
ورقة تحليلية للبيانات المالية في قطاع غزة

سلسلة تقارير رقم 217

حزيران 2022



ورقة تحليلية للبيانات المالية في قطاع غزة

حزيران 2022



ورقة تحليلية للبيانات المالية في قطاع غزة

3

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

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة 
)أمــان(. 2022. ورقــة تحليليــة للبيانــات الماليــة فــي قطــاع غــزة. غــزة- فلســطين.

إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة 
فــي هــذ التقريــر، وال يتحّمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغراض خارج ســياق أهداف 

التقريــر بعــد نشــره.
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◄ مقدمة:

أثــر االنقســام الفلســطيني يف منتصــف 2007 ســلباً علــى إدارة املوازنــة العامــة بشــكل عــام، حيــث يســود التعامــل مــع إدارة املال 
العــام بشــكل سياســي وســري مــع تغييــب إشــراك اجملتمــع املدنــي؛  ففــي عــام 2007 مت جتــاوز  مبــادئ املوازنــة العامــة وخاصــة 
ــن يف محافظــات  ــن منفصلت ــح يوجــد موازنت ــث أصب ــات(، حي ــرادات والنفق ــة )اإلي ــوازن املوازن ــة وت ــدأي الوحــدة املوازن مب
الوطــن وذلــك مــا يتنافــى مــع شــفافية ومصداقيــة املوازنــة العامــة، وأثــر علــى آليــة حتديــد اإليــرادات والنفقــات يف أراضــي 
الســلطة الفلســطينية بشــكل عــام وأضعــف القــدرة علــى الرقابــة علــى أداء املوازنــة العامــة يف ظــل التجــاذب السياســي. فقــد 
ســعت احلكومــات املتعاقبــة يف قطــاع غــزة إلــى إعــداد موازنــة منفصلــة عِمــدت فيهــا إلــى تضخيــم تقديــرات املوازنــة العامــة 

لتظهــر بــأن غــزة دولــة منفصلــة بهــدف التأثيــر يف سياســة املمولــن جتــاه القطــاع وجللــب التمويــل.

تســعى هــذه الورقــة إلــى مراجعــة وحتليــل أداء وزارة املاليــة يف تنفيــذ املوازنــة العامــة للعــام 2021، باالســتناد إلــى ملخــص 
املوازنــة العامــة 2021 والــذي شــمل القيــم االجماليــة لإليــرادات والنفقــات العامــة املقــدر وقيمــة العجــز العــام يف املوازنــة، وإذ 
يصعــب االعتمــاد عليهــا يف حتليــل األداء العــام يف تنفيــذ املوازنــة مت االعتمــاد أيضــا علــى بيانــات غيــر منشــورة للقيــم املتحققــة 

عــام 2019 واملقــدرة لعــام 2020. 

اجلانب القانوني

● لــم يتــم التقيــد بأحــكام القانــون االساســي الفلســطيني، وقانــون املوازنــة العامــة، مــن حيــث عــدم توضيــح املرجعيــة القانونيــة 
لفــرض الرســوم اجلديــدة أو ملنــح اإلعفــاءات مــن الضرائــب والرســوم والتــي ال يجــوز منحهــا اال بنــص قانــون وفقــا للمــادة 7 
واملــادة 8 مــن قانــون املوازنــة العامــة رقــم 7 لعــام 1998، األمــر الــذي يعتبــر مخالفــة صريحــة ألحــكام القانــون، ويلحــق الضــرر 
ــادئ الشــفافية يف  ــة  مبب ــزام وزارة "املالي ــى ضــرورة الت ــي عل ــق األهل ــوزارات واملؤسســات الرســمية، ويؤكــد الفري بخطــط ال
إعــداد املوازنــة العامــة وحتديــد أوجــه االنفــاق العــام وباألحــكام القانونيــة الــواردة يف القانــون االساســي الفلســطيني، وقانــون 
املوازنــة العامــة رقــم )7( للعــام 1998، اضافــة إلــى املعاييــر الدوليــة لشــفافية املوازنــات العامــة، والتــي تتضمــن نشــر وثائــق 
املوازنــة العامــة يف مواعيدهــا، ومــن ضمنهــا اصــدار ونشــر موازنــة املواطــن باللغــة العربيــة، اللغــة الرســمية يف القانــون 

األساســي الفلســطيني، ونشــر التقاريــر الدوريــة والربعيــة واحلســاب اخلتامــي.

● عكــس التقريــر غيــاب عمــل اجمللــس التشــريعي وعــدم أخــذه الــدور املنــوط بــه يف اعتمــاد أو حتديــد أوجــه االنفــاق بقانــون 
والرقابــة عليهــا، اذ اقتصــر التقريــر علــى اســتعراض أرقــام تعكــس اتخــاذ قــرارات ماليــة متذبذبــة وفقــا للواقــع االقتصــادي 

والسياســي وذلــك مــا يعتبــر مؤشــر علــى ضعــف أداء الــوزارة يف تنفيــذ موازنــة أو خطــة ماليــة وفقــا للقانــون.

اجلانب الفني

الشفافية يف املوازنة العامة 2021

أعلنــت وكالــة الــرأي يف آذار 2021 أن كتلــة اإلصــاح والتغييــر يف اجمللــس التشــريعي قــد أقــرت املوازنــة العامــة لعــام 2021 
بعــد إعدادهــا بشــكل ســري مــن قبــل ســلطة احلكــم، بتأخــر 3 أشــهر عــن املوعــد احملــدد يف الظــروف الطبيعيــة بحســب قانــون 
تنظيــم املوازنــة والشــؤون املاليــة لعــام 1998 إلعــداد املوازنــة العامــة. ولــم يتــم نشــرها، بــل مت اســتعراض القيــم االجماليــة 
مبعــرض اخلبــر الصحفــي، والــذي أظهــر أن حجــم النفقــات العامــة املقــدرة بـــ 3.263 مليــار شــيكل واجمالــي االيــرادات املقدرة 
ــام  ــج اجللســة بشــكل مختصــر وبأرق ــار شــيكل، وإذ مت نشــر نتائ ــي قيمــة العجــز 1.790 ملي ــار شــيكل واجمال بـــ 1.473 ملي
اجماليــة لــم توضــح البنــود التفصيليــة لإليــرادات والنفقــات ولــم تبــن مخصصــات مراكــز املســؤولية. كمــا اتضــح أّنهــا اْعتُِمَدت 
دون مشــاركة أو مشــاورات مــع ممثلــي اجملتمــع املدنــي أو اطــاع املواطنــن، بــل بتجاهــل وإقصــاء جلميــع املواطنــن دافعــي 

الضرائــب.
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ــق  ــذي خــا مــن وجــود أي وثائ ــة يف غــزة ال ــع وزارة املالي ــة موق ــة مــن خــال مراجع ــل املوازن ــة تفاصي ــة معرف ــدى محاول ول
مرتبطــة باملوازنــة وكذلــك مواقــع الــوزارات األخــرى التــي لــم تنشــر موازناتهــا التفصيليــة، إضافــة إلــى عقــد عــدد مــن 
ــة دون  ــة التفصيلي ــى املوازن ــب االطــاع عل ــرة لطل ــن م ــر م ــات االختصــاص أكث ــة ومراســلة جه ــع وزراه املالي االجتماعــات م
نتيجــة، األمــر الــذي يثيــر الشــكوك حــول وجــود سياســة شــاملة تتعمــد إخفــاء املعلومــات، وعــدم تقدميهــا ونشــرها للمواطــن، 

ــة املواطــن مســبقاً. ــم تنشــر موازن ــة يف غــزة ل ــأن وزارة املالي علمــاً ب

بالرغــم مــن أّن املوازنــة العامــة صــدرت يف غــزة باعتبارهــا قانونــاً يصــادق عليــه اجمللــس التشــريعي »كتلــة التغييــر واإلصــاح« إّلا 
أّن ذلــك مت مــع عــدم االلتــزام بالقواعــد النظاميــة والدســتورية؛ حيــث لــم يتــم نشــر بيــان املوازنــة أو أي مــن وثائــق املوازنــة مبــا 
فيهــا املوازنــة التفصيليــة وبنودهــا املعتمــدة، ولــم تقــم الــوزارة بإصــدار تقريــر مالــي مفصــل عــن األشــهر الســتة األولــى مــن العــام.

وبتتّبع شفافية املوازنة العامة
مــن خــال مراجعــة موقــع وزارة املاليــة وتتّبــع مــدى االلتــزام باملعاييــر الدوليــة الازمــة لتحقيــق شــفافية املوازنــة العامــة التــي 

حددتهــا مبــادرة شــراكة املوازنــة الدوليــة، واملتمثلــة يف 8 وثائــق أساســية: 

يظهــر اجلــدول أعــاه أّن جميــع وثائــق املوازنــة لــم يتــم نشــرها، وذلــك مــا يشــير إلــى وجــود بعديــن البعــد األول وهــو سياســي 
يرتبــط باحتماليــة حــرص الســلطة احلاكمــة وحتديــدا وزارة املاليــة علــى مبــدأ وحــدة املوازنــة وتعمدهــا ذلــك كــي ال تظهــر 
بأنهــا تعــزز االنقســام وتســعى لفصــل احملافظــات اجلنوبيــة عــن الشــمالية بإعدادهــا وتنفيذهــا ملوازنــة منفصلــة، ولكــن ذلــك 
يف الواقــع يتعــارض مــع البعــد اآلخــر وهــو تعمــد سياســة االنغــاق علــى اجملتمــع واملواطــن وانتهــاج الســلطة احلاكمــة لسياســة 

الســرية والتفــرد يف التخطيــط واعــداد املوازنــة وإدارة املــال العــام. 

كمــا يشــار إلــى أن عــدم نشــر تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حــول أداء احلكومــة يضعنــا أمــام حتــدي آخــر لتقييــم أداء 
احلكومــة يف إدارة املــال العــام وتســاؤالت حــول مــدى شــفافية املوازنــة العامــة يف غــزة. 

يذكــر أنــه ويف عــام 2017 عقــب توفيــق اتفــاق الشــاطئ للمصاحلــة اعتمــدت وزارة املاليــة يف غــزة إعــداد خطــة ماليــة وليســت 
موازنــة، انســجاماً باعترافهــا بحكومــة الوفــاق حيــث قدمــت  القائمــة يف غــزة آنــذاك اســتقالتها ومت إيــاء األمــر إلــى حكومــة 
الوفــاق يف األعــوام 2017 - 2018 - 2019. ولكــن ملخــص املوازنــة العامــة لعــام 2021 يظهــر وجــود موازنــة عامــة وليســت 
خطــة ماليــة لألعــوام 2020 - 2021 والتــي مت اإلعــان عــن اعتمادهــا مــن قبــل اجمللــس التشــريعي دون االلتــزام بنشــر وثائــق 

املوازنــة املذكــورة أعــاه. 

النشرالوثيقة
لم يتم النشر بيان ما قبل املوازنة

لم يتم النشر ملخص مقترح املوازنة
لم يتم النشر املوازنة العامة املقّرة واملعتمدة

لم يتم النشر موازنة املواطن
لم يتم النشر التقارير الدورية )الشهرية والربعية(

لم يتم النشرالتقرير نصف السنوي
لم يتم النشر تقرير نهاية السنة »احلساب اخلتامي« للعام 2020

لم يتم النشرالتقرير املدقق للعام 2019
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كما يظهر يف البيان التالي:
جدول رقم )1( ملخص املوازنة )مليون شيكل(

أواًل : حتليل اإليرادات 

ــادة غيــر كبيــرة نســبتها حوالــي 10% عمــا  ــرادات لعــام 2021 بـــ ) 1.473( مليــون شــيكل بزي مت تقديــر إجمالــي صــايف اإلي
مت حتقيقــه خــال العــام 2019 مــا يعــادل )1.423( مليــون شــيكل وبحوالــي نفــس النســبة عــم املقــدر عــام 2020 مــا يعــادل 

ــون شــيكل.  )1.490( ملي

جدول رقم )2( مقارنة املوازنة العامة واحلسابات املتحققة ملبنى االيرادات )مليون شيكل(

النفقاتاإليرادات 

نفقات األنشطة إيرادات األنشطة اجلارية 
اجملموعمتأخرات السنة اجلارية

2.095.10-2.095,10رواتب وأجور 1.013768اإليرادات الضريبية 
اإليرادات غير 

394.7930.07424.86نفقات تشغيلية 458,87الضريبية 

668.33668.33نفقات حتويلية 0.531املنح والهبات 
51.183.1454.32نفقات رأسمالية 
20.6820.68نفقات تطويرية 

3230.0733.213.263.28إجمالي النفقات 1.473،05إجمالي اإليرادات 
-1.790.23قيمة العجز 

املقدر / موازنة عام 2021 املقدر/ موازنة عام 2020 املتحقق/ فعلي لعام 2019 
اإليرادات احملليةاإليرادات احملليةاإليرادات احمللية

1.13إيرادات ضريبية 984إيرادات ضريبية 797إيرادات ضريبية 
إيرادات غير 

إيرادات غير 505إيرادات غير ضريبية 363ضريبية 
458,87ضريبية 

مجموع اإليرادات 
مجموع اإليرادات 1.160احمللية 

مجموع اإليرادات 1.490احمللية 
1.472احمللية 

0.531منح وهبات 0.751منح وهبات 263منح وهبات
1.473إجمالي اإليرادات 1.490إجمالي اإليرادات 1.423إجمالي اإليرادات 
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شكل رقم )1( يوضح منحنى تطور اإليرادات املقدرة عام 2021 مقارنة باملتحقق عام 2019

تتشــكل اإليــرادات العامــة مــن اإليــرادات احملليــة التــي تشــمل اإليــرادات الضريبيــة وغيــر الضريبيــة متمثلــة يف الرســوم التــي 
جتبيهــا الســلطة احلاكمــة مقابــل اخلدمــات، واجلمــارك والرســوم التــي جتبيهــا احلكومــة عبــر بوابــة صــاح الديــن التجاريــة، 
إضافــة إلــى املنــح والهبــات، وجتــدر اإلشــارة إلــى أن اإليــرادات املقــدرة غيــر مرتفعــة عــن احملققــة حيــث أن انتشــار جائحــة 
ــة مــع  ــرادات بقيمــة متقارب ــر اإلي ــة أكبــر وبالتالــي مت تقدي ــوزارة مــن حيــث حتقيــق معــدالت جباي ــى قــدرة ال ــر عل ــا أث كورون

احملقــق. 
ــرادات  ــة مرتبــط باعتمــاد احلكومــة لسياســة اســتدامة اإلي ــر الضريبي ــة وغي ــرادات الضريبي ــى أن ارتفــاع اإلي كمــا يشــار إل

ــي:  ــى مــا يل وتعزيزهــا يف مواجهــة النفقــات العامــة مــن خــال تركــز التوجهــات العامــة للحكومــة عل
- حتسن آليات التحصيل وخاصة على املعابر 

- توسيع قاعدة املكلفن )الوعاء الضريبية( 
- احلد من التهرب الضريبي وتنفيذ حمات لرفع الوعي الضريبي 

- تعزيز ضريبة الدخل بالذات على الشركات الكبرى 
ــة الســتيراد الســلع واخلدمــات وحصــول  ــة جتاري ــن كبواب ــة صــاح الدي ــز التوجــه مــع مصــر مــن خــال اعتمــاد بواب  - تعزي

   احلكومة يف غزة على أغلب إيراداتها منها. 
- تعزيز الهبات واملساعدات 

 - تعزيــز اإليــرادات غيــر الضريبيــة مــن خــال حتســن كفــاءة حتصيلهــا عبــر التســهيات فعلــى ســبيل املثــال تخفيــض رســوم 
ــة برســوم  ــات االســتيراد لســلع بديل ــح أذون ــك الســماح ملن ــراد، وكذل ــادة اإلي ــى زي     التراخيــص اخلاصــة بالســيارات أدى إل

   إضافية. 

1.13 0.531

797

363 263

1.16
1.423

458.87

1.473
1.472

  الفعلي 2019  املقدر 2021
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اإليرادات املتحققة على أساس االلتزام حتى شهر أيلول 2021 

ــاه إلــى حتقيــق مــا نســبته 73% مــن إجمالــي اإليــرادات املقــدرة لعــام 2021 بلغــت )1.473( حتــى شــهر  يشــير اجلــدول أدن
ــزام.  ــى أســاس االلت ــون عل ــي بلغــت )1.069( مبعــدل شــهري )119( ملي ــول 2021 والت أيل

ولكــن مــا مت حتصيلــه فعليــا أي مــا مت حتقيقــه فعــا مــن إيــرادات علــى األســاس النقــدي احلقيقــي بلــغ حتــى أيلــول )870( 
مليــون شــيكل مبعــدل شــهري 96,6 مليــون شــيكل واردة فعليــا خلزينــة املاليــة. 

وباملقارنــة مــع اإليــراد املتحقــق لنفــس الفتــرة مــن عــام 2020 والــذي بلــغ )79.5( مليــون شــيكل مبعــدل زيــادة بنســبة 74% مــا 
يشــير إلــى زيــادة اإليــرادات يف نفــس الفتــرة مــن العــام احلالــي بنســبة كبيــرة ويســفر ذلــك اعتمــاد احلكومــة خلطــة التعايــش 
مــع كورونــا والتــي حركــت العجلــة االقتصاديــة بطفــرات متزايــدة يف أيــام محــددة أدت إلــى رفــع نســبة التحصيــل وااليــرادات 

بشــكل عــام 

ثانيًا: حتليل النفقات 

ــرادات والنفقــات، وتشــمل النفقــات  ــة باإلي ــة املبوب ــى النفقــات يف املوازن ــة مبن ــون املوازن ــل النفقــات العامــة مبوجــب قان متث
اجلاريــة والنفقــات الرأســمالية والتطوريــة وتشــمل النفقــات اجلاريــة: الرواتــب واألجــور والعــاوات والنفقــات التشــغيلية 
والتحويليــة للــوزارات واملؤسســات العامــة واألجهــزة التنفيذيــة األخــرى، أمــا النفقــات الرأســمالية: تشــمل امتــاك األصــول 

ــات التطويريــة األخــرى.  الرأســمالية والتحويــات الرأســمالية للمشــاريع والنفق

جدول رقم )3( مقارنة املوازنة العامة واحلسابات املتحققة لبند النفقات

املتحقق حتى 
سبتمبر 2020

املتحقق حتى 
نسبة املتحقق املقدر لعام 2021 سبتمبر 2021

من املقدر 

%79.51.0691.47373اإليرادات العامة 

املتحقق/ فعلي 
لعام 2019

املقدر/ موازنة 
عام 2020 

املقدر / موازنة 
عام 2021 

        النفقات اجلارية  
1.6721.9002.095,10رواتب وأجور  

103393.9424.86نفقات تشغيلية  
295599668.33نفقات حتويلية 

2.0702.8933.242.60مجموع النفقات اجلارية  
3.55154.32نفقات رأسمالية   

1.320720.68نفقات تطويرية 
0.86متأخرات رأسمالية 

-34-متأخرات
2,074.8863.1853,263.28إجمالي النفقات  
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شكل رقم )2( : النفقات املقدرة للعام 2021 مقارنة باملتحققة عام 2019

ــاع  ــزام بنســبة ارتف ــى أســاس االلت ــك عل ــون شــيكل وذل ــام 2021 بـــ )3.263,23( ملي ــات العامــة لع ــي النفق ــر إجمال مت تقدي
ــى مبالغــة يف  ــى حــد مــا إل ــون شــيكل مــا يشــير إل ــي بلغــت )2.074,886( ملي ــام 2019 والت ــي  62% عــن احملقــق لبع حوال

ــر النفقــات العامــة تقدي

ــي قــدرت  ــورة الرواتــب واألجــور والت ــر مــن النفقــات املقــدرة يذهــب حلصــة فات ــغ األكب ــور: خاصــة وأن املبل ــب واألج  - الروات
  بقيمة )2.095,10( مليون شيكل ما نسبته 65% من إجمالي النفقات املقدرة لنفس العام

ــون شــيكل فيمــا قــدرت عــام 2020 بقيمــة  ــغيلية: بلغــت النفقــات التشــغيلية املتحققــة عــام 2019 103 ملي ــات التش  - النفق
   393.9 مليــون شــيكل وبقيمــة أكبــر عــام 2021 بلغــت 424.86 مليــون شــيكل، وذلــك يشــير إلــى أن مــا يتــم دفعــه لتشــغيل 
   املؤسســات العامــة أقــل بكثيــر مــن املقــدر وذلــك مــا ينعكــس ســلبا علــى أداء الــوزارات يف تقــدمي خدماتهــا للمواطنــن والقيــام 

  بواجبها العام خاصة مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية. 

 - النفقــات التحويليــة: وهــي النفقــات املتمثلــة يف بنــد التأمــن واملعاشــات والنفقــات علــى قطــاع الصحــة والتعليــم إزاء شــراء 
   خدمــات الصحــة والتعليــم، بلغــت النفقــات التحويليــة املتحققــة عــام 2019 295 مليــون شــيكل فيمــا قــدرت عــام 2020 بقيمــة 
   )599( مليــون شــيكل وارتفعــت أيضــا املقــدرة عــام 2021 وبلغــت )668.33( مليــون شــيكل، يعــزى ذلــك لعــدم وجــود صنــدوق 
   مســتقل للتقاعــد يتــم حتويــل مســتحقات املتقاعديــن اليــه، ومتكــن اإلشــكالية يف تقديــر مســتحقات ورواتــب املتقاعديــن ضمن 
   النفقــات التحويليــة ولــك يتــم دفعهــا مــع أشــباه الرواتــب مــن ضمــن فاتــورة الرواتــب واألجــور عبــر وزارة املاليــة وذلــك مــا مــن 
   شــأنه أن يزيــد نســبة االنحــراف يف تقديــر النفقــات التحيويلــة وكذلــك فاتــورة الرواتــب واألجــور. )يقصــد بأشــباه الرواتــب 
   مســتحقات متضــرري مســيرات العــودة ومســتحقات ورواتــب املتقاعديــن ورواتــب أســر الشــهداء واجلرحــى املقطوعــة 

  رواتبهم من السلطة الفلسطينية(.

20212019
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 - النفقــات التطويريــة: فيمــا بلغــت نســبة النفقــات التطويريــة إلــى اجمالــي النفقــات )0.006%( وهــذا مــا يعيــب املوازنــة 
   ويؤخــذ علــى احلكومــة حيــث يعكــس مبنــى النفقــات عــدم قدرتهــا وعــدم توجههــا لتنفيــذ مشــاريع تطويريــة تلبــي احتياجــات 

  املواطن، بل تغطي اإليرادات النفقات اجلارية. 

 - النفقــات الرأســمالية: قيمــة املتحقــق منهــا أقــل بكثيــر مــن املقــدر وذلــك نتيجــة عــدم وجــود توجــه لــدى احلكومــة لتنفيــذ 
   مشــاريع اســتثمارية ورأســمالية كونهــا تعتمــد يف خطتهــا علــى تغطيــة النفقــات اجلاريــة فقــط وتنفيــذ املشــاريع مــن قبــل 
   الصناديــق العربيــة والدوليــة الداعمــة واملؤسســات الدوليــة والتــي تنفــذ مشــاريعها بقنــوات منفصلــة عــن اخلزينــة العامــة، 
   مــع ماحظــة وجــود متأخــرات للنفقــات الرأســمالية بقيمــة حــوال 3 مليــون شــيكل مــا يعكــس عــدم التــزام احلكومــة بتســديد 

  مستحقات القطاع اخلاص كاملة عن شراء خدمات معينة. 

النفقات املتحققة على أساس االلتزام حتى شهر أيلول 2021

باإلشــارة إلــى اجلــدول أدنــاه بلــغ إجمالــي النفقــات املتحققــة حتــى نهايــة شــهر أيلــول 2021 )1.046( مليــون شــيكل مبــا نســبته 
45% مــن قيمــة إجمالــي النفقــات املقــدرة ومبعــدل شــهري 136 مليــون شــيكل.

ومبقارنــة نســبة اإليــرادات املتحققــة مــع النفقــات املتحققــة مــن موازنــة 2021 حتــى شــهر أيلــول، نســتنتج أنــه ال يوجــد عجــز 
حقيقــي يف املوازنــة العامــة كمــا هــو موضــح أدنــاه والــذي يعكــس تغطيــة اإليــرادات للنفقــات يف الفتــرة احملــددة مــع حتقيــق 
فائــض بســيط وذلــك علــى أســاس االلتــزام، وامنــا يظهــر العجــز علــى أســاس نقــدي يف اخلزينــة العامــة بســبب نقــس الســيولة.

املتحقق حتى 
نسبة املتحقق من املقدر لعام 2021 سبتمبر 2021

املقدر خال الفترة  
50%1,04673,263.28النفقات العامة 

قيمة العجز النفقات اإليرادات املتحقق حتى سبتمبر 2021
       ↑1,0691,0467متحقق على أساس االلتزام 
9,597	 8701,0467متحقق على أساس نقدي 
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توزيع النفقات حسب مراكز املسؤولية ملوازنة 2021 

جدول رقم: )4(

ــن  ــه م ــت حصت ــث بلغ ــادة مســاهمة القطــاع االجتماعــي حي ــة نحــو زي ــر توجــه احلكوم ــى اجلــدول أعــاه، يظه باإلشــارة إل
املوازنــة مــا قيمــة )1,372( مليــون شــيكل بنســبة 42% إلجمالــي النفقــات ويتقاطــع ذلــك مــع أهميــة اإلدراك لتعزيــز االنفــاق 
علــى قطاعــات الصحــة والتعليــم  والعمــل خاصــة يف ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا- إال أنــه يعــزى أيضــا ارتفــاع نســبة االنفــاق 

علــى هــذا القطــاع بســبب ارتفــاع فاتــورة الرواتــب اخلاصــة بــه كونــه يضــم معظــم موظفــي اخلدمــة املدنيــة.

تنميــة االنفــاق علــى قطــاع التنميــة االقتصاديــة لــم يتعــد مــا نســبته 2.24% ومطلــوب أن يتــم تعزيــز التوجــه نحــوه خاصــة يف 
دعــم املشــاريع التنميــة والتطويريــة وأال ينحصــر علــى تغطيــة النفقــات اجلاريــة ملؤسســات القطــاع. 

قطــاع األمــن واحلكــم الرشــيد بلغــت نســبته إلجمالــي النفقــات العامــة مــا يعــادل 38.7%، وتعتبــر قيمــة االنفــاق علــى هــذا 
القطــاع مرتفعــة جــدا مقارنــة بالقطاعــات األخــرى كونــه يشــمل حجــم املوظفــن العســكرين حوالــي 22000 موظــف مــا يعــادل 

50% مــن موظفــي القطــاع العــام هــم فقــط موظفــن أجهــزة عســكرية وشــرطية. 
جتــدر اإلشــارة أن ارتفــاع االنفــاق علــى هــذا القطــاع لــم يكــن مرتبــط بتطويــر املؤسســات وحتســن بنتيهــا التحتيــة لتعزيــز 

منظومــة احلكــم الرشــيد وامنــا يعــزى االرتفــاع بســبب ارتفــاع فاتــورة الرواتــب يف هــذا القطــاع. 

وفيمــا يتعلــق بقطــاع البنيــة التحتيــة تشــير األرقــام الــي انخفــاض االنفــاق علــى املشــاريع التطويريــة والرأســمالية والتــي تغطــي 
الســلطة الفلســطينية جــزء منهــا، ومتــول األخــرى مــن خــال هبــات ومنــح خــارج املوازنــة العامــة. 

التوزيع النسبي موازنة 2021 مراكز املسؤولية / ومخصصاتها من اجمالي النفقات العامة 
قطاع التنمية االقتصادية ويشمل 

)رواتــب وأجــور العاملــن يف الــوزارات االقتصاديــة واملشــاريع منفذة 
فيهــا – وزارات- االقتصــاد، الزراعــة، املالية والســياحة(

73 %2.24

قطاع األمن وحكم الرشيد وبشمل 
)وزارة الداخليــة، ديــوان املوظفــن العــام، ديــوان الرقابــة، اجمللــس 
وأمانــة  العــدل  وزارة  والقضائيــة،  النيابــة  األجســام  التشــريعي، 

مجلــس الــوزراء( 
1,262%38.7

قطاع التنمية االجتماعية ويشمل 
التنميــة االجتماعيــة، شــؤون  والتعليــم،  التربيــة  الصحــة،  )وزارة 

العمــل( الثقــايف ووزارة  املــرأة، الشــباب والرياضــة، 
1,372%42

قطاع البنية التحتية ويشمل 
)وزارة األشــغال العامــة واإلســكان، احلكــم احمللــي، ســلطة البيئــة، 

النقــل واملواصــات، ســلطة األراضــي ووزارة االتصــاالت( 
54.3%1.66
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التوصيات:

 - اتبــاع النهــج التشــاركي يف اعــداد وزارة املاليــة للخطــط املاليــة وضــرورة اعــداد موازنــة املواطــن يؤكــد الفريــق األهلــي علــى 
    ضــرورة التــزام وزارة »املاليــة  مببــادئ الشــفافية يف إعــداد املوازنــة العامــة وحتديــد أوجــه االنفــاق العــام وباألحــكام القانونيــة 
ــة  ــر الدولي ــى املعايي ــة العامــة رقــم )7( للعــام 1998، اضافــة إل ــون املوازن ــون االساســي الفلســطيني، وقان ــواردة يف القان     ال
    لشــفافية املوازنــات العامــة، والتــي تتضمــن نشــر وثائــق املوازنــة العامــة يف مواعيدهــا، ومــن ضمنهــا اصــدار ونشــر موازنــة 
    املواطــن باللغــة العربيــة، اللغــة الرســمية يف القانــون األساســي الفلســطيني، ونشــر التقاريــر الدوريــة والربعيــة واحلســاب 

   اخلتامي.

 - اتبــاع النهــج التشــاركي يف اعــداد وزارة املاليــة للخطــط املاليــة مــا يتيــح اجملــال للمشــاركة مــن قبــل مؤسســات اجملتمــع املدنــي 
  يف إعداد موازنة املواطن ونشرها.

- اإلفصاح عن مبنى اإليرادات وأهم أوجه ال سيما اإليرادات احمللية والسياسة املالية املتبعة يف تغذية وزيادة اإليرادات.
- اإلفصاح عن حجم الهبات واملنح وآلية توزيعها على مراكز املسؤولية وأوجه انفاقها. 

- اإلفصاح عن السياسات املالية املتبعة يف حتديد أوجه االنفاق.

- تفعيل الرقابة الرسمية )جلنة املوازنة يف اجمللس التشريعي( على تنفيذ املوازنة العامة.

 - علــى جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي اتاحــة اجملــال لتفعيــل املســاءلة اجملتمعيــة علــى إدارة املــال العــام مــن خــال اشــراك 
    اجملتمــع املدنــي مبــا فيــه الفريــق األهلــي لشــفافية املوازنــة يف االطــاع علــى اخلطــط املاليــة والسياســات العامــة املرتبطــة 

   باملوازنة. 

 - التوجــه نحــو اعتمــاد موازنــة البرامــج والتــي مــن شــأنها أن تدعــن حتقيــق برامــج التنميــة مــع التــزام جلنــة العمــل احلكومــي 
   ووزارة املالية بنشر املوازنة العامة أو ما يسمى باخلطة املالية. 
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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

المؤسســة الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة منذ العام 2006، تأســس 
فــي العــام 2000 مــن مجموعــة مــن المؤسســات األهليــة الفاعلــة في مجــال الديمقراطية والحكم 

الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيًا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خاٍل من الفســاد«.

يســعى االئتــالف حالّيــًا إلــى خلــق وقيــادة حراك مجتمعي عبر قطاعي مناهض للفســاد، واإلســهام 
واإلقليمــي  الوطنــي  الصعيــد  علــى  ومكافحتــه  بالفســاد  المعرفــة  وتوطيــن  ونقــل  إنتــاج  فــي 
والدولــي. يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي 
للنزاهــة بالتركيــز علــى المشــاركة المجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، ووســائل 
اإلعــالم فــي الرقابــة والمســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة فــي الكشــف عــن جرائــم الفســاد 

والحــد مــن انتشــاره.

رام الله: عمارة الريماوي - الطابق األول - شارع اإلرسال ص.ب: رام الله 339 القدس 69647
هاتف: 022989506 - 022974949  فاكس: 022974948

غزة: شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء - عمارة دريم / الطابق الثالث
هاتف: 082884767 تلفاكس: 082884766

www.aman-palestine.org :الموقع اإللكتروني

    /AmanCoalition                                           
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