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تســعى هــذه الورقــة التحليليــة إلــى مراجعــة وتحليــل تنفيــذ الموازنــة العامــة للعــام  2019باالســتناد إلــى التقاريــر الماليــة
ذات العالقــة ،الصــادرة عــن وزارة الماليــة الفلســطينية وبشــكل خــاص التقريــر المالــي لشــهر كانــون أول ،12019مــع األخــذ
باالعتبــار خصوصيــة هــذه الســنة الماليــة بســبب الظــروف الماليــة الطارئــة ،والتــي انعكســت بدورهــا علــى توجهــات الخطــة
الماليــة لتنظيــم أداء الموازنــة لهــذا العــام .تســتند الورقــة إلــى مراجعــة البيانــات علــى أســاس االلتــزام وعلــى أســاس اإلنفــاق،
ومقارنتهــا مــع موازنــة العــام  ،2018نظــرا لعــدم وجــود قانــون موازنــة خاصــة بالعــام  2019تــم االعتمــاد علــى قانــون موازنــة
 2018كمرجــع ناظــم لإلنفــاق.
تتكون الورقة من:
أوال :اإلطار القانوني المرجعي لموازنة  2019الخاصة
ثانيا :عرض وتحليل تنفيذ بنود الموازنة العامة 2019
ثالثا :استعراض لالستخالصات.
أوال :اإلطار القانوني لموازنة  2019الخاصة (الطارئة)
أعلــن وزيــر الماليــة تبنــي موازنــة طــوارئ تعتمــد علــى التقنيــن النقــدي إلــى حيــن انتهــاء أزمــة المقاصــة مــع إســرائيل ،وجــاء ذلــك
بتاريــخ  ،2019/3/10أي قبيــل انتهــاء المــدة القانونيــة التــي تتيــح للحكومــة الفلســطينية ،اإلنفــاق وفقــا لمبــدأ ( 12/1أي واحــد
مــن األثنــى عشــر) مــن موازنــة العــام الســابق .2018
اتخــذت الحكومــة اإلســرائيلية قــراراً مطلــع العــام  2019حجــز وتجميــد مــا قيمتــه  502مليــون شــيكل مــن إيــرادات المقاصــة،
بذريعــة أنهــا قيمــة األمــوال التــي خصصتهــا الســلطة الفلســطينية لألســرى فــي العــام  ،2018األمــر الــذي رفضتــه الســلطة
الفلســطينية وقــررت عــدم اســتالم أمــوال المقاصــة منقوصــة ،واعتبــرت أن لهــا كامــل الحــق فــي التصــرف بأمــوال الشــعب
الفلســطيني ،وأنــه لــن يتــم المســاس فــي مخصصــات األســرى.
وبتاريــخ  2019/3/25أصــدر الرئيــس القــرار رقــم ( )26لســنة  2019وفــق مــا يلــي مــا يلــي أوال :اعتمــاد قانــون موازنــة العــام
 2019بنفــس بنــود وأحــكام قانــون موازنــة  2018مــن حيــث اإليــرادات والنفقــات ،2ثانيــا :اإلنفــاق باعتمــادات شــهرية بنســبة
 12/1لــكل شــهر مــن موازنــة الســنة الماليــة  ،2018ثالثــا « يتــم وقــف كافــة التعيينــات والترقيــات وشــراء واســتئجار المبانــي
وشــراء الســيارات وأيــة قــرارات يترتــب عليهــا نشــوء التزامــات ماليــة تتعــارض وحالــة التقشــف ،لحيــن إقــرار قانــون الموازنــة العامــة
االعتياديــة للســنة الماليــة للعــام  ،2019إال فــي حــاالت الضــرورة بقــرار مــن رئيــس الدولــة».
المالحظات العامة للفريق األهلي:
.1

1مــن الوجهــة القانونيــة ووفقــا ألحــكام القانــون األساســي وقانــون تنظيــم الموازنــة العامــة لعــام  ،1998ال يوجــد
أســاس العتمــاد مســمى موازنــة طــوارئ ،حيــث لــم يتــم إعــان حالــة الطــوارئ وفقــا ألحــكام حالــة الطــوارئ مــادة
( )110البــاب الســابع مــن القانــون األساســي الــذي ينــص علــى أحــكام حالــة الطــوارئ .إن مــا حصــل هــو اعتمــاد الرئيــس
نفــس موازنــة العــام  2018لعــام  ،2019علــى أن تصــرف شــهريا ،ووفــق التعليمــات اإلداريــة ســالفة الذكــر ،وعليــه كان
مطلوبــا نشــرها فــي الوقائــع كقانــون ملــزم لجميــع مراكــز المســؤولية الماليــة.

.2

2وفقــا لقانــون تنظيــم الموازنــة للعــام  1998كان علــى الحكومــة االنتهــاء مــن المشــاورات وإعــداد الموازنــة للعــام
 2019نهايــة شــهر تشــرين أول  ،2018واعتمادهــا وفــق األصــول حتــى نهايــة  ،2018أي قبــل اســتقالة الحكومــة وقبــل
قــرار االحتــال باالســتيالء علــى جــزء مــن أمــوال المقاصــة ،وهــذه المخالفــة اســتمرت فــي الســنوات األخيــرة دون مبــرر.

.3

3قامــت الحكومــة بنشــر أول تقريــر فــي شــهر أيــار (جــاء عبــر موقــع وزارة الماليــة (بســبب قانــون الطــوارئ والتبعيــات
القانونيــة مــع الطــرف اإلســرائيلي ،تــم إيقــاف التقاريــر الماليــة مؤقتــا) ،والفريــق ال يــرى أن هــذا الظــرف يمنــع وزارة
الماليــة مــن إصــدار التقاريــر الماليــة باالســتناد إلــى مــا يتــم جمعــه مــن اإليــرادات والمنــح ومــا يتــم إنفاقــه واقعيــا.

 1التقرير المالي لشهر كانون أول  ،2019الصادر عن وزارة المالية بتاريخ  2020/01/28تحديث 2020/2/6
 2مالحظة :عمليا تم االعتماد على أرقام موازنة العام  2018كموازنة مقترحة للعام  ،2019ولكن دون صدورها بشكل قانوني لتصبح ملزمة
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ثانيا :عرض وتحليل تنفيذ بنود الموازنة العامة 2019
1)1تحليل اإليرادات
نظــرا العتمــاد مبــدأ اإلنفــاق باعتمــادات شــهرية بنســبة  12/1لــكل شــهر مــن موازنــة الســنة الماليــة وتحصيــل اإليــرادات وفــق
اآلليــات والشــروط والمعــدالت المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات المرعيــة ،ســتتم المقارنــة مــع مــا تــم توقعــه لنفــس العــام.
بلــغ إجمالــي اإليــرادات المتحققــة علــى أســاس االلتــزام ( )11,660مليــون شــيقل ،فــي حيــن بلــغ إجمالــي اإليــرادات المتحققــة
علــى األســاس النقــدي ،أي مــا تــم تحصيلــه فعليــا ( )11,713مليــون شــيقل .حيــث بلغــت اإليــرادات المحليــة علــى أســاس
االلتــزام وعلــى األســاس النقــدي ( )4,336مليــون شــيقل ،إال أنهــا أقــل مــن المقــدر بحوالــي  200مليــون شــيقل.
بلغ��ت اإليرــادات المتأتي��ة ع��ن طري��ق المقاص�ةـ عل��ى أســاس االلتــزام ( )7,949مليــون شــيقل ،فــي حيــن بلغــت علــى األســاس
النقــدي ( )7,868مليــون شــيقل ،أي أقــل ممــا تــم تقديــره بفــارق  1.2مليــار شــيقل .تشــير بيانــات وزارة الماليــة أنــه وبعــد بــدء
أزمــة المقاصــة أي بعــد شــهر شــباط ،لــم يتــم اســتالم أمــوال المقاصــة حتــى شــهر آب حيــث تــم اســتالم  2مليــار شــيقل ،إضافــة
إلــى مليــار ونصــف خــال شــهر تشــرين أول ،ومــن ثــم تــم انتظــام تحويــل أمــوال المقاصــة .مــع العلــم أن تقريــر وزارة الماليــة
يشــير إلــى أنــه تــم احتجــاز مــا قيمتــه ( )624مليــون شــيقل مــن قبــل الجانــب اإلســرائيلي ،والتــي جــزء منهــا جــاء تحــت ذريعــة أنهــا
مخصصــات األســرى.
جدول رقم ( :)1مقارنة إجمالي صافي اإليرادات المتحققة على أساس االلتزام وعلى األساس النقدي للعام 2019
مع المقدر لنفس العام ،المبلغ بالمليون شيقل
على أساس االلتزام

على األساس النقدي

المقدر 2019

إجمالي صافي اإليرادات

11,660.60

11,713.30

13,691

إجمالي اإليرادات المحلية

4,336.40

4,336.40

4,533

إجمالي إيرادات المقاصة

7,949.10

7,868.80

9,158

اإلرجاعات الضريبية

624.9

491.9

اإليرادات المحلية (التي يتم تحصيلها بواسطة السلطة الوطنية الفلسطينية مباشرة)
بلــغ إجمالــي اإليــرادات المحليــة المتحققــة للعــام  )4,336( 2019مليــار شــيقل ،بفــارق اقــل بحوالــي  200مليــون شــيقل عمــا
كان مقــدر لنفــس العــام ،حيــث يالحــظ ذلــك مــن خــال مقارنــة اإليــرادات الضريبيــة المتحققــة للعــام  2019البالغــة ()2,733
مليــون شــيقل باإليــرادات الضريبيــة المقــدرة لنفــس العــام ،حيــث أنهــا أقــل ممــا قــدر ب  200مليــون شــيقل.
جدول رقم ( :)2مقارنة إجمالي صافي اإليرادات المحلية المتحققة على أساس االلتزام للعام  2019مع المقدر
لنفس العام ،المبلغ بالمليون شيقل
المتحقق لعام 2019

المقدر لنفس العام

إجمالي اإليرادات المحلية

4336.4

4533

اإليرادات الضريبية

2733.6

2954

اإليرادات غير الضريبية

1275.6

1579

تحصيالت متخصصة

327.2
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جدول رقم ( :)3مقارنة إيرادات الضرائب المحلية المتحققة خالل العام  2019مع إيرادات الضرائب المحلية المقدرة،
المبلغ بالمليون شيقل
المتحقق لعام 2019

المقدر لنفس
العام

نسبة المتحقق من
المقدر

إيرادات الضرائب المحلية

2733.6

2954

93%

ضريبة الدخل

747.1

848

88%

ضريبة القيمة المضافة

1082.3

1086

100%

الجمارك

664.1

792

84%

4.3

6

72%

مكوس السجائر

221.6

208

107%

ضريبة األمالك

14.2

14

101%

مكوس المشروبات

يشــير الجــدول المرفــق إلــى أن اإليــرادات الضريبيــة المتحققــة للعــام  2019شــكلت  93%مــن إجمالــي اإليــرادات الضريبيــة
المقــدرة ،نظــرا النخفــاض إيــرادات ضريبــة الدخــل عــن المقــدر بقيمــة  100مليــون شــيقل ،إضافــة إلــى انخفــاض إيــرادات الجمــارك
عــن المقــدر بقيمــة  127مليــون شــيقل.
ومن خالل التدقيق في ضريبة الدخل وتتبعها على األقل على مدار األربع أعوام الماضية يتضح ارتفاع ضريبة الدخل خالل
األعوام باستثناء العام  ،2019وقد يعود السبب إلى انخفاض إيرادات ضريبة الدخل تبعا لقرار وزير المالية بتخفيض ضريبة
الدخل من  % 20إلى  15%لكبار الشركات ورجال األعمال ،إضافة إلى أنه قد يعود إلى انخفاض الدخل بشكل عام نتيجة
لألزمة المالية التي تعرضت لها البالد نظرا لتجميد أموال المقاصة.
جدول رقم ( :)4مقارنة إيرادات ضريبة الدخل ،المبلغ بالمليون شيقل
ضريبة الدخل

المتحقق

الفرق

2019

747

-101.7

2018

848.7

58.8

2017

789.9

143.2

2016

646.7

تشــير البيانــات إلــى أن أكبــر مــورد للخزينــة العامــة مــن اإليــرادات الضريبيــة هــو ضريبــة القيمــة المضافــة ،والتــي تشــكل  39%مــن
اإليــرادات الضريبيــة المحليــة ،كمــا تظهــر البيانــات إلــى أن اإليــرادات المتحققــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة بلغــت ()1082.3
مليــون شــيقل أي مماثــل لمــا تــم تقديــره .إال أن التحســن فــي جبايــة ضريبــة القيمــة المضافــة وبالمقارنــة مــع تراجــع ضريبــة
الدخــل والجمــارك تشــير إلــى ضعــف تنفيــذ السياســات الخاصــة بمحاربــة ظاهــرة التهــرب والتجنــب الضريبــي.
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شكل رقم ( )1توزيع إيرادات الضرائب المحلية المتحققة للعام 2019

بلغــت اإليــرادات المتحققــة مــن مكــوس الســجائر  221.6مليــون شــيقل ،أي مــا يقــارب للمقــدر ،ممــا يشــير إلــى تحســن طفيــف
فــي زيــادة إيــرادات مكــوس الســجائر.
إيرادات المقاصة:
بلغت إيرادات المقاصة المتحققة على أساس االلتزام ( )7,949مليون شيقل ،أي أقل مما تم تقديره بفارق  1.2مليار
شيقل.
جدول رقم ( :)5مقارنة إيرادات المقاصة المتحققة خالل العام  2019مع إيرادات المقاصة المقدرة ،المبلغ بالمليون
شيقل
المتحقق لعام
2019

المقدر

نسبة المتحقق من
المقدر

إيرادات المقاصة

7949.1

9158

87%

الجمارك

3379.2

3521

96%

ضريبة القيمة المضافة

1968.3

2402

82%

ضريبة الشراء

-14.4

-5

288%

ضريبة المحروقات

2409.3

3049

79%

ضريبة الدخل

206.7

189

109%

يشــير الجــدول إلــى أن انخفــاض إيــرادات المقاصــة عمــا تــم تقديــره للعــام الماضــي ،يعــود بالدرجــة األولــى إلــى انخفــاض ضريبــة
المحروقــات عمــا تــم تقديــره بفــارق ( )639مليــون شــيقل ،إضافــة إلــى انخفــاض العائــدات مــن ضريبــة القيمــة المضافــة عمــا
تــم تقديــره بفــارق  433مليــون شــيقل ،كمــا انخفضــت قيمــة الجمــارك المتحققــة عمــا تــم تقديــره بقيمــة  131مليــون شــيقل.
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تقرير أداء الموازنة العامة 2019

تشــير هــذه البيانــات إلــى أن إشــكالية التســرب المالــي ال زالــت موجــودة ،والتــي تشــير أن هنــاك مبالــغ ال يتــم تحويلهــا عبــر
المقاصــة ،نظــرا إمــا لعــدم وجــود إثباتــات أي فواتيــر ،أو نظــرا لضعــف التدقيــق فــي الفواتيــر ،األمــر الــذي يســبب الخســائر لخزينــة
الســلطة الفلســطينية.
كما تشير البيانات إلى انخفاض ضريبة المحروقات ،مما قد يشير الى استمرار ظاهرة تهريب السوالر ،وضعف محاربتها.
) 2تحليل النفقات
جدول رقم ( :)6إجمالي النفقات الجارية وصافي اإلقراض ،المبلغ بالمليون شيقل
على أساس االلتزام على األساس النقدي المقدر

إجمالي النفقات

16674

14092.1

16179

مساهمات اجتماعية
استخدام السلع
والخدمات

712.6

247

764

2291.4

1274.4

2086

نفقات رأسمالية

58.1

29.9

78

صافي اإلقراض

1138.3

الرواتب واألجور

نفقات تحويلية
الفائدة

مدفوعات مخصصة

6648.9

7235

4325.7

4723.5

167.7

187.9

1138.3
260.3

327.2

7,878

4,167
305
900

*المدفوعات المخصصة هي ضرائب وإيرادات تخص هيئات الحكم المحلية 90% ،من ضريبة األمالك ،و 50%من ضرائب النقل والمواصالت.

يظهــر الجــدول أعــاه أن إجمالــي النفقــات المتحققــة علــى أســاس االلتــزام قــد بلغــت ( )16,674مليــون شــيقل أي أعلــى ممــا
تــم تقديــره ،بفــارق ( )495مليــون شــيقل ،فــي حيــن بلــغ إجمالــي النفقــات المتحققــة علــى األســاس النقــدي ،أي مــا تــم دفعــه
( )14,092مليــون شــيقل ،األمــر الــذي يشــير إلــى زيــادة االلتزامــات علــى الحكومــة بقيمــة ( )2,581مليــون شــيقل.
كمــا يظهــر الجــدول أن إجمالــي الرواتــب واألجــور قــد بلــغ ( )7,235مليــون شــيقل علــى أســاس االلتــزام ،فــي حيــن بلــغ علــى
األســاس النقــدي ( )6,648.9مليــون شــيقل ،أي بفــارق  586مليــون شــيقل (التزامــات علــى الحكومــة) إال أن إجمالــي الرواتــب
المتحقــق للعــام  2019أقــل ممــا تــم تقديــره ،األمــر الــذي يعــزى إلــى تقليــص أعــداد الموظفيــن بإحالــة حوالــي  24ألــف موظفــاً
إلــى التقاعــد .وبالرغــم مــن أن إحالــة الموظفيــن كان خــال عــام  ،2017إال أن تقديــر فاتــورة الرواتــب واألجــور لعــام  2018ومــن
ثــم للعــام  2019أعلــى مــن الفاتــورة الفعليــة ،نظــرا ألن أحــد أهــم أولويــات وزارة الماليــة توفيــر الرواتــب ،وبالتالــي اعتــادت علــى
تقديــره بشــكل أعلــى لضمــان تســديدها.
بلغــت النفقــات التشــغيلية المتحققــة علــى أســاس االلتــزام للعــام  )2,291.4( 2019مليــون شــيقل ،وهــي أعلــى بقيمــة 205
مليــون شــيقل مــن المقــدر للعــام  ،2018ممــا يشــير إلــى عــدم التــزام بعــض المراكــز الماليــة فــي ضبــط النفقــات ،وفقــا لسياســة
الحكومــة المعلنــة وقــرار الرئيــس بشــأن الترشــيد .ومــن خــال تتبــع النفقــات التحويليــة والتــي بلغــت للعــام  2019علــى أســاس
االلت��زام ( )4723.5مليــون شــيقل ،ظهــرت أعلــى مــن المقــدر ،علــى إثــر سياســات الحكومــة بتطبيــق التقاعــد المبكــر التــي تمــت
خــال عامــي  2017و ،2018ممــا زاد مــن مــا تخصصــه الخزينــة ألغــراض التقاعــد نظــرا لزيــادة عــدد المتقاعديــن ،حيــث يتــم
تحويــل الرواتــب التقاعديــة مــن الخزينــة العامــة لهيئــة التقاعــد ،نظــرا لعــدم التــزام الحكومــة فــي دفــع المخصصــات وتحويلهــا
فــي الســابق ،األمــر الــذي يخلــق حالــة االرتبــاك بيــن هيئــة التقاعــد ووزارة الماليــة حــول الديــون ،ومــن خــال تتبــع التقريــر المالــي
لــوزارة الماليــة واإلنفــاق علــى بنــد المتقاعــدون يتضــح بأنــه قــد بلــغ ( )2628مليــون شــيقل ،منهــا ( )2625مليــون شــيقل نفقــات
تحويليــة ،أي أن  55%مــن النفقــات التحويليــة تذهــب لهــذا البنــد.
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جدول رقم ( :)7مخصصات بند المتقاعدون للفترة ()2019-2016
المتقاعدون

نسبة االرتفاع

2019

2,625,994,000

34%

2018

1,956,799,000

54%

2017

1,273,444,000

24%

2016

1,029,564,000

يتضــح مــن خــال الجــدول االرتفــاع المطــرد لبنــد المتقاعــدون ،بحيــث ارتفــع قيمــة النفقــات التحويليــة علــى هــذا البنــد فــي
العــام  2019بنســبة  35%عمــا كان فــي العــام .2018
شكل رقم ( )2مخصصات النفقات التحويلية ضمن بند المتقاعدون للفترة ()2019-2016
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تقرير أداء الموازنة العامة 2019
) 3صافي اإلقراض
يعبــر بنــد صافــي اإلقــراض عــن المبالــغ المخصومــة مــن إيــرادات المقاصــة مــن قبــل «إســرائيل» لتســوية ديــون مســتحقة
للشــركات اإلســرائيلية المــزودة للكهربــاء والميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي للبلديــات ولشــركات وجهــات التوزيــع الفلســطينية،
وفواتيــر المستشــفيات ،وغيرهــا مــن البنــود ،ويتضــح انــه خــال هــذا العــام ارتفــع بنــد صافــي اإلقــراض بقيمــة  238مليــون
شــيقل عــن المقــدر ،وتأثــرت هــذه الزيــادة نتيجــة لقــرار الجانــب اإلســرائيلي بتجميــد حوالــي  500مليــون شــيقل تحــت ذريعــة أنهــا
مخصصــات األســرى.
جدول رقم ( )7صافي اإلقراض من العام  2019-2014ما بين المقدر والمتحقق ،المبلغ بالمليون شيقل
السنة

المقدر

المتحقق

2014

600

1022.3

2015

800

1169.2

2016

850

1029.1

2017

950

960

2018

900

967.4

2019

900

1138.3

 4)4النفقات التطويرية
بلغ إجمالي النفقات التطويرية ( )1,215مليون شيقل على أساس االلتزام ،مقارب إلجمالي النفقات التطويرية للعام
الماضي.
ومــن خــال تتبــع بيانــات وزارة الماليــة فيتضــح بــأن إجمالــي الدعــم الخارجــي للموازنــة قــد بلــغ خــال العــام )1722.5( 2019
مليــون شــيقل.
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جدول رقم ( )8النفقات التطويرية للعام  2019على أساس االلتزام ومقارنتها بالعام 2018
نسبة اإلنفاق التطويري
لكل مركز مسؤولية
من إجمالي النفقات
العام 2018
التطويرية

العام 2019
إجمالي النفقات التطويرية

1,214,844,000

1,297,857,000

وزارة الداخلية واألمن العام

136,903,000

11%

187,369,000

وزارة الحكم المحلي

198,131,000

16%

112,807,000

سلطة المياه

152,745,000

13%

173,013,000

وزارة الزراعة

50,727,000

4%

67,331,000

وزارة التربية والتعليم

300,206,000

25%

304,386,000

وزارة الصحة
باقي الوزارات والمؤسسات
الحكومية

68,067,000

6%

33,420,000

308,065,000

25%

419,531,000

يظهــر الجــدول أعــاه أن أعلــى إنفــاق تطويــري كان لصالــح وزارة التربيــة والتعليــم والــذي تجــاوز  300مليــون شــيقل ،ويرجــع
ذلــك بشــكل أســاس الــى ســلة التمويــل المشــترك ،والتــي تعتبــر نفقاتهــا ضمــن النفقــات التطويريــة ،علمــا أن التقاريــر الماليــة
 2019مــا زالــت تعتمــد نفقــات موحــدة لــكل مــن وزارة التربيــة والتعليــم ،ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.
حصلــت وزارة الحكــم المحلــي علــى ثانــي أكبــر حصــة ،تليهــا وزارة الداخليــة واألمــن العــام .فــي حيــن أن النفقــات التطويريــة لوازرة
الصحــة بلغــت  68مليــون شــقل ،أي ضعــف المخصــص للعــام الســابق ،ممــا يعنــي أن هنــاك تطــور فــي النفقــات التطويريــة
والتوجــه نحــو تطويــر الخدمــات الصحيــة الحكوميــة.
 5)5العجز والمتأخرات
بلــغ العجــز اإلجمالــي خــال العــام  2019قبــل التمويــل ( )6,228مليــون شــيقل ،أي أكثــر مــن المقــدر بحوالــي  2مليــار شــيقل،
مــع العلــم أن القيــم المذكــورة هــي علــى أســاس االلتــزام ،ممــا يعنــي عــدم تأثرهــا باألزمــة الراهنــة ،باســتثناء مــا تــم خصمــه تحــت
ذريعــة أنهــا مخصصــات األســرى والبالغــة حوالــي  500مليــون شــيقل ،إال أن هنــاك تراجــع فــي اإليــرادات المتأتيــة عــن طريــق
المقاصــة ،باإلضافــة إلــى ارتفــاع إجمالــي النفقــات.
بلــغ إجمالــي التمويــل الخارجــي ( )1,745.5مليــون شــيقل ،كمــا بلــغ التمويــل مــن البنــوك المحليــة ( )2,851.5مليــون شــيقل.
بحيــث يصبــح العجــز ( )1,631.1مليــون شــيقل ،فــي حيــن تــم إضافــة مبلــغ ( )1,511مليــون شــيقل لســداد المتأخــرات (دفعــات
عــن متأخــرات ســنوات ســابقة) ،وبالتالــي فإنــه يمكــن االســتدالل إلــى أن قيمــة العجــز تتجــاوز ال  3مليــار شــيقل ،فضــا عــن
المبلــغ الــذي ســجل كمتأخــرات (ديــون مرحلــة) ( )3,084.9مليــون شــيقل.
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شكل رقم ( )3مصادر الدعم الخارجي للموازنة خالل العام 2019

ويظهــر الجــدول المرفــق أنــه لــم تصــل أي مســاعدات مــن الواليات المتحدة نتيجة للظروف السياســية ،والموقف الفلســطيني
مــن صفقــة القــرن ومــا تبعــه مــن وقــف للمنــح ،كمــا يظهــر بــأن معظــم المســاعدات مــن اآلليــة الفلســطينية األوروبيــة لدعــم
وإدارة المســاعدات االجتماعيــة ،تليهــا المملكــة العربيــة الســعودية ،إضافــة التمويــل مــن قطــر والجزائــر والعــراق ،تليهــا فرنســا
وتركيا.
جدول رقم ( )9مصادر الدعم ،المبلغ بالمليون شيقل
قيمة الدعم

مصادر الدعم

المملكة العربية السعودية

576.7

الجزائر

94

قطر

170.2

العراق
فرنسا
تركيا

اآللية الفلسطينية األوروبية
البنك الدولي

35.4
30.7
16
641.3
212.1

جدول رقم ( :)10إجمالي الدعم الخارجي (دعم الموازنة والدعم التطويري)
إجمالي الدعم الخارجي (دعم الموازنة والدعم التطويري)
السنة

المبلغ بالمليون شيقل

قيمة االنخفاض

نسبة التغير
10%-

2013
2014

4,915
4,402

513-

2016

2,905

199-

2015
2017
2018
2019

3,104
2,597
2,411
1,745

1298-

29%-

308-

11%-

186-

13

666-

6%7%-

28%-

يتضــح أن هنــاك انخفــاض فــي المســاعدات الخارجيــة علــى مــدار األعــوام الســابقة ،حيــث انخفــض الدعــم مــن  4مليــار شــيقل
عــام  2013إلــى  1.7مليــار شــيقل عــام  .2019كمــا يتضــح انخفــاض الدعــم للعــام  2019بشــكل كبيــر نتيجــة لوقــف الدعــم
األمريكــي.
الدين العام
ّ 6)6
الديــن العــام حيــث بلــغ مطلــع العــام  )8,916.1( 2019مليــون شــيكل
تشــير بيانــات وزارة الماليــة الفلســطينية إلــى ارتفــاع ّ
وارتفــع إلــى ( )9,662نهايــة شــهر كانــون أول  2019أي بزيــادة  745مليــون شــيقل.
جدول رقم ( )12مقارنة الدين العام خالل ما بين شهر كانون أول  – 2018كانون أول  -2019مليون شيقل
الدين العام

الدين المحلي

الدين الخارجي

كانون أول 2018

كانون أول 2019

الفرق

5,034

5451

417.8

8,916
3,882

9662
4210

745.9
328.1

تشــير البيانــات حــول الديــن العــام الــواردة فــي تقريــر وزارة الماليــة إلــى مجمــوع القــروض المحليــة والخارجيــة ،والتــي بلغــت نهايــة
العــام  )9,662( 2019مليــون شــيكل ،أي مــا يعــادل ( )2,795مليــون دوالر ،إال أن هنــاك ديــون التزامــات أخــرى مترتبــة علــى
الحكومــة ،والتــي تشــمل متأخــرات القطــاع الخــاص ،ومتأخــرات للموظفيــن مــا يشــمل (متأخــرات الرواتــب والعــاوات) إضافــة
إلــى ديــون صنــدوق التقاعــد ،وبالتالــي فــإن إجمالــي االلتزامــات الماليــة علــى الحكومــة الفلســطينية للعــام  2019يقــارب 17
مليــار شــيقل ،وتشــمل الديــن العــام  9,6مليــار شــيقل ،وديــون هيئــة التقاعــد التــي تقــدر ب  8,2مليــار شــيقل .
 7)7مخصصات الوزارات ذات الصلة بالقضايا االجتماعية
ســيتم مقارنــة النفقــات العامــة للــوزارات ومركــز المســؤولية الخاصــة بالخدمــات االجتماعيــة (وزارة التربيــة والتعليــم العالــي،
التنميــة االجتماعيــة) ،ووزارة الداخليــة واألمــن العــام خــال العــام .2019
وزارة الصحــة ،وزارة
ّ
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جدول رقم ( :)13مقارنة النفقات حسب مراكز المسؤولية (أساس االلتزام) خالل العام 2019

2019

2018

نسبة إجمالي النفقات
المتحققة من مجموع
النفقات العامة المتحققة
لعام 2019

وزارة التربية والتعليم
العالي

3,342,765,000

2,843,450,000

20%

3,161,397,000

2,689,358,000

19%

وزارة الصحة

1,784,499,000

1,710,029,000

11%

وزارة الداخلية واألمن

وزارة التنمية
8%
1,318,032,000 1,243,499,000
االجتماعية
*مالحظة :وزارة التنمية االجتماعية ،تشمل وزارة التنمية االجتماعية ومؤسسة رعاية أسر الشهداء
شكل رقم ( )4مقارنة نسبة النفقات الفعلية من مجمل النفقات حسب مراكز المسؤولية (أساس االلتزام) خالل
العام 2019

يتضح من خالل الجدول والشكل أعاله ما يلي:
·اســتحواذ وزارة الداخليــة واألمــن العــام علــى  20%مــن مجمــوع النفقــات العامــة ،وارتفــاع إجمالــي النفقــات لــوزارة
الداخليــة عمــا تحقــق للعــام الماضــي ،حيــث ارتفــع إجمالــي النفقــات بقيمــة  499مليــون شــيقل ،والتــي جــاءت كنتيجــة
للزيــادة فــي بنــد الرواتــب واألجــور وبنــد المســاهمات االجتماعيــة
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·حصــول وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى  19%مــن مجمــوع النفقــات العامــة ،وارتفــاع إجمالــي النفقــات عــن العــام
الماضــي بقيمــة  472مليــون شــيقل ،نتيجــة لزيــادة بنــد الرواتــب واألجــور والمســاهمات االجتماعيــة.
·حصــول وزارة الصحــة الفلســطينية علــى  11%مــن مجمــوع النفقــات العامــة ،فــي حين ارتفع إجمالــي اإلنفاق المتحقق
فــي العــام  2019بالمقارنــة مــع المتحقــق للعــام  2018بحوالــي  74مليــون شــيقل ،نظــرا لزيــادة الرواتــب واألجــور،
والنفقــات التطويريــة ،مــع تخفيــض بنــد النفقــات التشــغيلية مــع العلــم أن وزارة الصحــة تعانــي مــن أزمــة ديــون تصــل
إلــى حوالــي مليــار شــيقل ،حيــث أن مــا يخصــص مــن أســقف للموازنــات التشــغيلية ال ينســجم والمتطلبــات الفعليــة،
فعلــى ســبيل المثــال بدايــة العــام  2019تــم تحديــد موازنــة للتحويــات الطبيــة بقيمــة  650مليــون شــيقل ،علمــا بــأن
تكلفــة التحويــات خــال العــام حوالــي مليــار شــيقل.
التنميــة االجتماعيــة مضــاف إليهــا مؤسســة رعايــة أســر الشــهداء علــى  8%مــن مجمــوع النفقــات العامــة،
·حصــول وزارة
ّ
وهــي أقــل ممــا تحقــق للعــام  ،2018فــي التدقيــق فــي البنــود الداخليــة يالحــظ بــأن االنخفــاض يعــود إلــى انخفــاض بنــد
النفقــات التحويليــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة ،مــع العلــم بــأن النفقــات التحويليــة هــي المبالــغ التــي تحــول إلــى األســر
المحتاجــة والفقيــرة ،وإلــى أســر الشــهداء والجرحــى.
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االستخالصات
1.1مــن الوجهــة القانونيــة ووفقــا ألحــكام القانــون األساســي وقانــون تنظيــم الموازنــة العامــة لعــام  ،1998ال يوجــد
أســاس العتمــاد موازنــة طــوارئ .إن مــا حصــل هــو اعتمــاد الرئيــس علــى نفــس موازنــة العــام  2018لتطبيقهــا عــام
 ،2019علــى أن تصــرف شــهريا ،وفــق تعليمــات إداريــة لتنظيــم اإلنفــاق.
2.2توجــد مشــكلة فــي تطبيــق مبــادئ الشــفافية المتعلقــة باإلفصــاح عــن الموازنــة العامــة وتفاصيلهــا ،وكذلــك فــي
نشــر كتــاب الموازنــة العامــة التفصيلــي والــذي يعتبــر جــزءا مــن القانــون .ومــا زالــت إشــكالية الحصــول الكامــل علــى
البيانــات الكاملــة فــي وقــت قصيــر وبشــكل مباشــر قائمــة .كمــا تــم تعليــق نشــر التقاريــر الدوريــة لغايــة منتصــف العــام،
فــي حيــن لــم يتــم نشــر موازنــة المواطــن ،التقريــر النصــف ســنوي ،التقريــر النهائــي.
3.3اإليــرادات :هنــاك تراجــع فــي إجمالــي اإليــرادات المتحققــة بالمقارنــة مــع المقــدر ،وتحديــدا فــي اإليــرادات المتأتيــة
عــن طريــق المقاصــة ،كمــا أن هنــاك تراجــع فــي اإليــرادات مــن ضريبــة الدخــل والجمــارك بالمقارنــة مــع المقــدر ممــا
يشــير إلــى عــدم تنفيــذ كامــل السياســات الخاصــة بمحاربــة ظاهــرة التهــرب والتجنــب الضريبــي.
4.4النفقــات :هنــاك ارتفــاع فــي إجمالــي اإلنفــاق المتحقــق بالمقارنــة مــع الموازنــة المقــدرة ،وبالرغــم مــن تخفيــض
بنــد الرواتــب واألجــور ،نظــرا لإلحالــة للتقاعــد المبكــر ،إال أن هنــاك ارتفــاع فــي بنــد النفقــات التحويليــة نتيجــة الرتفــاع
النفقــات علــى بنــد المتقاعــدون.
5.5صافــي اإلقــراض :ارتفــاع بنــد صافــي اإلقــراض بقيمــة عــن المقــدر ،وقــد تكــون هــذه الزيــادة نتيجــة لقــرار الجانــب
اإلســرائيلي بتجميــد  500مليــون شــيقل تحــت ذريعــة أنهــا مخصصــات األســرى.
6.6العجــز والمتأخــرات :نتيجــة الظــرف الحالــي وتقليــص المســاعدات الخارجيــة ،ووقــف المســاعدات األمريكيــة ،فيتضــح
زيــادة العجــز فــي الموازنــة ،وزيــادة فــي الديــون المحليــة ،والمتأخــرات.
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ضمــن جهــود أمــان الراميــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة فــي العمــل العــام ،عملــت أمــان علــى إنشــاء الفريــق
األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة ممثــا لعــدد مــن المنظمــات األهليــة القطاعيــة الفلســطينية وهي :مؤسســة

أمــان ،مؤسســة مفتــاح ،مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن ،مركــز إبــداع المعلــم مركــز العمــل التنمــوي – معــا ،اتحــاد
لجــان العمــل الزراعــي ،اإلغاثــة الزراعيــة ،اتحــاد لجــان العمــل الصحــي ،مركــز بيســان للبحــوث واإلنمــاء ،اتحــاد الصناعــات

الغذائيــة ،اتحــاد الصناعــات الدوائيــة ،اتحــاد الغــرف التجاريــة والزراعيــة والصناعيــة ،االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة،
معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة )مــاس( ،مركــز الحيــاة لتنميــة المجتمــع المدنــي  ،جمعيــة منتــدى المثقفيــن الخيريــة،

مؤسســة فلســطينيا ،معهــد أريــج ،مؤسســة الحــق ،معهــد التعليــم المســتمر)جامعة بيرزيــت( ،مركــز دراســات التنميــة IDS

 ،مؤسســة النيــزك ،مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة ،مؤسســة جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي ،مركــز القــدس

للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة ،والهيئــة الوطنيــة للمنظمــات األهليــة الفلســطينية ،مركــز تطويــر المؤسســات األهلية،
معهــد الحوكمــة الفلســطيني ،صحيفــة الحــدث ،جمعيــة بنيــان للتدريــب والتقييــم والدراســات المجتمعيــة ،مركــز الصداقــة
الفلســطيني للتنميــة ،المنتــدى االجتماعــي التنمــوي ،مركــز األبحــاث والدراســات االســتراتيجية – بــال ثينــك ،مركــز الهــدف
لحقــوق اإلنســان ،المعهــد الفلســطيني لالتصــال والتنميــة ،الهيئــة األهليــة لرعايــة األســرة ،العربــي للتطويــر الزراعــي،

صحيفــة االقتصاديــة والغرفــة التجاريــة ،باإلضافــة إلــى بعــض الخبــراء االقتصادييــن.

يؤمــن الفريــق األهلــي بضــرورة اطــاع المواطــن علــى الموازنــة العامــة ،وإشــراك المجتمــع المدنــي فــي مراحــل إعدادهــا،
وتوفيــر البيانــات الكاملــة والالزمــة لتمكيــن المواطــن مــن متابعــة تنفيذهــا ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز مشــاركة
المواطنيــن والمجتمــع المدنــي فــي عمليــات الحكــم ،كمــا يعــزز الشــفافية والمســاءلة فــي الحكــم الرشــيد.
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