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 مقدمة
 

جميع األراضي الفلسطينية صدر مرسوم رئاسي بشأن إعالن حالة الطوارئ في ء العالمي، وانتشار فايروس كورونا، االوب في ظل
بشأن  2020بقانون لسنة قرار إصدار ب ر عنه دستوريايعبتم التوالذي ، آذار من العام الحالي 5بتاريخ  وكان ذلكة ثالثين يوما، لمد

وبتاريخ ، اخرى  يومالثالثين وفي الرابع من الشهر الجاري أعلن الرئيس تمديد حالة الطوارئ آذار،  22حالة الطوارئ بتاريخ 
 . والتي نشرت قبل أيام قليلة 2020بقانون بشأن موازنة الطوارئ العامة لسنة تم إصدار قرار  31/3/2020
 

في التعامل مع هذه الجائحة، وإعالن حالة وسرعة استجابتها وإذ يثمن الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة جدية الحكومة 
التأخر في نشرها حيث من المفترض على يتحفظ ، الراهنة الطوارئ، ويثمن نشر قانون موازنة الطوارئ والذي جاء منسجما والحالة

فط الفريق على نشر ح. كما يتقبل إعالن حالة الطوارئ  ، أي1998نشرها في بداية العام، وفقا ألحكام قانون تنظيم الموازنة للعام 
 اونقاش مشروع الموازنة قبيل إقرارهعرض الفريق األهلي المتكررة ب مطالباتالرغم من بل إقراراها، دون نقاشها قبقانون الموازنة 

 .والخبرات كقانون، وتحديدا في الظرف الحالي، وما يتطلبه من إشراك كافة الجهود
 

 :ات والنفقات، والعجز المتوقع، كالتاليتضمن قانون الموازنة تقديرا لإليراد
 

؛ بحيث تنخفض 2019يرادات المتحققة عام % من اإل30( مليون شيقل أي أقل بحوالي 8,698) اإليرادات تم تقدير: اإليرادات
( مليون شيقل، في حين متوقع أن 1,863ويتوقع أن تبلغ ) 2019% مما تم تحقيقه خالل العام 60الجباية المحلية بحوالي 

ألزمة الراهنة وما التوقعات على ضوء اتلك  ( مليون شيقل. تأتي 6,835% بحيث تبلغ )15تنخفض إيرادات المقاصة بحوالي 
ضريبة غالبية األنشطة التجارية والسياحية واإلنتاجية، حيث من المتوقع أن تنخفض اإليرادات الضريبية سيما فقها من وقف را

 القيمة المضافة والجمارك واللتان تشكالن أكبر مورد لإليرادات. 

قراض وهو المبلغ الذي يتم خصمه من والنفقات التطويرية )صافي اإل تم تقدير إجمالي النفقات الجارية وصافي االقراض: النفقات
( مليون شيقل، اي تقريبا ضعف 17,787قبل الجانب اإلسرائيلي بدل فواتير المياه، الكهرباء، والتحويالت الطبية وغيرها( بقيمة )

( 6,881ألجور )عوام السابقة )دون وجود حالة الطوارئ( والتي تشمل أوال: الرواتب وااإليرادات المحلية، ومقارب لما تم رصده لأل
( 1,400( مليون شيقل، النفقات التطويرية )900( مليون شيقل، صافي اإلقراض )8,606مليون شيقل، وثانيا النفقات الجارية )

 مليون شيقل.

نفقات تحويلية أي بزيادة أكثر  شيقل ( مليون 5,771( مليون شيقل إضافة إلى )2,257تشمل النفقات الجارية: النفقات التشغيلية )
، حيث أن النفقات التحويلية هي المبالغ التي تحول إلى طرف ثالث، والتي 2019عام لن مليار شيقل عن النفقات التحويلية لم

% منها مخصصات للمتقاعدين، والمساعدات النقدية لألسر الفقيرة، ومخصصات عائالت الشهداء والجرحى 50تشمل حوالي 
مالية ارتفاع مخصصات الفقراء في ظل نشوء فقراء جدد تبعا للمرحلة الراهنة، مع العلم واألسرى، وبالتالي تشير التقديرات إلى احت

آالف  10عدد األسر التي تتلقى مساعدات نقدية من وزارة التنمبة االجتماعية بـ  تزايد  هذه بأنه حتى تاريخ إصدار ورقة الموقف
ألف في  35ألف في غزة، و 80ألف أسرة،  115ت النقدية أسرة، وبالتالي أصبح عدد األسر المستفيدة من برنامج المساعدا

 الف عائلة جديدة ستدخل حالة الفقر نتيجة للظرف الحالي. 80الضفة الغربية. ووفقا لتقديرات وزارة التنمية هناك حوالي 



كثر من قيمة اإليرادات ( مليون شيقل، أي أ9,429جمالي قبل التمويل )ر قانون موازنة الطوارئ العجز اإلقد   الفجوة التمويلية:
( 2,160( تمويل خارجي، و )2,229( مليون شيقل منهم )4,389المتوقعة، كما قدر قانون الموازنة بأن يبلغ إجمالي التمويل )

 االكبر في تاريخ الموازنة العامة الفلسطينية. ( كفجوة تمويلية وهي5,040وازنة على )تمويل من البنوك، وبالتالي أبقى قانون الم

 

ومن باب مسؤوليته وحرصه على اإلدارة الفضلى للموارد؛ وتأكيدا على حق المواطنين في االطالع على  هلياأل الفريق نإ
 :كمايلي  2020المعلومات، يعلن عن موقفه من قانون موازنة الطوارئ العامة لسنة 

 
  الطــوارئ، ويعتبــر الفريــق إعــالن أول يــثمن الفريــق األهلــي نشــر قــانون موازنــة الطــوارئ والــذي جــاء منســجما وإعــالن حالــة

قــانون للموازنــة زموازنــة الطــوارئز فــي ظــل الحكومــة الحاليــة ومــا تضــمنه مــن تفصــيالت واختالفــات عــن قــوانين الموازنــات 
الســابقة خطــوة جديــة نحــو إصــالم إدارة المــال العــام مــن حيــث تحديــد بعــض المــواد، وتكييفهــا وفقــا للمرحلــة الراهنــة. وي كــد 

 التقــارير الماليــة الدوريــة فــي كافــة وثــائق الموازنــة، ونشــر الشــفافية، ونشــر معــاييرهلــي علــى ضــرورة األلتــزام فــي الفريــق األ
 ال يتعارض مع حالة الطوارئ. ر أن االلتزام في النشر والشفافيةأوقاتها، كما يعتب

 

  األشغال و  المشتريات والعطاءات،ب ة التفاصيل المتعلق كافة بنشريعتبر الفريق األهلي أن هناك ضرورة إليالء االهتمام
العام  الشراءقانون بهمية االلتزام أ على ، وي كد الفريق األهلي القطاع العامفي العامة المتوقعة والخدمات والمستلزمات 

 قابةالر و ، والبت في العطاءطرم العطاء،  العطاء، منمراحل  ونشر كافة ،النافذة الموحدة، وااللتزام بالنشر عبر ينالفلسطي
  .على تنفيذه

 
  المســاعدات، والتــي تشــمل مــا تقــوم بــه الــوزارات المختصــة، بي كــد الفريــق األهلــي علــى أهميــة االلتــزام بالشــفافية فيمــا يتعلــق

( وزارة التنميــة االجتماعيــة، ووزارة العمــل )احتياجــات العمــال الطارئــة الناتجــة عــن وقفهــم عــن العمــل بســبب الحالــة الطارئــة
اسـتخدام مـدونات  وأهميـةشـراف اللجـان المحليـة  إتحـت  تقـع التـيواألحياء والمساعدات المالية والعينية للمناطق في القرى 

 تعزيز الرقابة الشعبية والرسمية، و لية والعمل األهليحخاصة بالقطاع العام والهيئات المالسلوك ال

 
 مالحظات تفصيلية:

 

  ( فـي قـانون موزانـة الطـوارئ العـام 6الـراهن، حيـث أشـارت المـادة ) للظـرف اتيـةمو مواد جاء قانون موازنة الطوارئ متضمنا
ـــة بعـــام  2020لســـنة  ـــام والبيانـــات المتعلق ـــار جميـــع األرق تأشـــيرية وقابلـــة للتعـــديل والتحـــديث علـــى ضـــوء  2020إلـــى اعتب

رتكـز علـى مبـدأ التقنـين النقـدي وفقـا يـتم إعـداد خطـط نقديـة شـهرية ت علـى أن  المستجدات المستقبلية خـالل السـنة الماليـة،
أي بما ينسجم والظرف الراهن، وبما يجعل التقديرات أكثـر واقييـة، ومـع تأكيـد الفريـق  ة من مجلس الوزراء،لألولويات المقر  
 للظروف. وفقا للقانون  نظرا لتكييفهاحسن استخدام هذه المادة،  ضرورةاألهلي على 

  ( بشــأن االسـتثناء الممنــوم لــرئيس الــوزراء فيمــا يتعلــق 9مـا جــاء فــي المــادة رقــم ) 2020ألغـى قــانون موازنــة الطــوارئ لســنة
( تحـــدد آليـــات صـــرف راتـــب 9، حيـــث جـــاءت المـــادة )2018بصـــرف رواتـــب المـــوظفين الجـــدد فـــي قـــانون الموازنـــة لعـــام 

موازنــة الطــوارئ لســنة الموظــف الجديــد دون مــنح أي إمكانيــة الســتثناء مــن رئــيس الــوزراء. كمــا تــم إضــافة فــي بنــد قــانون 



ت لم ترصـد لهـا مخصصـات ماليـة مهمـا كانـت آ( يوضح بأنه ال يتم صرف أية أجور او مكاف9ضمن المادة رقم ) 2020
 .، وهي ممارسات حميدة تنسجم مع مطالبات الفريق األهلي السابقةاألسباب

  لسنة  7الموازنة العامة رقم  تنظيم قانون  اموفقا ألحكصيص مبلغ احتياط نظرا للحالة الطارئة، بتخ يطالب الفريق األهلي
زلمواجهة متطلبات التمويل غير المتوقعة والطارئة خالل نه: أعلى  37المادة  ، حيث نصتبخصوص الطوارئ  1998

السنة المالية يجب اعتماد مبلغ احتياطي مناسب في قانون الموازنة ليوضع تحت تصرف مجلس الوزراء. ويدرس الوزير 
قدمة من الوزارات والم سسات العامة لتمويلها من هذا االحتياطي لتقديمها مع توصياته إلى مجلس الوزراء الطلبات الم

 ز. التخاذ القرار بشأنها
 

  يتطلــب بــذل يعتبــر الفريــق بــأن البيانــات المقدمــة غيــر كافيــة لتقــديم رأي، ويــتفهم وجــود العجــز الكبيــر فــي الموازنــة، والــذي
 أولويــات االنفــا الظــرف الــراهن يتطلــب إعــادة ترتيــب  مــع تأكيــده علــى أنوال وتــأمين العجــز، جهــودا مضــاعفة لتجنيــد األمــ

الـذي يعتبـر جـوهر الموضـوع الـذي أعلنـت  القطاع الصـحي تطويرعلى  النفقات التطويرية للتركيز وفقا للمرحلة، واستغالل
 .حالة الطوارئ ألجله

 

 ات بشـــأن إيـــرادات المقاصـــة قـــد تكـــون متفائلـــة نســـبيا، نظـــرا لتوقعـــات يـــرى الفريـــق األهلـــي أن التنبـــ   ،مـــن جانـــب اإليـــرادات
انخفاض اإلستيراد وما يتبعها من انخفاض للضرائب، على ضوء األزمة الحالية التي طالـت كافـة أنحـاء العـالم والتـي أدت 

 إلى تعطيل الحركة التجارية في كافة أرجاء العالم.

 

 النفقــات التشــغيلية ســتنخفض تبعــا للظــرف الــراهن، ومــا رافقــه مــن منــع بعــض الفريــق األهلــي بــأن يــرى  ،مــن جانــب النفقــات
باإلمكان اسـتغالل النفقـات التشـغيلية  ،وعليه فعليًا. على مما سيتم إنفاقهأ التنقالت والسفر، وبالتالي فإن التقديرات قد تكون 

ســي فــي توزيــع النفقــات يكمــن فــي دعــم ، وي كــد علــى أن المبــدأ األساالمتعطلــة لــدعم قطــاعي الصــحة والتنميــة االجتماعيــة
احتياجــات قطــاع الصــحة، وتخصــيص مخصصــات لتقلــيص األضــرار الناجمــة عــن تطبيــق الحجــر المنزلــي اإللزامــي علــى 

   جميع المواطنين.

 

  مليون شيقل، حيث ارتفع  (9,662) 2019تشير بيانات وزارة المالية والتخطيط إلى أن الدين العام قد بلغ مع نهاية العام
قرصنة الناجمة عن ( مليون عن بداية العام، نظرا لألزمة التي مرت بها الحكومة خالل العام الماضي 745بقيمة )

انخفاض  بسبب توقع ارتفاع الدين العامماالحتالل ألموال المقاصة. وفي النظر إلى العام الحالي وحالة الطوارئ فمن ال
نشر كافة التفاصيل والجداول المتعلقة ضرورة االلتزام بمبادئ الشفافية و إن الفريق األهلي ي كد على ف ،وعليه .اإليرادات

بالدين العام بشقيه الداخلي والخارجي والجهات الدائنة وحجم أقساط القروض والفائدة وآليات السداد وغيرها، انفاذا 
 الناظمة لهذا األمر.لألحكام القانونية 

 

 

 
 



 وختاما،،
 

الموارد المتاحة على أهمية توزيع  وي كدة، المتبعة لمواجهة هذه الجائحمة واإلجراءات يثمن الفريق األهلي دور الحكو 
ورعاية األسر  وتوجيه المخصصات لدعم قطاع الصحة، ودعم العدالة االجتماعية،مثل وبما يراعي تحقيق بالشكل األ

فة إلى تخصيص مخصصات للتعويض ، باإلضالألسر الفقيرة نظرا للظرف الحاليالمحتاجة والفقيرة، واألسر المنضمة 
  ضرار الناتجة وتعطل العديد من العاملين تبعا للظرف الحالي.عن األ

كما ي كد الفريق على ضرورة خفض النفقات قدر المستطاع، وضرورة تكثيف المطالبة بالحقو  المالية من الجانب 
%( 3صصات األسرى، واسترداد رسوم التحصيل )اإلسرائيلي، بما يشمل استرداد ما تم تجميده العام الماضي بذريعة مخ

 ورسوم المعابر، والتأمين الصحي للعاملين وغيرها.

أن الشفافية ونشر البيانات من أهم اإلجراءات الواجب اتباعها وتحديدا في الظرف الحالي، لمساهمتها في تعميق ويعتبر 
األزمة وآثارها سيما االقتصادية، وتعزيز دور القطاع  الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز قدرة المواطن على تحمل هذه

 .الخاص والمجتمع المدني في دعم االجراءات الحكومية وصمود المواطن
 

 

 
 
 
 


