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مقدمة:
في تموز /يونيو  ،2007وبسبب الصراع السياس ي الفلسطيني الداخلي بين حركة حماس وقيادة السلطة الوطنية
الفلسطينية ،أصبح قطاع غزة منفصال تدير الحكم حركة حماس وتشرف على معظم الجهاز الحكومي فيه ،مع وجود
بعض التداخالت مع الحكومة بالضفة مثل التعليم والصحة والتنمية االجتماعية ،األمرانعكس أيضا على املوازنة العامة
حيث أن هنالك موازنة عامة للسلطة الوطنية الفلسطينية في رام هللا والتي تتضمن في موازنتها كافة املحافظات الشمالية
والجنوبية بما فيها قطاع غزة ،إال أن هنالك خطة مالية في قطاع غزة (موازنة حسب وصف التشريعي بغزة) بدأت تنشأ
وبانفصال تام ما بعد االنقسام الفلسطيني ،تجبى فيه إدارة الحكم في غزة إيرادات (ضرائب ورسوم) وتقوم بالصرف على
رو اتب ومصاريف تشغيلية التي ال تغطيها السلطة في الضفة الغربية.
لقد شكل االنقسام سببا رئيسيا في الحالة امللتبسة اليوم فيما يتعلق باملوازنة وعدم اإلفصاح عنها وعدم القدرة على تتبع
املوازنة والقيام بالدور الرقابي املتوقع داخليا أو خارجيا ،إال أن هذا الوضع ال يمنع السلطة الحاكمة في قطاع غزة من
اإلفصاح عن املوازنة أو الخطة املالية بما تتضمنه من إيرادات ونفقات سنويا ،وال يمنع من اشراك مؤسسات املجتمع
املدني في إعداد املوازنة وتحديد األولويات واالطالع على تقاريرها املالية الدورية الربعية والحساب الختامي من أجل اتاحة
الفرصة للرقابة على مدى االلتزام بأحكامها وباعتبارها قانون.
هدف الورقة البحثية:
تسعى هذه الورقة البحثية إلى مراجعة وتحليل و اقع إدارة املال العام في قطاع غزة بما أتيح من معلومات ضئيلة ،لرصد
ومراجعة تنفيذ املوازنة العامة ،1لقد اتبعت وزارة املالية سياسة عدم اإلفصاح عن املعطيات واملعلومات والبيانات
الخاصة باإليرادات والنفقات في قطاع غزة ،بل على العكس لقد مارست وزارة املالية ،ولجنة إدارة الحكم في قطاع غزة
انغالقا كبيرا على الباحثين ومؤسسات املجتمع املدني (خاصة) هذا العام ،ولم يتم نشر أي خطط أو تقارير مالية ذات
عالقة باملوازنة العامة .وبات األمر متعلقا بقرارات من مجلس الوزراء وليس فقط بوزارة املالية.

اإلطارالقانوني الناظم إلدارة املال العام:
ما زال قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم ( )7لسنة 1998هو اإلطارالقانوني الناظم إلدارة املال العام
والخاص بإعداد و إقرار املوازنة العامة والرقابة على تنفيذها ،إضافة إلى ما ورد من أحكام في القانون األساس ي بشأن

 1ورقة بحثية" :تحليل مضمون ملؤشرات النزاهة والشفافية للمو اقع االلكترونية الحكومية في قطاع غزة" ،وحدة الرصد والدراسات في ائتالف أمان 2020
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تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية (املواد من  ،)96 – 88والتشريعات األخرى ذات العالقة ،باعتبارها مرجعية قانونية
لوزارة املالية يتوجب االمتثال لها واالعتماد عليها ،ولكل ما تمثله قيم احترام معاييرشفافية املوازنة العامة املتعارف عليها.
• االلتزام باملواعيد القانونية:
لم تتقيد س ل ل لللطة الحكم ووزارة املالية في قطاع غزة باملواعيد القانونية املنص ل ل للوص عليها في القانون األس ل ل للاس ل ل ل ي
الفلس ل ل ل للطيني وقلانون تنظيم املوازنلة والش ل ل ل للؤون امللاليلة رقم  7لعلام  1998بتقلديم قلانون املوازنلة العلاملة (أو خطلة
ملاليلة بلديللة لهلا) منلذ انتهلاء العلام ( 2014أعملال حكوملة الوفلا ) حيلث تم إدارة املوض ل ل ل للوع من قبلل لجنلة متلابعلة
العمل الحكومي ،التي تأخذ هيكليتها اسللتمرارا لهيكلية النجنة اإلدارية الحكومية التي تم الغااها عام  ،2017مما
أدى إلى علدم إقرارالخطط امللاليلة لايرادات والنفقلات في املواعيلد املحلددة في مصلالفلة ص ل ل ل للريحلة ألحكلام القلانون
بللالرغم من اس ل ل ل للتمرارعمللل املجلس التش ل ل ل للريعي "كتلللة التغيير واإلص ل ل ل للالح" في القطللاع ،مللا أربللك خطط الوزارات
واملؤسسات الرسمية.
• مدى االلتزام باملعاييرالدولية لشفافية املوازنة:
لم تلتزم وزارة املاليلة باملعلايير الدوليلة لش ل ل ل لفلافيلة املوازنة ،ولم تلتزم بالحلد األدن من الش ل ل ل للرو العتبلارها موازنة
شللفافة ،والتي تتضللمن نشللروثائق املوازنة العامة في مواعيدها ،ومن ضللمنها اصللدارونشللرموازنة املواطن ،ونشللر
التقاريرالدورية والربعية والحس ل للاب الختامي ،ما أض ل للعف من مس ل للاءلة وزارة املالية من قبل املجلس التش ل للريعي
ومؤسسات املجتمع املدني بما فيها االعالم.
• املشاركة املجتمعية:
لم تلتزم وزارة املللاليللة بمللا تعهللدت بلله الئتالف أمللان بللدايللة العللام  2019بتقللديم التقللاريراملللاليللة لعللام  2018وخطللة
 ،2019وباشراك الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة في اجتماعاتها التحضيرية إلعداد موازنات الوزارات.
• ومن حيث اإلفصاح عن بنود وسياسات املوازنة:
يأخذ سل ل لليناريو الخطة املالية الخاصل ل للة باملحافظات الجنوبية الشل ل للكل العام للموازنات الطارئة والقوائم املالية
التي تتضلمن قائمة بالبنود الرئيسلية لايرادات والنفقات ،التي يتم تنفيذها دون وضلوح ،بحيث يتم تنفيذها من
قبل وزارة املالية وبإش ل ل للراف لجنة متابعة العمل الحكومي دون اإلفص ل ل للاح عن أي من بنودها التفص ل ل لليلية أو من
م
السل ل للياسل ل للات والتوجهات الخاصل ل للة فها ،ومن الواتل ل للب أاها تنفذ وفق إجراءات مرتبطة بقرارات من لجنة متابعة
العمل الحكومي وليست وزارة املالية والتصطيط باعتبارها جهة اختصاص.
• دور املجلس التشريعي إلقراراملوازنة العامة والرقابة عليها:
فعلى الرغم من أن دور السلللطة التشللريعية مناقشللة املوازنة العامة بشللكل علني و إقرارها االمرالذي يتيح اطالع
املواطنين "دافعي الض ل ل ل للرائلب" على املوازنلة العلاملة وخطلة العملل والبرنلاما الحكومي وكيفيلة إنفلا امللال العلام
لألولويات إال أن املجلس التش ل للريعي " كتلة التغييرواإلص ل للالح" ال تقوم بمناقش ل للة علنية للموازنة أو الخطة املالية
للس ل ل ل لللطللة القللائمللة بللالحكم في قطللاع غزة .كمللا ترفض لجنللة املوازنللة في املجلس اإلفص ل ل ل للاح عن البيللانللات املللاليللة
وإت للاح للة الفرص ل ل ل ل للة للمجتمع امل للدني وللمواطنين وال للذي تمثل لله في ه للذا املج للال ب للاعتب للارهم من للدوبين عن دافعي
الض ل ل ل للرائللب االطالع عليهللا .مللا يحللد من قللدرة منظمللات املجتمع املللدني على املس ل ل ل للاءلللة املجتمعيللة على إدارة املللال
العام ،من جهة وفي املساهمة في تحديد أولويات االنفا .
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السياسة املالية للسلطة القائمة في قطاع غزة  ...اإليرادات والنفقات:
ً ً
تلعب السياسة املالية الحكومية واجراءاتها دورا هاما في خدمة براما اإلصالح االقتصادي وذلك من خالل توجيه
اإلنفا الحكومي والسياسة الضريبية ،ويرتبط نجاح اإلجراءات املالية بمدى االلتزام بشفافية إدارة املال العام
التي من أهمها ،وضوح األدوار واملسؤوليات ،إتاحة املعلومات لنجمهور ،عالنية إعداد الخطط املالية وتنفيذها
واإلبالغ بنتائجها من خالل اصدارالتقاريراملالية الدورية التي تضمن صحة املعلومات املتعلقة بجودة بيانات املالية
العامة والحاجة إلى التدقيق املستقل ملعلومات املالية العامة وصدورها في الوقت املناسب ،اال أن الحكومة في غزة
لم تفصب عن أي من اإلجراءات ولم تعلن عن سياساتها او توجهاتها العامة إلدارة املال العام بما فيما السياسة
الضريبية أو سياسات االستيراد والتصدير.
لجنة متابعة العمل الحكومي واملوازنة العامة:
تقوم لجنة متابعة العمل الحكومي بوضع السياسات العامة ،وتحديد اختصاصات القطاعات واإلدارات واملؤسسات
التابعة لنجهاز التنفيذي كافة وما في حكمها ،واعداد مشاريع القوانين واالشراف على تنفيذها ،واالشراف على أداء
القطاعات والسلطات والهيئات واملؤسسات الحكومية ،واعداد املوازنة العامة ورفعها للمجلس التشريعي إلقرارها،
وحفظ النظام العام واألمن الداخلي .كما منح القانون لهذه النجنة صالحيات فرض الرسوم 2وعليه فإن لجنة العمل
الحكومي بعد إقرارها للموازنة العامة تقوم بدورها برفعها إلى املجلس التشريعي /كتلة التغيير واإلصالح لنيل املصادقة
عليها وصوال العتمادها ونشرها في صحيفة الوقائع الفلسطينية الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع بقطاع غزة.
وضمن أهداف لجنة املوازنة والشؤون املالية في املجلس التشريعي فإاها تقوم بالتالي:
 دراسة مشروع قانون املوازنة ورفع التوصيات بشأنه للمجلس إلقرارها. دراسة مشروع املوازنة دراسة تفصيلية بما فيها الهيكل الوظيفي وسياسات التوظيف وتقديم التوصيات للمجلسإلقرارها.
 التحقق من مدى انسجام املوازنة مع السياسة املالية لنحكومة وبرنامجها املعلن أمام املجلس التشريعي. متابعة ومر اقبة تطبيق السلطة التنفيذية لبنود املوازنة املقرة من املجلس التشريعي. دراسة االتفاقيات املالية من معونات وقروض وغيرها التي توقعها السلطة التنفيذية مع الجهات الدولية واملحليةورفع التوصيات للمجلس بشأاها.
ً
 دراسة النظام الضريبي املعمول به حاليا واملراسيم الضريبية ،ورفع التوصيات للمجلس إلقرارها حسب األصول. 2بيئة التشريعات الخاصة بالرسوم والجباية في قطاع غزة ،ورقة بحثية ،د.سامي غنيم2020،
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 دراسة ومراجعة قانون سلطة النقد الفلسطينية والسياسات الخاصة بالبنوك واملؤسسات املالية ورفع التوصياتللمجلس إلقرارها حسب األصول.
 -النظر في الشكاوى املالية املحالة إليها ورفع التوصيات الالزمة بشأاها.
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وتقوم هذه النجنة باملتابعة والرقابة على تنفيذ بنود املوازنة وما يتبعها من مالحق ،وتقوم بجلسات استماع وطرح
أسئلة برملانية بما يتعلق باملوازنة مثلما تم اإلعالن عن ذلك عبرصفحة املجلس التشريعي بغزة في العام الحالي.

مشروع الموازنة العامة لحكومة غزة 2021

 هذا و أقر املجلس التشريعي الفلسطيني بغزة مشروع املوازنة العامة “لحكومة غزة” للعام  2021بقيمة نفقاتعامة إجمالية بل  3.263مليار شيكل وتقدر االيرادات بمبلغ  1.473مليار شيكل ،ونسبة عجز مالي في املوازنة بقيمة
 1.790مليار شيكل .وتستهدف املوازنة العامة لحكومة غزة ،قطاعات الرو اتب واألجور للموظفين ،والنفقات
التشغيلية وهي تغطي مصاريف تشغيل الوزارات وخدمات املياه والكهرباء ومهمات السفر والبريد ،والنفقات
التحويلية ويقصد فها معاشات التقاعد ومصصصات الرعاية االجتماعية ،والنفقات الرأسمالية والتطويرية
وتشمل شراء اصول جديدة وتنفيذ مشاريع تطويرية.
 ووفق خبراء اقتصاديون فإن هناك مآخذ كثيرة على خطة” حكومة غزة املالية “املعلنة في بداية هذا العام ،4أبرزهاأن غالبية بنودها وخاصة في بند النفقات تقوم على أساس االستحقا وليس النقد الحقيقي بمعنى أن تضخيم
املوازنة لل  3.263مليارشيكل.
 ومن االنتقادات على املوازنة للعام  2021فإن الجزء األكبر من املوازنة يذهب إلى الرو اتب بحوالي  %90وهذهً
بالحقيقة مشكلة بمعني أن  % 10فقط سيذهب لباقي القطاعات وهذه نسبة منصفضة جدا ،فكان من املفترض
ً
التوجه نحو نسبة أكبرللمشاريع التنموية التي خصص لها فقط  %3وهذه مشكلة أيضا بحد ذاتها ،ناهيك أن الجزء
األكبر من امليزانية يذهب لقطاع األمن والداخلية بحوالي  ،”%45كما لم يتم كذلك االفصاح عن آلية تأمين العجز
املالي الذي يقدربقيمة  1.790مليار شيكل.
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 في إطار الرصد بوحدة الرصد والدراسات في قطاع غزة ففي تاريخ 23سبتمبر  2021أفصب املجلس التشريعي عبرموقعه وفي مو اقع إعالمية مصتلفة عن إقراره ملنحق املوازنة للسنة املالية  2021املقدم من لجنة متابعة العمل
الحكومي بغزة ،واملقدر بمبلغ ( )7.85ماليين شيكل ،وجاء في املنحق أنه تم إضافة مصصصات جديدة على بند
 3موقع المجلس التشريعي بغزة/https://www.plc.ps/ar/index/page/Committees
 4تغطية إعالمية تتلخص في بعض المعلومات وليست خطة كاملة أو وثائق
 5جريدة االقتصادية  28مارس 2021
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الرو اتب واألجور وبند النفقات التشغيلية ،وتركز املنحق في بند الرو اتب واألجور من خالل اإلحداثيات الوظيفية
الجديدة البالغة قيمتها ( )5.44ماليين شيكل ،أي ما نسبته  %70من املنحق.
 وفي ذات السيا بتاريخ  18مارس  2021تم رصد إقراراملجلس التشريعي في غزة مشروع املوازنة العامة لسنة 2021وقدرت النفقات العامة اإلجمالية في مشروع قانون املوازنة املذكورة بمبلغ ( )3,263مليون شيكل في حين أن مبلغ
اإليرادات العامة ّ
قدربمبلغ ( )1,473مليون شيكل ،فيما بلغت العجز املقدر في املوازنة مبلغ ( )1,790مليون شيكل
أي بنسبة  %55من مجمل املوازنة.
 حجم اإليرادات والنفقات:ورغم وجود لجان متصصصة للرقابة على املوازنة وأخرى للقيام بجلسات استماع ومتابعة إال أنه لعدم توفر املوازنة أو
الخطط املالية لنجمهور وللمؤسسات ذات العالقة ال يمكن القدرة فعليا القيام باملتابعة أو فهم مساراإليرادات والنفقات
والتحقق من مدى مصداقيتها أو اهدارها.
وفي ذات السيا فمن مظاهر عدم الشفافية في مجال الجباية انعدام نشر أي أرقام أو احصائيات أو مبالغ تم تحصيلها
وآلية صرفها ،وبالعودة إلى موقع وزارة املالية ال نجد أي ذكر للموازنة العامة أو مقدار الرسوم أو الضرائب املحصلة،
ولكن في بعض األحيان يتم نشرأرقام عامة وغيرتفصيلية عبربعض اللقاءات التلفزيونية التي تجري مع وكيل وزارة املالية
أو كبار املوظفين 6.ولكنها غير متاحة ،وقد طالب ائتالف أمان عدة مرات املجلس التشريعي بغزة ووزارة املالية بطلب
الحصول على هذه الوثائق عبركتب رسمية خالل هذا العام إال أنه لم يكن هنالك استجابة حقيقية.
سياسات مالية جديدة حتى العام :2024
 تتوفر وفق مصادر حكومية نسخة معتمدة من لجنة متابعة العمل الحكومي حول "السياسات املالية حتى "2024والتي تم تعميمها على كافة الوزارات واألجسام الحكومية وتضمنت بنود رئيسية خاصة باملوازنة ،وحجم اإليرادات
والنفقات ،وبنود تطويرالخدمات ،ورؤية لجنة متابعة العمل الحكومي للسياسات املالية الواجب االلتزام فها خالل
األعوام القادمة إال أاها أيضا غير معلنة أو معممة ويتم تداولها بشكل داخلي في الجهاز الحكومي والوزارات التابعة
له"
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 على مدار السنوات املاضية لم يتم اإلفصاح عن السياسات املالية واالقتصادية للسلطة القائمة في قطاع غزة،والزالت تمنع اإلفصاح عن املوازنة العامة آلية اعدادها و إقرارها من جهة ،وحجم اإليرادات وأولويات وآليات إنفا
املال العام.
 تعتبرحكوملة غزة هي عنوان املس ل ل ل للاءللة حول ش ل ل ل لفلافيلة إدارة امللال العلام في قطلاع غزة ،وهي الجهلة التي يتوجلب أنتقوم باشللراك مؤس لسللات املجتمع املدني والقطاع الخاص وكافة الجهات ذات العالقة في التصطيط إلعداد املوازنة
أو الخطة املالية السنوية ،والقيام باإلعالن واالفصاح عنها هي مسؤوليتها املباشرة.
 ما هو منشل ل ل للور عبروسل ل ل للائل التواصل ل ل للل االجتماخي او املو اقع االلكترونية ال يتعدى أخبارا مقتضل ل ل للبة باجتماعات أوجلسات استماع أو اإلعالن عن إقراراملوازنة أو املنحق دون تفاصيل أو تقارير داعمة وموثقة.
 ال زالت حكومة قطاع غزة تعمل بشكل منفرد وتعتبراملوازنة شأنا داخليا تغيب فيه آليات املشاركة أو اإلفصاح أواالتاحة وهو األمرالذي الزالت تتبعه منذ سنوات عديدة.
التوصيات:
 ضرورة انتهاج مبدأ اإلفصاح وتدفق املعلومات من قبل حكومة غزة بما يتعلق باملوازنة أو الخطة املالية لألعوامالحالية واملاضية ،وضرورة تبني سياسة واتحة لافصاح من قبل وزارة املالية حول املوازنة وحجم اإليرادات
املجباة من املواطنين وآليات صرفها.
 إشراك الفريق األهلي ومؤسسات املجتمع املدني في إعداد املوازنة أوالخطة املالية بدء من التصطيط ومرورا بمراحلاعتمادها و اقراراها ،وكافة مراحل الرقابة التقييم على تطبيقها.
 اإلفصاح عن آليات الرقابة واملساءلة ونشر التقارير املالية الخاصة باملوازنة ،وإتاحة التقارير الربعية والنصفيةوالسنوية الصادرة عن وزارة املالية بقطاع غزة.
 الحث على تعزيز أدوات املساءلة في إدارة املال العام بغزة ،وتحديدا لنجنة متابعة العمل الحكومي واملجلسالتشريعي /كتلة التغييرواإلصالح كواها الجهة املخولة باملساءلة.
 ضرورة االستجابة إلى جهود منظمات املجتمع املدني في إطار املساءلة املجتمعية للمشاركة في جلسات االستماع أوالقبول بإعداد املوازنات التشاركية سواء من خالل الجباية أو اإلنفا وغيرها من أدوات املساءلة املجتمعية.
 ضرورة فحص فعالية وحيادية حكومة غزة في إدارة املال العام من خالل الدراسات والتقارير واألورا البحثيةبشكل دوري وصوال إلى تحصين بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة في مجال إدارة املال العام في قطاع غزة.
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