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جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 
يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 1202. التقريــر نصــف 

الســنوي للموازنة العامة 1202. رام اهلل- فلســطني.

إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً يف التحّقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذ التقريــر، وال يتحّمــل 
أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره.
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مقدمة
اعتــاد الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة علــى إعــداد تقريــر دوري عــن واقــع تنفيــذ املوازنــة العامــة للشــهور 

الســتة األولــى مــن العــام، لتقييــم مــا مت يف مجــال اإلنفــاق العــام واإليــرادات العامــة.
صحيــح أّن احلكومــة تبنــت هــذا العــام زيــادة مخصصــات كلٍّ مــن قطــاع احلمايــة االجتماعيــة وقطــاع الصحــة والتعليــم 
املقــّدرة يف املوازنــة العامــة، وأعلنــت اســتعدادها لدعــم تنفيــذ اســتراتيجية حتســني إدارة املــال العــام )2021-2023( التــي 
تتضمــن تعزيــز الشــفافية يف املوازنــة العامــة، وإدارة الديــن العــام، واحلــد مــن التهــرب الضريبــي وغيرهــا مــن القضايــا 

الهاّمــة، إاّل أّن ذلــك لــم يظهــر بوضــوح خــالل األشــهر الســتة املاضيــة مــن العــام 2021.
 اعتمــدت احلكومــة يف إطــار خطــة التعــايف لالقتصــاد الفلســطيني ملواجهــة حتديــات جائحــة كورونــا 2023-2021 
مجموعــة مــن التدخــالت التــي مــن ضمنهــا العمــل علــى مراجعــة النظــام الضريبــي واحلــد مــن ظاهــرة التهــرب الضريبــي، 
ومــا زالــت النتائــج بهــذا الشــأن غيــر واضحــة املعالــم أو ملموســة، كمــا أعلنــت احلكومــة تبنــي سياســة الترشــيد والتقشــف 
يف مجــال النفقــات، لكــن ال تشــير النتائــج إلــى تقليــص الفجــوة والعجــز يف املوازنــة الناجتــنْي عــن اســتمرار زيــادة النفقــات 

خاصــة مــع التحديــات املســتمرة يف مجالــي إيــرادات املقاصــة مــع إســرائيل، وتراجــع املنــح واملســاعدات الدوليــة.
يهــدف هــذا التقريــر إلــى عــرض واقــع اإلنفــاق العــام خــالل النصــف األول مــن العــام، باملقارنــة مــع املخصصــات املرصــودة، 
ــام 2021،  ــة للع ــون املوزان ــة الشــهرية وقان ــر املالي ــى التقاري ســيما للقطــاع االجتماعــي والقطــاع الزراعــي، باالســتناد إل

إضافــة إلــى ربطهــا مبــا جــاء يف االســتراتيجيات ســيما التدخــالت ذات العالقــة يف إدارة املــال العــام.

الشفافية في الموازنة العامة 2021
أصــدر الرئيــس قــراراً بقانــون بشــأن املوازنــة العامــة للســنة املاليــة 2021 بعــد إقرارهــا بشــكل ســرّي يف احلكومــة، بتأخــر 
3 أشــهر عــن املوعــد احملــدد يف الظــروف الطبيعيــة بحســب قانــون تنظيــم املوازنــة والشــؤون املاليــة لعــام 1998 إلعــداد 
املوازنــة العامــة. وقــد مت نشــرها بشــكل مختصــر دون نشــر البنــود التفصيليــة التــي توضــح مخصصــات مراكــز املســؤولية. 
كمــا اتضــح أّنهــا اْعتُِمــَدت دون مشــاركة أو مشــاورات مــع ممثلــي املجتمــع املدنــي أو اطــالع املواطنــني، بــل بتجاهــل وإقصــاء 

جلميــع املواطنــني دافعــي الضرائــب.
ولــدى محاولــة معرفــة تفاصيــل املوازنــة مــن خــالل االّطــالع علــى موازنــات الــوزارات لــم نصــل إلــى واقــع األرقــام التفصيلية 
ــى مواقعهــا، األمــر الــذي يثيــر الشــكوك حــول وجــود سياســة شــاملة  ــوزارات بنشــر موازناتهــا عل ــزام ال بســبب عــدم الت
تتعمــد إخفــاء املعلومــات، وعــدم تقدميهــا ونشــرها للمواطــن، مــع اإلشــارة إلــى أّنــه مت نشــر موازنــة املواطــن علــى موقــع 

وزارة املاليــة، يف حــني أّن املوازنــة التفصيليــة لــم يتــم نشــرها. 
بالرغــم مــن أّن املوازنــة العامــة تَْصــُدر باعتبارهــا قانونــاً يُنَْشــُر يف الوقائــع إاّل أّن ذلــك لــم يتــم خالفــاً للقواعــد النظاميــة 
والدســتورية؛ حيــث لــم يتــم نشــر املوازنــة التفصيليــة وبنودهــا املعتمــدة، ولــم تقــم الــوزارة بإصــدار تقريــر مالــي مفّصــل 

عــن الشــهور الســتة األولــى مــن العــام.
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نتائج مسح تتّبع شفافية الموازنات العامة
مــن خــالل مراجعــة موقــع وزارة املاليــة وتتّبــع مــدى االلتــزام باملعاييــر الدوليــة الالزمــة لتحقيــق شــفافية املوازنــة العامــة 

التــي حددتهــا مبــادرة شــراكة املوازنــة الدوليــة، واملتمثلــة يف 8 وثائــق أساســية: 
لم تنشرمت النشر الوثيقة

مت النشربيان ما قبل املوازنة
لم يتم النشر ملخص مقترح املوازنة

مت النشر )مختصرة(املوازنة العامة املقّرة واملعتمدة
مت النشر موازنة املواطن

مت النشرالتقارير الدورية )الشهرية والربعية(
لم يتم النشرالتقرير نصف السنوي

مت النشرتقرير نهاية السنة »احلساب اخلتامي« للعام 2020

لم يتم النشرالتقرير املدقق للعام 2019

ــر محــددة هــي:  ــب وجــود 3 معايي ــي مت نشــرها، إاّل أّن النشــر يتطل ــق الت ــاك بعــض الوثائ ــر اجلــدول أعــاله أّن هن يظه
ــاًء علــى ذلــك ميكــن إدراج  شــمولية البيانــات املنشــورة، وااللتــزام مبواعيــد النشــر، وســهولة الوصــول إلــى البيانــات، وبن

ــة:  املالحظــات التالي
· مت نشر بيان ما قبل املوازنة على موقع وزارة املالية.	
· لم يتم نشر ملخص مقترح املوازنة، ولم يتم عرضه ونقاشه مع ممثلي املجتمع املدني.	
· مت نشــر قانــون املوازنــة املقــّرة واملعتمــدة علــى موقــع وزارة املاليــة بشــكل مختصــر جــداً؛ دون توضيــح املوازنــات 	

التفصيليــة ملراكــز املســؤولية. 
· مت نشر موازنة املواطن على موقع وزارة املالية، بعد مضي النصف األول من العام. 	
· مت نشر التقارير الشهرية على موقع وزارة املالية، إاّل أّنه لم يتم االلتزام باملواعيد احملددة لنشرها.	
· لــم يتــم نشــر التقريــر نصــف الســنوي للعــام اجلــاري »حيــث أّن مــا تنشــره وزارة املاليــة هــو تقريــر تراكمــي لنصــف 	

العــام، وهــذا ال يلبــي شــروط ومعاييــر التقريــر نصــف الســنوي، الــذي يجــب أن يشــمل حتليــاًل لــأداء خــالل النصــف 
األول، والسياســات اخلاصــة بالنصــف الثانــي وغيرهــا مــن املتطلبــات، وليــس فقــط أرقامــاً لإلنفــاق«.

· مت نشــر تقريــر نهايــة الســنة للعــام 2020، إاّل أّنــه تقريــر مختصــر، يحتــوي علــى أرقــام صّمــاء ال تعكــس األداء خــالل 	
العــام املاضــي ومــا مت حتقيقــه مــن أهــداف ومــا مت تنفيــذه مــن برامــج. 

· لــم ينشــر التقريــر املدقــق للعــام 2019، احلســاب اخلتامــي، مــع العلــم بأّنــه يجــب أن يصــدر وينشــر يف فتــرة ال تزيــد 	
عــن 18 شــهراً مــن نهايــة العــام املالــي، أي خــالل 6 أشــهر مــن إصــدار احلســاب اخلتامــي. 

اإليرادات العامة للنصف األول للعام 2021
ــي 14 % عمــا مت حتقيقــه خــالل  ــادة نســبتها حوال ــون شــيقل، بزي ــرادات بـــ )13,579( ملي ــر إجمالــي صــايف اإلي مت تقدي
ــرادات  ــي تشــمل اإلي ــة الت ــرادات احمللي ــرادات العامــة مــن اإلي ــون شــيقل. تتشــكل اإلي العــام 2020 وتعــادل )1,746( ملي
ــب  ــارة عــن الضرائ ــرادات املقاصــة وهــي عب ــى إي ــا الســلطة الفلســطينية، باإلضافــة إل ــي جتبيه ــة والرســوم الت الضريبي
واجلمــارك والرســوم التــي يقــوم اجلانــب إســرائيل بجبايتهــا علــى املعابــر الدوليــة نيابــة عــن الســلطة مخصــوم منهــا 3 % 
ــل احلكومــة الفلســطينية  ــي ســتتم جبايتهــا مباشــرة مــن قب ــة الت ــرادات احمللي ــغ اإلي ــدل إدارة. توقعــت احلكومــة أن تبل ب

ــغ إيــرادات املقاصــة )9,320( مليــون شــيقل. )4,634( مليــون شــيقل، يف حــني تتوقــع احلكومــة أن تبل



التقرير نصف السنوي للموازنة العامة 2021

7

بلــغ إجمالــي اإليــرادات العامــة املتحققــة للنصــف األول مــن العــام )6,789( مليــون شــيقل1 علــى أســاس االلتــزام، أي مــا 
نســبته 50 % مــن اإليــرادات املتوقعــة للعــام 2021. حيــث بلغــت اإليــرادات احملليــة )2,396( مليــون شــيقل، األمــر الــذي 
ــق املقاصــة )4,709(  ــة عــن طري ــرادات املتأتي ــة، يف حــني بلغــت اإلي ــة الضريبي ــف يف اجلباي ــى التحســن الطفي يشــير إل

مليــون شــيقل.
اإليرادات احمللية )التي يتم حتصيلها بواسطة السلطة الوطنية الفلسطينية مباشرة(

ــة القيمــة  ــة املقــّدرة لهــذا العــام، وشــّكلت ضريب ــرادات الضرائــب احمللي ــق 55 % مــن إي ــاه إلــى حتقي يشــير اجلــدول أدن
املضافــة أعلــى إيــرادات متحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام شــكلت مــا نســبته 46 % مــن املقــّدر، بينمــا بلغــت قيمــة 
اجلمــارك )435( مليــون شــيقل، ومبــا يشــكل 67 % مــن املقــّدر لهــذا العــام، األمــر الــذي يشــير إلــى اســتمرار حالــة 
 االعتمــاد علــى الضرائــب غيــر املباشــرة. كمــا بلغــت إيــرادات ضريبــة الدخــل املتحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام

 65 % من املقّدر لهذا العام، األمر الذي يشير إلى التحسن يف اجلباية الضريبية. 

جدول رقم )1(: إيرادات الضرائب احمللية املتحققة على أساس االلتزام خالل النصف األول من العام باملقارنة مع املقّدر 
املبلغ باملليون شيكل

املتحّقق خالل نصف  
العام 2021

املقّدر خالل العام 
2021

نسبة املتحّقق من 
املقّدر

55 %1609.22921إيرادات الضرائب احمللية

65 %423.1648ضريبة الدخل 

46 %578.51251ضريبة القيمة املضافة

67 %435648اجلمارك

2.4مكوس املشروبات
370% 43

158.8مكوس السجائر

250 %11.54.6ضريبة األمالك

لــم تلتــزم احلكومــة بتنفيــذ التعديــالت علــى ضريبــة القيمــة املضافــة التــي وردت يف خطــة التعــايف التــي تســتهدف تعديــل 
القيمــة املضافــة بالرفــع علــى الســلع الكماليــة والتخفيــض علــى الســلع األساســية، )لــم يجــِر حتــى تاريــخ إصــدار التقريــر 

أّي تعديــل علــى ضريبــة القيمــة املضافــة(. 

إيرادات املقاصة

بلغــت اإليــرادات املتأتيــة عــن طريــق املقاصــة )4,709( مليــون شــيقل بنســبة %51 مــن املقــّدر لهــذا العــام، وتشــكل 
اإليــرادات املتأتيــة مــن اجلمــارك النصيــب األكبــر منهــا، مبــا يؤكــد اســتمرار اعتمــاد املســتوردين الفلســطينيني علــى 
واســطة إســرائيلية، وبالرغــم مــن خســائر الســلطة الفســطينية الناجمــة عــن التســرب املالــي، والــذي يشــكل االســتيراد مــن 
خــالل إســرائيل أحــد قنواتــه، إاّل أّنــه يظهــر جليــاً االعتمــاد بشــكل أساســي علــى االســتيراد مــن خــالل اجلانــب إســرائيل، 
مــن خــالل املقارنــة بــني اجلمــارك املتحققــة مــن اإليــرادات احملليــة واجلمــارك عــن طريــق املقاصــة، حيــث تشــكل األخيــرة 

حوالــي 4 أضعــاف اجلمــارك املتحققــة محليــا. 
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جدول رقم )2(: إيرادات املقاصة املتحققة على أساس االلتزام خالل النصف األول من العام باملقارنة مع املقّدر 
املبلغ باملليون شيكل

املتحقق خالل نصف  
العام 2021

املقّدر خالل العام 
2021

نسبة املتحّقق من 
املقّدر

%4709.9932051إيرادات املقاصة

%2515.6419460اجلمارك

%967.52236.843ضريبة القيمة املضافة 

  9.7-ضريبة الشراء

%1206.3279643ضريبة احملروقات 

%30.193.232ضريبة الدخل 

يشــير اجلــدول أعــاله إلــى أّن نســبة ضريبــة الدخــل املتحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام أقــّل مــن املقــّدر للعــام 2021، 
حيــث بلغــت 32 % مــن املقــّدر، كمــا أّن نســبة املتحّقــق مــن إيــرادات ضريبــة القيمــة الضافــة وضريبــة احملروقــات بلغــت 

43 % لــكلٍّ منهمــا مــن املقــّدر للعــام 2021.

تحليل النفقات

ــي النفقــات  ــغ إجمال ــون شــيقل، يف حــني بل ــي النفقــات وصــايف اإلقــراض للعــام 2021 بـــ )17,169( ملي ــر إجمال مت تقدي
وصــايف اإلقــراض املتحققــنْي خــالل النصــف األول مــن العــام )8,019( مليــون شــيقل علــى أســاس االلتــزام، أي مــا نســبته 

47 % مــن املوازنــة.

جدول رقم )3(: إجمالي النفقات املتحققة على أساس االلتزام خالل النصف األول من العام باملقارنة مع املتحقق على األساس النقدي، 
واملقّدر للعام 2021، املبلغ باملليون شيقل 

 
املتحقق للنصف األول من 
العام 2021 على أساس 

االلتزام

املتحقق للنصف األول من 
العام 2021 على األساس 

النقدي
املقّدر للعام 2021

نسبة املتحقق على 
أساس االلتزام من املقّدر 

لهذا العام

47 %8019.8578717169إجمالي النفقات
51 %3815.82920.37434الرواتب واألجور

53 %364.42.5687املساهمات االجتماعية 
42 %1082.7449.42564استخدام السلع واخلدمات

38 %1803.91537.54784النفقات التحويلية
7 %15.54.2211النفقات الرأسمالية

25 %92.8143.5364الفائدة
78 %625.6625.6800صايف اإلقراض

67 %219104325مدفوعات مخصصة

ــى  ــى األســاس النقــدي، قيمــة أقــل مــن املتحقــق عل ــام عل ــي النفقــات املتحققــة خــالل النصــف األول مــن الع ــغ إجمال بل
أســاس االلتــزام، بفــارق )2,232.8( مليــون شــيقل، وهــذا يؤشــر إلــى اســتمرار سياســة مماطلــة وزارة املاليــة يف تســديد 

قيمــة النفقــات التــي تــؤدي إلــى تراكــم الديــون واملتأخــرات.
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الرواتــب واألجــور: بلغــت قيمــة اإلنفــاق علــى بنــد الرواتــب واألجــور علــى أســاس االلتــزام )3,815( مليــون شــيقل، بنســبة  
51 % مــن املقــّدر للعــام 2021، يف حــني بلغــت قيمــة بنــد الرواتــب واألجــور علــى األســاس النقــدي )2,920( مليــون شــيقل، 
بفــارق 895 مليــون شــيقل عــن أســاس االلتــزام تبقــى كالتزامــات ماليــة علــى احلكومــة. جتــدر اإلشــارة إلــى أّنــه مت خــالل 
العــام اجلــاري دفــع الرواتــب بشــكل كامــل، األمــر الــذي يلفــت االنتبــاه إلــى الفــارق بــني اإلنفــاق النقــدي واإلنفــاق علــى 
أســاس االلتــزام، وقــد حاولنــا التعــرف علــى حقيقــة هــذا الفــارق وتفســيره إاّل أّن وزارة املاليــة لــم تعــاون يف هــذا الشــأن 

حتــى اآلن.
املســاهمات االجتماعيــة: وهــي عبــارة عــن املســاهمات املترتبــة علــى احلكومــة لصالــح املوظفــني، والتــي يُفتــرض حتويلهــا 
لصنــدوق التقاعــد، لضمــان اســتدامته وحتويــل مســتحقات املتقاعديــن، ولــم يتــم فعليــاً ســوى حتويــل 2.5 مليــون شــيقل 
مــن أصــل 364 مليــون شــيقل، مــا يعــزز سياســة احلكومــة يف تراكــم الديــون لصالــح صنــدوق التقاعــد املهــدد باإلفــالس 

خــالل فتــرة قادمــة، إذا مــا اســتمرت احلكومــة يف عــدم االلتــزام بتحويــل املســتحقات وســداد الديــون. 
اســتخدام الســلع واخلدمــات: بلغــت النفقــات التشــغيلية املتحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام 
)1,082( مليــون شــيقل، شــكلت 42 % مــن املقــّدر لهــذا العــام، يف حــني أّن النفقــات التشــغيلية املتحققــة فعليــاً »األســاس 
النقــدي« بلغــت فقــط )449( مليــون شــيقل، مــا يعنــي أّن )633( مليــون شــيقل بقيــت كالتزامــات ماليــة علــى احلكومــة، أي 
متأخــرات لصالــح القطــاع اخلــاص، مبــا يزيــد مــن أزمــة تراكــم املتأخــرات للقطــاع اخلــاص ويفاقــم مــن مخاطــر تدنــي 
مســتوى اخلدمــات والســلع املقدمــة والتــي مــن املتوقــع أن تكــون ضحيتهــا املجموعــات املهمشــة، كونهــا ال متلــك خيــارات 

أخــرى للحصــول علــى هــذه اخلدمــات. 
النفقــات التحويليــة: بلغــت النفقــات التحويليــة املتحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام )1,803( مليــون شــيقل، أي مــا 
نســبته 38 % مــن املقــّدر لهــذا العــام، يف حــني بلغــت علــى األســاس النقــدي )1,537( مليــون شــيقل، بفــارق )266( مليــون 

شــيقل عــن املتحقــق علــى أســاس االلتــزام والتــي تبقــى كالتزامــات ماليــة مترتبــة علــى احلكومــة.
النفقــات الرأســمالية: بلغــت النفقــات الرأســمالية املتحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام 15 مليــون 
شــيقل، أي 7 % مــن املقــّدر لهــذا العــام، يف حــني بلغــت علــى األســاس النقــدي 4 مليــون شــيقل، مبــا يثيــر التســاؤل حــول 
مــن يحــدد األولويــات للصــرف مــن املقــّدر حتــى نهايــة العــام؟ وهــل هــذا الواقــع الصعــب، يســتدعي مثــاًل شــراء مــا يقــارب 

184 ســيارة لأمــن الوقائــي وأكثــر مــن 85 ســيارة للمخابــرات؟
ــذا  ــّدر له ــن املق ــا نســبته  78 % م ــون شــيقل أي م ــراض )625( ملي ــد صــايف اإلق ــى بن ــاق عل ــغ اإلنف صــايف اإلقــراض: بل
العــام، علمــاً بــأّن اإلنفــاق علــى هــذا البنــد خــالل األعــوام الســابقة كان أكثــر مــن مليــار شــيقل، علــى الرغــم مــن أّن معاجلــة 
قضيــة تراكــم صــايف اإلقــراض هــي أحــد بنــود اســتراتيجية إدارة املــال العــام 2021-2023، ومت حتديــد الهــدف بـــ »قيــــام 
وزارة املاليــــة وبالتعــــاون مــــع وزارة احلكــــم احمللــــي واألطراف املعنيــــة بتنفيــــذ برامــــج وآليــــات عمــــل مــــن خالل إنشــــاء 
دائــرة مختصــة بصافــي اإلقراض تعمــل بإشــراٍف مــن احملاســب العــام ملتابعــة هــذا الشــأن، مــن أجــل خفــض صافــي 

اإلقراض بنســــبة ال تقــــل عــــن 20 % ســــنوياً«.
مدفوعــات مخصصــة: وهــي ضرائــب وإيــرادات تخــص هيئــات احلكــم احملليــة، 90 % مــن ضريبــة األمــالك، و50 % مــن 
ــون شــيقل، أي مــا  ــام 219 ملي ــب النقــل واملواصــالت. بلغــت املدفوعــات املخصصــة خــالل النصــف األول مــن الع ضرائ

نســبته 67 % مــن النفقــات املقــّدرة لهــذا العــام. 

النفقات التطويرية خالل النصف األول من العام
ُقــّدرت النفقــات التطويريــة للعــام 2021 بـــما قيمتــه )2,392( مليــون شــيقل، وهــي أكثــر مــن ضعــف املتحقــق علــى مــدار 
األعــوام الســابقة، منهــا )1,534( مليــون شــيقل ســيتم متويلهــا مــن اخلزينــة العامــة، مقابــل )858( مليــون شــيقل مــن املنــح 

واملســاعدات اخلارجيــة. 

بلــغ اإلنفــاق التطويــري خــالل النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام )316( مليــون شــيقل، بنســبة 13 % فقــط مــن 
املقــّدر، علمــاً بــأّن اإلنفــاق التطويــري الفعلــي أي علــى األســاس النقــدي بلــغ فقــط )178( مليــون شــيقل، أي مــا نســبته 
7 % فقــط. ومــن خــالل تتبــع توزيــع اإلنفــاق التطويــري علــى أســاس االلتــزام علــى مراكــز املســؤولية، يتضــح أّن النصيــب 
األعلــى مــن اإلنفــاق التطويــري املتحقــق علــى أســاس االلتــزام الــذي بلغــت نســبته حوالــي 15 % كان لســلطة امليــاه ووزارة 
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التربيــة والتعليــم ووزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي كّل علــى حــدة؛ إذ بلغــت قيمــة اإلنفــاق علــى اجلهــات الســابقة )48.873، 
 48.553، 48.100 مليــون شــيقل( علــى التوالــي. يف حــني لــم يتجــاوز اإلنفــاق التطويــري علــى وزارة الصحــة مــا نســبته 

4 % من إجمالي اإلنفاق التطويري املتحقق على أساس االلتزام خالل النصف األول من العام. 

بلــغ اإلنفــاق التطويــري املمــول مــن اخلزينــة العامــة مــا قيمتــه )65( مليــون شــيقل أي %4.2 مــن املقــّدر متويلــه مــن 
اخلزينــة العامــة. مت إنفــاق 20 مليــون شــيقل منهــا أي 31 % علــى بنــديْ »إعــادة تأهيــل األجهــزة األمنيــة، ودعــم البرنامــج 
ــات رئاســية وتشــريعية.  ــذ انتخاب ــد تنفي ــون شــيقل حتــت بن ــى 7 ملي ــة إل ــس«، باإلضاف ــي للســيد الرئي السياســي واألمن
والالفــت لالنتبــاه أّنــه ال توجــد أّيــة تفاصيــل حــول آليــة اإلنفــاق، وملــاذا مت إدراجهــا ضمــن النفقــات التطويريــة، بالرغــم 

مــن أّن األصــل أّن االنتخابــات إجــراء دوري يتــم تنفيــذه كّل 4 أعــوام، وبالتالــي فهــي ليســت إنفاقــاً تطويريــاً.

كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى أّن قيمــة اإلنفــاق التطويــري ســواء املمــول مــن اخلزينــة العامــة أو مــن املنــح واملســاعدات علــى 
بنــدْي إعــادة تأهيــل األجهــزة األمنيــة، ودعــم البرنامــج السياســي واألمنــي للســيد الرئيــس، بلغــت 50 مليــون شــيقل أي مــا 

نســبته 28 % مــن إجمالــي اإلنفــاق التطويــري املتحقــق علــى األســاس الفعلــي.

المنح والمساعدات _ العجز والتمويل

ــه )2,298(  ــل اخلارجــي مبــا قيمت َر التموي ــدِّ ــون شــيقل، يف حــني ُق ــل بـــ )5,982( ملي ــل التموي ــي قب َر العجــُز اإلجمال ــدِّ ُق
مليــون شــيقل، وبالتالــي أبقــى قانــون املوازنــة علــى )3,684( مليــون شــيقل كفجــوة متويليــة. يف حــني بلــغ العجــز املالــي يف 
املوازنــة العامــة للنصــف األول مــن العــام )1,547( مليــون شــيقل، كمــا بلــغ التمويــل اخلارجــي )245( مليــون شــيقل، أي مــا 
نســبته 11 % مــن إجمالــي التمويــل املقــّدر للعــام 2021. مــع اإلشــارة إلــى أّن تراجــع املنــح واملســاعدات، أضحــى واضحــاً 
ــة،  ــم تعــد مجدي ــة ل ــة لســد العجــز يف املوازن ــى املســاعدات الدولي ــة عل ــي فــإّن سياســة املراهن ــذ العــام 2013، وبالتال من
نظــراً للتغّيــر يف مــدى اهتمــام العديــد مــن الــدول يف متويــل الســلطة الوطنيــة يف ظــل غيــاب وجــود عمليــة سياســية أو بنــاء 
مؤسســات الدولــة الفلســطينية والتــي يف كثيــر مــن األحيــان مت تدميــر جــزء مــن مشــاريع بنيتهــا التحتيــة املمولــة بســبب 
ــات  ــرات واملعطي ــق املتغي ــة وف ــات العاملي ــدة يف األولوي ــر األجن ــى تغيي ــة إل الصــراع وبشــكل خــاص يف قطــاع غــزة، إضاف

السياســية اإلقليميــة والعامليــة، وحتويــل الدعــم اخلارجــي ملواقــع واحتياجــات أخــرى.

جدول رقم )4( إجمالي الدعم اخلارجي املتحقق خالل الفترة )2013-2020( املبلغ باملليون شيقل

ــون شــيقل أي بنســبة 135 % مــن املقــّدر لهــذا  ــي املتأخــرات املتراكمــة للنصــف األول مــن العــام )2,370( ملي ــغ إجمال بل
العــام، حيــث مت تقديــر املتأخــرات بـــ )1,761( مليــون شــيقل. مــع العلــم أّن إجمالــي تراكــم املتأخــرات قــد بلــغ 18 مليــار 
شــيقل، ســواء للقطــاع اخلــاص، أو لصنــدوق التقاعــد )أي اشــتراكات موظفــي القطــاع العــام ومســاهمات احلكومــة لصالــح 

صنــدوق التقاعــد التــي ال يتــم حتويلهــا( أو كرواتــب وعــالوات ونفقــات أخــرى. 
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الدّين العام

بلــغ الديّــن العــام مطلــع العــام 2021 مبلــغ )11,735( مليــون شــيقل. وتشــير بيانــات وزارة املاليــة الفلســطينية إلــى ارتفــاع 
الديــن العــام يف نهايــة شــهر حزيــران 2021 حيــث بلــغ )12,051( مليــون شــيقل )أي بزيــادة 316 مليــون شــيقل(، منهــا 

ــة احلكومــة للبنــوك، و)4,288( مليــون شــيقل ديــن خارجــي.  ــي أي مديوني )7,763( مليــون شــيقل ديــن محل
يظهــر تقريــر ســلطة النقــد للعــام 2020 أّن إجمالــي االلتزامــات املاليــة املترتبــة علــى احلكومــة الفلســطينية بلغــت حوالــي 
30 مليــار شــيقل، أي مــا نســبته 53 % مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، مبــا يشــير إلــى جتــاوز احلــد املســموح بــه يف قانــون 
الديــن العــام )احملــدد بســقف 40 % مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي باألســعار اجلاريــة للســنة األخيــرة التــي تتوافــر عنهــا 

البيانــات(.
ــة  ــل االلتزامــات املالي ــار شــيقل، والتــي متث ــغ 18 ملي ــي تراكــم املتأخــرات الــذي بل ــوزع هــذه االلتزامــات مــا بــني إجمال تت
املؤجــل دفعهــا، ســواء للقطــاع اخلــاص، أو لصنــدوق التقاعــد أو كرواتــب وعــالوات ونفقــات أخــرى. إضافــة إلــى إجمالــي 
الديــن العــام والــذي بلــغ حوالــي 11.8 مليــار شــيقل ويشــكل مــا نســبته 22.2  %مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، ويتــوزع الديــن 

العــام مــا بــني الديــن الداخلــي والــذي شــّكل مــا نســبته 62.9 % والديــن اخلارجــي بنســبة 37.1 %
وتشــير تقاريــر ائتــالف أمــان إلــى أّن إجمالــي الديــون املترتبــة علــى احلكومــة لصالــح صنــدوق التقاعــد تشــّكل مــا نســبته 
50 % مــن إجمالــي املتأخــرات، أي مــا يقــارب 9 مليــارات شــيقل، األمــر الــذي يشــكل خطــراً علــى اســتدامة الصنــدوق، 

ويؤثــر علــى قدرتــه املاليــة لالســتثمارات وااللتــزام بدفــع مســتحقات املتقاعديــن.

مخصصــات الــوزارات: الصحــة، التنميــة االجتماعيــة، التربيــة والتعليــم، الداخليــة 
واألمــن الوطنــي، وزارة الزراعــة

نفقات وزارة الصحة خالل النصف األول من العام 2021	 

بلغــت موازنــة وزارة الصحــة للعــام 2021 مــا قيمتــه )2,325( مليــون شــيقل، أي مــا نســبته ) 13.2%( مــن إجمالــي النفقــات 
العامــة للموازنــة العامــة يف العــام 2021. فيمــا بلــغ إجمالــي اإلنفــاق علــى وزارة الصحــة )1,029( مليــون شــيقل، أي بنســبة 

44 % مــن املقــّدر لهــذا العــام. 
جدول رقم )5( نفقات وزارة الصحة خالل النصف األول من العام باملقارنة مع املوازنة املقّدرة )املبلغ بالشيقل(

املوازنة املقّدرة للعام وزارة الصحة
2021

اإلنفاق املُتحقق على أساس 
االلتزام خالل النصف األول 

من العام 2021
نسبة اإلنفاق املتحقق من 

املوازنة املقّدرة

44 %2,325,173,0651,029,730,000إجمالي النفقات

54 %789,730,957429,219,000الرواتب واألجور

57 %64,956,87836,759,000املساهمات االجتماعية

45 %1,208,859,919544,949,000استخدام السلع واخلدمات

19 %29,319,5995,674,000النفقات الرأسمالية

6 %232,305,71213,128,000النفقات التطويرية

ــة  ــة املتحقق ــت املســاهمات االجتماعي ــا بلغ ــام، كم ــذا الع ــّدر له ــن املق ــب واألجــور 54 % م ــد الروات ــى بن ــاق عل ــغ اإلنف بل
خــالل النصــف األول مــن العــام 57 % مــن املقــّدر، مبــا يشــير إلــى ارتفــاع الروتــب واألجــور، والتــي ســتتجاوز املقــّدر مــع 

نهايــة العــام. 
بلغــت النفقــات التشــغيلية »الســلع واخلدمــات« املتحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام 45 % مــن 
املقــّدر لهــذا العــام، ووفقــاً لتقريــر وزارة الصحــة للعــام 2020، تتــوزع النفقــات التشــغيلية علــى شــراء اخلدمــة مــن خــارج 
وزارة الصحــة، واألدويــة واملســتهكالت واملــواد املخبريــة، حيــث شــكلت نســبة شــراء اخلدمــة أي التحويــالت الطبيــة مــا 
نســبته 39 % مــن إجمالــي اإلنفــاق علــى وزارة الصحــة خــالل العــام املاضــي، يف حــني شــكلت األدويــة واملســتهلكات واملــواد 

املخبريــة مــا نســبته 18  %.
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بلغــت النفقــات الرأســمالية املتحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام )5( مليــون شــيقل، أي 19 % 
مــن املقــّدر لهــذا العــام، كمــا بلغــت النفقــات التطويريــة املتحققــة )13( مليــون شــيقل، أي 6 % فقــط مــن املقــّدر لهــذا العــام. 
جتــدر اإلشــارة إلــى أّنــه غالبــاً مــا يتــم متويــل املشــاريع التطويريــة مــن املنــح واملســاعدات اخلارجيــة، وبالتالــي فــإّن تضــاؤل 
املنــح واملســاعدات يؤثــر علــى إنشــاء املشــاريع التطويريــة، وبالرغــم مــن تخصيــص موازنــة خاصــة بالنفقــات التطويريــة 
مــن اخلزينــة العامــة )حوالــي 70 % مــن النفقــات التطويريــة املخصصــة لــوزارة الصحــة ســيتم متويلهــا مــن اخلزينــة(، إاّل 

أّنــه يتضــح عــدم االلتــزام بهــا. 
ــة  ــة احلكومي ــز الصحي ــر واقــع املراك ــزام احلكومــة بتطوي ــى الت ــوزارة الصحــة ال يشــير إل ــي ل اســتمرار هــذا الواقــع املال

ــر الفلســطينية. ــة غي والتخفيــض مــن شــراء اخلدمــة وخاصــة مــن األطــراف اخلارجي

نفقات وزارة التنمية االجتماعية خالل النصف األول من العام 2021	 

مت تخصيــص 13 % لقطــاع احلمايــة االجتماعيــة مــن مجمــل النفقــات العامــة بقيمــة )620( مليــون دوالر أي مــا يقــارب 
)2,033( مليــون شــيقل، مــع اإلشــارة إلــى أّن هــذا املبلــغ يشــمل مجمــوع تدخــالت احلمايــة االجتماعيــة مبــا فيهــا دعــم 
أســر الشــهداء واجلرحــى واألســرى ووزارة التنميــة االجتماعيــة. يف حــني مت فعليــاً تخصيــص )819( مليــون شــيقل لــوزارة 
ــة للعــام 2020 بـــ  ــة وزارة التنمي َرت موازن ــِدّ ــة، وهــي أقــل مــن املقــّدر للعــام املاضــي بنحــو 2.2 % )ُق ــة االجتماعي التنمي

)837( مليــون شــيقل(.
ــى  ــون شــيقل عل ــة أســر الشــهداء )501( ملي ــى مؤسســة رعاي ــة إل ــة باإلضاف ــة االجتماعي ــى وزارة التنمي ــاق عل ــغ اإلنف بل
ــي  ــة، ومبــا يشــكل 7 % مــن إجمال ــرة لأعــوام املاضي ــا مت إنفاقــه خــالل ذات الفت ــغ مقــارب مل ــزام، أي مببل أســاس االلت

ــام. ــن الع ــة للنصــف األول م ــة االجتماعي ــى قطــاع احلماي ــاق عل اإلنف

جدول رقم )6( نفقات وزارة التنمية االجتماعية خالل النصف األول من العام باملقارنة مع املوازنة املقدرة )املبلغ بالشيقل(

املوازنة املقّدرة للعام وزارة التنمية االجتماعية
2021

اإلنفاق املتحقق على أساس 
االلتزام خالل النصف األول 

من العام 2021

نسبة اإلنفاق 
املتحقق من 
املوازنة املقّدرة

61 %818,915,145501,289,000إجمالي النفقات

الرواتب واألجور
49,742,500

29,289,000
% 65

3,044,000املساهمات االجتماعية

42 %7,907,6453,283,000استخدام السلع واخلدمات

61 %751,430,000461,415,000النفقات التحويلية 

23 %200,00046,000النفقات الرأسمالية

44 %9,635,0004,213,000النفقات التطويرية

بلغــت النفقــات املتحققــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة خــالل النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام )501( مليــون 
ــون شــيقل،  ــب واألجــور )29( ملي ــد الروات ــى بن ــاق عل ــغ اإلنف ــام 2021، وبل ــّدرة للع ــة املق شــيقل بنســبة 61 % مــن املوازن

إضافــة إلــى )3( مليــون شــيقل، أي 65 % مــن املقــّدر. 
ــّدر، كمــا  ــون شــيقل بنســبة  42% مــن املق ــام )3( ملي بلغــت النفقــات التشــغيلية املتحققــة خــالل النصــف األول مــن الع
بلغــت النفقــات التحويليــة املتحققــة علــى أســاس االلتــزام )461( مليــون شــيقل أي مــا نســبته  61% مــن املوازنــة املقــّدرة، 
علمــاً بــأّن النفقــات التحويليــة املتحققــة علــى األســاس النقــدي كانــت أقــل مــن املتحقــق علــى أســاس االلتــزام، حيــث لــم 
يتــم حتويــل ســوى دفعــة واحــدة مــن مســتحقات العائــالت الفقيــرة، يف حــني أّن االصــل أن يتــم حتويــل 4 دفعــات ســنوياً، 
ــه مت حتويــل ثــالث  وبالتالــي ومــن املرجــح أن يتــم حرمــان األســر الفقيــرة مــن مخصصاتهــا. كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى أّن
دفعــات فقــط مــن أصــل أربــع كمســتحقات للعائــالت الفقيــرة علــى مــدار األعــوام الثالثــة املاضيــة، وبالتالــي مت حرمــان 

ــا. ــم تعويضه ــن يت ــي ل ــا الت ــك العائــالت مــن  25% مــن مخصصاته تل
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وبحســب وزارة التنميــة االجتماعيــة يتــم إنفــاق حوالــي )214( مليــون شــيقل ســنوياً لتفريغــات 2005، البالــغ عددهــم 
ــرة،  ــة تشــمل األســر الفقي ــغ املخصصــة للنفقــات التحويلي ــي فــإّن املبال )11,850( مبعــدل )1500( شــيكل شــهرياً، وبالتال

وعائــالت الشــهداء واجلرحــى، وتفريغــات 2005. 
ــزام )46( مليــون شــيقل أي مــا  ــى أســاس االلت بلغــت النفقــات الرأســمالية املتحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام عل
نســبته  23% مــن املقــّدر لهــذا العــام. كمــا بلغــت النفقــات التطويريــة املتحققــة علــى أســاس االلتــزام خــالل النصــف األول 

مــن العــام )4( مليــون شــيقل، بنســبة  44% مــن املقــّدر لهــذا العــام.  

نفقات وزارة الداخلية واألمن الوطني خالل النصف األول من العام 2021	 

ال زال قطــاع األمــن يســتحوذ علــى احلصــة األكبــر مــن املوازنــة، إذ مت تخصيــص مــا قيمتــه )944( مليــون دوالر مبــا يعــادل 
ــغ اإلنفــاق املتحقــق خــالل النصــف األول  ــة العامــة، يف حــني بل )3,096( مليــون شــيقل، أي مــا نســبته 20 % مــن املوازن
مــن العــام علــى قطــاع األمــن )1,675( مليــون شــيقل، وهــو مــا ميثــل  22% مــن إجمالــي النفقــات علــى مراكــز املســؤولية 

للنصــف األول مــن العــام. 
ــا  ــي حتوله ــغ الت ــة )املبال ــب واألجــور واملســاهمات االجتماعي ــى الروات ــي عل ــة واألمــن الوطن ــات وزارة الداخلي ــوزع نفق تت
احلكومــة لصنــدوق التقاعــد( وهــي تشــكل مجتمعــة 88 % مــن نفقــات الــوزارة. ونظــراً لعــدم وجــود بيانــات منشــورة حــول 

موازنــة وزارة الداخليــة ســتتم املقارنــة مــع اإلنفــاق خــالل ذات الفتــرة مــن األعــوام الســابقة.
يظهــر ارتفــاع فاتــورة الرواتــب واألجــور، والتــي يتضــح أّنهــا بارتفــاع مســتمر، حيــث أّنهــا ارتفعــت عمــا كانــت عليــه خــالل 
ذات الفتــرة للعــام املاضــي بـــ )115( مليــون شــيقل. كمــا يالحــظ ارتفــاع النفقــات الرأســمالية خــالل النصــف األول مــن 
العــام باملقارنــة مــع ذات الفتــرة لأعــوام الســابقة، التــي قــد تعــود إلــى (شــراء 184 ســيارة للضبــاط يف األمــن الوقائــي، 

و85 ســيارة للمخابــرات، دون وضــوح مبــررات الشــراء(.

جدول رقم )7( إجمالي النفقات على وزارة الداخلية واألمن الوطني خالل النصف األول من العام وباملقارنة مع ذات الفترة لأعوام 
)2018-2020( املبلغ باأللف شيقل

وزارة الداخلية

 واألمن الوطني
إجمالي 
املساهمات الرواتب واألجورالنفقات

االجتماعية
السلع 

واخلدمات
النفقات 
الرأسمالية

النفقات 
التطويرية

1,675,1451,341,986135,595147,6431,82148,100نصف العام 2021

1,509,0231,226,154132,455103,05065646,707نصف العام 2020

1,325,8751,108,85744,68495,2811,99375,060نصف العام 2019

1,503,1411,198,140101,428130,9864,08268,505نصف العام 2018

نفقات وزارة التربية والتعليم خالل النصف األول من العام 2021	 

بلغــت موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم مــا قيمتــه )3,546( مليــون شــيقل، أي مــا نســبته )20.4(% مــن إجمالــي النفقــات 
العامــة للموازنــة العامــة 2021، يف حــني بلــغ اإلنفــاق علــى أســاس االلتــزام خــالل النصــف األول مــن العــام )1,559( مليــون 

شــيقل، أي مــا نســبته 20 % مــن إجمالــي اإلنفــاق املتحقــق خــالل النصــف االول مــن العــام. 
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جدول رقم )8( نفقات وزارة التربية والتعليم خالل النصف األول من العام باملقارنة مع املوازنة املقدرة )املبلغ بالشيقل(

املوازنة املقّدرة للعام وزارة التربية والتعليم
2021

اإلنفاق املتحقق على أساس 
االلتزام خالل النصف األول 

من العام 2021

نسبة اإلنفاق 
املتحقق من 
املوازنة املقّدرة

44 %3,546,173,3171,559,436,000إجمالي النفقات

54 %2,312,740,8331,255,812,000الرواتب واألجور

56 %223,250,504125,810,000املساهمات االجتماعية

استخدام السلع 
34 %379,598,919129,261,000واخلدمات

  225,488,667النفقات الرأسمالية

12 %405,094,39548,553,000النفقات التطويرية

بلــغ إجمالــي اإلنفــاق املتحقــق علــى وزارة التربيــة والتعليــم خــالل النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام )1,559( 
ــغ اإلنفــاق علــى بنــد الرواتــب واألجــور )1,255( مليــون شــيقل أي مــا نســبته  مليــون شــيقل، بنســبة 44 % مــن املقــّدر. بل
 54 % مــن املقــّدر، كمــا بلغــت النفقــات التشــغيلية املتحققــة علــى أســاس االلتــزام مــا قيمتــه )125( مليــون شــيقل، بنســبة 

 34 % من املقدر لهذا العام. 

ــون شــيقل  ــر )225( ملي ــة، بالرغــم مــن تقدي ــات وزارة املالي ــات الرأســمالية بحســب بيان ــد النفق ــى بن ــاق عل ــم اإلنف ــم يت ل
َرت النفقــات التطويريــة بـــ )405( مليــون شــيقل، أُنِْفــق منهــا )48( مليــون شــيقل  للنفقــات الرأســمالية لهــذا العــام، كمــا ُقــدِّ

أي بنســبة 12 % فقــط. 

نفقات وزارة الزراعة خالل النصف األول من العام 2021	 

تشــير موازنــة املواطــن للعــام 2021 الصــادرة عــن وزارة املاليــة إلــى ارتفــاع حجــم اإلنفــاق املخصــص مــن املوازنــة العامــة 
لقطــاع الزراعــة بنحــو 115 % يف عــام 2021، لتصــل مخصصــات قطــاع الزراعــة إلــى حوالــي )65.6( مليــون دوالر، أي 
حوالــي )215( مليــون شــيقل، منهــا )37( مليــون دوالر أي 56.6 % نفقــات تطويريــة معظمهــا لدعــم مشــاريع العناقيــد 

ــة. الزراعي
فعليــاً بلــغ اإلنفــاق خــالل النصــف األول مــن العــام لــوزارة الزراعــة مــا قيمتــه )55.3( مليــون شــيقل أي 25 % فقــط مــن 
املوازنــة املخططــة، منهــا 73 % للرواتــب واألجــور واملســاهمات االجتماعيــة، يف حــني لــم تتجــاوز قيمــة النفقــات التطويريــة 
املتحققــة علــى أســاس االلتــزام مــا نســبته 17 % مــن إجمالــي اإلنفــاق خالفــاً ملــا كان مرصــوداً ضمــن قانــون املوازنــة العامــة 

.2021
متت املقارنة مع ذات الفترة لأعوام السابقة، نظراً لعد نشر موازنة تفصيلية لوزارة الزراعة للعام احلالي. 

جدول رقم )9( إجمالي النفقات على وزارة الزراعة خالل النصف األول من العام وباملقارنة مع ذات الفترة لأعوام )2018-2020( املبلغ 
باأللف شيقل

إجمالي وزارة الزراعة
النفقات

الرواتب 
واألجور

مساهمات 
اجتماعية

السلع 
واخلدمات

النفقات 
التحويلية

النفقات 
الرأسمالية

النفقات 
التطويرية

55,32137,2263,2055,2936709,522نصف العام 2021

12,327  55,72935,5793,1434,681نصف العام 2020

90335,298 82,52935,0745,6905,563نصف العام 2019

10715,876 61,13335,6073,1656,377نصف العام 2018
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 رصــدت احلكومــة )37( مليــون دوالر، أي مــا يعــادل )121( مليــون شــيقل، للنفقــات التطويريــة للقطــاع الزراعــي لكــن لــم يتــم 
إنفــاق ســوى )9.5( مليــون شــيقل علــى أســاس االلتــزام، أي 7 % فقــط مــن املرصــود، األمــر الــذي يثيــر التســاؤل حــول جديــة 
ــة، وتخضيــر فلســطني، ودعــم املناطــق  التوجــه نحــو دعــم القطــاع الزراعــي وتنفيــذ املشــاريع املذكــورة )العناقيــد الزراعي

املتضــررة مــن اجلــدار واالســتيطان، وتعويضــات صنــدوق درء املخاطــر والتأمينــات الزراعيــة(.
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االستخالصات

بناًء على التحليل السابق، مت اخلروج باالستخالصات التالية:
بالرغــم مــن االلتزامــات التــي قطعتهــا احلكومــة الســابقة واحلكومــة احلاليــة بتعزيــز الشــفافية، وبحكومــة ( 	

أكثــر انفتاحــاً علــى املواطــن، ومتكــني املواطنــني مــن احلصــول علــى املعلومــات، إاّل أّنــه مــا زال هنــاك ضعــف 
يف سياســة احلكومــة يف مجــال حتقيــق الشــفافية يف إدارة املــال العــام، واتبــاع النهــج التشــاركي يف حتديــد 
األولويــات يف اإلنفــاق وحتســني واقــع اإليــرادات، كمــا لــم تُظهــر وزارة املاليــة اســتعدادها ملمارســة هــذه 

السياســة العامــة حتــى اآلن.
اســتمرار حالــة ضعــف الشــفافية واملشــاركة يف املوازنــة العامــة، حيــث مت نشــر قانــون املوازنــة بشــكل مختصر، ( 	

دون نشــر املوازنــات اخلاصــة بــكّل مركز مســؤولية. 
زيــادة يف اإليــرادات احملليــة وإيــرادات املقاصــة، وحتديــداً يف الضرائــب غيــر املباشــرة )اجلمــارك( مبــا يشــير ( 	

إلــى زيــادة االســتيراد ســواء املباشــر أو مــن خــالل اجلانــب اإلســرائيلي.
ــادة ( 	 ــى زي ــدي، مبــا يشــير إل ــى األســاس النق ــزام وعل ــى أســاس االلت ــق عل ــاق املتحق ــني اإلنف وجــود فجــوة ب

املتأخــرات، والديــن العــام.
ما زال بند صايف اإلقراض يستنزف املوازنة العامة، وما زالت هناك إشكالية يف تخفيض هذا البند.( 	
زيــادة يف الديــن العــام بقيمــة )316( مليــون شــيقل، حيــث بلغــت قيمتــه )12,052( مليــون شــيقل نهايــة شــهر ( 	

حزيــران، إلــى جانــب ارتفــاع يف إجمالــي املتأخــرات التــي وصلــت إلــى )18( مليــار شــيقل، يف ظــل انخفــاض 
الدعــم اخلارجــي، األمــر الــذي يهــدد الواقــع املالــي لصنــدوق التقاعــد، حيــث متثــل هــذه املتأخــرات مدخــرات 

آالف العاملــني املدنيــني والعســكريني فيــه.
اســتمرار تخصيــص اإلنفــاق األكبــر علــى قطــاع األمــن بنســبة 22 % مــن اإلنفــاق املتحقــق، وحتديــداً علــى ( 	

الرواتــب واألجــور. 
حرمــان العائــالت الفقيــرة مــن مخصصاتهــا حيــث لــم يتــم حتويــل ســوى دفعــة واحــدة مــن مســتحقات تلــك ( 	

العائــالت.
وجــود فجــوة بــني مــا مت رصــده للقطــاع الزراعــي ومــا مت إنفاقــه خــالل النصــف األول مــن العــام علــى القطــاع ( 	

الزراعــي مبــا فيــه وزارة الزراعــة.
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التوصيات 

· ضــرورة التــزام احلكومــة باحتــرام العمــل مبوجــب مبــادئ الشــفافية وذلــك بنشــر املعلومــات اخلاصــة باملوازنــة 	
العامــة ســواء أثنــاء اإلعــداد واالعتمــاد والتنفيــذ مبــا يحقــق املتطلــب األساســي املتمثــل بااللتــزام بنشــر 
املعلومــات والبيانــات الشــاملة، والدقــة، ويف الوقــت املناســب، إلتاحــة املجــال للمواطنــني مــن دافعــي الضرائــب 

وممثليهــم ملمارســة حقهــم باملســاءلة.
· علــى وزارة املاليــة االنفتــاح علــى منظمــات املجتمــع املدنــي وإجــراء املشــاورات معهــا ســواء أثنــاء إعــداد 	

املوازنــة أو عنــد اعتمادهــا بغيــة حتقيــق الفائــدة األوســع يف معاجلــة األولويــات الوطنيــة، إضافــة إلــى ضــرورة 
نشــر البيانــات يف الوقــت املناســب وإتاحــة الوصــول إليهــا وفقــاً ألحــكام القانــون.

· ــة، 	 ــام مــن إصالحــات ضروري ــال الع ــزام مبــا ورد يف اســتراتيجية إدارة امل ضــرورة أن تقــوم احلكومــة بااللت
ــي. ــة ظاهــرة التهــرب الضريب ــق الشــفافية، ومحارب ســيما يف مجــال حتقي

· ضــرورة حتديــد أولويــات اإلنفــاق التطويــري وحتديــداً يف ظــل الظــروف الراهنــة، وتخصيــص املوازنــات 	
الالزمــة للتطويــر دون االعتمــاد علــى املنــح واملســاعدات، ودون تدخــل خارجــي يف حتديــد أولويــات التطويــر.

· ــا يف 	 ــي اتضــح أّنه ــة الت ــى املســاعدات اخلارجي ــل عل ــات املتاحــة دون التعوي ــق اإلمكاني ــات وف ــف النفق تكيي
ــه. ــي ومجاالت ــات الدعــم الدول ــر أولوي تضــاؤل مســتمر، فضــاًل عــن تغّي

· ضــرورة تبنــي احلكومــة خلطــة واضحــة لترشــيد النفقــات تراعــي واقــع كّل مركــز مســؤولية، وال متــس بحقــوق 	
الفقــراء أو تضــر بالعدالــة االجتماعية.

· ــة لتقــوم 	 ــل وزارة املالي ــة مــن قب ــل الدفعــات كامل ــزام بدفــع مخصصــات الفقــراء، وحتوي ــاك حاجــة لاللت هن
وزارة التنميــة بإيصالهــا ملســتحقيها.  




