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مقدمة
ــي سياســات بهــدف حتقيــق رزمــة مــن اإلصالحــات املاليــة التــي  تعهــدت احلكومــة الفلســطينية خــالل هــذا العــام بتبّن
أعلــن عنهــا وزيــر املاليــة؛ متثلــت يف ثالثــة مجــاالت أساســية لتحقيــق خفــض يف كلٍّ مــن: فاتــورة الرواتــب والنظــام 
الصحــي )فاتــورة العــالج يف اخلــارج( وصــايف اإلقــراض، كمــا ورد يف تصريحــات رســمية لوزيــر املاليــة يف شــهر نيســان 
املاضــي. فيمــا تعهــدت احلكومــة بالعمــل علــى أجنــدة لإلصــالح مّت تســليمها للــدول املانحــة خــالل مؤمتــر املانحــني 
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف بروكســل، يف شــهر أيــار املاضــي، تضمنــت العمــل علــى إصالحــات ماليــة إضافــة إلــى 
اإلصالحــات اإلداريــة، واإلصالحــات املاليــة، واإلصالحــات االقتصاديــة، واإلصالحــات االجتماعيــة، وإصالحــات األمــن 
ــى مواقــع  ــم تُنشــر بعــد عل ــدة املذكــورة ل ــأّن األجن ــة، علمــا ب ــاك عــدة مجــاالت فرعي والنظــام العــام، ويف كّل مجــال هن

الســلطة الرســمية وال توجــد نســخة بالعربيــة منهــا حتــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر. 

صــادق الرئيــس محمــود عبــاس علــى قــرار بقانــون بشــأن املوازنــة العامــة للســنة املاليــة 2022 يف آخــر يــوم منحــه القانــون 
كحالــة اســتثنائية إلقــرار املوازنــة العامــة، وبعــد مضــي 3 أشــهر مــن العــام اجلديــد، حيــث مّت نشــرها بشــكل مختصــر 
ودون أّيــة توضيحــات لإلنفــاق علــى مراكــز املســؤولية، وبتجاهــل مطلــق ملنظمــات املجتمــع املدنــي ومطالباتــه املســتمرة 
بإشــراكه يف نقــاش وحتديــد أولويــات إنفــاق املوازنــة، وباســتمرار جتاهــل دور املجلــس التشــريعي املنتخــب كممثــل لدافعــي 
ــة  ــة العامــة والرقاب ــرار املوازن ــه إق ــون األساســي ب ــاط القان ــذي أن ــة، وال ــر مــن 85 % مــن املوازن ــي أكث ــب ممول الضرائ
عليهــا، ناهيــك عــن عــدم نشــر املوازنــة التفصيليــة، كمــا لــم يتــّم أيضــاً نشــر موازنــة املواطــن للعــام 2022، مــا شــّكل خرقــاً 
للقواعــد النظاميــة والدســتورية؛ ولــم تقــم الــوزارة بإصــدار تقريــر مالــي مفّصــل عــن الشــهور الســتة األولــى مــن العــام 

حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر. 

مّت تخصيــص مــا نســبته 20 % مــن إجمالــي املوازنــة لقطــاع احلمايــة االجتماعيــة، و 20% لقطــاع التعليــم، و14 % 
للقطــاع الصحــي لتشــكل نســبة اإلنفــاق االجتماعــي 54 % مــن إجمالــي اإلنفــاق العــام. شــمل قطــاع احلمايــة االجتماعيــة 
مجمــوع تدخــالت احلمايــة االجتماعيــة التــي تشــمل وزارة التنميــة االجتماعيــة، ومخصصــات األســرى، ومؤسســة رعايــة 
أَُســر الشــهداء واجلرحــى باإلضافــة إلــى مخصصــات وزارة املــرأة واللجنــة الوطنيــة للمخيمــات الصيفيــة، فيمــا اقتصــر 
ــة  ــي املوازن ــاق. كمــا مّت تخصيــص 21 مــن إجمال ــى 5 % فقــط مــن مجمــوع اإلنف ــة عل ــة االجتماعي ــب وزارة التنمي نصي

لقطــاع األمــن.

لــم يتضمــن مشــروع املوازنــة الــذي مّت االّطــالع عليــه مــا يتعلــق باحلســاب اخلتامــي للفتــرة الســابقة واكتفــت وزارة املاليــة 
بنشــر احلســاب اخلتامــي املدقــق عــن األعــوام 2018-2019 علــى موقعهــا باللغــة اإلجنليزيــة فقــط، ولكــن مّت االّطــالع 
عليــه بعــد نشــره مــن قبــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، الــذي أظهــر العديــد مــن التحفظــات علــى البيانــات املاليــة 
الــواردة مــن وزارة املاليــة، والتــي شــملت مخالفــات قانونيــة، ومخالفــات يف املعاييــر احملاســبية، وحتفظــات علــى العديــد 

مــن املبالــغ، وغيابــاً للعديــد مــن اإليضاحــات الضروريــة، وغيرهــا مــن التحفظــات. 

يهــدف هــذا التقريــر إلــى عــرض واقــع اإليــرادات واإلنفــاق العــام خــالل النصف األول مــن العام، باملقارنــة مع املخصصات 
املرصــودة، ســيما للقطــاع االجتماعــي والقطــاع الزراعــي، ورصــد االنحرافــات املاليــة واإلداريــة مــن جهــة ومــدى حتقيــق 

أجنــدة اإلصالحــات املاليــة مــن جهــة أخــرى، باالســتناد إلــى التقاريــر املاليــة الشــهرية وقانــون املوازنــة للعــام 2022. 
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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، تبــني أّن الــوزارة التزمــت بنشــر 3 وثائــق 

فقــط فيمــا لــم تنشــر 5 وثائــق أخــرى كمــا يظهــر اجلــدول أدنــاه: 

لم تنشرمّت النشر الوثيقة
مّت النشربيان ما قبل املوازنة

لم يتم النشر ملخص مقترح املوازنة
مّت النشر )مختصرة(املوازنة العامة املقّرة واملعتمدة

لم يتم النشرموازنة املواطن
مّت النشرالتقارير الدورية )الشهرية والربعية(

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

لم يتم النشرالتقرير املدقق للعام 2020

مّت نشــر 3 وثائــق مــن أصــل 8، علمــا أّن النشــر يتطلــب وجــود معاييــر محــددة للبيانــات املنشــورة منهــا: شــمولية البيانــات 
املنشــورة وجودتهــا، وااللتــزام مبواعيــد النشــر، وســهولة الوصــول إلــى البيانــات. وبنــاًء علــى ذلــك ميكــن إدراج املالحظــات 

التالية: 

· مّت نشر بيان ما قبل املوازنة على موقع وزارة املالية.	

· لم يتم نشر ملخص مقترح املوازنة، ولم يتم عرضه ونقاشه مع ممثلي املجتمع املدني.	

· مّت نشــر قانــون املوازنــة املقــّرة واملعتمــدة علــى موقــع وزارة املاليــة بشــكل مختصــر جــداً؛ دون توضيــح املوازنــات 	
التفصيليــة ملراكــز املســؤولية. 

· لم يتم نشر موازنة املواطن على موقع وزارة املالية. 	

· مّت نشر التقارير الشهرية على موقع وزارة املالية، إاّل أّنه لم يتّم االلتزام باملواعيد احملددة لنشرها.	

· لــم يتــم نشــر التقريــر نصــف الســنوي للعــام اجلــاري »حيــث إّن 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«.

· لــم يتــم نشــر احلســاب اخلتامــي للعــام 2020، ومــا مّت نشــره هــو تقريــر نهايــة الســنة للعــام 2020، وهــو تقريــر 	
مختصــر، يحتــوي علــى أرقــام صّمــاء ال تعكــس األداء خــالل العــام املاضــي ومــا مّت حتقيقــه مــن أهــداف ومــا مّت 

تنفيــذه مــن برامــج. 

· لــم ينشــر التقريــر املدقــق للعــام 2020، 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. 
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اإليرادات العامة للنصف األول للعام 2022

مّت تقديــر إجمالــي صــايف اإليــرادات يف قانــون املوازنــة للعــام 2022 بـــ )15.4( مليــار شــيقل بارتفــاع نســبته 13 % عّمــا 
مّت تقديــره يف موازنــة العــام 2021، كمــا أّنــه أعلــى مــن املتحقــق علــى مــدار األعــوام )2021-2016(.

تتشــكل اإليــرادات العامــة مــن: )1( اإليــرادات احملليــة التــي تشــمل اإليــرادات الضريبيــة والرســوم التــي جتبيهــا الســلطة 
الفلســطينية، حيــث مّت تقديرهــا يف قانــون املوازنــة للعــام 2022 بـــ )5.6( مليــار شــيقل، و)2( إيــرادات املقاصــة وهــي 
الضرائــب واجلمــارك والرســوم التــي يقــوم اجلانــب اإلســرائيلي بجبايتهــا علــى املعابــر الدوليــة نيابــة عــن الســلطة 
الفلســطينية مخصــوم منهــا 3 % بــدل إدارة وفقــاً لبروتوكــول باريــس االقتصــادي والتــي قــدرت بـــ )10.4( مليــار شــيقل، 

َرت اإلرجاعــات الضريبيــة بــــ )594( مليــون شــيقل. كمــا ُقــدِّ

بلــغ إجمالــي اإليــرادات العامــة املتحققــة للنصــف األول مــن العــام )7.9( مليــار شــيقل علــى أســاس االلتــزام، أي مــا نســبته 
52 % مــن اإليــرادات املتوقعــة للعــام 2022. حيــث بلغــت اإليــرادات احملليــة )3.09( مليــار شــيقل، واإليــرادات املتأتيــة 
عــن طريــق املقاصــة )5.3( مليــار شــيقل، يف حــني بلغــت قيمــة اإلرجاعــات الضريبيــة )454( مليــون شــيقل. وبالنظــر إلــى 
أنّ معظــم اإليــرادات تأتــي عــن طريــق الضرائــب غيــر املباشــرة، فــإنّ ارتفــاع اإليــرادات يعــزى إلــى التحّســن اجلزئــي يف 
توســيع القاعــدة الضريبيــة، إضافــة إلــى ارتفــاع الضرائــب الناجتــة عــن ارتفــاع األســعار، حيــث شــهدت الشــهور الســتة 

األولــى مــن العــام ارتفاعــاً يف أســعار الطاقــة واملــواد اخلــام واألســمدة واألعــالف واملنتجــات األساســية. 

· اإليرادات احمللية )التي يتّم حتصيلها بواسطة السلطة الوطنية الفلسطينية مباشرة(	

يشــير اجلــدول أدنــاه إلــى حتقيــق 55 % مــن إيــرادات الضرائــب احملليــة املقــّدرة لهــذا العــام، وشــّكلت ضريبــة القيمــة 
املضافــة أعلــى إيــرادات متحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام حيــث بلغــت قيمتهــا )734( مليــون شــيقل بارتفــاع بنســبة 
26 % باملقارنــة مــع املتحقــق لــذات الفتــرة للعــام املاضــي1، بينمــا بلغــت إيــرادات ضريبــة الدخــل )592( مليــون شــيقل، يف 
حــني بلغــت قيمــة اجلمــارك )529( مليــون شــيقل، وتشــير البيانــات الــواردة إلــى التحّســن يف اجلبايــة الضريبيــة احملليــة 
باملقارنــة مــع املتحقــق لــذات الفتــرة للعــام املاضــي والبالغــة )1.6( مليــار شــيقل، وحتقيــق أكثــر مــن املقــدر للنصــف األول 

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

نسبة املتحّقق من املقّدر خالل العام 2022املتحّقق خالل نصف العام 2022 
املقّدر

54%2,025.403,750.10إيرادات الضرائب احمللية

73%592.3810.8ضريبة الدخل 

53%734.31,374.70ضريبة القيمة املضافة

46%529.21,162.70اجلمارك

2.4مكوس املشروبات
383.7%40

154.1مكوس السجائر

73%13.218.2ضريبة األمالك

ــة وترشــيد  ــرادات احلكومي ــى إصــالح نظــام اإلي ــر املنشــورة( ســيتم العمــل عل ــدة اإلصــالح )غي ــا جــاء يف أجن ــاً مل ووفق
النفقــات، مــن خــالل العمــل علــى إصــالح النظــام الضريبــي، وضريبــة القيمــة املضافــة وضريبــة الدخــل والرســوم 

اجلمركيــة وضريبــة األمــالك، إاّل أّن اإلصالحــات يف النظــام الضريبــي والقوانــن الضريبيــة لــم يتــم إقرارهــا بعــد.

ــرادات لأعــوام )2024-2022(،  ــة اإلي ــاك اســتراتيجية لتنمي ــر املنشــور، أّن هن ــة العامــة غي ــون املوازن كمــا ورد يف قان
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ــي  ــر النظــام الضريب ــة، وتطوي ــني الضريبي ــل القوان ــي، وتعدي ــرب الضريب ــا مكافحــة الته ــن بينه شــملت عــدة محــاور م
)التحــول القطاعــي( مــن خــالل مراجعــة النســب الضريبيــة املفروضــة علــى القطــاع، ووضــع التشــريعات واألنظمــة 
اخلاصــة بقطــاع التجــارة اإللكترونيــة وغيرهــا، إاّل املؤشــرات خــالل النصــف األول مــن العــام، ال تشــير إلــى تنفيــذ 
اجلوانــب املذكــورة، األمــر الــذي يشــير إلــى أّن زيــادة اإليــرادات الضريبيــة تعــزى جزئيــاً إلــى االرتفــاع يف األســعار ســيما 
ــام، لالســتفادة مــن  ــة الع ــب بداي ــع بعــض الضرائ ــّم دف ــا يت ــه عــادة م ــى أّن ــة إل ــاج، إضاف ــواد األساســية لإلنت أســعار امل
اخلصــم عنــد الدفــع يف األشــهر الثالثــة األولــى مــن العــام، ناهيــك عــن التحســن جزئيــاً يف توســيع القاعــدة الضريبيــة 

ــة. ــر الضريبي ــني الدوائ ــي ب ــط اإللكترون والرب
· إيرادات املقاصة	

ــى أســاس  ــام عل ــذا الع ــّدر له ــن املق ــار شــيقل بنســبة 51 % م ــق املقاصــة )5.3( ملي ــة عــن طري ــرادات املتأتي ــت اإلي بلغ
االلتــزام، وتشــّكل اإليــرادات املتأتيــة مــن اجلمــارك النصيــب األكبــر منهــا، تليهــا ضريبــة البتــرول ومــن ثــّم ضريبــة القيمــة 
املضافــة. كمــا يظهــر ارتفــاع قيمــة اإليــرادات املتحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام باملقارنــة مــع ذات الفتــرة للعــام 
املاضــي، ســيما ضريبــة البتــرول وضريبــة القيمــة املضافــة، والتــي يُعــزى ارتفاعهــا إلــى ارتفــاع أســعار احملروقــات وارتفــاع 
أســعار املنتجــات. ويشــير اجلــدول التالــي إلــى ارتفــاع إيــرادات ضريبــة الدخــل الناجــم عــن زيــادة عــدد العاملــني وتنظيــم 

العالقــة املاليــة اخلاصــة بالعمــال بــني اجلانبــني الفلســطيني واإلســرائيلي2. 

جدول رقم )2(: إيرادات املقاصة املتحققة على أساس االلتزام خالل النصف األول من العام باملقارنة مع املقّدر 
                       )املبلغ باملليون شيقل(

 النسبةاملقّدر للعام 2022املتحّقق خالل نصف العام 2022 
53%5,498.8010,423.60إجمالي إيرادات املقاصة 

54%2,597.504,777.30اجلمارك

50%1,272.902,563.90ضريبة القيمة املضافة

5.60-ضريبة الشراء

53%1,562.802,968.60ضريبة البترول

63%71.2113.8ضريبة الدخل 

أخرى 
51%165.5322.4خصم 3 %

5,333.30إجمالي إيرادات املقاصة بعد خصم 3 %

ــى  ــة الفلســطينية واإلســرائيلية عل ــْي املالي ــه كان قــد جــرى خــالل عــام 2019 اتفــاق مبــدأي بــني وزارت وبالرغــم مــن أّن
مبــدأ أن تقــوم »الســلطة الوطنيــة« بشــراء الوقــود بســعره األصلــي دون تســديد ضريبــة البلــو، إاّل أّن هــذا االتفــاق لــم يتــم 
تنفيــذه، ومــا زال حتصيــل ضريبــة البلــو يتــّم مــن خــالل املقاّصــة مخصــوم منهــا 3 %، علمــاً بأّنــه لــو مّت شــراء الوقــود مــن 
الشــركات اإلســرائيلية دون ضريبــة، ومّت فــرض الضريبــة وحتصيلهــا محليــاً، ســيتّم توفيــر مــا ســيتم خصمــه كنســبة الـــ 
3،% وسيســاهم يف زيــادة اإليــرادات الضريبيــة، األمــر الــذي كان قــد أشــار لــه التقريــر الصــادر عــن ديــوان الرقابــة املاليــة 
واإلداريــة حــول احلســاب اخلتامــي لأعــوام 2018-2019، إذ كانــت إحــدى التحفظــات علــى أّنــه »يتــّم االعتــراف باملبالــغ 
املقبوضــة مــن مكــوس احملروقــات وضريبــة القيمــة املضافــة علــى مشــتريات احملروقــات والغــاز كإيــرادات مقاصــة، علمــاً 
بــأّن هــذه املبالــغ هــي مبالــغ مدفوعــة للشــركات املــوّردة مــن قبــل هيئــة البتــرول، ويتــّم اســترجاع مــا نســبته 97 % منهــا، 
ضمــن إيــرادات املقاصــة، وال ينطبــق عليهــا تعريــف اإليــرادات التــي جُتبــى عبــر املقاصــة، حيــث إّن شــراء هيئــة البتــرول 
للمحروقــات والغــاز شــاماًل للمكــوس وضريبــة القيمــة املضافــة يكّبــد اخلزينــة فوائــد مببالــغ كبيــرة، نتيجــة االقتــراض 
مــن البنــوك، لتســديد الشــركات املــوّردة ويضعــف الســيولة لــدى اخلزينــة. كمــا يتــّم اقتطــاع 3 % مــن املكــوس وضريبــة 

القيمــة املضافــة مــن قبــل اجلانــب اإلســرائيلي بــدل حتصيــل«.

 pdf.LFSQ022022A_Ar_Press( 2022 2  ارتفع عدد العاملني يف »إسرائيل« بـ 9 آالف عامل، حيث بلغ عددهم 182 ألفاً يف الربع الثاني من العام 2022، باملقارنة مع 173 ألفاً للربع األول عام
.)ps.gov.pcbs( pdf.ar-LF-15-2-2022_Ar_Press .وباملقارنة مع 153 ألف عامل يف العام املاضي ))ps.gov.pcbs(
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وبالرغــم مــن اخلســائر الناجمــة عــن التســرب املالــي التــي تتكبدهــا دولــة فلســطني، والتــي ســبق وأن نُشــر تقريــر تفصيلــي 
مــن قبــل الفريــق األهلــي حــدد أشــكال ومجــاالت التســّرب املالــي املتعــددة مبــا فيهــا االســتيراد مــن خــالل إســرائيل، إاّل 
أّنــه ال توجــد سياســة جديــة وفعالــة لوقــف هــذه األشــكال مبــا فيهــا اســتمرار االســتيراد مــن خــالل اجلانــب اإلســرائيلي، 

إذ مــا زالــت اجلمــارك املتحققــة عــن طريــق املقاصــة تشــكل حوالــي 5 أضعــاف اجلمــارك املتحققــة محليــاً. 

تحليل النفقات

ــات  ــي النفق ــغ إجمال ــار شــيقل، يف حــني بل ــام 2022 بـــ )16.5( ملي ــراض للع ــات وصــايف اإلق ــي النفق ــر إجمال مّت تقدي
وصــايف اإلقــراض املتحققــنْي خــالل النصــف األول مــن العــام )8.1( مليــار شــيقل علــى أســاس االلتــزام، أي مــا نســبته 

ــة. 49 % مــن املوازن
جدول رقم )3(: إجمالي النفقات املتحققة على أساس االلتزام خالل النصف األول من العام 

باملقارنة مع املتحّقق على األساس النقدي، واملقّدر للعام 2022 
)املبلغ باملليون شيقل(            

 
املتحّقق للنصف األول 
من العام 2022 على 

أساس االلتزام

املتحّقق للنصف 
األول من العام 

2022 على األساس 
النقدي

املقّدر للعام 
2022

نسبة املتحّقق على 
أساس االلتزام من 

املقّدر لهذا العام

49%8,124.806,129.4016,596.50إجمالي النفقات

53%4,004.403,266.807,556.00الرواتب واألجور

54%387.3343.5716املساهمات االجتماعية 

استخدام السلع 
46%1,099.80459.82,394.00واخلدمات

38%1,453.401,240.403,778.80النفقات التحويلية

6%12.94.8216.9النفقات الرأسمالية

37%179.6100.1486.8الفائدة

66%633.1633.1957صايف اإلقراض

72%354.680.9490.9مدفوعات مخصصة

بلــغ إجمالــي النفقــات املتحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام علــى األســاس النقــدي، قيمــة أقــّل مــن املتحّقــق علــى 
أســاس االلتــزام، بفــارق )1.9( مليــار شــيقل، وهــذا يؤشــر إلــى اســتمرار سياســة مماطلــة وزارة املاليــة يف تســديد قيمــة 
النفقــات التــي تــؤدي إلــى تراكــم الديــون واملتأخــرات. كمــا يتضــح أّنــه لــم يتــم تخفيــض النفقــات خــالل النصــف األول مــن 

العــام، إذ إّن مــا حتّقــق مقــارٌب ملــا مّت حتقيقــه خــالل ذات الفتــرة مــن العــام املاضــي.  

الرواتــب واألجــور: بلغــت قيمــة اإلنفــاق علــى بنــد الرواتــب واألجــور علــى أســاس االلتــزام )4( مليــار شــيقل، يف حــني بلغــت 
قيمــة بنــد الرواتــب واألجــور علــى األســاس النقــدي )3.2( مليــار شــيقل، بفــارق )737( مليــون شــيقل، النــاجت عــن عــدم 
دفــع كامــل الرواتــب، إذ مّت دفــع 80 % مــن قيمــة الرواتــب. كمــا تشــير البينــات إلــى أّنــه ال يوجــد أّي تعديــل علــى فاتــورة 
الرواتــب خــالل النصــف األول مــن العــام، إذ إّنهــا مقاربــة ملــا مّت حتقيقــه لــذات الفتــرة مــن العــام املاضــي3، مبــا يشــير إلــى 
أّنــه لــم يتــم البــدء يف تنفيــذ خطــة اإلصــالح ومجموعــة التدخــالت ملعاجلــة فاتــورة الرواتــب وتخفيضهــا، كمــا يتناقــض 

هــذا التوّجــه مــع قــرار مجلــس الــوزراء بتعيــني 1500 موظــف يف القطــاع األمنــي4. 

وقــد لوحــظ عــدُم صــدور تعديــالت علــى املوازنــة املقــّدرة رســمياً ليــس فقــط خــالل هــذا العــام وإّنــا يف الســنوات الثــالث 
األخيــرة، رغــم إصــدار مناقــالت عديــدة كانــت تتطلــب صــدور قانــون تعديــل للموازنــة، وحتديــداً بشــأن فاتــورة الرواتــب 

3  بلغت قيمة اإلنفاق على بند الرواتب واألجور على أساس االلتزام )3.8( مليار شيقل، خالل النصف األول من العام 2021. 

 .http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/details/51984  2022/4/4 4  انظر/ي بيان جلسة مجلس الوزراء رقم 155 بتاريخ
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وأشــباه الرواتــب ورواتــب عــدد مــن املوظفــني العاملــني خــارج إطــار املؤسســات احلكوميــة والذيــن يتواجــد بعضهــم حتــت 
مســمى مؤسســات ديــوان املوظفــني، وقــد شــكلت هــذه احلالــة غيــر الشــفافة أحــد أســباب حتفظــات ديــوان الرقابــة املاليــة 
واإلداريــة، الــذي أشــار إلــى »وجــود عّينــة مــن مناقــالت حيــث مّت عمــل مناقلــة مــن مركــز مســؤولية ملركــز مســؤولية آخــر، 
خالفــاً للمــادة )9( بنــد رقــم )7( مــن قانــون املوازنــة حيــث لــم يتــم إصــدار قــرار بقانــون إلجــراء التعديــل علــى موازنــات 

مراكــز املســؤولية املشــار إليهــا«.

املســاهمات االجتماعيــة: وهــي عبــارة عــن املســاهمات املترتبــة علــى احلكومــة لصالــح املوظفــني، والتــي يُفتــرض حتويلهــا 
لصنــدوق التقاعــد، لضمــان اســتدامته وحتويــل مســتحقات املتقاعديــن، إذ مّت فعليــا حتويــل 343 مليــون شــيقل، بنســبة 
47 % مــن املقــّدر. علمــاً بــأن قيمــة الديــون املتراكمــة علــى احلكومــة لصالــح صنــدوق التقاعــد بلغــت حوالــي 9 مليــار 

شــيقل.

اســتخدام الســلع واخلدمــات: بلغــت النفقــات التشــغيلية املتحّققــة خــالل النصــف األول مــن العــام 2022 علــى أســاس 
االلتــزام )1.09( مليــار شــيقل، شــّكلت 46 % مــن املقــّدر لهــذا العــام، يف حــني بلغــت النفقــات التشــغيلية املتحققــة فعليــاً 
»األســاس النقــدي« مــا قيمتــه )459( مليــون شــيقل فقــط، مــا يعنــي أّن )640( مليــون شــيقل بقيــت كالتزامــات ماليــة 

علــى احلكومــة، أي متأخــرات لصالــح القطــاع اخلــاص. 

النفقــات التحويليــة: بلغــت قيمــة النفقــات التحويليــة املتحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام )1.4( مليــار شــيقل، أي 
مــا نســبته %38 مــن املقــّدر لهــذا العــام، يف حــني بلغــت علــى األســاس النقــدي )1.2( مليــون شــيقل، بفــارق )213( مليــون 

شــيقل عــن املتحّقــق علــى أســاس االلتــزام والتــي تبقــى كالتزامــات ماليــة مترتبــة علــى احلكومــة.

النفقــات الرأســمالية: بلغــت النفقــات الرأســمالية املتحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام )12.9( 
مليــون شــيقل، أي 6 % مــن املقــّدر لهــذا العــام، يف حــني بلغــت علــى األســاس النقــدي )4.8( مليــون شــيقل.

ــغ اإلنفــاق علــى بنــد صــايف اإلقــراض )633(5 مليــون شــيقل أي مــا نســبته 66 % مــن املقــّدر لهــذا  صــايف اإلقــراض: بل
العــام، وبحســب مــا ورد يف التقريــر الصــادر عــن وزارة املاليــة »يشــتمل بنــد صــايف اإلقــراض علــى املبالــغ املقتطعــة مــن 

املقاصــة ومبالــغ املقاصــة ودفعــات البلديــات والســلطات احملليــة واملبالــغ التــي يتــّم إقراضهــا ملؤسســات أخــرى«. 

ويف هــذا التقريــر وألول مــرة يتــّم عــرض االقتطاعــات مــن املقاصــة )وهــي تشــمل صــايف اإلقــراض أيضــاً( التــي بلغــت 
قيمتهــا )769.2( مليــون شــيقل وهــي موزعــة علــى النحــو التالــي: 

النسبة من االقتطاعات مليون شيكلتفاصيل االقتطاعات من املقاصة
56%431.6كهرباء

23%178.4ماء 
7%53.3مياه الصرف الصحي 

11%88.3مستشفيات 
2%16.5احملاكم 

1-%9-إرجاعات خصمّيات احملاكم 
1%10حجوزات أخرى للمقاصة 

يشــير اجلــدول أعــاله إلــى أّن 56 % مــن االقتطاعــات تذهــب للشــركات املــزّودة للكهربــاء بالرغــم مــن أّن احلكومــة أنشــأت 
شــركة حكوميــة لتتولــى اســتيراد الكهربــاء بشــكل حصــري، األمــر الــذي يتطلــب اســتكمال البنيــة التحتيــة الالزمــة وبشــكل 
خــاص محطــات الربــط والتــي أجُنــزت منهــا أربــع محطــات هــي )اجللمــة، وصــرة، وقلنديــا، وترقوميــا( ومــا زالــت خمــٌس 
منهــا غيــر منجــزة وهــي )قلقيليــة، وشــرق نابلــس، وطولكــرم، وشــمال رام اهلل، وجنــوب اخلليــل( باإلضافــة إلــى اســتمرار 

إشــكاليات ديــون الهيئــات احملليــة املتعلقــة بالكهربــاء.

كمــا تذهــب 23 % مــن االقتطاعــات للشــركات املــزّودة للميــاه، و11 % للمستشــفيات اإلســرائيلية. وبالرغــم مــن أّن 
معاجلــة قضيــة تراكــم صــايف اإلقــراض هــي أحــد بنــود اســتراتيجية إدارة املــال العــام 2021-2023، ومّت حتديــد الهــدف 

5  تقرير شهر حزيران للعام 2022 الصادر عن وزارة املالية حول العمليات املالية )اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل(.
http://www.pmof.ps/documents/accounts/monthly/2022/June.2022.ar.pdf    للمزيد انظر/ي التقرير على الرابط التالي 



11

بـ »إنشــــاء دائــــرة مختصــــة بصافــــي اإلقراض تعمــــل بإشــــراٍف مــــن احملاســــب العــــام ملتابعــــة هــــذا الشــــأن، مــــن أجــــل 
خفــــض صافــــي اإلقــراض بنســــبة ال تقــــل عــــن 20 % ســــنوياً« إاّل أّن بنــد صــايف اإلقــراض مــا زال يســتنزف أكثــر مــن 
مليــار شــيقل ســنوياً. كمــا كان أحــد أهــداف أجنــدة اإلصــالح التــي صــدرت يف شــهر أيــار املاضــي يتعلــق بتفعيــل الوحــدة 
اخلاصــة ملتابعــة صــايف اإلقــراض لــدى اجلهــات ذات العالقــة والقضــاء علــى مشــكلة صــايف اإلقــراض. األمــر الــذي يثيــر 

التســاؤل حــول جديــة تطبيــق االســتراتيجيات واألجنــدات املتعلقــة باإلصــالح املالــي.

ومــا زالــت إســرائيل ال تتعامــل بشــفافية فيمــا يخــص تفاصيــل قيمــة فاتــورة عــالج املرضــى، واحتــرام اشــتراط حتويلهــم 
ــات  ــر واملطالب ــع الفواتي ــى اآلن ال تتمكــن وزارة الصحــة مــن التحقــق مــن أّن جمي ــل وزارة الصحــة، وحت رســمياً مــن قب
الصــادرة عــن اجلانــب اإلســرائيلي تخــّص مرضــى فلســطينيني، مّت إدخالهــم للمستشــفيات اإلســرائيلية بنــاًء علــى 
حتويلــة طبيــة صــادرة عــن دائــرة شــراء اخلدمــة يف وزارة الصحــة، ناهيــك عــن عــدم متكــن وزارة الصحــة مــن تدقيــق 
ومراجعــة صّحــة املبالــغ التــي يتــّم خصمهــا بشــكل شــهري والتحقــق مــن صحــة الفواتيــر واملطالبــات املاليــة الصــادرة عــن 

املستشــفيات اإلســرائيلية.

كمــا مــا زال هنــاك اســتمرار لعــدم تدقيــق املبالــغ التــي يتــّم خصمهــا مــن فواتيــر ميــاه وصــرف صحــي وقانونيتهــا، ويــزداد 
األمــر تعقيــداً بســبب عــدم شــفافية العالقــة املاليــة بــني العديــد مــن الهيئــات احملليــة ووزارة املاليــة، حيــث تّدعــي هــذه 
الهيئــات أّن وزارة املاليــة ال تقــوم بتحويــل منتظــم حلقوقهــا املاليــة وبشــكل خــاص مــا يتعلــق بالضرائــب واإليــرادات التــي 
ــد  ــث تؤك ــب النقــل واملواصــالت(. حي ــة األمــالك، و50 % مــن ضرائ ــة )90 % مــن ضريب ــات احلكــم احمللي تخــّص هيئ
بيانــات وزارة املاليــة أّن املدفوعــات املخصصــة التــي دفعــت خــالل النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام بلغــت 
354 مليــون شــيقل فقــط، أي مــا نســبته 72 % مــن النفقــات املقــّدرة لهــذا العــام، يف حــني بلغــت علــى األســاس النقــدي 

80 مليــون شــيقل أي 16 % فقــط مــن املقــّدر لهــذا العــام.

النفقات التطويرية خالل النصف األول من العام
ُقــّدرت النفقــات التطويريــة للعــام 2022 بـــما قيمتــه )2.47( مليــار شــيقل، وهــي أكثــر مــن ضعــف املتحّقــق علــى مــدار 
األعــوام، منهــا )1.4( مليــار شــيقل ســيتم متويلهــا مــن اخلزينــة العامــة، مقابــل )972( مليــون شــيقل ســيتم متويلهــا مــن 

املنــح واملســاعدات اخلارجيــة.

بلــغ اإلنفــاق التطويــري خــالل النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام )354.3( مليــون شــيقل، بنســبة 14 % فقــط 
ــون شــيقل، أي مــا نســبته ــغ )191( ملي ــى األســاس النقــدي بل ــي أي عل ــري الفعل ــأّن اإلنفــاق التطوي  مــن املقــّدر، علمــاً ب
ــى  ــري عل ــاق التطوي ــع اإلنف ــع توزي ــام 2022. ومــن خــالل تتّب ــّدرة للع ــة املق ــات التطويري ــي النفق 8 % فقــط مــن إجمال
أســاس االلتــزام علــى مراكــز املســؤولية، يتضــح أّن النصيــب األعلــى مــن اإلنفــاق التطويــري املتحّقــق علــى أســاس االلتــزام 
كان لــوزارة التربيــة والتعليــم بقيمــة )64( مليــون شــيقل بنســبة 18 %، تليهــا ســلطة امليــاه الفلســطينية مبــا قيمتــه )49( 
مليــون شــيقل بنســبة 13 %، ووزارة احلكــم احمللــي بقيمــة )36( مليــون شــيقل بنســبة 10 % ووزارة الداخليــة واألمــن 

الوطنــي بـــ )33( مليــون شــيقل بنســبة 9 %. 

كمــا بلغــت قيمــة اإلنفــاق التطويــري علــى وزارة الصحــة )9( مليــون شــيقل بنســبة 2 %، مبــا يتناقــض مــع األهــداف املعلنــة 
حــول إصــالح النظــام الصحــي، وإصــالح نظــام التحويــالت الطبيــة والتأمــني الصحــي، وتطويــر اخلدمــات احلكومية.  

بلغــت قيمــة اإلنفــاق التطويــري املمــّول مــن اخلزينــة العامــة )65( مليــون شــيقل أي 5 % مــن املقــّدر متويلــه مــن اخلزينــة 
العامــة، متّ إنفــاق 17 مليــون شــيقل منهــا أي 26 % علــى بنــديْ »إعــادة تأهيــل األجهــزة األمنيــة، ودعــم البرنامــج السياســي 
واألمنــي للســيد الرئيــس«، باإلضافــة إلــى 2 مليــون شــيقل مّت إنفاقهــا إلنشــاء وجتهيــز مبنــى هيئــة مكافحــة الفســاد، مبــا 

يثيــر التســاؤل حــول أولويــات اإلنفــاق التطويــري وضــرورة إنشــاء املبانــي يف ظــّل التحّديــات املاليــة. 
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المنح والمساعدات _ العجز والتمويل

َرت قيمــة التمويــل اخلارجــي بـــ )1.78( مليــار شــيقل،  َر العجــُز اإلجمالــي قبــل التمويــل بـــ )3.6( مليــار شــيقل، فيمــا ُقــدِّ ُقــدِّ
وبالتالــي أبقــى قانــون املوازنــة علــى )1.8( مليــار شــيقل كفجــوة متويليــة. يف حــني بلــغ العجــز املالــي يف املوازنــة العامــة 
للنصــف األول مــن العــام مــا قيمتــه )501( مليــون شــيقل علــى أســاس االلتــزام للعــام 2022، كمــا بلغــت قيمــة التمويــل 

اخلارجــي )262( مليــون شــيقل، أي مــا نســبته 15 % مــن إجمالــي التمويــل املقــّدر للعــام 2022.

كمــا تشــير البيانــات إلــى أّن إجمالــي اإليــرادات املتحققــة علــى أســاس االلتــزام وعلــى األســاس النقــدي متقاربــة، يف حــني 
يظهــر الفــرق يف مقارنــة النفقــات املترتبــة علــى أســاس االلتــزام وعلــى األســاس النقــدي، مبــا يظهــر العجــز الــوارد يف 

الفقــرة أعــاله، ويؤكــد علــى زيــادة املتأخــرات املترتبــة علــى احلكومــة. 

كمــا بلــغ إجمالــي املتأخــرات املتراكمــة للنصــف األول مــن العــام )2.15( مليــار شــيقل أي بنســبة 121 % مــن املقــّدر لهــذا 
العــام، حيــث مّت تقديــر املتأخــرات بـــ )1.78( مليــار شــيقل. 

مــع العلــم أّن إجمالــي تراكــم املتأخــرات قــد بلــغ )10.9( مليــار شــيقل نهايــة شــهر حزيــران للعــام 2022، غيــر شــاملة 
ــة باشــتراكات موظفــي القطــاع العــام ومســاهمات احلكومــة لصالــح صنــدوق التقاعــد  لديــون صنــدوق التقاعــد املتمّثل

التــي ال يتــّم االلتــزام بتحويلهــا وفقــاً للقانــون وتقــّدر بحوالــي )9( مليــار شــيقل. 

الدّين العام

بلــغ الديـّـن العــام مطلــع العــام 2022 مــا قيمتــه )11.9( مليــار شــيقل. وتشــير بيانــات وزارة املاليــة الفلســطينية إلــى ارتفــاع 
الديــن العــام يف نهايــة شــهر حزيــران 2022 ليبلــغ )12.1( مليــار شــيقل، منهــا )7.6( مليــار شــيقل ديــن محلــي، و)4.5( 

مليــار شــيقل ديــن خارجــي.

يفتقــد التقريــر املالــي الصــادر عــن وزارة املاليــة لتوضيــح كافــة املؤسســات العامــة التــي مّت االقتــراض منهــا، كمــا يفتقــد 
لتوضيــح آليــات االقتــراض ونســب الفوائــد املترتبــة عليــه، كمــا ال يظهــر التقريــر الديــون املتراكمــة علــى احلكومــة لصالــح 
هيئــة التقاعــد. وكان ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة قــد أشــار مــن خــالل التدقيــق علــى احلســاب اخلتامــي )2018-

2019( إلــى العديــد مــن التحّفظــات علــى اإليضاحــات املتعلقــة بالديــن العــام، والتــي كان مــن بينهــا: 

· عــدم إفصــاح وزارة املاليــة عــن املديونيــة املســتحقة لهيئــة التقاعــد الفلســطينية، ضمــن املبالــغ املســتحقة علــى 	
اخلزينــة العامــة والناجتــة عــن عــدم حتويــل املبالــغ املقتطعــة مــن املوظفــني العموميــني ومســاهمة احلكومــة يف 

نظامــْي املســاهمات واملنافــع للهيئــة، إضافــة إلــى املبالــغ املقتطعــة مــن موظفــي قطــاع األمــن.

· ــغ املســتحق علــى وزارة املاليــة لســلطة النقــد الفلســطينية، والــذي بلغــت قيمتــه يف 	 لــم يتــم اإلفصــاح عــن املبل
ــون شــيقل. ــة عــام 2019، )10.3( ملي نهاي

· لــم يتــم اإلفصــاح عــن املبلــغ املســتحق لصالــح صنــدوق االســتثمار الفلســطيني علــى وزارة املاليــة، والبالــغ قيمتــه 	
)358( مليــون شــيقل يف نهايــة عــام 2019.

· ــات 	 ــوّردة للمحروق ــح الشــركات امل ــرول لصال ــة للبت ــة العام ــى الهيئ ــغ املســتحقة عل ــم اإلفصــاح عــن املبال ــم يت ل
والبالغــة )737( مليــون شــيقل عــام 2019.
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مخصصات الوزارات: الصحة، التنمية االجتماعية، التربية والتعليم، الداخلية واألمن 
الوطني، وزارة الزراعة

· نفقات وزارة الصحة خالل النصف األول من العام 2022	

َرت موازنــة وزارة الصحــة للعــام 2022 بـــ )2.36( مليــار شــيقل، أي مــا نســبته 13.7 % مــن إجمالــي النفقــات العامــة  ُقــدِّ
 للموازنــة العامــة يف العــام 2022. فيمــا بلــغ إجمالــي اإلنفــاق علــى وزارة الصحــة )1.07( مليــار شــيقل، أي بنســبة

45 % من املقّدر لهذا العام.
جدول رقم )5( نفقات وزارة الصحة خالل النصف األول من العام باملقارنة مع املوازنة املقّدرة 

)املبلغ باأللف شيقل(           

املوازنة املقّدرة للعام 2022وزارة الصحة
اإلنفاق املتحّقق على أساس االلتزام 

خالل النصف األول من العام 
2022

نسبة اإلنفاق املتحّقق من 
املوازنة املقّدرة

45%2,368,6341,072,192إجمالي النفقات

48%963,300457,635الرواتب واألجور

49%76,01437,353املساهمات االجتماعية

49%1,150,000565,816استخدام السلع واخلدمات

6%29,3201,668النفقات الرأسمالية

6%150,0009,719النفقات التطويرية

ــى بنــد الرواتــب واألجــور 48 % مــن املقــّدر لهــذا العــام، كمــا بلغــت املســاهمات االجتماعيــة  بلغــت نســبة اإلنفــاق عل
املتحّققــة خــالل النصــف األول مــن العــام مــا نســبته 49 % مــن املقــّدر. وبلغــت النفقــات التشــغيلية »الســلع واخلدمــات« 
املتحّققــة خــالل النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام 49 % مــن املقــّدر لهــذا العــام، ووفقــاً لتقريــر وزارة 
الصحــة للعــام 2021، تتــوزع النفقــات التشــغيلية علــى شــراء اخلدمــة مــن خــارج وزارة الصحــة، واألدويــة واملســتهلكات 
واملــواد املخبريــة، حيــث شــكلت نســبة شــراء اخلدمــة أي التحويــالت الطبيــة مــا نســبته 37.5 % مــن إجمالــي اإلنفــاق 
ــواد  ــة واملســتهلكات وامل ــام املاضــي، يف حــني شــكلت األدوي ــون شــيقل خــالل الع ــة )974( ملي ــى وزارة الصحــة بقيم عل

املخبريــة مــا نســبته 19 % مــن إجمالــي اإلنفــاق.  

بلغــت قيمــة النفقــات الرأســمالية املتحّققــة خــالل النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام )1.6( مليــون شــيقل، 
أي مــا نســبته 6 % مــن املقــّدر لهــذا العــام، فيمــا بلغــت النفقــات التطويريــة املتحققــة مــا قيمتــه )9.7( مليــون شــيقل، أي 

6 % فقــط مــن املقــّدر لهــذا العــام. 

وبالرغــم مــن أّنــه مّت حتديــد مجموعــة مــن التدخــالت إلصــالح نظــام التحويــالت الطبيــة، مــن خــالل العمــل علــى 
ــراض  ــب واألورام وأم ــل القســطرة وجراحــة القل ــر بعــض األقســام املتخصصــة مث ــة وتطوي ــات احلكومي ــر اخلدم تطوي
الــدم وحاضنــات األطفــال، إاّل أّن املعطيــات املاليــة خــالل النصــف األول مــن العــام ال تشــير إلــى البــدء يف تلــك املشــاريع 

ــة.  التطويري

· نفقات وزارة التنمية االجتماعية خالل النصف األول من العام 2022	

َرت موازنــة قطــاع احلمايــة االجتماعيــة مبــا نســبته 20 % مــن إجمالــي املوازنــة، مبــا يشــمل مجمــوع تدخــالت احلماية  ُقــدِّ
االجتماعيــة )وزارة التنميــة االجتماعيــة، ومخصصــات األســرى، ومؤسســة رعايــة أَُســر الشــهداء واجلرحــى، باإلضافــة 
َرت موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة بـــ  إلــى مخصصــات وزارة املــرأة واللجنــة الوطنيــة للمخيمــات الصيفيــة(، فيمــا ُقــدِّ

)827( مليــون شــيقل بنســبة 5 % مــن إجمالــي النفقــات العامــة وهــي أقــّل مــن املوازنــة املقــّدرة لأعــوام املاضيــة. 
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ــر الشــهداء واجلرحــى،  ونظــراً ألّن التقريــر الصــادر عــن وزارة املاليــة يقــوم بإضافــة اإلنفــاق علــى مؤسســة رعايــة أَُس
ســتتّم املقارنــة مــع مجمــوع املوازنــة املقــّدرة لــوزارة التنميــة مــع املوازنــة املقــّدرة ملؤسســة رعايــة أَُســر الشــهداء واجلرحــى. 
إذ بلــغ اإلنفــاق علــى وزارة التنميــة االجتماعيــة باإلضافــة إلــى مؤسســة رعايــة أَُســر الشــهداء واجلرحــى )390( مليــون 
شــيقل علــى أســاس االلتــزام، أي بنســبة 27 % فقــط مــن املوازنــة املقــّدرة )لــوزارة التنميــة ومؤسســة رعايــة أَُســر الشــهداء 

واجلرحــى(. 
 جدول رقم )6( نفقات وزارة التنمية االجتماعية خالل النصف األول من العام باملقارنة مع املوازنة املقّدرة 

                          )املبلغ باأللف شيقل(

وزارة التنمية  
االجتماعية

مؤسسة رعاية 
أَُسر الشهداء 

واجلرحى

مجموع موازنة وزارة 
التنمية ومؤسسة رعاية 
أَُسر الشهداء واجلرحى

اإلنفاق املتحّقق على أساس 
االلتزام خالل النصف األول 

من العام 2022

نسبة اإلنفاق 
املتحّقق من 
املوازنة املقّدرة

27%827,133602,0511,429,184390,091إجمالي النفقات

49%55,3807,64063,02031,091الرواتب واألجور

املساهمات 
49%5,9107246,6343,249االجتماعية

استخدام السلع 
37%8,1071,6139,7203,597واخلدمات

26%751,430592,0001,343,430349,128النفقات التحويلية 

النفقات 
2%200752755الرأسمالية

49%6,1076,1073,017النفقات التطويرية

بلــغ اإلنفــاق علــى بنــد الرواتــب واألجــور مــا قيمتــه )31( مليــون شــيقل بنســبة 49 % مــن املقــّدر، يف حــني بلغــت النفقــات 
التشــغيلية املتحّققــة خــالل النصــف األول مــن العــام )3.5( مليــون شــيقل بنســبة 37 % مــن املقــّدر، كمــا بلغــت النفقــات 
ــة املقــّدرة، وهــي أقــّل  ــون شــيقل أي مــا نســبته 37 % مــن املوازن ــزام )349( ملي ــى أســاس االلت ــة املتحققــة عل التحويلي
بـــ )112( مليــون شــيقل مــن املتحّقــق لــذات الفتــرة خــالل العــام املاضــي، مبــا يشــير إلــى أّن تخفيــض اإلنفــاق كان علــى 

حســاب الفقــراء. 

كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى أّنــه ولغايــة إصــدار هــذا التقريــر لــم يتــم حتويــل ســوى دفعــة واحــدة مــن مســتحقات العائــالت 
الفقيــرة، علمــاً بــأّن هنــاك حوالــي )116( ألــف أســرة مســتفيدة مــن برنامــج املســاعدات النقديــة، كمــا أّن مخصصــات 

أَُســر الشــهداء لــم يتــم حتويلهــا كاملــة إذ مّت حتويــل 80 % مــن مخصصاتهــم شــهرياً. 

تضمــن خطــاب وزيــر املاليــة اإلشــارة إلــى ضــرورة إصــالح فاتــورة الرواتــب وأشــباه الرواتــب، ومــن ضمــن أشــباه الرواتــب 
مــا يتــّم إنفاقــه علــى »تفريغــات موظفــي عــام 2005« البالــغ عددهــم )11,850( مبعــّدل )1500( شــيكل شــهرياً، أي حوالــي 
ــغ  ــإّن املبال ــي ف ــة، وبالتال ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــة املخصصــة ل ــن املوازن ــا م ــم إنفاقه ــون شــيقل ســنوياً، يت )214( ملي

املخصصــة للنفقــات التحويليــة تشــمل األَُســر الفقيــرة، وعائــالت الشــهداء واجلرحــى، وتفريغــات 2005. 
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· نفقات وزارة الداخلية واألمن الوطني خالل النصف األول من العام 2022	

مّت تقديــر موازنــة وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي بقيمــة )3.6( مليــار شــيقل، وهــي أعلــى موازنــة بــني مراكــز املســؤولية، 
ــة مــا نســبته 86 % مــن  ــي النفقــات العامــة. تشــّكل الرواتــب واألجــور واملســاهمات االجتماعي بنســبة 21 % مــن إجمال
ــة 3 %  ــي، فيمــا تشــّكل النفقــات التشــغيلية مــا نســبته 11 % والنفقــات التطويري ــة واألمــن الوطن ــة وزارة الداخلي موازن

منهــا. 

املوازنة املقّدرة وزارة الداخلية واألمن الوطني
للعام 2022

اإلنفاق املتحّقق على أساس 
االلتزام خالل النصف األول 

من العام 2022

نسبة اإلنفاق املتحّقق من 
املوازنة املقّدرة

48%3,601,2651,727,154إجمالي النفقات

50%2,808,9111,410,603الرواتب واألجور

50%281,454140,236املساهمات االجتماعية

35%409,300141,431استخدام السلع واخلدمات

15%8,6001,320النفقات الرأسمالية

36%93,00033,563النفقات التطويرية

بلــغ اإلنفــاق املتحّقــق خــالل النصــف األول مــن العــام )1.7( مليــار شــيقل، وهــو مــا ميثــل 23 % مــن إجمالــي النفقــات 
علــى مراكــز املســؤولية للنصــف األول مــن العــام، وبنســبة 48 % مــن املوازنــة املقــّدرة لــوزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي 

ــام 2022.  للع

بلــغ اإلنفــاق علــى بنــد الرواتــب واألجــور 50 % مــن املقــّدر لهــذا العــام، علمــاً أّن عــدد العاملــني يف القطــاع األمنــي بلــغ 
53 ألفــاً، وبالرغــم مــن التوجهــات نحــو إصــالح »التضخــم يف الــكادر الوظيفــي«، مّت خــالل هــذا العــام تعيــني 1500 موظــف 
يف القطــاع األمنــي. ومــن خــالل مقارنــة فاتــورة الرواتــب املتحّققــة خــالل النصــف األول مــن العــام مــع املتحّققــة لــذات 
الفتــرة مــن العــام املاضــي6، يالحــظ ارتفــاع الرواتــب بقيمــة )68( مليــون شــيقل، ومــن غيــر الواضــح مــا مّت إجنــازه مــن 
إصــالح علــى صعيــد قطــاع األمــن مــن حيــث الترشــيد وحفــظ النظــام العــام والســلم األهلــي وســيادة القانــون والشــعور 

باألمــان االجتماعــي.

· نفقات وزارة التربية والتعليم خالل النصف األول من العام 2022	

بلغــت موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم )تشــمل وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي( مــا قيمتــه )3.4( مليــار شــيقل، أي 
مــا نســبته 20 % مــن إجمالــي النفقــات العامــة للموازنــة العامــة للعــام 2022، يف حــني بلــغ اإلنفــاق علــى أســاس االلتــزام 

خــالل النصــف األول مــن العــام )1.6( مليــار شــيقل، أي مــا نســبته 50 % مــن املوازنــة املقــّدرة.

6  بلغ اإلنفاق على بند الرواتب واألجور لوزارة الداخلية واألمن الوطني خالل النصف األول من العام 2021 ما قيمته )1.34( مليار شيقل. 
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 جدول رقم )8( نفقات وزارة التربية والتعليم خالل النصف األول من العام باملقارنة مع املوازنة املقّدرة 
                                                                                                   )املبلغ باأللف شيقل(

اإلنفاق املتحّقق على أساس االلتزام املوازنة املقّدرة للعام 2022وزارة التربية والتعليم
خالل النصف األول من العام 2022

نسبة اإلنفاق املتحّقق من 
املوازنة املقّدرة

50%3,404,3721,694,556إجمالي النفقات

51%2,681,7141,357,545الرواتب واألجور

52%278,060145,538املساهمات االجتماعية

49%244,916119,916استخدام السلع واخلدمات

18%36,7476,643النفقات التحويلية

4%93733النفقات الرأسمالية

40%162,00064,879النفقات التطويرية

بلــغ اإلنفــاق علــى بنــد الرواتــب واألجــور )1.3( مليــار شــيقل أي مــا نســبته 51 % مــن املقــّدر، كمــا بلغــت النفقــات 
التشــغيلية املتحققــة علــى أســاس االلتــزام مــا قيمتــه )119( مليــون شــيقل، بنســبة 49 % مــن املقــّدر لهــذا العــام. كمــا 
يشــير اجلــدول أعــاله إلــى انخفــاض النفقــات التحويليــة، حيــث لــم يتــم إنفــاق ســوى )6.6( مليــون شــيقل مــن أصــل )36( 
َرت النفقــات التطويريــة بـــ )162( مليــون شــيقل، أُنفــق  مليــون شــيقل، أي مــا نســبته 18 % مــن املوازنــة التحويليــة، كمــا ُقــدِّ

منهــا )64( مليــون شــيقل أي بنســبة 40 % مــن املوازنــة. 

· نفقات وزارة الزراعة خالل النصف األول من العام 2022	

َرت بـــ )236( مليــون شــيقل، أي مــا نســبته 1 % مــن إجمالــي املوازنــة، تتــوزع  بالرغــم مــن أّن موازنــة وزارة الزراعــة ُقــدِّ
ــَص للنفقــات التطويريــة مــا  علــى الرواتــب واألجــور التــي تشــكل 35 % والنفقــات التشــغيلية بنســبة 8 % يف حــني ُخِصّ
نســبته 57 % مــن املوازنــة، إاّل أّن تنفيــذ املوازنــة ال يشــير إلــى تبنــي سياســة ماليــة لتحقيــق األهــداف التــي تعتمــد علــى 

املوازنــة التطويريــة، حيــث مّت االلتــزام باإلنفــاق يف هــذا اجلانــب مبــا نســبته 14 % فقــط. 
جدول رقم )9( إجمالي النفقات على وزارة الزراعة خالل النصف األول من العام

املوازنة املقّدرة للعام 2022وزارة الزراعة
اإلنفاق املتحّقق على أساس 
االلتزام خالل النصف األول 

من العام 2022

نسبة اإلنفاق املتحّقق 
من املوازنة املقّدرة

29%236,85267,681إجمالي النفقات

50%75,59138,103الرواتب واألجور

55%6,5013,563املساهمات االجتماعية

42%18,4947,706استخدام السلع واخلدمات

3النفقات التحويلية

0%12656النفقات الرأسمالية

14%135,00018,299النفقات التطويرية
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بلــغ إجمالــي النفقــات املتحّققــة علــى وزارة الزراعــة خــالل النصــف األول مــن العــام مــا قيمتــه )67( مليــون شــيقل بنســبة 
29 % مــن املقــّدر، وذلــك نظــراً ألّن النفقــات التطويريــة التــي ُرِصــَد لهــا )135( مليــون شــيقل لــم ينفــق منهــا ســوى )18( 

مليــون شــيقل، أي 14 % فقــط مــن املقــّدر. 

وخــالل هــذا العــام مّت حتديــد مجموعــة مــن املشــاريع التطويريــة )اســتكماالً ملشــاريع األعــوام املاضيــة( منهــا خطــة تنميــة 
العناقيــد الزراعيــة، وتخضيــر فلســطني، وحتســني خدمــات العناقيــد الزراعيــة، ودعــم املناطــق املهمشــة واملتضــررة مــن 
اجلــدار، وشــّق وتأهيــل الطــرق الزراعيــة. وجتــدر اإلشــارة إلــى أّن املوازنــة املقــّدرة لإلنفــاق التطويــري يف العــام املاضــي 
َرت بـــ )121( مليــون شــيقل، إاّل أّنــه لــم يتــم إنفــاق ســوى )48( مليــون شــيقل علــى أســاس االلتــزام )أي حوالــي 40 %  ُقــدِّ

مــن املرصــود(.
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االستخالصات
بشــكل عــام تُظهــر إدارة املوازنــة العامــة للنصــف األول مــن العــام احلالــي اســتمرار ضعــف الشــفافية يف إدارة املوازنــة 
العامــة، وضعــف تطبيــق سياســات اإلصــالح املعلــن عنهــا مــن قبــل احلكومــة ووزارة املاليــة الفلســطينية، وبقــاء خطــط 
اإلصــالح املالــي غيــر مفّعلــة وخاصــة يف مجــال ترشــيد اإلنفــاق العــام، واســتمرار مخاطــر مراكمــة األعبــاء علــى األجيــال 
القادمــة دون إيجــاد حلــول جذريــة للمشــكالت االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تواجههــا احلكومــات الفلســطينية املتعاقبة. 

وقــد َخلـُـص التقريــر إلــى االســتخالصات التاليــة:

· اســتمرار حالــة ضعــف الشــفافية واملشــاركة يف املوازنــة العامــة، حيــث لــم يتــم نشــر قانــون املوازنــة بشــكل كامــل، 	
كمــا لــم يتــم نشــر أجنــدة اإلصــالح التــي مّت تقدميهــا الجتمــاع الــدول املانحــة املنعقــد يف شــهر أيــار 2022 يف 

بروكســل.

· ارتفــاع يف اإليــرادات احملليــة وإيــرادات املقاصــة؛ يُعــزى إلــى التحّســن اجلزئــي يف توســيع القاعــدة الضريبيــة، 	
إضافــة إلــى ارتفــاع الضرائــب الناجتــة عــن ارتفــاع األســعار وزيــادة عــدد العمــال يف أراضــي عــام 1948 التــي 

ترتــب عليهــا زيــادة يف ضريبــة الدخــل املــوّردة للخزينــة العامــة عبــر املقاصــة.

· وجــود فجــوة بــني اإلنفــاق املتحّقــق علــى أســاس االلتــزام وعلــى األســاس النقدي، مبا يشــير إلى زيــادة املتأخرات، 	
والديــن العام.

· ــراض 	 ــد صــايف اإلق ــا زال بن ــا، وم ــوال املقاصــة، واســتمرار االقتطاعــات منه ــالل ألم ــة االحت اســتمرار قرصن
يســتنزف املوازنــة العامــة ويشــكل عبئــاً علــى اخلزينــة العامــة يف ظــّل عــدم قــدرة احلكومــة علــى تخفيضــه علــى 

الرغــم مــن وضــع العديــد مــن اإلجــراءات والتدابيــر ملعاجلتــه.

· مــا زال بنــد الرواتــب واألجــور يشــكل 50 % مــن املوازنــة العامــة األمــر الــذي يشــير إلــى عــدم قيــام احلكومــة 	
باتخــاذ إجــراءات جــادة ملعاجلــة بنــد الرواتــب يف املوازنــة العامــة.

· اســتمرار تفاقــم العجــز يف املوازنــة العامــة مــن ســنة الــى أخــرى دون وجــود حلــول جديــة تســهم يف ردم العجــز 	
املالــي. إذ بلــغ العجــز يف املوازنــة علــى أســاس االلتــزام )239( مليــون شــيقل. 

· بلــغ إجمالــي املتأخــرات املتراكمــة للنصــف األول مــن العــام )2.15( مليــار شــيقل أي مــا نســبته 121 % مــن 	
املقــّدر لهــذا العــام.

· يُظهــر تقريــر وزارة املاليــة وجــود فجــوة كبيــرة بــني مــا مّت تخصيصــه للنفقــات التطويريــة ومــا مّت إنفاقــه خــالل 	
النصــف األول مــن العــام.

· اســتمرار تخصيــص اإلنفــاق األكبــر علــى قطــاع األمــن بنســبة 23 % مــن إجمالــي اإلنفــاق املتحّقــق ملراكــز 	
املســؤولية، واســتمرار حصــول بنــد الرواتــب واألجــور علــى النســبة األعلــى تشــّكل 86 % مــن موازنــة قطــاع 

ــن.  األم

· ــك 	 ــة واحــدة مــن مســتحقات تل ــل ســوى دفع ــم حتوي ــم يت ــث ل ــا حي ــرة مــن مخّصصاته حرمــان العائــالت الفقي
العائــالت.

· وجــود فجــوة واســعة بــني مــا مّت رصــده للقطــاع الزراعــي ومــا مّت إنفاقــه خــالل النصــف األول مــن العــام علــى 	
القطــاع الزراعــي مبــا فيــه وزارة الزراعــة وخاصــة بنــد النفقــات التطويريــة.
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التوصيات 
· ضــرورة التــزام احلكومــة باحتــرام العمــل مبوجــب مبــادئ الشــفافية وذلــك بنشــر املعلومــات اخلاصــة باملوازنــة 	

ــزام بنشــر املعلومــات  ــل بااللت ــب األساســي املتمث ــذ مبــا يحقــق املتطل ــاد والتنفي ــاء اإلعــداد واالعتم ــة أثن العام
ــم  ــب وممثليه ــي الضرائ ــني دافع ــة، ويف الوقــت املناســب، إلتاحــة املجــال للمواطن ــات الشــاملة، والدقيق والبيان

ملمارســة حقهــم باملســاءلة.

· علــى وزارة املاليــة االنفتــاح علــى منظمــات املجتمــع املدنــي وإجــراء املشــاورات معهــا ســواء أثنــاء إعــداد املوازنــة 	
ــى ضــرورة نشــر  ــة إل ــة، إضاف ــات الوطني ــدة األوســع يف معاجلــة األولوي ــق الفائ ــة حتقي ــد اعتمادهــا بغي أو عن

البيانــات يف الوقــت املناســب وإتاحــة الوصــول إليهــا وفقــاً ألحــكام القانــون.

· ضــرورة االلتــزام بقانــون املوازنــة العامــة، ســيما يف اإلنفــاق التطويــري، وضــرورة حتديــد أولويــات اإلنفــاق 	
التطويــري مبــا يتناســب مــع األولويــات الوطنيــة وتطويــر اخلدمــات العامــة املقّدمــة للمواطنــني.

· ــورة 	 ــة فات ــة وتنقي ــاق مــن خــالل مراجع ــط اإلنف ــى ضب ــات املتاحــة، والعمــل عل ــات وفــق اإلمكاني ــف النفق تكيي
الرواتــب، ومعاجلــة وضبــط بنــد صــايف اإلقــراض، والعمــل علــى تطويــر النظــام الصحــي مــن خــالل تبّنــي نظــام 

التأمــني الصحــي الشــامل واإللزامــي وتطويــر اخلدمــات احلكوميــة.
· ضــرورة العمــل بشــكل جــدي علــى إصــالح إدارة املــال العــام، والكــّف عــن ترحيــل األزمــات، وزيــادة املتأخــرات، 	

وتأجيــل الدفــع. 
· ضــرورة العمــل علــى ضبــط وإنهــاء بنــد صــايف اإلقــراض، مــن خــالل إلــزام الهيئــات احملليــة بدفــع فواتيــر 	

الكهربــاء، نظــراً ألّنهــا أكبــر مكــّون يف بنــد صــايف اإلقــراض، إلــى جانــب معاجلــة بنــوده األخــرى. 

· ضــرورة تبّنــي احلكومــة خلطــة واضحــة لترشــيد النفقــات تراعــي واقــع كّل مركــز مســؤولية، وال متــّس بحقــوق 	
الفقــراء أو تضــّر بالعدالــة االجتماعيــة.

· ضــرورة االلتــزام بدفــع مخصصــات الفقــراء، وحتويــل الدفعــات كاملــة مــن قبــل وزارة املاليــة لتقــوم وزارة التنميــة 	
بإيصالها ملســتحقيها.  

· ضــرورة النظــر بعنايــة للقطــاع الزراعــي واإليفــاء بااللتزامــات احملــددة يف املوازنــة التطويريــة يف موازنــة وزارة 	
الزراعيــة بهــدف اســتعادة قــدرة هــذا القطــاع علــى املســاهمة بفاعليــة يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي.

 



الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة؛ ائتــاف عــدٍد مــن المنظمــات األهليــة الفلســطينية التــي 
ــز نظــم المســاءلة ومبــادئ الشــفافية فــي إدارة المــال العــام  عملــت علــى تنســيق جهودهــا الراميــة لتعزي
وبشــكل خــاص الموازنــة العامــة. ويتبنــى الفريــق منهــج عمــل يقــوم علــى الشــراكة الفاعلــة مــع جميــع 
المعنييــن فــي مجــال إدارة المــال العــام بمــن فيهــم وزارة الماليــة والمؤسســات الحكوميــة ذات العاقــة 

ــة: ــة التخطيــط؛ لتحقيــق األهــداف العامــة التالي فــي عملي

تعزيــز الشــفافية مــن حيــث نشــر المعلومــات الخاصــة بالسياســة الماليــة واإلنفــاق الحكومــي واإليــرادات 	 

العامــة، وتعزيــز موقــع ترتيــب فلســطين علــى المؤشــر الدولــي لشــفافية الموازنــة.
تعزيز نظم المساءلة حول النفقات واإليرادات العامة	 
إشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي رســم السياســات الماليــة للســلطة الفلســطينية وتحديــد 	 

أولويــات اإلنفــاق والتطويــر والخطــط الوطنيــة القطاعيــة بمــا يخــدم مصالــح المواطــن الفلســطيني 
ويحقــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

رفــع وعــي المواطــن الفلســطيني بأحــكام قانــون الموازنــة الســنوي وطــرق المشــاركة فــي وضــع 	 
الماليــة والرقابــة عليهــا لتمكينــه مــن المســاءلة حولهــا. السياســات 

تقديــم توصيــات لمجلــس الــوزراء والجهــات ذات العاقــة بــإدارة المــال العــام بهــدف تحســين إدارة المــال 	 
العــام؛ وذلــك مــن خــال عمليــة التحليــل الــدوري للموازنــة العامــة واإلجــراءات الماليــة المتخــذة مــن قبــل 

وزارة الماليــة التــي يقــوم بهــا الفريــق األهلــي.

تــم تأســيس الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة عــام 2011، ويضــم فــي عضويتــه عــددًا مــن 
المنظمــات األهليــة القطاعيــة وهــي: 

وحقــوق  الديمقراطيــة  مركــز  مفتــاح،  مؤسســة  األهلــي(،  للفريــق  التنفيذيــة  )الســكرتاريا  أمــان  ائتــاف 
العامليــن، مركــز إبــداع المعلــم، مركــز العمــل التنمــوي – معــا، اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، اإلغاثــة الزراعيــة، 
اتحــاد لجــان العمــل الصحــي، اتحــاد الصناعــات الغذائيــة، اتحــاد الصناعــات الدوائيــة، اتحــاد الغــرف التجاريــة 
والزراعيــة والصناعيــة، االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة، معهــد أبحاث السياســات االقتصادية (ماس)، 
مركــز الحيــاة لتنميــة المجتمــع المدنــي، جمعيــة منتــدى المثقفيــن الخيريــة، مؤسســة فلســطينيات، معهــد 
ــة IDS ، مؤسســة  ــت)، مركــز دراســات التنمي ــم المســتمر(جامعة بيرزي ــج، مؤسســة الحــق، معهــد التعلي أري
النيــزك، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، مؤسســة جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي، مركــز القــدس 
ــة،  ــة، مركــز بيســان للبحــوث واإلنمــاء، مؤسســة قــادر للتنميــة االجتماعي للحقــوق االجتماعيــة واالقتصادي
جمعيــة تنميــة المــرأة الريفيــة، مؤسســة مســاواة، والهيئــة الوطنيــة للمنظمــات األهليــة الفلســطينية، 
مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة، 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 
لاتصــال والتنميــة، الهيئــة األهليــة لرعايــة األســرة، العربــي للتطويــر الزراعــي، صحيفــة االقتصاديــة، واتحــاد 

الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة الفلســطينية، باإلضافــة إلــى بعــض الخبــراء االقتصادييــن.


