظــار رد وزارة الماليــة »رد اإلدارة« مــن أجــل إصــدار تقريــر الــرأي المهنــي حــول الحســاب الختامــي2012  والمتوقــع فــي األشــهر 
ــة،  ــوادر العامل ــل الك ــل تأهي ــداد الحســاب الختامــي مث ــة إلع ــي وزارة المالي ــة ف ــد إشــكاالت فني ــت توج ــث كان ــة القادمة14حي القريب

وطريقــة اعــداد الحســابات، وتوفــر البيانــات المطلوبــة وغيرهــا.

تعمــل وزارة الماليــة علــى إعــداد ردود علــى ماحظــات ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة علــى الحســاب الختامــي لعــام 2012 )رّد 
ــار 2017(15. اإلدارة(، والمفتــرض ان يتــم االنتهــاء منهــا مــع نهايــة شــهر )اّي

إن التأخيــر فــي إعــداد الحســابات الختاميــة للســنوات الســابقة واتســاع الفجــوة الزمنيــة التراكميــة كان ألســباب فنيــة واداريــة وعــدم 
ــة  ــوان الرقاب ــر دي ــام 2010، وتقري ــر الع ــي تقري ــرت ف ــددة ظه ــكاالت متع ــة إش ــة لمعالج ــدى وزارة المالي ــة ل ــرات متمكن ــود خب وج
المدقــق، وعمليــا تــم حــل تلــك اإلشــكاالت الفنيــة، مــن خــال جملــة إجــراءات إداريــة وفنيــة قامــت بهــا وزارة الماليــة بالتعــاون مــع 

ــة16. الجهــات ذات الصل

مــن خــال المراجعــة المكتبيــة لتقاريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة المدققــة للحســابات الختاميــة، فقــد كان الــرأي 
»المتحفــظ« للحســابات الختاميــة للعــام 172010 والعــام 201118، وتــم فــي التقاريــر ســرد عشــرات الماحظــات الفنيــة 
واالجرائيــة. عــدا عــن الفجــوة الزمنيــة مــا بيــن انتهــاء الســنة الماليــة واعــداد الحســاب الختامــي، ومــا فيــه مــن مخالفــة 

لألحــكام القانونيــة.

ردم الفجوة الفنية بمساعدة البنك الدولي
ــه تــم العمــل  ــوزارة بأن ــة فــي الســنوات األولــى إلعــداد الحســاب الختامــي، وصــر	 مســؤولي ال ــة معيقــات فني واجهــت وزارة المالي
علــى حــل تلــك التحديــات والمعيقــات، باالســتفادة مــن الدعــم الفنــي المقــدم مــن البنــك الدولــي، مــن أجــل حــل اإلشــكاالت التقنيــة 
والفنيــة، والتــي اثــرت علــى اصــدار تقاريــر الحســابات الختاميــة فــي الســنوات الســابقة19. وتبعــا لديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة فــان 

اهــم تلــك المعيقــات:
ــذي تســتخدمه الســلطة  ــج بيســان المحاســبي ال ــى برنام ــة للحســابات عل ــز المســؤولية المختلف ــل مراك ــال وترحي أوال : عــدم اقف
ــخ 2017/5/8، رام اهلل –  ــة، بتاري ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــاد/ دي ــى االقتص ــة عل ــام الرقاب ــر ع ــع مدي ــو ربي ــت أب ــيد عصم ــع الس ــة م ــة خاص 13  مقابل

ــطين. فلس
ــخ 2017/5/8، رام اهلل –  ــة، بتاري ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــاد/ دي ــى االقتص ــة عل ــام الرقاب ــر ع ــع مدي ــو ربي ــت أب ــيد عصم ــع الس ــة م ــة خاص 14  مقابل

ــطين. فلس
15  مقابلة خاصة مع السيد أحمد الصّبا	 المحاسب العام لدولة فلسطين/ وزارة المالية، بتاريخ 2017/5/18، رام اهلل – فلسطين.
16  مقابلة خاصة مع السيد أحمد الصّبا	 المحاسب العام لدولة فلسطين/ وزارة المالية، بتاريخ 2017/5/18، رام اهلل – فلسطين.

17  تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية على الحساب الختامي عن السنة المالية 2010، الصادر في العام 2012.
18  التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية، 2015، الصادر في العام 2016.

19  مقابلة خاصة مع السيد أحمد الصّبا	 المحاسب العام لدولة فلسطين/ وزارة المالية، بتاريخ 2017/5/18، رام اهلل – فلسطين.
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الوطنيــة الفلســطينية، وهــي مســؤولية مشــتركة لــوزارة الماليــة وباقــي مراكــز المســؤولية، وتنســيق الجهــود مــا بيــن اإلدارات العامــة 
المختلفــة فــي وزارة الماليــة، مــن أجــل تجميــع البيانــات المطلوبــة واعــداد الحســاب الختامــي.

ثانيا : عدم القدرة على جمع البيانات المالية المطلوبة والدقيقة في مواعيدها المحددة.
ثالثا : إشكاالت فنية تتعلق بتأخر تأهيل وتدريب العاملين على اعداد تلك الحسابات، وتحديات تقنية أخرى.

رابعا : شلل دور المجلس التشريعي الفلسطيني بعد عام 2007، في مساءلة الحكومة والتزاماتها.

خامســا: التنقــات غيــر الضروريــة للــكادر والعامليــن فــي مجــال تجميــع البيانــات الماليــة واعــداد الوثائــق األساســية للحســاب الختامــي 
فــي وزارة الماليــة، وعــدم ثبــات الفــرق الفنيــة20.

سادســا: كذلــك مــن المعيقــات التــي واجهــت اعــداد وتدقيــق الحســابات الختاميــة اتخــاذ قــرارات سياســية لهــا انعكاســات ماليــة وإدارية 
وقانونيــة علــى المراكــز الماليــة تخــل بأحــكام قانــون الموازنــة العامــة، مثــل نقــل مراكــز ماليــة مــن التبعيــة للســلطة الــى منظمــة 
التحريــر الفلســطينية أو العكــس، او تحمــل نفقــات غيــر مقــّرة، مثــل رواتــب بصيغــة مســاعدات جــرى معالجــة الكثيــر منهــا الحقــا مــن 

بنــد الطــوارىء.

وتبعــا ألهميــة الحســاب الختامــي، كوثيقــة هاّمــة للدولــة، ودوره فــي الرقابــة والمســاءلة علــى االنفــاق العــام، فقــد عمــل ديــوان 
ــة  ــة المطلوب ــابات الختامي ــدار الحس ــل اص ــن أج ــرة م ــود كبي ــذل جه ــى ب ــي عل ــك الدول ــة والبن ــع وزارة المالي ــاون م ــة وبالتع الرقاب
وتقليــص الفجــوة الزمنيــة، وتــم العمــل علــى اعــداد دليــل المحاســبة فــي القطــاع العــام »الكتيــب المحاســبي« بدعــم مــن البنــك 
الدولــي وكذلــك تدريــب المــوارد البشــرية العاملــة فــي وزارة الماليــة عليــه، مــن أجــل تعزيــز كفــاءة وفاعليــة األداء فــي وزارة الماليــة، 
ــة  ــذي مــن المفتــرض ان يــؤدي الــى تســريع إنجازهــا وردم الفجــوة الزمني ــة، األمــر ال خاصــة فــي مجــال إعــداد الحســابات الختامي

القائمــة.
ان اصــدار الحســابات الختاميــة لــدى وزارة الماليــة فــي مواعيدهــا سيســاعد الديــوان علــى ابــداء رأيــه فيهــا، حيــث ينتظــر الديــوان 
اعــداد تلــك الحســابات للتدقيــق عليهــا، حيــث يقــول مســؤولي الديــوان انهــم علــى جاهزيــة كاملــة للتدقيــق علــى الحســابات الختاميــة 

بفعاليــة ومهنيــة عاليــة حــال اعدادهــا مــن قبــل وزارة الماليــة وارســالها للديــوان21.
وقــد باشــرت وزارة »الماليــة والتخطيــط« فــي اعــداد الحســابات الختاميــة المتأخــرة للســنوات 2013-2014-2015، والتــي ســيتم 
إصدارهــا وارســالها لديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة تباعــا خــال األشــهر القادمــة ليتــم االنتهــاء منهــا قبــل نهايــة العــام الجــاري 

22.  )2017(
وقــد ابــدى مســؤولو ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة جاهزيــة كاملــة للتدقيــق علــى الحســابات الختاميــة بفعاليــة ومهنيــة عاليــة 
حــال اعدادهــا مــن قبــل وزارة الماليــة وارســالها للديــوان، حتــى لــو كانــت لألعــوام 2013-2014-2015، بشــكل متتابــع خــال العــام 

الجــاري )2017( 23.

وتبعــا لمصــادر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة، فحتــى تاريخــه مــا تــزال الفجــوة قائمــة فــي الحســابات الختاميــة، ولكــن توجــد جهــود 
مبذولــة لردمهــا، واعــداد »دليــل المحاســبة« وتدريــب الموظفيــن عليــه، وكذلــك تطويــر النظــام المحوســب، مــع توفــر إرادة، وغيرهــا 
مــن االجــراءات، كل هــذه القضايــا مــن المتوقــع ان تحــد	 اختــراق وتــردم الفجــوة الزمنيــة فــي اعــداد الحســابات الختاميــة مــن وزارة 

المالية.
ويؤكــد ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة انــه يعمــل وبالتعــاون مــع وزارة الماليــة وبدعــم وشــراكة مــع البنــك الدولــي علــى ردم فجــوة 

التأخيــر فــي إعــداد الحســاب الختامــي وذلــك مــن خــال :
اعداد دليل شامل للمحاسبة في القطاع العام »الكتيب المحاسبي«، يتضمن تفاصيل وتوجيهات إلعداد الحساب الختامي.. 1

عقــد تدريــب مكثــف )اعــداد مدربيــن( لموظفــي وزارة الماليــة وموظفيــن مــن الديــوان للتعامــل مــع الدليــل، ومــن ثــم تدريــب . 2
الموظفيــن العامليــن فــي وزارة الماليــة ومراكــز المســؤولية االخــرى.

ويتــم العمــل مــا بيــن الديــوان والماليــة وبدعــم فنــي البنــك الدولــي علــى تقليــص الفجــوة فــي اصــدار الحســابات الختاميــة، ويوجــد 

ــخ 2017/5/8، رام اهلل –  ــة، بتاري ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــاد/ دي ــى االقتص ــة عل ــام الرقاب ــر ع ــع مدي ــو ربي ــت أب ــيد عصم ــع الس ــة م ــة خاص 20  مقابل
ــطين. فلس

21 مقابلة خاصة مع السيد عصمت أبو ربيع مدير عام الرقابة على االقتصاد/ ديوان الرقابة المالية واإلدارية، بتاريخ 2017/5/8، رام اهلل – فلسطين.
22  مقابلة خاصة مع السيد أحمد الصّبا	 المحاسب العام لدولة فلسطين/ وزارة المالية، بتاريخ 2017/5/18، رام اهلل – فلسطين.

ــخ 2017/5/8، رام اهلل –  ــة، بتاري ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــاد/ دي ــى االقتص ــة عل ــام الرقاب ــر ع ــع مدي ــو ربي ــت أب ــيد عصم ــع الس ــة م ــة خاص 23  مقابل
ــطين. فلس
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تعــاون دائــم مــا بيــن الديــوان ووزارة الماليــة، ولكــن يبقــى األمــر فنيــا مرتبــط بــوزارة الماليــة24.

يؤكــد المحاســب العــام لدولــة فلســطين بــأن هــذه الفجــوة ســتنتهي هــذا العــام )2017( بعــد اصــدار الحســابات الختاميــة المتقادمــة 
للســنوات 2013-2014-2015 والمتوقــع االنتهــاء منهــا قبــل نهايــة العــام الجــاري، ومــن المتوقــع ان يتــم اصــدار الحســاب الختامــي 
بشــكل منتظــم بعــد ذلــك، وبالتالــي لــن تكــون هنــاك مشــكلة فــي اعــداد واصــدار الحســاب الختامــي للعــام 2016 فــي موعــده 

القانونــي، وردم الفجــوة الســابقة فــي اصــدار الحســابات الختاميــة وتزويدهــا لديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة لتدقيقهــا25.

ــة للحســاب  ــره المدقق ــي تقاري ــة ف ــة واالداري ــة المالي ــوان الرقاب ــات وماحظــات دي ــة لتوصي ــة وزارة المالي متابع
ــي الختام

يعمــل ديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة علــى التدقيــق علــى الحســاب الختامــي، وبعــد اصــدار المســودة األولــى، يعمــل الديــوان علــى 
مخاطبــة وزارة الماليــة، بمجموعــة مــن الماحظــات وااليضاحــات المطلوبــة، ويتــم الــرد فــي غضــون شــهر مــن قبــل وزارة الماليــة 
ــرد لمســتوى قناعــة  ــع الماحظــات والنقــاط، وليــس بالضــرورة ان يرتقــي ال ــى جمي ــرد عل ــم ال ــا يت يســّمى »رد اإلدارة«، وعــادة م

المدققيــن، وانمــا يمكــن ان تكــون الــردود بمثابــة مبــررات26.

واكــد مســؤولي وزارة الماليــة أنهــم قامــوا بمعالجــة الماحظــات التــي وردت فــي تقاريــر ديــوان الرقابــة، وخاصــة ان معظمهــا فنيــة، 
حيــث تــم العمــل علــى معالجــة اإلشــكاالت الفنيــة واالداريــة المتعلقــة بإعــداد الحســاب الختامــي27.

متابعة الديوان للماحظات والتوصيات في التقرير المدقق للحساب الختامي
ــى جميعهــا،  ــى بعــض الماحظــات او عل ــه عل ــه بالحســاب الختامــي، بمــا فيهــا تحفظات ــداء رأيــه وماحظات ــوان بعــد اب يعمــل الدي
علــى متابعــة تلــك الماحظــات مــع المجلــس التشــريعي للمســاءلة عــن األســباب او المحاســبة علــى عــدم االلتــزام بأحــكام القانــون 
وتوصيــات الديــوان ذات العاقــة، والديــوان ال يملــك األدوات القانونيــة، بنفســه منفــردا، التــي تمكنــه مــن الــزام الجهــات الخاضعــة 
للتدقيــق بالتوصيــات التــي يصدرهــا، األمــر الــذي شــجع اطــراف عديــدة فــي مراكــز المســؤولية لعــدم أخــذ توصياتــه بالجديــة الكاملــة 

وااللزاميــة خاصــة فــي ظــل غيــاب وتعطــل المجلــس التشــريعي، المســؤول األول عــن المســاءلة وفقــا ألحــكام القانــون .
يعمــل الديــوان علــى أرســال التقريــر الخــاص الــذي يعــّده حــول الحســاب الختامــي لــكل مــن مكتــب الســيد الرئيــس ورئيــس مجلــس 

الــوزراء، كمــا عمــل علــى إرســال التقريــر المدقــق للعــام 2010 الــى المجلــس التشــريعي رغــم تعطلــه.
ويوجــد إجــراءات مــن قبــل هــذه االطــراف ال تعتبــر كافيــة لمتابعــة نتائــج تدقيــق الحســاب الختامــي وااليعــاز لألطــراف ذات العاقــة 

بااللتــزام بمــا ورد فــي التقريــر، وكــون مجلــس الــوزراء الجهــة المســؤولة عــن وزارة الماليــة، وباقــي مراكــز المســؤولية28

ــة الســلطة  ــون األساســي الفلســطيني المعــّدل يجــب عــرض الحســاب الختامــي لميزاني ــى رأســها القان ــون، وعل تبعــا ألحــكام القان
الوطنيــة علــى المجلــس التشــريعي فــي مــدة ال تزيــد علــى ســنة واحــدة مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة، ويتــم التصويــت عليــه بابــًا 

بابــًا29. ونصــت عــدة احــكام قانونيــة أخــرى بالموضــوع.
ــه  ــل بصيغت ــر معط ــذا األم ــا ه ــن عملي ــريعي، ولك ــس التش ــام المجل ــن مه ــي م ــة ه ــابات الختامي ــى الحس ــاءلة عل ــان المس ــذا ف ل

القانونيــة والرســمية خــال الســنوات األخيــرة بســبب تعطــل عمــل المجلــس التشــريعي منــذ العــام 200730.

ــخ 2017/5/8، رام اهلل –  ــة، بتاري ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــاد/ دي ــى االقتص ــة عل ــام الرقاب ــر ع ــع مدي ــو ربي ــت أب ــيد عصم ــع الس ــة م ــة خاص 24  مقابل
ــطين. فلس

25  مقابلة خاصة مع السيد أحمد الصّبا	 المحاسب العام لدولة فلسطين/ وزارة المالية، بتاريخ 2017/5/18، رام اهلل – فلسطين.
ــخ 2017/5/8، رام اهلل –  ــة، بتاري ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــاد/ دي ــى االقتص ــة عل ــام الرقاب ــر ع ــع مدي ــو ربي ــت أب ــيد عصم ــع الس ــة م ــة خاص 26  مقابل

ــطين. فلس
27  مقابلة خاصة مع السيد أحمد الصّبا	 المحاسب العام لدولة فلسطين/ وزارة المالية، بتاريخ 2017/5/18، رام اهلل – فلسطين.

ــخ 2017/5/8، رام اهلل –  ــة، بتاري ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــاد/ دي ــى االقتص ــة عل ــام الرقاب ــر ع ــع مدي ــو ربي ــت أب ــيد عصم ــع الس ــة م ــة خاص 28  مقابل
ــطين. فلس

29  القانون األساسي الفلسطيني المعّدل، 2003، مادة رقم )62(
30  مقابلــة خاصــة مــع الســيد حســبان نــزال / مقــرر إداري اللجنــة االقتصاديــة، ومنســق إداري مجموعــة العمــل الخاصــة بالشــأن المالــي واالقتصــادي فــي 

المجلــس التشــريعي الفلســطيني، بتاريــخ 2017/5/8، رام اهلل – فلســطين.
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المجلس التشريعي وتقارير الحساب الختامي :

هيئــة الكتــل والقوائــم البرلمانيــة ومجموعــة العمــل الخاصــة بالشــأن المالــي واالقتصــادي فــي الضفــة الغربيــة تعمــل علــى مطالبــة 
وزارة الماليــة تقديــم الحســابات الختاميــة للمجلــس التشــريعي، وفــي كل التقاريــر التــي أصدرتهــا وفــي اللقــاءات التــي تمــت مــع وزيــر 

المالية.
تبعــا لمنســق مجموعــة العمــل الخاصــة بالشــأن المالــي واالقتصــادي فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني فــي الضفــة، فإنــه لــم 
يصــل المجلــس التشــريعي وتحديــدا مجموعــة العمــل الخاصــة بالشــأن المالــي واالقتصــادي، ســوى تقريــر واحــد مدقــق مــن قبــل 
الديــوان حــول الحســاب الختامــي لســنة 2010، تســلمه المجلــس التشــريعي فــي كانــون أول 2012، ونظــرا لعــدم تســلم المجلــس 
الحســاب الختامــي نفســه مــن وزارة الماليــة او مــن ايــة جهــة أخــرى، ولتقديــم التقريــر متأخــرا بعــض الشــيء، لــم تناقــش المجموعــة 

التقريــر، علمــا أنهــا استرشــدت بمــا ورد فيــه مــن ماحظــات فــي تقريرهــا حــول موازنــة الســنة التاليــة31. 
وفــي قطــاع غــزة ناقــش المجلــس )كتلــة االصــا	 والتغييــر( تقاريــر ماليــة ومشــروع موازنــة دون حســاب ختامــي رســمي، والديــوان 

فــي غــزة لــم يقــم بمراجعــة الحســاب الختامــي.   

ــة  ــوان الرقاب ــر دي ــة وتبعــا لماحظــات تقاري ــة لعــدم اصــدار الحســابات الختامي ــوزارة المالي ــة مســاءلة المجلــس التشــريعي ل إمكاني
ــة.  ــة للحســابات الختامي المدقق

تبعــا للقانــون األساســي الفلســطيني، وتحديــدا المــادة )56( والتــي تنــص فــي فقرتهــا الثالثــة علــى حقــوق أعضــاء المجلــس ومنهــا 
» توجيــه األســئلة واالســتجوابات إلــى الحكومــة أو إلــى أحــد الــوزراء، ومــن فــي حكمهــم«32، فانــه يســتطيع أي عضــو فــي المجلــس 
التشــريعي مســاءلة وزارة الماليــة عــن أيــة قضيــة ذات شــأن عــام ومــن ضمنهــا عــدم إصــدار او تقديــم الحســابات الختاميــة فــي 
موعدهــا، او عــن ماحظــات تدقيــق ديــوان الرقابــة، ولكــن اإلجــراءات الرســمية واالطــار القانونــي الشــامل للمســاءلة وإصــدار احــكام 
ــة أيضــا  ــان هــذه االمكاني ــي ف ــام، وبالتال ــس التشــريعي بشــكل ع ــال المجل ــة بســبب تعطــل اعم ــى معطل وتشــريع وغيرهــا تبق

معطلــة.

في ظل تعّطل المجلس التشريعي من ُيسائل وزارة المالية؟
ــذي ينجــز الــى مكتــب الســيد  ــر المدقــق للحســاب الختامــي ال ــى ارســال التقري ــة واالداريــة عل يؤكــد مســؤولو ديــوان الرقابــة المالي
ــث  ــة. حي ــا وزارة المالي ــا فيه ــؤولية بم ــز المس ــم مراك ــن معظ ــؤولة ع ــة المس ــه الجه ــوزراء، كون ــس ال ــى مجل ــك ال ــس، وكذل الرئي
ــوزارة الماليــة بتصويــب  ــوزراء باإليعــاز ل ــا متابعــة ماحظــات وتوصيــات التقريــر مــن مكتــب الســيد الرئيــس او رئيــس ال يتــم احيان

ــام. ــات بشــكل ع ــل بالتوصي الماحظــات والعم
ــر  ــزام وزيــر الماليــة بتنفيــذ التوصيــات33. وهــذه المتابعــات تبقــى منقوصــة وغي ــوزراء وقراراتــه الــى ال وال تشــير تقاريــر مجلــس ال

كافيــة.

غياب مساءلة المجلس التشريعي تؤدي الى تفاوت في تطبيق ماحظات وتوصيات تقارير الديوان34

فبعــض الماحظــات يتــم تعديلهــا مباشــرة مــن قبــل وزارة الماليــة، وبعــض التوصيــات يتــم االخــذ بهــا، فــي حيــن ان البعــض االخــر ال 
يتــم تصويبــه بســبب التقــادم الكبيــر للبيانــات بســبب الفجــوة القائمــة مــا بيــن اختتــام العــام المالــي واعــداد الحســاب الختامــي، والتــي 
يمكــن ان تصــل الــى 4 ســنوات كمــا هــو الحــال مــع الحســاب الختامــي للعــام 2011. او الحســاب الختامــي 2012، والــذي اســتلمه 

الديــوان فــي شــهر 2016/9، او فــي الحســابات الختاميــة الاحقــة والتــي لــم يســتلمها الديــوان بعــد35.

أهم ماحظات تقارير ديوان الرقابة الخاصة بالحسابات الختامية 201036 +372011:
31  مقابلــة خاصــة مــع الســيد حســبان نــزال / مقــرر إداري اللجنــة االقتصاديــة، ومنســق إداري مجموعــة العمــل الخاصــة بالشــأن المالــي واالقتصــادي 

فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني، بتاريــخ 2017/5/8، رام اهلل – فلســطين.
32  القانون األساسي الفلسطيني المعّدل، 2003، مادة رقم )56(، فقرة رقم )3(

http://pmo.gov.ps/Website/AR/ : 33  الموقع االلكتروني لمجلس الوزراء الفلسطيني
ــخ 2017/5/8، رام اهلل –  ــة، بتاري ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــاد/ دي ــى االقتص ــة عل ــام الرقاب ــر ع ــع مدي ــو ربي ــت أب ــيد عصم ــع الس ــة م ــة خاص 34  مقابل

ــطين. فلس
ــخ 2017/5/8، رام اهلل –  ــة، بتاري ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــاد/ دي ــى االقتص ــة عل ــام الرقاب ــر ع ــع مدي ــو ربي ــت أب ــيد عصم ــع الس ــة م ــة خاص 35  مقابل

ــطين. فلس
36  تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية على الحساب الختامي عن السنة المالية 2010.

37  التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية، 2015
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يفــرد هــذا الجــزء مــن الورقــة لعــرض اهــم ماحظــات ديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة علــى الحســابات الختاميــة لعامــي 2010 و 
2011. وقــد تــم تقســيم الماحظــات فــي ثــا	 مجموعــات: قانونيــة واجرائيــة وفنيــة، وتــم عــرض اهــم القضايــا فــي كل مجموعــة.

ماحظات قانونية، ومثال عليها :
عدم اصدار الحسابات الختامية في موعدها القانوني من قبل وزارة المالية.. 1
عدم االمتثال لقانون الموازنة في بعض المناقات .. 2
تجاوز السلطة مخصصات االنفاق في بعض بنود النفقات الواردة في قانون الموازنة.. 3
عدم تقديم وزارة المالية تقارير ربعية لديوان الرقابة، وفقا لنص قانون ديوان الرقابة.. 4
عــدم االمثتــال لقانــون الموازنــة العامــة، بخصــوص االنفــاق مــن )النفقــات العامــة، النفقــات الطارئــة او االحتياطــات الماليــة( . 5

ــا، وعــدم وجــود اليــة واضحــة لذلــك. ــوزارات التــي تتحكــم فيهــا وزارة الماليــة مركزي لمراكــز المســؤولية وال
عدم االمتثال لقانون الدّين العام، وخاصة فيما يتعلق بموافقات مجلس الوزراء، وكفاالت القروض.. 6
مخالفة قانون الموازنة العام فيما يتعلق باالقتراض من هيئة التقاعد والمعاشات، من خال عدم توريد االشتراكات.. 7
مخالفة قرار بقانون بشأن الموازنة العامة 2010 بخصوص االقتراض المصرفي.. 8
قيــام الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون بالصــرف مــن حســاب أمانــات الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون وبالتالــي الصــرف مــن . 9

خــار	 نطــاق الموازنــة العامــة، وذلــك خافــًا لقانــون تنظيــم الموازنــة العامــة.
تنفيــذ بعــض عمليــات الصــرف بشــكل مخالــف ألحــكام قانــون اللــوازم العامــة، مــن حيــث عــدم طــر	 عطــاء أو اســتدرا	 عــروض . 10

أسعار.

ماحظات اجرائية وإدارية ومثال عليها :
غيــاب اإلدارة الماليــة الســليمة وغيــاب االشــراف وتقديــم االرشــادات مــن وزارة الماليــة لمراكــز المســؤولية التــي تســتخدم النظــام . 1

المالــي المحوســب »بيســان«.
صرف نفقات متنوعة تحت باب نفقات تطويرية.. 2
صرف بعض النفقات بسلف دون وجود مبرر.. 3
عدم استام الديوان لمصادقات من طرف ثالث تخص المنح المقدمة للسلطة.. 4
عــدم وجــود أســاس واضــح إلعــداد الموازنــات التطويريــة، بحيــث يتــم اســتخدام الموازنــة التطويريــة فــي كثيــر مــن األحيــان . 5

لتغطيــة نفقــات جاريــة او رأســمالية .
عدم وجود سياسة واضحة لمعالجة المتأخرات .. 6
عدم قيام وزارة المالية بتقدير واثبات قيمة بعض المنح العينية.. 7
عدم متابعة الذمم المالية المتراكمة على بعض المكلفين الخاصة بضريبة األماك.. 8
ال يوجد اتفاقيات للمنح المقدمة من الدول العربية للسلطة.. 9

ضعــف اإلجــراءات المتعلقــة بمتابعــة تحصيــل الشــيكات الراجعــة المقدمــة مــن قبــل المشــتغلين فــي ضريبــة القيمــة المضافــة، . 10
مــا يؤثــر ســلبًا علــى عمليــات الجبايــة والخزينــة العامــة للســلطة.

ماحظات فنية ومثال عليها :
عدم عدالة رصيد النقد في القوائم المالية للعام 2010.. 1
وجود معالجات خاطئة للسلف.. 2
عدم االلتزام بمعيار 8/7/1 من معايير المحاسبة الدولية، والخاص بمعالجة فرق العملة.. 3
تصحيح أخطاء وفروق في الحساب الختامي للعام 2011 بقيم جوهرية عالية جدا.. 4
اعتمــاد وزارة الماليــة فــي اعدادهــا للقوائــم الماليــة للعــام 2011 علــى ميــزان مراجعــة مــن تاريــخ 2011/1/2، وليــس . 5

2011/1/1، ويعــد ذلــك مخالفــة لــكل الممارســات واألعــراف المحاســبية.
لم يتم اثبات بعض المنح على برنامج بيسان.. 6
وجود ازدوا	 في تسديد بعض فواتير مشتريات الكهرباء من الجانب اإلسرائيلي.. 7
استخدام أسلوب التربيط على الفرق السالب للقروض المحلية ما يترتب عليه تخفيض قيمة االقتراض.. 8
وجــود فــروق جوهريــة بيــن اجمالــي المدفوعــات الفعليــة بيــن قائمــة »مقارنــة الموازنــة مــع الفعلــي« وقائمــة »البيــان الموحــد . 9

للمقبوضــات« وال يوجــد افصــا	 كافــي عــن ســبب ذلــك.
عدم مطابقة رصيد أستاذ »إيرادات المقاصة/ تحويل من الجانب اإلسرائيلي« مع رصيد تقرير جلسات المقاصة.. 10
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خــال اللقــاء مــع المحاســب العــام لدولــة فلســطين، اّكــد علــى ان وزارة الماليــة عملــت علــى تذليــل التحديــات التــي واجهــت الــوزارة 
خاصــة فــي الســنوات األولــى إلعــداد الحســاب الختامــي، وعملــت الــوزارة علــى االســتفادة مــن الدعــم الفنــي مــن البنــك الدولــي، مــن 
أجــل حــل اإلشــكاالت التقنيــة والفنيــة، إضافــة الــى ان الــوزارة عملــت علــى معالجــة اإلشــكاالت االجرائيــة واالداريــة المتعلقــة بإعــداد 

الحســاب الختامــي.38

38  مقابلة خاصة مع السيد أحمد الصّبا	 المحاسب العام لدولة فلسطين/ وزارة المالية، بتاريخ 2017/5/18، رام اهلل – فلسطين.
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الفصل الثالث
استنتاجات وتوصيات

االستنتاجات :
الحســابات الختاميــة مهمــة ألنهــا ســجل مالــي تفصيلــي يبيــن المصــروف والمحصــل، واداة رقابيــة هاّمــة لتعزيــز الشــفافية وتفعيــل 

المســاءلة فــي إدارة المــال العــام.

ــدار  ــدم اص ــي ع ــل ف ــة، تتمث ــة العام ــي للموازن ــاب الختام ــداد الحس ــة بإع ــة المتعلق ــكام القانوني ــذ االح ــي تنفي ــكالية ف ــد إش توج
ــة،  ــن األخــرى ذات الصل ــون األساســي، والقواني ــه القان ــذي نــص علي ــة فــي موعدهــا ال ــل وزارة المالي ــة مــن قب الحســابات الختامي

ــي 2010. ــاب الختام ــدار الحس ــد اص ــاعا بع ــوة اتس ــام 2008، وازدادت الفج ــذ الع ــة من ــكلة قائم ــذه المش وه

توجــد إشــكالية فــي تطبيــق مبــدأ المســاءلة فــي االنفــاق العــام، مــن خــال تعطــل المجلــس التشــريعي الفلســطيني، وهــو الجهــة 
المخولــة قانونيــا علــى المســاءلة علــى االنفــاق العــام مــن خــال الحســاب الختامــي، وعمليــا ال يتــم ذلــك منــذ العــام 2007.

توجــد إشــكالية فــي تطبيــق مبــدأ الشــفافية فــي االنفــاق العــام، حيــث لــم تصــدر وزارة الماليــة الحســاب الختامــي لألعــوام 2013-
2014-2015 لغايــة االن، رغــم اســتحقاق زمــن إصدارهــا، كذلــك لــم تنشــر الحســابات الختاميــة لألعــوام 2012-2011-2010، 

حيــث تــم نشــر التقاريــر المدققــة للحســابات الختاميــة 2010- 2011 مــن قبــل ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة.

توجــد إشــكالية فــي عــدم ارســال الحســابات الختاميــة مــن وزارة الماليــة للمجلــس التشــريعي الفلســطيني، حيــث ان تعّطــل المجلــس 
التشــريعي ال يعفــي وزارة الماليــة مــن ارســال الحســابات الختاميــة للمجلــس انفــاذا ألحــكام القانــون.

المجلــس التشــريعي الفلســطيني- المعّطــل فــي الضفــة الغربيــة- ال يقــوم بــدوره الدســتوري، وال يقــوم بتنفيــذ احــكام القانــون 
ــن  ــاء م ــة واألعض ــل البرلماني ــي الكت ــريعي، ال يعف ــس التش ــل المجل ــام، وتعط ــاق الع ــى االنف ــاءلة عل ــي المس ــدوره ف ــة ب المتعلق
مســاءلة وزارة الماليــة واي مراكــز مســؤولية أخــرى حــول الحســابات الختاميــة وماحظــات ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة، كمــا ان 
)كتلــة االصــا	 والتغييــر( فــي المجلــس التشــريعي فــي قطــاع غــزة ال تناقــش حســاب ختامــي رســمي رغــم نقاشــها مشــروع موازنــة.

ــة الســابقة،  ــا فــي اعــداد الحســابات الختامي ــي واجهته ــات واالشــكاالت الت ــى معالجــة التحدي ــة والتخطيــط« عل تعمــل وزارة »المالي
وخاصــة ان معظمهــا فنيــة وتقنيــة – تبعــا لــوزارة الماليــة-، وذلــك بالتنســيق مــع ديــوان الرقابــة، وبدعــم فنــي مــن البنــك الدولــي، 

األمــر الــذي ســينتج عنــه ردم الفجــوة فــي اصــدار الحســابات الختاميــة مــع نهايــة العــام الجــاري تبعــا لــوزارة الماليــة.

ديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة ال يملــك األدوات القانونيــة التــي تمّكنــه مــن الــزام الجهــات الخاضعــة للتدقيــق بالتوصيــات 
ــاب وتعطــل المجلــس التشــريعي، المســؤول  والماحظــات التــي يصدرهــا فــي تقاريــره، ومنهــا وزارة الماليــة، خاصــة فــي ظــل غي
األول عــن المســاءلة وفقــا ألحــكام القانــون، وبالتالــي فــان تطبيــق مبــدأ المســاءلة فيمــا يتعلــق بالحســاب الختامــي يبقــى منقوصــا.

يعمــل ديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة علــى ارســال التقريــر المدقــق للحســاب الختامــي الــى مكتــب الســيد الرئيــس، وكذلــك الــى 
مجلــس الــوزراء، كونــه الجهــة المســؤولة عــن مراكــز المســؤولية بمــا فيهــا وزارة الماليــة، ويتــم متابعــة ماحظــات وتوصيــات التقريــر 

مــن خــال بعــض إجــراءات فــي وزارة الماليــة، اال ان هــذه اإلجــراءات غيــر كافيــة.

لقــد ضعفــت الجــدوى مــن عمليــة المقــدرة علــى تصويــب بعــض الماحظــات أو العمــل بالتوصيــات الخاصــة بالحســابات الختاميــة، 
وذلــك بســبب التقــادم الكبيــر للبيانــات، حيــث اســتلم ديــوان الرقابــة الحســاب الختامــي 2011 بعــد )37( شــهر مــن انتهــاء الســنة 
ــذي  ــون، وكــذا الحــال مــع الحســاب الختامــي 2012، وال ــاء المــدة المحــددة فــي القان ــى انته ــة 2011، أي بعــد 25 شــهر عل المالي

اســتلمه الديــوان فــي شــهر 2016/9، او فــي الحســابات الختاميــة الاحقــة والتــي لــم يســتلمها الديــوان بعــد.
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ــب:  ــي الجوان ــور ف ــات، تتمح ــة ماحظ ــد جمل ــه توج ــة، فان ــابات الختامي ــة للحس ــة المدقق ــوان الرقاب ــر دي ــل تقاري ــوء تحلي ــي ض ف
القانونيــةـ اإلداريــة واالجرائيــة، الفنيــة، بحاجــة الــى معالجــة، مثــل: إشــكاالت فنيــة فــي البرنامــج المحاســبي »بيســان«، تصحيــح 
ــل  ــة، نق ــدة االفتتاحي ــة، األرص ــة ومالي ــويات بنكي ــال تس ــدم اكتم ــلف، ع ــة للس ــات خاطئ ــة، معالج ــة عالي ــم جوهري ــات بقي الفروق
الحســابات واالرصــدة، عــدم عدالــة ودقــة بيانــات ماليــة فــي اكثــر مــن مركــز مســؤولية، التســويات البنكيــة، قضايــا الديــن العــام ... 

ــى الحســاب الختامــي. ــوان عل ــى ســخط الدي ــذي ادى ال وغيرهــا، االمــر ال

ان عدم اعداد الحسابات الختامية في اوقاتها المحددة، وعدم وجود رقابة وتدقيق عليها في زمنها المحدد، يمكن ان يؤدي الى 
اهدار للمال العام، خاصة في ظل الفجوة الزمنية القائمة ما بين انتهاء العام المالي واعداد الحساب الختامي الخاص به والتقرير 

المدقق مما يعزز من تراكم أي خلل في حال وجوده.
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التوصيات 

ضــرورة التــزام وزارة »الماليــة والتخطيــط« باألحــكام القانونيــة الخاصــة بالحســابات الختاميــة، خاصــة وانهــا احــكام ونصــوص 	 
واضحــة، وإصــدار الحســابات الختاميــة فــي موعدهــا القانونــي، نظــرا ألهميــة ذلــك فــي تطبيــق مبــدأ المســاءلة علــى االنفــاق 
العــام. وتزويــد ديــوان الرقابــة بهــا مــن اجــل التدقيــق عليهــا وتحديــد االنحرافــات ان وجــدت، حتــى ال تســقط تلــك االنحرافــات 

والماحظــات بالتقــادم، وتزيــد  تبعــا للتأخــر فــي اصــدار الحســاب الختامــي وفــي المتابعــة. 
ضــرورة التــزام وزارة »الماليــة والتخطيــط« بمبــادئ الشــفافية، مــن خــال نشــر البيانــات الماليــة الدقيقــة والكاملــة فــي مواعيدها 	 

بمــا يشــمل الحســابات الختاميــة، والوثائــق الماليــة ذات الصلة.
ضــرورة أن يمــارس اعضــاء المجلــس التشــريعي دورهــم وفــق القانــون، كونهــم الجهــة الرئيســية المســؤولة عــن مســاءلة وزارة 	 

الماليــة عــن الحســاب الختامــي.
ضــرورة قيــام مجلــس الــوزراء بــدور اكثــر فاعليــة فــي الضغــط علــى مراكــز المســؤولية المختلفــة ومــن ضمنهــا وزارة الماليــة 	 

ــر  ــات تقاري ــذ ماحظــات وتوصي ــى تنفي ــل عل ــا والعم ــي مواعيده ــة ف ــززات الازم ــة والمســتندات والمع ــات المالي ــداد البيان إلع
ديــوان الرقابــة.

ــة الفرصــة 	  ــل  إتاح ــن اج ــدأ الشــفافية، وم ــا لمب ــره تحقيق ــة تقاري ــة بنشــر كاف ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــام دي ضــرورة قي
ــام. ــاق الع ــى االنف ــاءلة عل ــز المس ــط  لتعزي ــل والضغ ــي للعم ــع المدن ــات المجتم لمؤسس

أهميــة قيــام وزارة »الماليــة والتخطيــط« ومراكــز المســؤولية األخــرى بمعالجــة المشــاكل التــي تحــّد مــن مأسســة العمــل مثــل 	 
التدويــر المســتمر للعامليــن، وعــدم ثبــات فــرق العمــل الفنيــة، مــا يــؤدي الــى خلــق فجــوات كبيــرة فــي انجــاز المهــام المطلوبــة 

بكفــاءة وفاعليــة ومنهــا الحســابات الختاميــة.
ضــرورة قيــام وزارة »الماليــة والتخطيــط« بإرســال الحســابات الختاميــة للمجلــس التشــريعي انفــاذا ألحــكام القانــون، حتــى فــي 	 

ظــل تعطــل المجلــس التشــريعي، خاصــة فــي ظــل وجــود كتــل برلمانيــة ومجموعــة عمــل خاصــة بالشــأن المالــي واالقتصــادي.
ضــرورة متابعــة هيئــة مكافحــة الفســاد للقضايــا التــي ترتقــي لدرجــة شــبهة الفســاد، والتــي تشــير اليهــا  تقاريــر ديــوان الرقابــة 	 

الماليــة المدققــة للحســابات الختاميــة، وتحويلهــا للجهــات المختصــة حــال ثبــوت تلــك الشــبهات.
ــك الحســابات 	  ــة، حتــى وان كانــت تل ــر المدققــة للحســابات الختامي متابعــة ومســاءلة المســؤولين عــن االنحرافــات فــي التقاري

ــوا لوظائــف أخــرى. ــة، او انتقل ــرة عمــل هــؤالء المســؤولين فــي الوظيفــة العاّم لســنوات ســابقة، او انتهــت فت
ضــرورة متابعــة »وزارة الماليــة والتخطيــط« للماحظــات التوصيــات الصــادرة مــن ديــوان الرقابــة فــي تقاريره المدققة للحســابات 	 

الختاميــة، ومعالجــة الثغــرات والعمــل بالتوصيــات فــي الجوانــب الثــا	 : القانونيــة، اإلدارية واالجرائيــة، الفنية.
أهميــة تبنــي »وزارة الماليــة والتخطيــط« للمعاييــر الطوعيــة/ علــى االســاس النقــدي فــي اعــداد الحســابات الختاميــة مــن اجــل 	 

شــفافية اكبــر، وتوفيــر معلومــات اكثــر تفصيليــة.
فــي ضــوء تبنــي الحكومــة لموازنــة البرامــج، فتوجــد ضــرورة ان تقــوم »وزارة الماليــة والتخطيــط« بإعــداد الحســاب الختامــي 	 

بنــاء علــى ذلــك، وان يتضمــن ذلــك التقريــر المدقــق. 
ــن 	  ــج المســاءلة ضم ــي نه ــن خــال تبن ــة، م ــز المســاءلة االجتماعي ــى تعزي ــي عل ــع المدن ــل مؤسســات المجتم ضــرورة ان تعم

اهــداف تلــك المؤسســات، والعمــل علــى مأسســة ذلــك، وتطويــر قدراتهــا فــي هــذا الســياق، لتفعيــل دورهــا فــي تعزيــز الشــفافية 
والنزاهــة والمســاءلة علــى االنفــاق العــام، خاصــة فــي ظــل الفــراغ الــذي احدثــه غيــاب وتعطــل المجلــس التشــريعي.

ضرورة العمل على توسيع قاعدة الفريق االهلي لدعم شفافية الموازنة.	 
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المراجع والمصادر

أوال : القوانين واألنظمة والمراجع العلمية.
القانون األساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003.	 
قانون رقم )7( للعام 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية.	 
قانون رقم )15( لسنة 2004، قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية.	 
قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005، باعتماد النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة.	 
تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية على الحساب الختامي عن السنة المالية 2010.	 
التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية، 2015	 
 	.2013 ،IBP دليل تتيع مسح الموازنات، الشراكة العالمية للموازنات
المالية العامة - النظرية والتطبيق، د. محمد الخصاونة 2015، دار المناهج للنشر والتوزيع.	 

ثالثا : المواقع اإللكترونية 
 	. 44/sp.fomp.www//:ptth الموقع االلكتروني لوزارة المالية والتخطيط
 	. 1=liwat_stnevE?xpsa.GNM_stropeR/sp.bcaas.www//:ptth الموقع االلكتروني لديوان الرقابة المالية واإلدارية
 	/RA/etisbeW/sp.vog.omp//:ptth : الموقع االلكتروني لمجلس الوزراء الفلسطيني
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رام الله : عامرة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع الحلبي - متفرع من شارع ديغول

بالقرب من وزارة الشؤون املدنية - عامرة الحشام / الطابق األول

تلفاكس« 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكرتوين

www.aman-palestine.org :املوقع االلكرتوين

برنامج أمان بتمويل مشكور من حكومات هولندا والرنويج ولوكسمبورغ


