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يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل للباحث األستاذ مسيف مسيف من معهد أبحاث السياسات االقتصادية 

الفلسطيني )ماس( إلعداده هذه الورقة، وللدكتور عزمي الشعيبي وفريق أمان إلشرافهم ومراجعتهم 

وتحريرهم للتقرير.

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( ©

في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2019. 

واقع النفقات التطويرية في الموازنة العامة في ظل تراجع المنح والمساعدات الخارجية وتأثيرها على 

تقديم الخدمات العامة للتعليم والصحة والتنمية االجتماعية. رام اهلل- فلسطين.

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” قد بذل جهودًا في التحقق من المعلومات الواردة في هذه الورقة، وال يتحمل 

أي مسؤولية تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف الورقة بعد نشرها.
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تناولت هذه الورقة واقع النفقات التطويرية لثالث وزارات من القطاع االجتماعي )الصحة، التعليم، التنمية االجتماعية(، وذلك 

بهدف تشخيص هذه النفقات ومعرفة مدى تأثرها بتراجع المساعدات الخارجية، والخروج بتوصيات عملية تؤدي إلى الحد من 

اآلثار السلبية. وقد ركزت منهجية الورقة على بيانات وزارة المالية والمقابالت مع ذوي العالقة، وبعض الوثائق األخرى، وقانون 

الموازنة العامة والسياسات التي انطلق منها.

تعرضت الورقة إلى واقع النفقات التطويرية من وجهة نظر الموازنة الفلسطينية، وبينت أن هذه النفقات بحسب توزيع بنود 

الموازنة ليست ذات أولوية، وال تعتبر طارئة مهما كانت ضرورية، وهذه النفقات تعتمد بشكل أساسي على الدعم الخارجي الذي 

يخصص أكثر من 75% منه لإلنفاق التطويري، فأي تراجع في هذه النسبة سيكون على حساب اإلنفاق التطويري أو تعويضه من 

الموارد المحلية التي لم تغّط فجوة النقص في التمويل لهذه النفقات.

بينت الورقة مجموعة من االختالفات الجوهرية في البيانات وآلية إعداد الموازنات التطويرية وضعف السقوف المخصصة لها، 

فكانت النفقات الجارية تستحوذ على الجزء األكبر من مخصصات الموازنة، وقد انعكس تراجع المساعدات الخارجية على القطاع 

تبين وجود فجوة  القطاع الصحي،  المساعدات. وفي  إلى  االجتماعي بشكل واضح، لدرجة أن 200 ألف أسرة أصبحت بحاجة 

تمويلية كبيرة طالت النفقات التطويرية والجارية معًا، كما توقفت العديد من البرامج التعليمية والمشاريع التطويرية. 

عرضت الورقة التراجع الملحوظ للمساعدات األمريكية خالل السنوات السابقة، ووقفها ابتداًء من عام 2017، وكان لهذا التراجع 

أثر كبير على كافة مشاريع ونفقات القطاع االجتماعي وبخاصة ما يتعلق بالنواحي اإلنسانية، كما بينت الورقة حالة عدم الثقة 

من قبل القطاع الخاص تجاه الحصول على مستحقاتهم )أي المتأخرات(.

تبين وجود مشكلة حقيقية في السقوف المخصصة من حيث القيمة أواًل، ومن حيث االلتزام بها ثانيًا، فهي باألساس منخفضة 

وال تكفي إلحداث تطوير ونمو، كما أنه ال يتم صرف كامل المخصصات لما تم تخصيصه، األمر الذي أوجد فجوة تمويل وزاد من 

قيمة المتأخرات على القطاع االجتماعي. وهذا الوضع أدى إلى عدم تخصيص مبالغ إضافية لإلنفاق التطويري، وأدى أيضًا إلى 

وقف عملية التخطيط للموازنات المستقبلية.

كانت النتيجة النهائية للورقة: وجود خلل هيكلي في الموازنة، أدى إلى عجز مزمن، ورافق ذلك أيضًا تراجع المنح والمساعدات، 

وفي ذات الوقت وجود معضلة صافي اإلقراض، وتضخم النفقات الجارية، ويضاف إلى ذلك نشوء معضلة جديدة هي معضلة 

تمويل النفقات التطويرية وخاصة للمشاريع القائمة التي توقفت )مثل مشاريع وزارة التربية والتعليم(.

أوصت الورقة للخروج من هذه المعضلة، بعدة توصيات أهمها، ضرورة االعتماد على الذات في تمويل النفقات التطويرية وبشكل 

تدريجي، وإعادة هيكلة لتوزيع بنود الموازنة من خالل التقشف في النفقات الجارية وتعزيز النفقات التطويرية التي تحدث فارقًا 

تنموّيًا، وأن يتم تخصيص كامل ما يتم الحصول عليه من مساعدات خارجية إلى اإلنفاق التطويري، واللجوء إلى االقتراض طويل 

األمد فقط للنفقات التطويرية، وأن تقوم الحكومة بإعطاء ضمانات بالدفع للقطاع الخاص الستعادة ثقة الموردين بالحكومة.

ملخص الورقة
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المقدمة والمنهجية
الموازنة  الموازنة، أولوية خاصة لموضوعات  النزاهة والمساءلة )أمان( والفريق األهلي لدعم شفافية  يولي االئتالف من أجل 

العامة وآليات االنفاق، وذلك في إطار السعي الدؤوب لوضع القضايا االقتصادية واالجتماعية الحساسة على طاولة النقاش 

المفتوح لتعزيز الشفافية في المجتمع الفلسطيني. 

بشكل عام، تمثل الموازنة العامة الخطة العملية إلدارة الموارد المالية والنفقات )وخاصة خطة اإلنفاق( التي تعدها الحكومة 

ويقرها المجلس التشريعي وتصدر بقانون، وتقوم وزارة المالية بدورها بمراعاة تنفيذها لخدمة أهداف الخطط التنموية، التي 

ترمي في النهاية إلى تحقيق األهداف االقتصادية والمالية واالجتماعية المعتمدة، حيث تعد وزارة المالية بنود الموازنة ووفقًا 

أساس  يكون على  ما  اقتصادية، ومنها  أساس علمي ومؤشرات  يكون على  ما  بفرضيات، منها  وتقديرات مدعمة  لمعطيات 

تقديري، ومن ثم يتم وضع هذه التقديرات ضمن آلية معينة تسمى آلية إعداد الموازنة، وهذه اآللية تختلف من بلد إلى آخر 

تبعًا للقانون الذي يحدد آلية أو منهجية إعداد الموازنات العامة، وعادة ما تكون هذه المنهجية إما تنظيم الموازنة على أساس 

موازنة البنود أو على أساس موازنة البرامج. وفي كل األحوال، يجب ضمان المشاركة المجتمعية في تحديد األولويات بالتشاور 

بين الوزارات وممثلي المجتمع المدني وذوي العالقة.

وضمن سلسلة أوراق “أمان” تأتي هذه الورقة، التي تناولت واقع النفقات التطويرية لثالث وزارات من القطاع االجتماعي )الصحة، 

والتعليم، والتنمية االجتماعية(، وذلك بهدف تشخيص هذه النفقات ومعرفة مدى تأثرها بتراجع المساعدات الخارجية، والخروج 

بتوصيات عملية تؤدي إلى الحد من اآلثار السلبية. وقد اعتمدت الورقة بيانات وزارة المالية ذات العالقة، إضافة إلى ما تم جمعه 

من لقاءات، والمقابالت مع ذوي العالقة، وبعض الوثائق األخرى، وباالستناد ألحكام قانون الموازنة العامة والسياسات المالية 

المعتمدة رسمّيًا. 

أما األهداف التفصيلية من وراء إعداد هذه الورقة، فكانت:

وصف وتشخيص واقع النفقات التطويرية وتفاصيل إنفاقها على القطاعات.1. 

أثر تراجع المساعدات على النفقات التطويرية وخدمات الصحة والتعليم والتنمية االجتماعية.2. 

اقتراح بدائل وحلول للحد من آثار تراجع المساعدات، بما يسهم في الحفاظ على تقديم الخدمات األساسية بنوعية وجودة 	. 

للمواطن.

قررت الحكومة الفلسطينية في عام 2010 التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج في إطار خطط إصالح المال العام وتقديم الخدمات من خالل البرامج، وهذا يعني 
إعادة تخطيط اإلنفاق الجاري واإلنفاق التطويري حسب األداء، وهذا التحول عادة يمر بمراحل تدريجية، وما زال التحول إلى موازنة البرامج في الحالة الفلسطينية في مراحله 

التحضيرية، على الرغم من بلورة أسس هذا التحول وتحسن أداء اإلدارة العامة للموازنة. 
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خلفية حول الموازنات الفلسطينية العامة وآلية إعدادها

حيث استندت منهجية العمل على الورقة على مراجعة وتحليل مجموعة من المصادر المتعلقة بالموازنات، وذلك على النحو 

التالي:

البيانات الرسمية للموازنات العامة لسلسلة زمنية منذ عام 1.2015. 

رصد تطور اإليرادات ومصادرها ونسبة التغطية للنفقات.2. 

رصد تطور النفقات التطويرية في موازنة كل من وزارة الصحة، والتعليم، والتنمية االجتماعية.	. 

اتجاه النفقات التطويرية وعالقتها بالمساعدات الخارجية وسياسات اإلنفاق المتبعة.	. 

تحليل البيانات بشكل مفصل- المساعدات الخارجية - النفقات التطويرية- اإلنفاق على الخدمات المذكورة أعاله.5. 

إجراء مقابالت مع كل من الوزارات الثالث: التربية والتعليم- والصحة- والتنمية االجتماعية.	. 

استنتاجات وتوصيات.7. 

بدأت السلطة الفلسطينية في انتهاج سياسة إعداد الموازنات منذ عام 1995 الذي شهد إصدار أول موازنة عامة )لم يكن في

تلك الفترة قانون للموازنة(، وكانت موازنة تجريبية ولم ُتبن على أسس علمية، ومن ثم أخذ موضوع إعداد الموازنة اتجاهًا جديدًا

بعد تشكيل المجلس التشريعي بعيد انتخابات 	199، وبعد إصدار القانون األساسي الذي نص على إلزامية إعداد الموازنة العامة 

العامة  الموازنة  المالية رقم )7( لسنة 1998 بشأن تنظيم  العامة والشؤون  الموازنة  إقرار قانون  )المادتين 0	، 1	(، ومن ثم 

والشؤون المالية. وبذلك بدأت السلطة الفلسطينية الخطوة األولى في إنشاء سياستها المالية. هذا المنحى الجديد تمثل في 

تطور عملية االلتزام بتنفيذ نصوص القانون الخاص بالموازنة، الذي يلزم السلطة التنفيذية بتقديم الموازنة إلى المجلس التشريعي 

في إطار قانون تتم المصادقة علية بموعد محدد في كل سنة. 

السلطة  لرئيس  يقدم  الموازنة  قانون  وأصبح  التشريعي،  المجلس  عمل  تعطل  بسبب  الحال  تغير   ،2007 عام  االنقسام  بعد 

الفلسطينية للمصادقة عليه، وما زال الوضع على حاله حتى اآلن، األمر الذي أدى إلى ضعف الرقابة والمساءلة الرسمية وفقًا 

المالية  الرقابة  لديوان  تقديمه  وتأخر  القانون  التشريعي كما نص  للمجلس  الختامي  الحساب  تقديم  ناهيك عن عدم  للقانون، 

واإلدارية لعدة سنوات.
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تجتهد وزارة المالية الفلسطينية بتقديم موازنة تنسجم مع التطلعات االقتصادية والمالية، وتراعي المتغيرات السياسية والتطورات 

الداخلية، التي ترمي في النهاية إلى االعتماد التدريجي على الذات وعلى االقتصاد المحلي في زيادة اإليرادات. وقد بذلت جهود 

ومحاوالت كثيرة ومتعددة في إطار إصالح المال العام، وقد برزت هذه المحاوالت بعد عام 2010  ضمن توجهات جديدة تمثلت 

بتطبيق موازنة البرامج وترسخت أكثر في موازنة عام 	201، و2015، وخطابها السياساتي واإلجرائي والقانوني. )ماس، 	201(

يمكن القول إنه بعد عام 2015، أصبح إعداد الموازنة يمر في ثالث مراحل أساسية، وهي: أواًل، المرحلة التمهيدية التي تشكل 

ووضع  المختلفة،  ومؤشراته  والسياسي  االقتصادي  الواقع  تشخيص  خــالل  من  للسياسات  عاّمًا  وإطـــارًا  المرجعية  القاعدة 

المنطلقات االقتصادية واالجتماعية للموازنة. ثانيًا، مرحلة إعداد بنود الموازنة وبلورة وترسيخ أسس موازنة األداء بما تحتويه 

من نفقات وإيرادات لكافة مراكز المسؤولية. ثالثًا، مرحلة التنفيذ والمتابعة التي تكون من مسؤولية ومهام وزارة المالية لضمان 

االلتزام بالسقوف المنصوص عليها في موازنة البرامج. )ماس، 	201(.
في هذا السياق، وفي الحالة الفلسطينية، تستخدم األدوات المالية األساسية الموجودة في هيكلية الموازنة كمتغيرات أساسية 

)أدوات(  متغيرات  ثالثة  إلى  تقسم  الفلسطينية  الموازنة  هيكلية  األدوات حسب  هذه  المالية.  السياسة  استهداف  على  تؤثر 

رئيسية، هي: 

أواًل: النفقات العامة ومكوناتها )نفقات عامة على السلع والخدمات، واإلنفاق على األجور والرواتب وغير الرواتب، واإلنفاق 	 

على الخدمات االجتماعية، واإلنفاق على األمن، ونفقات جارية وتطويرية واستثمارية(.

ثانيًا: اإليرادات العامة ومكوناتها )تأتي من عدة مصادر محلية وخارجية، ومن عدة أنواع ضريبية وغير ضريبة، ورسوم، وأرباح(.	 

ثالثًا: العجز وكيفية تمويله وصافي اإلقراض ، وهذا مرتبط بما يتم تحصيله من إيرادات ومساعدات خارجية واقتراض محلي 	 

الفجوة، ولكن  الخارجي للموازنة في تغطية هذه  الدعم  التمويلية. وعادة ما يتم االعتماد على  الفجوة  وخارجي لتغطية 

بسبب تراجع هذا الدعم، يتم اللجوء لتقنين دفع مستحقات القطاع الخاص واالقتراض من البنوك الفلسطينية للحد من 

هذه الفجوة. وفي المحصلة، تشير النتائج إلى وجود عجز مزمن ومتناٍم في الموازنة الفلسطينية، وتزايد في صعوبة الوضع 

المالي المتمثل في زيادة اإلنفاق الجاري، وزيادة الدين العام. )ماس، 2018(.

في عام 2010 تم إجراء تغيير جوهري على منهجية إعداد الموازنة من خالل التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا 
الخصوص. وظهرت موازنة البرامج بشكل جزئي عام 2012، وتجسدت أكثر في عام 	201. وقد جاء خطاب الموازنة عام 	201 بأهداف أكثر وضوحًا واستمر هذا 
الخطاب مع التعديالت األخرى على السياسات كأساس ومنطلق للموازنات الالحقة وذلك بحكم أنه ربط الموازنة بخطة التنمية الثالثية 	201-	201، وبعد 

عام 2017 مع أجندة السياسات الوطنية.

صافي اإلقراض: هو مصطلح خاص بالحالة الفلسطينية، حيث ال يوجد في الموازنات الحكومية مثل هذا البند، وقد ظهر منذ عام 2002 نتيجة خصم إسرائيل 
ديون شركات الكهرباء والمياه الفلسطينية من أموال المقاصة الفلسطينية، وذلك بسبب عدم قدرة البلديات والهيئات المحلية الفلسطينية على دفع فواتير 

الكهرباء والمياه للشركات اإلسرائيلية المزودة لهذه الخدمات. )الفريق األهلي، موازنة المواطن، 2017(

عبد الكريم، نصر، “تقييم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للتحول إلى موازنة البرامج”، ماس، 	201

8



في سياق التوجهات الجديدة بتعزيز إصالح إدارة المال العام التي بدأت بعد عام 2010، وترسخت في عام 	201-2015، بوضع 

األجل ضمن  المتوسطة  والمؤسسات  ــوزارات  ال موازنات  إعــدادات  أسقف  وإصــدار  والمفاهيم،  للمصطلحات  منقح  دليل  أول 

منهجية مراجعة سياسة البرامج والتخطيط للنفقات، وفي عام 	201، تم وضع إطار جديد إلصالح المال بطريقة مختلفة عن 

السابق من خالل اتباع سياسات وتعليمات جديدة لفترة متوسطة تمتد ثالث سنوات، وكانت هذه أول مرة يتم وضع خطة مالية 

لثالث سنوات، وذلك ضمن إعداد موازنة برامج متوسطة األمد بشكل تفصيلي. يجدر التنويه هنا، إلى أن بالغ الموازنة عام 	201 

ركز على إعداد موازنة تراعي النوع االجتماعي والفئات المهمشة. وكان أهم منطلقات هذه الموازنة هو اتباع المنهج الحذر من 

خالل زيادة التحفظ في التقدير والتقشف في اإلنفاق مع هدف تقليل صافي االقراض، واالعتماد على زيادة اإليرادات المحلية 

باتباع سياسة التوسع األفقي للقاعدة الضريبية وزيادة االلتزام الضريبي ومحاربة التهريب، وتحسين العالقة مع القطاع الخاص. 

ويمكن عرض أهم سياسات ومنطلقات الموازنات السابقة فيما يخص اإلنفاق بما يلي:

انتهاج سياسة اصدار أذونات الدفع للقطاع الخاص بهدف توفير سيولة بمقدار 50-70 مليون شيقل شهري لإلسراع في 	 

سداد مستحقات القطاع الخاص والحد من تراكم المتأخرات.

إيجاد فرص عمل جديدة من خالل تخصيص مبالغ لدعم المشاريع الصغيرة بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسات المصرفية.	 

العمل على إصالح القطاع الصحي وتصويب نظام التحويالت الطبية.	 

توجيه جهود المانحين لمنع التضارب بين البرامج المختلفة.	 

االستمرار في تحويل مبلغ 20 مليون شيقل لهيئة التقاعد الفلسطينية من قيمة ما يجب تحويله لها وفقًا للقانون، وااللتزام 	 

بضمان استمرار الوضع المالي لها، واعتماد الزيادات الوظيفية في قطاع التربية والتعليم.

تبني وزارة المالية والتخطيط تدابير تحفيزية لزيادة الناتج المحلي اإلجمالي من خالل االستمرار في المحافظة على ضريبة 	 

دخل متدنية )15%(، وتخفيض ضريبة الدخل على أرباح القروض المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

االستمرار في اإلعفاءات الخاصة بالقطاع الزراعي، وقطاع الطاقة المتجددة.	 

االستمرار في سياسة عدم مزاحمة القطاع الخاص في االقتراض المصرفي، مع االستمرار في سياسة تجنب االقتراض.	 

  من قانون “خطاب” الموازنات آلخر أربع سنوات.

أهم السياسات المالية المعلنة في خطاب الموازنات ومضمونها 
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واقع وتطور النفقات التطويرية 
الرأسمالية  أو  التحويلية  أو  التشغيلية  أو  الجارية  النفقات  التي لها طبيعة مختلفة عن  النفقات  بتلك  التطويرية  النفقات  تعرف 

)أي قرطاسية، وأدوات، وأجهزة كمبيوتر، وأثاث، وغيرها(، وهي تتميز عن النفقات األخرى بالعمر االفتراضي والبعد التطويري 

التنموي، وبهذا المفهوم، تكون لإلنفاق التطويري عوائد حالية ومستقبلية، وهذه العوائد تكون على شكل أرباح أو زيادة في 

التشغيل أو زيادة التكوين الرأسمالي الثابت )االستثمار(، أو عوائد غير مباشرة لها عالقة بتحسين البيئة االقتصادية واالجتماعية 

وتحسين بيئة األعمال من خالل تحسين البنية التحتية. بمعنى آخر، إن هذه النفقات ذات بعد تنموي اقتصادي واجتماعي.

تعتبر غير طارئة وأولوياتها عادة ما تكون  الفلسطينية  الموازنة  التطويرية من وجهة نظر  بشكل عام، وليس دائمًا، فالنفقات 

متأخرة )بسبب قلة اإلمكانيات المالية وضعف مصادر اإليرادات المحلية(، ويتم االعتماد في تمويلها على الدول المانحة أو على 

إيرادات من خارج صندوق اإليرادات الضريبية، وهذا ما انتهجته السلطة الفلسطينية خالل سنوات إعداد الموازنة، إذ تفيد البيانات 

الفلسطينية  المحلية  تأتي من خارج إطار اإليــرادات  التطويرية  النفقات  النسبة األكبر في تمويل  أدناه أن  في الشكلين )1 و2( 

الذاتية، أي من الدول المانحة.

التطويري، وعــادة ما يكون ما هو  الموازنة، واآلخــر لإلنفاق  الخارجي جــزآن، أحدهما لدعم  التمويل  أن  إلى   هنا، تجدر اإلشــارة 

مخصص لدعم الموازنة ثالثة أضعاف اإلنفاق التطويري، وخاصة بعد العام 2001، وقبل ذلك، كان معظم الدعم الخارجي موجهًا 

إلى اإلنفاق التطويري. )انظر شكل 1 أدناه(

شكل )1( تطور النفقات التطويرية وعالقتها بالتمويل الخارجي
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تشير البيانات التاريخية لهذا اإلنفاق، كما هو مبين في الشكل 1، إلى أن النفقات التطويرية اعتمدت على التمويل الخارجي من 

األساس، وأخذت الموازنة الفلسطينية هيكليتها التي رسخت تضخمًا في النفقات الجارية بشكل مطرد وبشكل ال يمكن التراجع 

عنه أو إصالحه بسهولة، إذ إن إصالحه يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، وحتى إن تم تثبيت مستوى الزيادة في النفقات في السنوات 

األخيرة، أي أن النفقات الجارية وصلت إلى حد مرتفع ال يمكن التراجع عنه بسهولة، فكان ذلك على حساب النفقات التطويرية 

التي أصبحت من الصعب تغطية النقص فيها عن طريق زيادة المخصصات من اإليرادات المحلية، فذلك يؤدي إلى اقتطاع إنفاق 

جاٍر، وقد يكون طارئًا أو التزامًا مالّيًا ال يمكن التخلي عنه، فيتم إعطاؤه أولوية على النفقات التطويرية. وفي المحصلة، أثر تراجع 

التمويل الخارجي بشكل سلبي على كل من دعم الموازنة والنفقات التطويرية، حيث بدأ التراجع بشكل تدريجي بعد عام 2008 

ليصل إلى النصف بالمقارنة مع الفترات السابقة. )انظر الشكل 1(

ويبين الشكل 2 حصة النفقات التطويرية من إجمالي النفقات وصافي اإليرادات، فقبل عام 2008، كانت نسبة النفقات التطويرية 

من النفقات الجارية تتراوح ما بين 20%- 0	%، وبعد ذلك، تراجعت ما دون نسبة 20%، وقد استمر هذا التراجع سنوات طويلة، 

حتى أدركت السلطة الفلسطينية ضرورة الحفاظ على مستوى معين من النفقات التطويرية، وانعكس ذلك في رفع مساهمة 

النسبة كان  ارتفاع هذه  النفقات. ولكن  إجمالي  إلى معدل 25% من  ليصل  بعد عام 2015،  التطويري  اإلنفاق  السلطة في 

بالمقارنة مع إجمالي النفقات، وعند مقارنتها بصافي اإليرادات، نجد أن نسبة اإلنفاق التطويري بالنسبة لصافي اإليرادات أخذت 

بالتراجع بالمقارنة مع عامي 	200 و2007 )0	% من صافي اإليرادات في تلك السنوات( لتصبح ما بين 20%-25% في األعوام 

األخيرة. وهذا يعني أن الزيادة في اإليرادات في السنوات األخيرة لم تخصص منها زيادة مرضية أو معقولة لإلنفاق التطويري.

شكل )2( نسبة النفقات التطويرية من إجمالي النفقات ومن صافي اإليرادات

المصدر- بيانات وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية
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حصة النفقات التطويرية والجارية للقطاع االجتماعي  في الموازنة العامة

جدول )1( توزيع النفقات الجارية والتطويرية على قطاعات الموازنة للفترة 2018-2015 

المصدر: قانون الموازنة العامة للسنوات المذكورة في الجدول 2018-2015
شكل )	( بيانات القطاع االجتماعي- المصدر- مشتق من جدول )1 في الملحق(

هذا الجزء يتناول بشكل عام ماهية النفقات التطويرية للقطاع االجتماعي وحصتها من النفقات العامة والنفقات الجارية، وذلك 

المنح والمساعدات  االجتماعي، وتطور  للقطاع  التطويري على مشاريع  اإلنفاق  تفاصيل  الذي سيتناول  الالحق  للجزء  تمهيدًا 

والجهات المقدمة لها، مع مالحظة أن مصدر بيانات هذا الجدول هو من قانون الموازنة، حيث لم يظهر بيانات حول اإلنفاق 

التطويري عام 2015 لكافة القطاعات، وبعد ذلك توفرت البيانات في قانون الموازنة على الرغم من اختالفها في التقارير المالية 

الشهرية كما وضح سابقًا.

يقصد بالقطاع االجتماعي في هذه الورقة كل من وزارات الصحة، والتعليم، والتنمية االجتماعية، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء.
الحظ أن أرقام هذا الجدول تختلف عن الجداول الالحقة )التي تم تجميعها من التقارير المالية الشهرية( بسبب اختالف المصدر، أي تضارب في بيانات 

نفس الجهات الرسمية.

القيمة
) مليون شيكل ( 

نفقات جارية

نفقات جارية

نفقات جارية

نفقات جارية

مجموع النفقات

مجموع النفقات

مجموع النفقات

مجموع النفقات

نفقات تطويرية

نفقات تطويرية

نفقات تطويرية

نفقات تطويرية

قطاع
 الحكم

2015

201	

2017

2018

قطاع
البنيةالتحتية

القطاع
االقتصادي

القطاع
االجتماعي

وزارة 
الصحة

التنمية 
االجتماعية
المركزية

مؤسسة 
رعاية أسر 
الشهداء

اإلجمالي 
العام

وزارة التربية 
والتعليم العالي

7,186

7,381
178

7,590

7,928
500

8,461

7,236
498

7,772

430

437

433

101
540

140
601

459

357
224
583

245

249
238

35855021
2766,3572,707

249
101
354

266

116440272
387

6,343

6,378

6,252

6,496

6,8753,1181,735
3522728

7,342

7,8173,351

2,713

2,7261,746

2,656

2,845

3,077

1,737

1,688

1,699

1,718

1,754
2

1,788

852

853

838

840

826
1

827

789
52
842

620

621

0
668

0
695

0
696

668

695

696

14,205

14,285

399
14,762

1,093
16,291

1,279
16,559

14,308

15,132

15,202

7,225
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هنادي براهمة، مدير دائرة الموازنة في وزارة التنمية االجتماعية، مالحظات مكتوبة على التقرير وصلت إلى “أمان” بتاريخ 2019/10/28.

يبين الجدول )1( والشكل )	( توزيع النفقات الجارية على القطاعات الرئيسية األربعة في الموازنة العامة الفلسطينية، حيث إن 

قطاعي الحكم واالجتماعي يستحوذان على النسبة األكبر )أكثر من 90%(. ويالحظ أن النفقات التطويرية في القطاعات األربعة 

ال تشكل نسبة كبيرة بالمقارنة مع النفقات الجارية، وهذا يدلل على أن االولوية لإلنفاق الجاري وليس التطويري.

يوضح الشكل 	 توزيع النفقات الجارية والتطويرية بين قطاعات الحكم االجتماعي )الصحة، والتعليم، والتنمية االجتماعية(، حيث 

يستحوذ قطاع التعليم على الحصة الكبرى من النفقات التطويرية، ويليه قطاع الصحة.

يمكن إدراج بعض المالحظات على واقع النفقات التطويرية للقطاع االجتماعي في الموازنة العامة، وذلك على النحو التالي:

فيما يخص وزارة التربية والتعليم العالي، فقد تبين أن النفقات التطويرية كانت معدومة عام 2015 )قد يكون السبب عدم 	 

وجود بيانات(. وفي عام 	201، كانت تشكل أقل من 2% من إجمالي النفقات، وتحسنت عامي 2017 و2018 لتصل إلى 

8% من إجمالي نفقات الوزارة )92% نفقات جارية(، مع مالحظة أن النفقات الجارية في حالة زيادة مستمرة. ويعزى السبب 

في ذلك إلى الحاجة الكبيرة لإلنفاق على المدارس والمؤسسات التعليمية التي تتجدد سنوّيًا.

فيما يخص وزارة الصحة الفلسطينية، فإن القيمة المطلقة للنفقات الجارية أظهرت زيادة طفيفة بقيمة 51 مليون شيقل بين 	 

عامي 2015 و2018، وهذه الزيادة ال تتناسب مع زيادة الطلب على الخدمات الطبية وزيادة عدد السكان، مع وجود غياب 

شبه كامل لإلنفاق التطويري في مجال الصحة. 

فيما يخص وزارة التنمية االجتماعية، فإن النفقات الجارية تراجعت بقيمة 20مليون شيقل بين عامي 2015 2018،)خالل 	 

عام 2018 تم تحويل مبلغ 0	 مليون شيقل من النفقات التحويلية المخصصة لبرنامج التحويالت النقدية الدورية إلى بند 

النفقات التطويرية لصالح برنامج التمكين االقتصادي الذي لم يتم تنفيذه (. وهذا بدوره أثر بشكل سلبي على األسر الفقيرة 

والمهمشة، وخاصة في ظل تراجع وتردي األوضاع االقتصادية، إذ يقدر عدد األسر المحتاجة بحوالي 200 ألف أسرة، ولكن 

الوزارة تقدم معونات كل ثالثة أشهر لحوالي 108 آالف أسرة عام 2018، بعد أن كانت تقدم معونات نقدية لحوالي 122 

ألف أسرة عام 	201. وجرى تحويل عدد من هذه األسر إلى برامج التشغيل والتنمية. 

فيما يخص رعاية أسر الشهداء، فإن هناك زيادة ملحوظة بقيمة 	7 مليون شيقل عام 2018 بالمقارنة بعام 2015، وتظهر 	 

البيانات أن حقوق أسر الشهداء من المواضيع التي لم يتم المس بها أو إهمال مخصصاتها.
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اإلنفاق التطويري على مشاريع القطاع االجتماعي ومصادره 

جدول )2( النفقات التطويرية المخطط لها لكل وزارة من وزارات القطاع االجتماعي حسب الموازنة 

ومصدر التمويل )مليون شيقل(

جدول )3( النفقات التطويرية الفعلية لكل وزارة من وزارات القطاع االجتماعي حسب مصدر التمويل 

)مليون شيقل(

على  المنفقة  الجهة  أيضًا  يبين  كما   ،2018-2015 للفترة  االجتماعي  للقطاع  التطويرية  المشاريع  تفاصيل  يبين   )2( الجدول 

المشروع، أي تمويل من موازنة السلطة أو تمويل خارجي، والجدوالن 2 و	 يبينان نسبة مساهمة التمويل الخارجي على هذه 

المشاريع، ونسبة اإلنفاق الفعلي بالمقارنة مع ما هو مرصود للمشاريع حسب الموازنة.

يبلغ عدد المشاريع للقطاع االجتماعي بمعدل 8 مشاريع سنوّيًا، ويستحوذ قطاع التعليم على الجزء األكبر من هذه المشاريع، 

أو  أو مستشفيات،  بناء مــدارس،  أهدافها، فمنها مشاريع  بتنوع  المشاريع  القيمة، وتتنوع  أو من حيث  العدد  سواء من حيث 

مختبرات، أو معدات طبية، ومنها مشاريع توسعة وصيانة، وفيما يخص التنمية االجتماعية، فقد تركزت المشاريع التطويرية في 

دعم مشاريع المخيمات، ودعم المشاريع الصغيرة، ومشاريع وقفية القدس. وشملت )بناء مجمع خدمات اجتماعية في قلقيلية 

التابعة للوزارة مركز الشيخ  ومديرية الخليل، والبيت اآلمن في جنين، وصيانة المديريات في الخليل وحلحول والمراكز اإليوائية 

خليفة للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة ومركز المصادر للمكفوفين، ومشاريع التمكين االقتصادي. )للمزيد، انظر الجدول 	 أدناه(. 

السنة
خارجيخارجيخارجي سلطةخارجيسلطةسلطة المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

الكليوزارة الصحةوزارة التنمية االجتماعيةوزارة التربية والتعليم العالي

20150.0086.1586.150.0012.9712.9730.1130.1130.1199.12129.24

7.4689.0496.4918.0755.5773.647.727.7233.25144.60177.85

34.44202.48236.920.0027.4227.4225.9825.9860.42229.90290.32

32.0830.1662.237.9721.0028.978.858.8548.9051.16100.06

2016

2017

2018

السنة
خارجيخارجيخارجي سلطةخارجيسلطةسلطة المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

الكليوزارة الصحةوزارة التنمية االجتماعيةوزارة التربية والتعليم العالي

20150.0042.1342.130.006.736.7328.6228.6228.6248.8677.48

5.9885.4791.4515.4549.1164.567.687.6829.10134.58163.69

20.42105.29125.710.0026.9326.9325.0525.0545.47132.22177.69

27.1428.0955.237.006.1513.158.858.8543.0034.2477.24

2016

2017

2018

المصدر: من التقارير المالية السنوية المنشورة على موقع وزارة المالية للسنوات المذكورة في الجدول

المصدر: من التقارير المالية السنوية المنشورة على موقع وزارة المالية للسنوات المذكورة في الجدول
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جدول )4( نسبة النفقات الفعلية من الموازنة حسب الوزارة ومصدر التمويل

جدول )5(: نسبة النفقات التطويرية الفعلية لكل وزارة حسب الجهة الممولة للمشاريع

تفيد البيانات الواردة في الجداول أعاله ما يلي:

وجود فجوة تمويلية للمشاريع التطويرية بين ما هو مرصود لها في الموازنة وبين ما تم إنفاقه فعلّيًا، وغالبًا ما تكون هذه 	 

الفجوة للمشاريع الممولة من جهة السلطة الفلسطينية، حيث تصل نسبة هذه الفجوة إلى أكثر من 78% لبعض المشاريع 

)أي أن الصرف الفعلي فقط 22%(، ولكن المشاريع الممولة من دول مانحة تنفذ تقريبًا بالكامل، ويعزى السبب في ذلك 

إلى شروط الدول المانحة وإشرافها ومتابعتها للتنفيذ، باإلضافة إلى توفر األموال المرصودة من المانحين في الحسابات 

ووجود خطط عمل محددة بفترات زمنية لصرف هذه األموال. كانت هذه الفجوة في أسوأ حاالتها عام 2015، وبعد ذلك 

أخذت بالتراجع لكل من قطاعي التعليم والصحة، ولكن ما زال القطاع االجتماعي يعاني من هذه الفجوة، فمثاًل مشاريع 

دعم المخيمات كان اإلنفاق الفعلي لها عام 2018 فقط %29.

السنة
خارجيخارجيخارجي سلطةخارجيسلطةسلطة المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

الكليوزارة الصحةوزارة التنمية االجتماعيةوزارة التربية والتعليم العالي

2015-48.9%48.9%-51.9%51.9%95.0%95.0%95.0%49.3%59.9%

80.1%96.0%94.8%85.5%88.4%87.7%99.5%99.5%87.5%93.1%92.0%

59.3%52.0%53.1%-98.2%98.2%96.4%96.4%75.3%57.5%61.2%

84.6%93.2%88.8%87.9%29.3%45.4%100.0%100.0%87.9%66.9%77.2%

2016

2017

2018

المصدر: جدول مشتق من الجدولين 2 و	. تم احتساب النسبة بقسمة النفقات الفعلية على النفقات حسب الموازنة

المصدر: تم االحتساب بقسمة النفقات الفعلية حسب مصدر تمويلها على المجموع الكلي للنفقات الفعلية

السنة
خارجيخارجيخارجي سلطةسلطة

وزارة الصحةوزارة التنمية االجتماعيةوزارة التربية والتعليم العالي

20150%100%0%100%100%

100%

100%

100%

20167%93%24%76%

201716%84%0%100%

201849%51%53%47%
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يخصص 	  ولم  المانحة،  الجهات  على  بالكامل  يعتمد  كان  عام 2015  االجتماعية  التنمية  لــوزارة  التطويري  اإلنفاق  أن  تبين 

نفقات تطويرية من الموازنة العامة، بعد العام 2017، تم تخصيص مبالغ )1 مليون( من الموازنة العامة ، في حين أن اإلنفاق 

العامة، ولم تكن هناك  الموازنة  بالكامل على مخصصات  العالي عام 2015 كان يعتمد  التربية والتعليم  لوزارة  التطويري 

جهات مانحة. بينما وزارة الصحة كان التمويل بالكامل من جهات خارجية على مدار السنوات األربع األخيرة، وقد اقتصر هذا 

التمويل على حكومة فنزويال وحكومة اليابان تقريبًا، ولم يكن هناك أي دعم أوروبي أو أمريكي أو عربي لوزارة الصحة.

  )انظر جدول 	( والشكل 5 أدناه.

  هنادي براهمة، مصدر سابق. 

جدول )6(: المعونة األمريكية المقدمة للقطاعات االقتصادية واالجتماعية الحيوية

جدول )7(: المعونة األمريكية المقدمة للقطاعات االجتماعية

شكل )5(: معونات القطاع االجتماعي من المساعدات األمريكية

 خدمات الرعاية االجتماعية
اإلغاثة اإلنسانية

المعونات الغذائية
توفير المياه والصرف الصحي

الرعاية الصحية األولية
النقل والمواصالت

التعليم
التنمية االقتصادية

الزراعة
المجموع

144,934,443
68,066,764

-
56,981,028
6,606,966
35,953,481
16,266,777
12,604,177

992,872
342,406,508

115,926,422
323,587,474

-
56,594,358
3,892,855
22,018,277
13,698,090
9,308,523
447,086

545,473,085

103,743,830
67,266,100
7,039,496
30,068,673
5,718,534
8,980,813
12,341,803
9,892,303
386,976

245,438,528

18,580,951
38,354,468
4,573,377
41,269,242
3,518,535
3,518,535
14,630,030
9,231,242

-
133,676,380

2015201620172018

USAID Database- https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_ Disbursements

 خدمات الرعاية االجتماعية
الرعاية الصحية األولية

التعليم
المجموع

144,934,443
6,606,966
16,266,777
167,808,186

115,926,422
3,892,855
13,698,090
133,517,367

103,743,830
5,718,534
12,341,803
121,804,167

18,580,951
3,518,535
14,630,030
36,729,516

2015201620172018

المصدر- جدول مشتق من جدول 5 أعاله.

المصدر: مشتق من جدول )5(
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إشكاليات جوهرية حول النفقات التطويرية

أواًل- مشكلة البيانات

تعتمد هذه الورقة على البيانات الرسمية الصادرة من وزارة المالية الفلسطينية، وهذه البيانات متوفرة من مصدرين: األول، قانون 

الموازنة العامة للسنوات األربع المستهدفة )2015-2018(. والثاني، التقارير المالية الشهرية للفترة 2015-2018 والمنشورة 

بيانات  تبين وجود تضارب في  النقدي، وقد  االلتزام واألســاس  الفلسطينية على أساس  المالية  لــوزارة  الرسمي  الموقع  على 

النفقات التطويرية المنشورة ضمن التقارير المالية الشهرية التي تم تجميعها للحصول على المجموع السنوي، وبين ما تم نشره 

في قانون الموازنة العامة. وتتلخص المشكلة فيما يلي: 

األصل أن تظهر النفقات التطويرية في موازنة الوزارات المنشورة في قانون الموازنة، ولكن قانون الموازنة ينشر جزءًا من 1. 

بيانات النفقات التطويرية بشكل عام ولكل وزارة )مركز مسؤولية( في الجداول المدرجة في بداية كتاب قانون الموازنة. 

وعند مراجعة موازنة أي وزارة في كتاب قانون الموازنة، ال نجد ذكرًا للنفقات التطويرية في هذا الكتاب، عدا القليل جّدًا، 

كما ال نجد ذكرًا لتفاصيل المشاريع التطويرية، ويظهر فقط ضمن التجميع النهائي للنفقات في الجداول المدرجة في بداية 

كتاب قانون الموازنة. وعند سؤال مدير عام الموازنة في وزارة المالية  عن سبب عدم ظهور النفقات التطويرية للمشاريع في 

ملخص موازنة الوزارات، كان الجواب أن هذه التفاصيل ال تظهر لعدة أسباب أهمها: أن هذه المشاريع تعتمد على المانحين، 

والصرف فيها ال يكون مؤكدًا، وأن هناك جزءًا من المشاريع تكون تحت اإلنجاز، وجزء آخر يكون ضمن فترة العطاءات، وأن 

بعض المانحين يدفعون بشكل مباشر للوزارات دون المرور بوزارة المالية، لذلك، ال تدخل النفقات التطويرية للوزارات ضمن 

موازناتها المدرجة في قانون الموازنة، وإنما تدخل فقط كمجموع سنوي في الجداول العامة لكتاب الموازنة.

حتى البيانات العامة للنفقات التطويرية المدرجة في كتاب الموازنة، ال تتطابق قيمها مع البيانات الشهرية التي تم تجميعها، 2. 

االجتماعية عام 2018 هي 57 مليون شيقل، وعند  التنمية  لــوزارة  التطويرية  النفقات  أن  الموازنة  فمثاًل، نشر في كتاب 

فحص البيانات الشهرية، تبين أنها فقط 	1 مليون شيقل. وعلى أي حال، فإن الرقمين غير صحيحين أيضًا حسب وزارة التنمية 

االجتماعية، ألن بعض المشاريع المذكورة ليس لها أساس، فمثاًل، مشروع دعم المخيمات لم يتم عمله من قبل التنمية 

االجتماعية، وهو مذكور في تقارير وزارة المالية ضمن النفقات التطويرية.

بالنظر إلى الموازنات المنشورة في خطاب الموازنة، يتبين أن مخصصات النفقات التطويرية للبرامج غير موجودة عند تفصيل 	. 

النفقات، وكل ما هو موجود نفقات تشغيلية ونفقات رأسمالية دون ذكر للنفقات التطويرية، وذلك بحجة أن هذه النفقات 

تكون ضمن التقارير الشهرية للوزارات، حسب مدير عام الموازنة. 

مشكلة الفجوة أو الفارق بين ما هو مرصود في الموازنة وبين ما هو منفق فعلّيًا على تلك المشاريع التطويرية، وهذه 	. 

الفجوة لم يتم تحديد أسبابها، وقد أظهرت المقابالت أن عدم اإليفاء بكامل المخصصات من قبل وزارة المالية يؤدي إلى 

هذه الفجوة.

  لقاء مع مدير عام الموازنة طارق مصطفى بتاريخ، 	2019/7/2

17



على أي حال، تم االعتماد في هذه الورقة على البيانات الشهرية التي تنشرها وزارة المالية على موقعها، وذلك ألن هذه البيانات 

تتضمن تفاصيل المشاريع التطويرية لكل وزارة أو مركز مسؤولية. كما تم عرض بيانات كتاب الموازنة في الجدول )1( لتبيان حجم 

اإلنفاق التطويري العام لكامل الموازنة وتبيان اإلنفاق التطويري للقطاعات بهدف مقارنتها مع القطاع االجتماعي )محور هذه 

الورقة(، وكذلك التعرف على حجم النفقات التطويرية العامة بالمقارنة مع النفقات الجارية. كما تم االعتماد على بيانات الـ

 USAID المنشورة على الموقع الرسمي فيما يخص المعونات األمريكية.

ثانيًا- آلية إعداد النفقات التطويرية لمؤسسات القطاع االجتماعي

يستدل من مشكلة البيانات وجود فوارق وإشكاليات في رفد ما هو مخصص لإلنفاق التطويري، وحتى يتم حصر هذه الفوارق 

واإلشكاليات، كان ال بد من التعرف على حقيقة الوضع القائم من خالل المقابالت المباشرة مع ذوي الشأن في وزارات القطاع 

االجتماعي، وذلك للتعرف على أثر تراجع المساعدات وأسباب الفجوة في التمويل. ومن خالل مقابالت وزارتي التربية والتعليم 

العالي ووزارة التنمية االجتماعية  ، فقد تم طرح األسئلة المفتاحية التالية للنقاش:

كيف يتم تحديد المشاريع التطويرية في وزارة التنمية االجتماعية؟	 

كيف يتم التفاهم مع وزارة المالية على هذه المشاريع؟	 

كيف يتم إعداد الموازنة التطويرية؟	 

كيف يتم تغطية الفجوة التمويلية حال حدوثها؟	 

النفقات  هذه  أن  بينت  حيث  الفلسطينية،  الموازنة  نظر  وجهة  من  التطويرية  النفقات  واقع  الورقة  أوضحت 

بحسب توزيع بنود الموازنة ليست ذات أولوية، مهما كانت ضرورية، وهذه النفقات تعتمد بشكل أساسي على 

الدعم الخارجي الذي يخصص جزء كبير منه لإلنفاق التطويري، ونتيجة لتراجع هذا الدعم، فسيكون على حساب 

اإلنفاق التطويري في حال لم يتم تعويضه من الموارد المحلية التي لم تغّط فجوة النقص في تمويل هذه 

النفقات.

لقاء مع السيد صادق الخضور مدير عام النشاطات الطالبية والمسؤول عن متابعة وتنفيذ المشاريع بتاريخ 2019/9/12.
لقاء مع السيدة هنادي براهمة مدير الموازنة في وزارة التنمية االجتماعية بتاريخ 2019/9/15.

مع مالحظة أنه لم تتسنَّ لنا مقابلة وزارة الصحة.
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فيما يخص وزارة التنمية االجتماعية

تبين من خالل المقابلة أن وزارة التنمية االجتماعية قامت ببناء خطة إستراتيجية لمدة ست سنوات )من 7102، 2202( وإعداد 

خطة تنفيذية لمدة ثالث سنوات، وتحدد الوزارة المشاريع ذات األولوية التي تؤدي بمخرجاتها لتحقيق األهداف اإلستراتيجية 

الواردة في الخطة، وتعرض على الشركاء والمانحين المحليين والدوليين، وتقوم وزارة المالية بتخصيص المبالغ لهذه الموازنة، 

بحيث توائم وزارة المالية المطلوب مع ما هو مخصص، وتمول هذه المشاريع سواء من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية أو 

من الدعم الخارجي. أما بالنسبة للمشاريع التي تأتي خصوصًا وبشكل مباشر إلى الوزارة من جهات خارجية، فيعتمد قبولها على 

مدى مواءمتها إلستراتيجية الوزارة، وفي هذه الحالة، يكون دور وزارة المالية وسيطًا لتحويل األموال، وتتم المراقبة والمتابعة 

من الجهات المانحة. إضافة إلى أن هناك بعض المشاريع التي يتم تنفيذها لصالح الوزارة، ولكن تمول ويصرف عليها من قبل 

المانح مباشرة. 

المالية، وهذا يوجد فجوة تمويلية لهذه 	  لــوزارة  المتاحة  الــوزارة بسبب اإلمكانات  أو خطة  بأولويات  االلتزام  يتم  أحيانًا، ال 

تنفيذ  على  كبير  بشكل  تؤثر  الفجوة  وهــذه  التمويلية،  الفجوة  تحدث  وبذلك  تأجيلها،  يتم  أو  تنفيذها  يتم  وال  المشاريع، 

المشاريع. وتحدث هذه الفجوة أيضًا بسبب أمور طارئة لم تكن متوقعة عند إعداد ميزانية المشاريع، فمثاًل، مشروع بناء 

مديرية التنمية االجتماعية في محافظة الخليل، الذي خصصت له 	 ماليين شيقل، لكن، ظهرت تكاليف الحفريات وفحص 

التربة التي لم تكن ضمن بنود التكاليف المقدرة عند إعداد مقترح المشروع، ما أدى الى تأخر تنفيذه. 

وأكدت وزارة التنمية االجتماعية أن جميع النفقات التطويرية المرصودة على موازنة الوزارة هي لصالح مشاريع تخص الوزارة وال 

يتم صرف أي نفقات على حساب نفقات تطويرية لوزارة التنمية االجتماعية، كما أكدت أن تراجع المساعدات الدولية أثر على 

المساعدات المقدمة لألسر الفقيرة، مثل برنامج التحويالت النقدية الذي تأخر لسبعة أشهر عن موعده، وكذلك توقف برنامج 

الغذاء العالمي عن منح المساعدات الغذائية. 
فيما يخص وزارة التربية والتعليم

تتركز النفقات التطويرية في وزارة التربية والتعليم ضمن ما يعرف بـ “البرنامج األساس” حيث يركز على األعمال اإلنشائية للمدارس 

والمختبرات والمرافق المصاحبة لها، و 5	% من موازنة الوزارة التطويرية والتشغيلية تتركز في هذا البرنامج.

تبين أن هناك أثرًا ملحوظًا على تراجع هذا البرنامج وتوقف العديد من المشاريع وتأجيل مشاريع أخرى لحين توفر التمويل. وهذا 

الوضع أدى إلى تداعيات سلبية عديدة، أهمها:

تجميد العمل في مباني المديريات أدى إلى خلق حالة من االرتباك مع مزودي الخدمات )المقاولين(، حيث توقف العديد 	 

على  عدم حصولهم  بسبب  جديدة  لعطاءات  التقدم  المقاولون  رفض  آخر،  جانب  ومن  البناء،  استمرار  عن  المقاولين  من 

مستحقاتهم السابقة. حاليًا توجد حوالي 11 وحدة إنشائية للتعليم المهني لم تستكمل تجهيزاتها بسبب عزوف المقاولين، 

المقاولين  الــوزارة لدى  إلى فقدان مصداقية  المقاولون. وهذا كله أدى  التي لم يقدم لها  العطاءات  العديد من  ويوجد 

والموردين.
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بعض المشاريع المتوقفة أوجدت مشكلة على أرض الواقع، وبحسب تعبير السيد طارق، فإنه لو لم يتم العمل بها لكان 	 

الوضع أفضل، ألنها ما زالت معلقة وفي حالة فوضى بسبب تراكم البناء، وهذا يؤثر على الشكل العام والمنظر والبيئة.

كافة المشاريع التطويرية المخططة لعام 2019 ما زالت موجودة على الورق ولم يتم البدء في أي منها بسبب توقف 	 

التمويل وبسبب األزمة المالية الحالية، وهذا أدى إلى تلكؤ في إعداد الخطة القادمة، وهذا الوضع سوف يفاقم مشكلة 

نقص المرافق والخدمات التي يحتاج لها الطالب مثل المدارس والمالعب والصاالت والمختبرات. 

في العادة تقوم وزارة المالية بالتوافق أو التفاوض مع وزارة التربية والتعليم على السقوف المالية، ومن ثم يتم إبالغ وزارة 	 

التربية والتعليم بهذه السقوف إلعداد الخطة القادمة، إال أن وزارة المالية لم تقدم حتى اآلن سقوفًا واضحة للتربية والتعليم 

حول خطة عام 2020 بسبب تردي األوضاع المالية. 

في المحصلة، أدى تراجع المساعدات واألزمة المالية إلى: توقف نفقات مشاريع تطويرية قائمة، وتوقف نفقات جارية أيضًا، 	 

وأوجدت عجزًا واضحًا وعدم القدرة على اإليفاء بالتزامات الموردين.

الجارية لصالح هذه  النفقات  إعــادة تخصيص جزء من  المشكلة من خالل  الحد من هذه  يمكن  أنه  السيد طارق  أوضح  وأخيرًا، 

المشاريع، أو التوجه لجهات دولية أخرى لتمويلها، حسب تعبير السيد صادق، وطالب بأن تكون الخطط مدروسة وغير مبالغ بها 

)أي أن تكون واقعية بقدر اإلمكانات المتاحة( حتى ال ندخل في حالة التعثر وعدم القدرة على اإليفاء بااللتزامات، ويجب أن تبادر 

الحكومة في تقديم ضمانات للقطاع الخاص الستكمال المشاريع القائمة.

فيما يخص وزارة الصحة

لم نتمكن من إجراء لقاء مع وزارة الصحة الفلسطينية للتعرف على طبيعة الوضع المالي والمشاريع التطويرية والنفقات الجارية، 

المستقبلية.  واالحتياجات  لها  المالي  الوضع  توضح طبيعة  التي  الفلسطينية  الصحة  وزارة  إستراتيجية  على  الحصول  تم  ولكن 

ويمكن عرض ما يخص هذه الوزارة فيما يلي:

بلغت موازنة وزارة الصحة الفلسطينية للعام 2018 حوالي 1.77 مليار شيقل، حيث شكلت حوالي 11% من موازنة السلطة 	 

الطبية  والمراكز  المستشفيات  خارج  العالج  يليها  بلغت 8	%،  حيث  األكبر،  الحصة  على  الرواتب  حازت  وقد  الفلسطينية. 

التابعة لوزارة الصحة )التحويالت الطبية( بنسبة 25%، واألدوية ومستهلكاتها بنسبة 18%، والباقي تم توزيعه على النفقات 

الرأسمالية والتشغيلية األخرى. وقد تبين أن اإلنفاق الفعلي للتحويالت الطبية يفوق هذه النسبة بأكثر من الضعفين. وعلى 

األغلب، يتم تمويل الفارق من خالل االقتطاع المباشر من عائدات المقاصة عندما يتعلق األمر بالتحويالت نحو المستشفيات 

اإلسرائيلية، أو تتم مراكمته كجزء من المتأخرات على وزارة الصحة الفلسطينية لصالح المستشفيات الفلسطينية. 

التطويرية وضعف  الموازنات  إعداد  وآلية  البيانات  في  الجوهرية  االختالفات  من  الورقة مجموعة  بينت 

الموازنة،  مخصصات  مــن  األكــبــر  الــجــزء  على  تستحوذ  الجارية  النفقات  كــون  لها،  المخصصة  السقوف 

األسر  آالف  أن  لدرجة  واضــح،  بشكل  االجتماعي  القطاع  على  الخارجية  المساعدات  تراجع  انعكس  وقد 

تمويلية كبيرة طالت  تبين وجود فجوة  الصحي،  القطاع  للمساعدات. وفي  بحاجة  الفلسطينية أصبحت 

النفقات التطويرية والجارية معًا. كما توقف العديد من البرامج التعليمية والمشاريع التطويرية.
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بلغت المتأخرات المدورة من السنوات السابقة، حوالي 0	8 مليون شيقل. وتوزعت بشكل أساسي بين التحويالت الطبية، 	 

الرأسمالية والتشغيلية. ومن  للنفقات  والباقي  المتأخرات،  إجمالي  لتشكل معًا 91% من  الطبية،  واألدوية والمستلزمات 

الالفت أن مبلغ المتأخرات قد ازداد على نحو كبير من مستوى 5		 مليون شيقل عام 2015، حيث مثل عام 2017 نقطة 

تحول في ارتفاع مبلغ المتأخرات ليصل إلى 	95 مليون شيقل. ويجدر الذكر أن هذه المتأخرات كانت تغطى من التمويل 

الخارجي والمنح، ولكن بسبب توقف جزء منها وتراجعها بشكل عام، تراكمت المتأخرات.

على مدار السنوات السابقة، تظهر البيانات الموثقة في جدول )8( أن إجمالي النفقات للموازنات السابقة، منذ عام 2015، 	 

بقي مستقرًا حول مستوى 1.7 مليار شيقل، وذلك على الرغم من تزايد احتياجات اإلنفاق خالل تلك السنوات. كما تشير 

البيانات إلى أن توزيع النفقات على بنود الموازنة لم يتغير بشكل جذري، حيث حافظ بند الرواتب واألجور على الحصة األكبر، 

وتراوحت النفقات الرأسمالية بمعدل 5% آلخر ثالث سنوات.

جدول )8(: بنود موازنة وزارة الصحة الفلسطينية، 2015-2018 )شيقل(

النفقات
رواتب

عالج في الخارج )تحويالت(

أدوية ومستهلكات طبية

إيرادات

رعاية صحية أولية

تأمين صحي
مستشفيات حكومية

مراكز إدارية

متأخرات

تحويالت

أدوية ومستهلكات طبية

نفقات رأسمالية وتشغيلية 
أخرى

نفقات رأسمالية وتشغيلية 
أخرى

2015

1,745,621,0001,711,900,0001,726,773,0001,767,295,225

94,260,282121,316,838144,790,729218,624,185

45.20 %46.20 %41.50 %50.30 %

29.70 %27.60 %33 %26.60 %

23.40 %24.10 %23.30 %16.50 %

1.70 %2.10 %1.90 %6.60 %

542,786,939604,700,216955,955,095839,538,906

44.70 %55 %54 %56 %

46 %41 %45.50 %40 %

9.20 %4 %6 %5 %

47 %50 %51 %48 %

34.20 %27 %25 %25 %

15 %16 %18 %18 %

3.80 %7 %6 %9 %

201620172018

مصدر البيانات: قانون الموازنة العامة، وزارة المالية والتخطيط.

21



تبين وجود فجوة كبيرة بين احتياجات وزارة الصحة وبين ما هو مخصص من موازنات، وكذلك وجود فجوة بين التمويل والخطة 	 

اإلستراتيجية لوزارة الصحة، فكان من أهداف “اإلستراتيجية الصحية الوطنية 2017-2022” التي تبنتها الوزارة تحسين شمول 

وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ولكن ذلك لم يتحقق، حيث يبين الجدول )9( مبالغ االحتياجات التشغيلية 

والتطويرية لوزارة الصحة بالمقارنة مع األسقف المالية المتوقعة في الموازنات لنفس الفترة، بحسب ما تم توثيقه في 

اإلستراتيجية. 

تظهر البيانات فجوات بين مجموع االحتياجات الفعلية والموازنة المخصصة، ومن المتوقع أن تزيد الفجوة السنوية من حوالي 	 

			 مليون دوالر إلى 	9	 مليون دوالر حتى عام 2022، ليبلغ مجموعها خالل هذه الفترة نحو 	.2 مليار دوالر.  وتشير 

البيانات كذلك إلى أن االحتياجات الفعلية تتركز في النفقات التشغيلية التي تشكل 	9% من المجموع الكلي لالحتياجات 

الرأسمالية،  النفقات  المباشر، فيما تغطى  الحكومي  تتم تغطيتها عادة من اإلنفاق  التشغيلية  النفقات  أن  الفعلية، علمًا 

حسب وثيقة اإلستراتيجية الوطنية، من الممولين وشركاء التنمية، ولكن جزءًا من هذا التمويل توقف، وجزءًا تراجع بشكل 

كبير.

والخالصة هنا، أن تراجع المساعدات وضآلة إيرادات وزارة الصحة، وارتفاع تكاليف التحويالت الطبية، وارتفاع النفقات الجارية؛ 	 

أدت إلى فجوة كبيرة وصلت إلى 	1	 مليون دوالر عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 92	 مليون دوالر عام 2022. 

الصحة وشمولها  تطوير خدمات  أساسيًا من  جــزءًا  تعتبر  التي  التطويرية  النفقات  المزيد من  لن يسمح بضخ  الوضع  وهذا 

وتحسين جودتها. 

جدول )9(: االحتياجات الفعلية لوزارة الصحة الفلسطينية والموازنات )األسقف(

المخصصة، باأللف دوالر، 2022-2017

السنة

المجموع

االحتياجات التشغيلية 
الفعلية

االحتياجات الفعلية 
الرأسمالية

مجموع االحتياجات 
الفعلية

الموازنة المخصصة 
)المتوقعة(

الفجوة التمويلية

20172,013,071173,9942,187,0651,839,753347,312
2,188,74391,9532,280,6961,892,601388,095
2,306,51285,1812,391,6931,977,559414,134
2,575,16177,2802,652,4412,175,336477,105

2,671,58275,1802,746,7622,256,549490,213
2,755,20068,5802,823,7802,331,233492,547

14,510,269572,16815,082,43712,473,0312,609,406

2018
2019
2020
2021

2022
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أظهرت الورقة حجم التراجع الملحوظ للمساعدات األمريكية خالل السنوات السابقة، ووقفها ابتداء من 

عام 2018، وكان لهذا التراجع أثر كبير على كافة مشاريع ونفقات القطاع االجتماعي، وبخاصة ما يتعلق 

بالنواحي اإلنسانية. وأظهرت أيضًا وجود مشكلة حقيقية في عدم كفاية السقوف المخصصة من حيث 

القيمة أواًل، ومن حيث االلتزام بها ثانيًا، فهي ال تكفي إلحداث تطوير ونمو كاٍف، كما أنه ال يتم صرف 

للقطاع  المتأخرات  قيمة  وزاد من  تمويل  أوجــد فجوة  الــذي  األمــر  تخصيصه،  تم  لما  المخصصات  كامل 

االجتماعي.

الخالصة والتوصيات

عند تتبع خطاب الموازنات والسياسات والمنطلقات في الفترة ما بعد عام 102	، نجد أن الطموحات كبيرة، وخاصة فيما 	 

يتعلق بالوضع االجتماعي واإلنفاق عليه من خالل االهتمام باألسر الفقيرة، والمهمشة، والنوع االجتماعي، وإيجاد برامج 

لخلق وظائف جديدة، ورفع اإلنفاق التطويري. ولكن بعد النظر إلى الوضع الحالي والمؤشرات االجتماعية واالقتصادية، 

يتبين أن الجهود المبذولة لم تحقق نتائجها كما تم التخطيط لها حسب منطلقات وسياسات الموازنات العامة، وهذا الفشل 

قد يكون ألسباب داخلية لها عالقة بعملية توزيع النفقات على القطاعات المختلفة، وأسباب خارجية سياسية، وخاصة تراجع 

الدعم الدولي والمنح، وعدم القدرة على االعتماد على الذات، أي اإليرادات المحلية لتغطية هذا النقص. في المحصلة، لم 

يتم تحقيق النتائج كما هو مطلوب.

كنتيجة عامة، أدى وجود خلل هيكلي في الموازنة، إلى عجز مزمن، ورافق ذلك أيضًا تراجع المنح والمساعدات، وفي ذات 	 

الوقت، وجود معضلة صافي اإلقراض، وتضخم النفقات الجارية، ويضاف إلى ذلك نشوء معضلة جديدة هي معضلة تمويل 

النفقات التطويرية وخاصة للمشاريع القائمة التي توقفت )مثل مشاريع وزارة التربية والتعليم(، طبعًا باإلضافة إلى مشاكل 

التمويل األخرى للنفقات الجارية المتزايدة، وخاصة في مجال القطاع االجتماعي، حيث تأثرت كافة القطاعات االقتصادية 

واالجتماعية من هذا التراجع والضعف المالي والعجز المزمن بشكل سلبي، وهذا واضح من أرقام الموازنة الخاصة بالنفقات 

الجارية التي ارتفعت قيمتها حوالي 	.2 مليار شيقل عام 2018 بالمقارنة مع عام 2015. 

النفقات 	  تراجع  تأثر بشكل مباشر، وخاصة في  من جانب آخر، تبين أن القطاع االجتماعي وما يشتمل عليه من مؤسسات 

التطويرية، والنفقات اإلنسانية لألسر الفقيرة والمهمشة، مع مالحظة أن النفقات الجارية التي لها عالقة بالرواتب واألجور 

لم تتأثر، ولكن جزءًا من النفقات الجارية التشغيلية التي لها عالقة بتقديم الخدمات قد تأثرت ولم تواكب الزيادة في الطلب 

على تلك الخدمات، سواء كانت صحية أو تعليمية.

يضاف إلى ذلك التصعيد في الحصار المالي من قبل اإلدارة األمريكية بوقف المساعدات بالكامل، وقيام إسرائيل بوقف 	 

تحويل المقاصة، أو اقتطاع أجزاء منها بغير حق، األمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مالية جديدة تتمثل في عدم استالم كامل 

أموال المقاصة. فهذا كله فاقم من المعضالت المالية وفرض على السلطة الفلسطينية وضعًا ماليًا معقدًا يستدعي إعادة 

صياغة سياسات الموازنة، وكذلك السياسات االقتصادية والتجارية برمتها، وهي ليست محل نقاش هنا. 
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في ظل هذا الوضع االستثنائي، يمكن إدراج التوصيات التالية:

النفقات  تمويل  العامة في  للخزينة  المحلية  بــاإليــرادات  يتعلق  فيما  الــذات  على  االعتماد  بضرورة  الورقة  توصي  عــام،  بشكل 

التطويرية وبشكل تدريجي، وإعادة هيكلة لتوزيع بنود الموازنة من خالل التقشف في النفقات الجارية وتعزيز النفقات التطويرية 

التي تحدث فارقًا تنمويًا، وأن يتم تخصيص كامل ما يتم الحصول عليه من مساعدات خارجية لإلنفاق التطويري، واللجوء إلى 

ثقة  الخاص الستعادة  للقطاع  بالدفع  بإعطاء ضمانات  الحكومة  تقوم  وأن  التطويرية،  للنفقات  األمد فقط  االقتراض طويل 

الموردين بالحكومة.

منح األولية لإلنفاق االستثماري في إنماء القطاعات اإلنتاجية، إذ إنه من الممكن في الحالة الفلسطينية تحمل زيادة في 	 

العجز العام إذا اقتضت الظروف الطارئة أو اإلستراتيجية التنموية ذلك، أي انتهاج سياسة االعتماد على الذات في اإلنفاق 

التطويري، وهذا يتم بشكل تدريجي.

يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أواًل تكثيف جهودها للحصول على أموال من مانحين خارجيين جدد، وأن يتم تضمين 	 

استخدام هذه المنح في إستراتيجية إنمائية أوسع نطاقًا، بحيث تتم طمأنة الجهات المانحة بأن األموال ُتستثمر مباشرة في 

البنية التحتية واألنشطة اإلنتاجية )وليس االستهالك(.

فيما يخص إعادة هيكلة النفقات في الموازنة العامة، ال بد من اتباع خطة ترشيد للنفقات الجارية غير المنتجة، وخاصة في 	 

قطاع الحكم، ووضع خطة طوارئ شاملة وحازمة للنفقات الجارية األخرى )غير الرواتب(، وذلك بهدف تقليل العجز الجاري 

قبل التمويل.

أن يتم تخصيص النسبة األكبر من التمويل الخارجي لإلنفاق التطويري بداًل من اإلنفاق الجاري، وأن يتم دفع كامل مخصصات 	 

القطاع الخاص بهدف تحريك السيولة لديه، وبالتالي تنشيط الوضع االقتصادي.

تقديم ضمانات 	  من خالل  وذلك  وحيوية،  والمتوقفة مسألة ضرورية  القائمة  للمشاريع  والمقاولين  الموردين  ثقة  كسب 

بالدفع اآلجل )ضمن ترتيب زمني يتفق عليه(، والمهم هنا مسألة الوضوح واليقين بأن المقاول لديه الضمانة األكيدة، وليس 

مجرد وعد بأن يتم الدفع في حال تحسن الوضع المالي.

اللجوء إلى االقتراض طويل األجل ألغراض المشروعات التنموية والتمويل التطويري، وليس ألغراض النفقات الجارية، فهذا 	 

االقتراض قد يؤدي إلى زيادة المديونية في الفترة القصيرة األجل، ويؤدي إلى تقليل النفقات الجارية مع مرور الزمن.

تحفيز االستثمار في القطاع الصحي والتعليمي وتقديم حوافز استثنائية لجذب المستثمرين المحليين والخارجيين.	 

أن يتم تفعيل الجباية المحلية لتطال كافة القطاعات التجارية والخدمية بشكل متساٍو، وهذا يتطلب القيام بعملية حمالت 	 

توعية وإنفاذ للقوانين الضريبية، وخاصة التعامل بحزم مع المتهربين من الضرائب والمهربين للسلع.
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لقاء مع مدير عام الموازنة في وزارة المالية طارق مصطفى بتاريخ، 	2/ 1.2019/7. 

التربية 2.  وزارة  في  المشاريع  وتنفيذ  متابعة  عن  والمسؤول  الطالبية  النشاطات  عام  مدير  الخضور  صــادق  السيد  مع  لقاء 

والتعليم بتاريخ 2019/9/12.

لقاء مع السيدة هنادي براهمة مدير الموازنة في وزارة التنمية االجتماعية بتاريخ 2019/9/15.	. 

 قائمة المراجع

http://www.pmof.ps/pmof/index.php

http://www.pma.ps/ar-eg/home.aspx

USAID Database- https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_ Disbursements
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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة ) أمان ( - المؤسسة الفلسطينية المعتمدة من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ العام 

	200. تأسس في العام 2000 من مجموعة من المؤسسات األهلية الفاعلة في مجال الديمقراطية والحكم الصالح 

وحقوق اإلنسان، سعيًا لتحقيق رؤيته نحو “مجتمع فلسطيني خاٍل من الفساد”. يسعى االئتالف حاليًا إلى خلق وقيادة حراك 

مجتمعي عبر قطاعي مناهض للفساد، واإلسهام في إنتاج ونقل وتوطين المعرفة بالفساد ومكافحته على الصعيد الوطني 

واإلقليمي والدولي. 

المجتمعية  المشاركة  على  بالتركيز  للنزاهة  الوطني  النظام  على   Watchdog الرقابي  بــدوره  القيام  على  أمان  ائتالف  يحرص 

وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل اإلعالم في الرقابة والمساءلة وخلق بيئة محصنة ومساهمة في الكشف 

عن جرائم الفساد والحد من انتشاره. 


