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 ضمن مشروع "من أجل سياسات مالية داعمة للتنمية "

 القدس )أريج(  بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي  - تنفيذ: معهد األبحاث التطبيقية

  fti.arij.org الموقع اإللكتروني الخاص بالمؤشر:

 

الخاص بالبلديات الفلسطينية في إطار التعاون المشترك بين وزارة الحكم المحلي مؤشر الشفافية المالية أعد 

  ومعهد أريج، وذلك من خالل مشروع "من أجل سياسات مالية داعمة للتنمية" بدعم من أوكسفام.

المسؤولية عن كل محتوى هذه النشرة ال يعبر بالضرورة عن آراء مؤسسة أوكسفام. الكاتب يتحمل كامل 

 المعلومات واآلراء الموجودة في النشرة 

القدس )أريج( بتمويل من أوكسفام، والذذي يهذدإ إلذ  -الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية “من أجل سياسات مالية داعمة للتنمية” ضمن مشروع 

ومسذذاءلة فذذي توزيذذع المذذال العذذام )الضذذرا ب واإليذذرادات والمسذذاعدات(،  تحقيذذق قذذيم الحكذذم الرشذذيد األساسذذية مذذن شذذفافية، ومشذذاركة، وعدالذذة

  اتتذذم تنفيذذذ مؤشذذر الشذذفافية الماليذذة فذذي البلذذديات الفلسذذطينية الذذذي يهذذدإ إلذذ  زيذذادة و ذذول المذذواطنين .واالسذذتبابة ألولويذذات المذذواطنين ات

 للمعلومات المالية وتبني أنظمة موازنات شفافة تشاركية، وذلك من خالل:

 .تقييم إتاحة المعلومات للمواطنين ات بالتوقيت المناسب 

 اتتقييم درجة وضوح وأهمية المعلومات المتاحة للمواطنين . 

 اتتقييم نباعة األدوات التي تتيح المعلومات للمواطنين . 

 في مراجعة ومراقبة الوثا ق المالية.  اتتقييم وسا ل مشاركة المواطنين 

 المنهجية 

بغرافي وعدد السكان ن حيث التوزيع الم متنوعة بلدية فلسطينية في الضفة الغربية 03استهدإ مؤشر الشفافية المالية في البلديات الفلسطينية 

تم تقسيم البيانات التي و  .(IBP)من خالل استبيان معتمد دولياً من قبل مؤسسة الموازنة التشاركية الدولية الشفافية المالية والتصنيف. وتم قياس 

خدام وتطبيق الشفافية والمشاركة في استتم جمعها في االستبيان إل  قسمين، القسم األول ويتضمن بيانات أساسية حول البلدية، والقسم الثاني حول 

  من دورة الموازنة. المراحل المختلفة 

العالقات العامة، موظف ة عداد الوثا ق المالية للبلدية، وإالمسؤول عن وظف ة وقد تم اتباع النهج التشاركي عن طريق تعبئة االستبيان مع الم

وبعد االنتهاء من  .7302خر سنة مالية مكتملة وهي وتمت اإلجابة عن األسئلة آل التنفيذي للبلدية.  ةبلدي أو المديرمن أعضاء المبلس ال  ةوعضو

، ثم إدخال البيانات عل  االتفاق مع البلديةواعتمادها ب وتعديلها إن دعت الحاجةتدقيقها ، قام فريق العمل بمراجعة اإلجابات وجمع المعلومات

 المؤشر.نتا ج كل بلدية مستهدفة ثم تقرير شامل حول حول كتابة تقرير لمؤشر، ول المخصصةقاعدة البيانات 

 ةفي دورة الموازن  اتتركز األسئلة عل  الشفافية المالية ومشاركة المواطنينو مستوى البلديات في العالم العربي.وهذه هي التبربة األول  عل  

للمعلومات   اتإل  زيادة و ول المواطنينو الممارسات الفعلية في الشفافية والمشاركة،قييم هو تهدإ ال المالية، ألن أو وليس المتطلبات القانونية

بحسب نتا ج المؤشر  7302سيصّمم برنامج بناء قدرات شامل للبلديات والوزارة في عام لهذا  المالية وتبني أنظمة موازنات شفافة تشاركية.

  .7373ؤشر مرة ثانية عام المقياس وسيعاد  ،ممارسات الشفافية والمشاركة لتعزيز

 المحليوزارة الحكم 

 مؤشر الشفافية المالية في البلديات الفلسطينية

 )أريج( القدس- معهد األبحاث التطبيقية
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 توفر الوثائق المالية للمواطنين/ات

  المشتريات والخدماتالشفافية في عملية 

 البيرة بلدية حول عامة معلومات

  ات/المواطنين مشاركةو المعلومات إتاحة 

لكتروني يسم  إلوزارة الحكم المحلي للمصادقة عليها عبر نظام  اهي الوثيقة المالية التي يتم إعدادها ورفعه: الموازنة المقترحة .0

 بوابة الموازنات. 

 التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الحكم المحلي. الوثيقة الماليةهي  الموازنة المصدقة: .7

من التعرإ عل  كيفية توزيع النفقات العادي ، بحيث تمّكن المواطن مصدقةهي وثيقة مبسطة للموازنة الموازنة المواطن:  .0

 . الشؤون المالية لبلديتهيستطيع المواطن متابعة  حت يرادات، إلوا

ومن خدمات الخ(  تنوي البلدية شراءه في السنة المالية من بضا ع )مركبات، لوازم مكتبية،هي وثيقة توضح ما خطة المشتريات:  .4

  .شراءلرها( من موردين خارجيين، وتوضح الطريقة المتوقع اتباعها لوغي )بناء واستشارات

مالي، ويحتوي عل  تفا يل للنفقات هي الوثيقة المالية التي تتضمن الميزانية الفعلية للبلدية في نهاية كل عام تقرير نهاية العام:  .5

 واإليرادات ويوضح أي اختالفات بين األرقام التقديرية والفعلية.

 مدقق الحسابات الخارجي.البلدية عن طريق قوم بها تهو التقرير الناتج عن عملية التدقيق التي  :تقرير التدقيق الخارجي .6

تقوم بها جهة أخرى غير هو التقرير الناتج عن عملية التدقيق التي اإلدارية: المالية وتقرير وزارة الحكم المحلي أو ديوان الرقابة  .7

 يوان الرقابة اإلدارية والمالية.البلدية كوزارة الحكم المحلي أو د

 طرق نشرها؟وللمواطنين ما هي الوثائق المالية المتوفرة 

 الوثيقة المالية الرئيسة
اإلتاحة 
 /اتللمواطنين

 وسيلة النشر

 مقترح الموازنة
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)تقرير نهاية  التقرير الختامي
 العام(
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 تقرير المدقق الخارجي
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تقرير ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية أو وزارة الحكم 

 المحلي
 

-- 

 خطة المشتريات السنوية 
 -- 

  متاحة للمواطنين/ات         متاحة للمواطنين/اتغير 

  متاحة عند الطلب             لم يتم اصدارها 

 البيرةة لبلدية يالرئيس النتيجة

  

 الوثائق المالية الرئيسة

 وسائل النشر

دورة الموازنة في البلدية
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 البيرةالشفافية المالية في بلدية 

 (والشكاوىالعطاءات والترسية الشفافية في عملية المشتريات )

البلدية المعلومات المتعلقة بالعطاءات من خالل الصحف  تتيح -

 المحلية.

يوجد جهة رقابة خارجية )كمنظمات المبتمع المدني  ال -

 واإلعالم( عل  عملية فتح وترسية العطاءات.

البلدية المعلومات المتعلقة بترسية العطاءات  تتيح -

حسب  والشكاوىللمواطنين ات وتسمح بتقديم االعتراضات 

 الحاجة.

 تقديم الخدمات

حول كافة الخدمات التي تقدمها  البلدية معلوماتتتيح  -

 .شروط استحقاقهاو

لتقديم الشكاوي أو متعارإ عليها البلدية آليات تتيح  -

 .االقتراحات بشأن خدمات البلدية

 خدمة التعليم

 .تقوم البلدية ببباية ضريبة المعارإ -

 :الموازنة المقترحة

تشرك البلدية المواطنين ات في عملية إعداد الموازنة المقترحة  ال -

 أو تحديد األولويات قبل المصادقة عليها. 

مع جلسات استماع أي وزارة الحكم المحلي أو بلدية التعقد  ال -

 قبل المصادقة عليها.  حول الموازنة المقترحة  اتمواطنينال

 تنفيذ الموازنة: 

 بعد الموازنة تنفيذ تشرك البلدية المواطنين ات في عملية ال -

 . المصادقة عليها

مع جلسات استماع أي وزارة الحكم المحلي  أوبلدية التعقد  ال -

 . أثناء السنة المالية  اتمواطنينال

 التدقيق:  وعملية الختامية لتقاريرا

 التقارير الختامية. في عملية مراجعة   اتالمواطنينالبلدية شرك تال  -

 ها.حول  اتبلدية جلسات استماع للمواطنينالتعقد  ال -

ً  تقوم -  ها.بشأن  اتالمواطنينفسارات عل  است البلدية بالرد علنا
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الشفافية والمشاركة في 
التقارير المالية 

الشفافية المالية في بلدية البيرة

 البيرة بلديةل النتيجة الرئيسة

هي الدرجة التي حصلت عليها بلدية البيرة في مؤشر 
الشفافية المالية، وصنفت بأنها ضعيفة في الشفافية المالية 

ومشاركة المواطنين/ات. وذلك ألن البلدية لم تّصدر 
الرئيسة. باإلضافة إلى ذلك ال معظم الوثائق المالية 

تشرك البلدية المواطنين/ات في عملية إعداد الموازنة، أو 
، وال يتم إشراكهم/ن في عملية مراجعة امتابعة تنفيذه

 التقارير المالية السنوية. 


