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العام،  العمل  يف  املساءلة  ونظم  الشفافية  مبادئ  لتعزيز  الرامية  أمان  جهود  ضمن 
عملت أمان على إنشاء الفريق االهلي لدعم شفافية املوازنة العامة ممثال لعدد من 
الدميقراطية  مركز  مفتاح،  مؤسسة  وهي:  الفلسطينية  القطاعية  األهلية  املنظمات 
وحقوق العاملني، ملتقى املثقفني، مؤسسة احلق، مركز القدس للمساعدة القانونية، 
احتاد جلان العمل الزراعي، مركز ابداع املعلم، احتاد الصناعات الغذائية، احتاد 
الغرف التجارية والزراعية والصناعية، معهد احباث السياسات االقتصادية )ماس(، 
الوطنية  اهليئة  الزراعية،  االغاثة  واالجتماعية،  االقتصادية  للحقوق  القدس  مركز 
الفلسطيين، معهد  مركز احلياة، معهد احلوكمة  الفلسطينية،  االهلية  للمؤسسات 
التعليم املستمر/ جامعة بريزيت، جلان العمل الصحي، معهد اريج، مؤسسة النيزك، 
حلقوق  هدف  مركز  واالجتماعي،  الصحي  لالمناء  جذور  مؤسسة  يبوس،  مركز 
معهد  الشبابي،  املستقبل  انقاذ  مجعية  االسرة،  لرعاية  االهلية  اهليئة  االنسان، 
مركز  املرأة،  شؤون  طاقم  والتنمية،  لالتصال  الفلسطيين  املعهد  التنمية،  دراسات 
الصداقة الفلسطيين للتنمية، مجعية ُبنيان للدراسات اجملتعمية والتقييم والتدريب، 
التجارية،  الغرفة  الفلسطينية،  للصناعات  العام  االحتاد  فلسطينيات،  مؤسسة 
أكادمييني وإعالميني وحمللني اقتصاديني ومؤسسة أمان كسكرتاريا تنفيذية للفريق.

يؤمن الفريق االهلي بضرورة اطالع املواطن على املوازنة العامة، وإشراك اجملتمع 
من  املواطن  لتمكني  والالزمة  الكاملة  البيانات  وتوفري  إعدادها،  مراحل  يف  املدني 
متابعة تنفيذها، األمر الذي من شأنه أن يعزز مشاركة املواطنني واجملتمع املدني يف 

عمليات احلكم، كما يعزز الشفافية واملساءلة يف احلكم الرشيد.

الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة
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تـمــهــيـد
مت اعداد موازنة املواطن للسنة املالية 2016، من خالل الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة يف فلسطني، والذي يعترب 
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( السكرتاريا التنفيذية له. وتأتي هذه املبادرة بهدف توفري املعلومات اخلاصة باملوازنة 

العامة للمواطن الفلسطيين، إلميان الفريق األهلي بضرورة اطالع املواطن عليها.

هذا وقد كان الفريق االهلي لدعم شفافية املوازنة العامة قد تقدم قبيل اقرار موازنة 2011 مبقرتح لوزير املالية بتبين واصدار 
ما يعرف مبوازنة املواطن واليت تعترب من احد العناصر االساسية اليت تضمن شفافية املوازنة العامة. وبالفعل فقد وافق الوزير 
يف حينه وأصدر تعليماته الدارة املوازنة العامة بالتعاون مع الفريق االهلي يف هذا اجملال ومت اصدار موازنة املواطن وألول مرة 

يف فلسطني خالل العام 2011، وتالها العام 2012 ومت تطويرها لتصبح دليل املواطن خالل العام 2013.

اال ان هذا االجناز مل يستمر يف السنوات الالحقة حيث مل تصدر موازنة املواطن للعام 2014 وال العام 2015، وعليه بادر 
الفريق االهلي بإعداد موازنة املواطن 2016، بهدف ضمان وصول املعلومة للمواطن الفلسطيين. 

ويؤكد الفريق االهلي لدعم شفافية املوازنة العامة، أن إصدار موازنة املواطن هي أحد املهام واملسؤوليات املناطة بوزارة املالية 
واليت ال بد من اإللتزام بها للحفاظ على شفافية املوازنة العامة يف فلسطني. 
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مفردات ومصطلحات
موازنة المواطن: هي عبارة عن وثيقة مبسطة للموازنة العامة حبيث تلخص السياسات وتوجهات احلكومة للسنة القادمة 
معرب عنها باألرقام الواردة يف هذه املوازنة ومتكن املواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات وااليرادات احملصلة وبذلك 

يستطيع املواطن متابعة االنفاق احلكومي واالطالع على عجز املوازنة ومستوى الدّين العام.

الموازنة العامة: هي خطة لفرتة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة تظهر فيها اإليرادات والنفقات املتوقعة ومصادر التمويل 
وتعكس السياسة املالية للحكومة.

المؤسسة العامة: اية سلطة او هيئة او مؤسسة عامة يف فلسطني تتمتع بالشخصية االعتبارية وتدخل موازنتها ضمن املوازنة 
العامة للسلطة الوطنية. 

االيرادات: تشمل االيرادات الضريبية وااليرادات غري الضريبية واملنح وأية ايرادات اخرى حتصل عليها السلطة الوطنية.

االيرادات الضريبية: تشمل الضرائب على الدخل و االرباح والضرائب احمللية على السلع واخلدماتوأية ضرائب اخرى قد 
تفرض من وقت آلخر.

االيرادات غير الضريبية: تشمل االرباح من الشركات اململوكة للسلطة الوطنية أو املساهمة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غري 
مباشرة وكذلك الرسوم االدارية والغرامات واملصادرات وااليرادات غري الضريبية االخرى.

النفقات: تشمل النفقات اجلارية والنفقات الرأمسالية والتطويرية.

النفقات الجارية: تشمل الرواتب واألجور والعالوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات واملؤسسات العامة واألجهزة 
التنفيذية االخرى للسلطة الوطنية.

وهي النفقات الالزمة لتشغيل املؤسسة العامة ) كأجور املباني، الكهرباء، املياه،  النفقات التشغيلية “السلع والخدمات”: 
البنزين...اخل( وهي جزء من النفقات اجلارية.
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النفقات التحويلية: وهي النفقات اليت ترصد يف موازنة املؤسسة العامة ويستفيد منها طرفاً ثالثًا، كتلك املساعدات اليت تقدم 
عرب وزارة الشؤون االجتماعية لألسرالفقرية وخمصصات اسر الشهداء واجلرحى وخمصصات االسرى.

النفقات الرأسمالية: وتشمل امتالك االصول الرأمسالية )كاملباني، االراضي،املعدات، املركبات... اخل( والتحويالت
الرأمسالية للمشاريع والنفقات التطويرية االخرى.

النفقات التطويرية: وهي النفقات اليت هلا طبيعة ختتلف عن النفقات اجلارية من حيث العمر االفرتاضي والعائد من النفقة.

المساهمات االجتماعية: وهي اليت متثل مساهمة احلكومة يف اهليئة العامة للتأمني واملعاشات.

عجزالموازنة الجاري: هو صايف االيرادات مطروحاً من امجالي النفقات وصايف االقراض.

هو صايف االيرادات مطروحاً منه امجالي النفقات والنفقات التطويرية. عجزالموازنة االجمالي: 

الدين العام: هو الرصيد غري املسدد إللتزامات احلكومة املباشرة وغري املباشرة وينقسم اىل دين داخلي وهو االلتزامات املرتتبة 
على الدولة لإلفراد والشركات واملؤسسات احمللية، ودين خارجي وهي االلتزامات املرتتبة على الدولة لألفراد والشركات 

واملؤسسات واحلكومات االجنبية.

المقاصة: هي جمموع االيرادات اليت تقوم اسرائيل جببايتها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية ويتم حتويلها اىل السلطة 
بعملة الشيكل وهي تشمل ضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة والشراء واي ضرائب ورسوم ترتتب على التبادل التجاري 

بني اسرائيل والضفة والقطاع.
 

صافي االقراض: هو املصطلح املتداول منذ استحداث حساب اخلزينة املوحد يف عام 2002 للداللة على املبالغ املخصومة 
من إيرادات املقاصة من قبل اسرائيل لتسوية ديون مستحقة للشركات اإلسرائيلية املزودة للكهرباء واملياه للبلديات ولشركات 

وجهات التوزيع الفلسطينية، وغريها من البنود االخرى، بعضه معلوم املالمح واآلخر مبهم.
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مراحل اعداد الموازنة
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االيرادات العامة 2016

يتوقع أن يبلغ إمجالي اإليرادات العامة للعام 2016 حنو )11,630( مليون شيكل، وتتشكل اإليرادات احمللية من:

الجباية المحلية
ما يتم جبايته من االيرادات حملياً من خالل مؤسسات السلطة كالضرائب املباشرة وغري املباشرة والرسوم وبدل اخلدمات.

ايرادات المقاصة مع اسرائيل
ما يتم جبايته من خالل اسرائيل عرب احلدود من الضرائب والرسوم على البضائع واخلدمات املستوردة لصاحل مناطق السلطة 
الفلسطينية، ويتم دفعه شهرياً للسلطة بعد عملية خمالصة ) املعروفة باملقاصة( حيث يتقاضى االسرائيليون ما قيمته 3 % من 

قيمتها بدل ادارة. 

 
نسب بنود االيرادات العامة “المحلّية” في الموازنة العام المقّدرة 2016

29.17%

70.83%

2016في الموازنة العام المقّدرة " المحليّة"نسب بنود االيرادات العامة 

نسب االيرادات من الجباية المحلية نسب االيرادات من خالل المقاّصة مع إسرائيل
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كما يود الفريق االهلي االشارة اىل ان نسبة ما يتم مجعه من ابناء الشعب الفلسطيين من ضرائب يغطي فاتورة الرواتب، اضافة 
اىل ذلك فإن نسبة الضرائب والرسوم اليت يدفعها املواطن الفلسطيين من دخله تعترب من النسب العالية عامليًا، وعليه فإن من حق 

دافع الضرائب الفلسطيين مساءلة احلكومة واملسؤولني العامني الذين يتلقو رواتبهم من ضرائبه.  

المنح والمساعدات الخارجية 2016
ما تزال املساعدات واملنح اخلارجية تشكل أحد املصادر الرئيسة واهلامة إليرادات السلطة الوطنية الفلسطينية، وقّدرت يف 

موازنة العام 2016، مببلغ )3,881( مليون شيكل، وتقسم املساعدات واملنح اخلارجية إىل جزأين:

جزء خمصص لدعم املوازنة، وغالباً ما تستخدم ألغراض فاتورة الرواتب، وجزء خمصص لتمويل النفقات التطويرية.

  بالنسبة للجزء األول تقّدراملوازنة العامة 2016 أن يتم احلصول على )2,925( مليون شيكل لدعم املوازنة.
  بالنسبة للمساعدات املخصصة للنفقات التطويرية يف توقع احلصول على )956( مليون شيكل.

ويظهر اجلدول املرفق بيانات مقارنة للمنح واملساعدات املقدرة يف السنوات الثالث املاضية، وما حتقق منها عمليًا:

مالحظة: مت ادماج اموال اعمار غزة املتوقعة يف املنح واملساعدات املقدرة يف العام 2015، وعملياً مل تصل تلك االموال، مما 
سبب االحنراف الكبري ما بني املقّدر واملتوقع.

نسبة المتحقق من المقّدر المنح والمساعدات المتحققة  المنح والمساعدات المقّدرة  السنة  
%94.17    4,877.90     5,180    2013
%75.06    4,402.30     5,865    2014
%41.90    3,104.80     7,410    2015
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نفقات الموازنة العامة 2016

بلغت قيمة امجالي النفقات العامة وصايف االقراض يف موازنة العام 2016 املقّدرة )15,212( مليون شيكل.

7,662.0

2,325.0

4,321.0

54.0

850.0

15,212.0

اجمالي النفقات وصافي االقراض في موازنة العام 2016 )مليون شيكل(
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صافي اإلقراض

صايف االقراض Net Lending هو املصطلح املتداول منذ استحداث حساب اخلزينة املوحد يف عام 2002 للداللة على املبالغ 
املخصومة من إيرادات املقاصة من قبل اسرائيل لتسوية ديون مستحقة للشركات اإلسرائيلية املزودة للكهرباء واملياه للبلديات 

ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغريها من البنود االخرى، بعضها معلوم املالمح واآلخر مبهم.

ومنذ بدء العمل بهذا املصطلح "صايف االقراض"، اضحى عبئاً ثقياًل على املوازنة العامة ومعضلة عصّية على احلل اجلذري، 
فاألصل هو أن ال يكون هناك بند كهذا يف املوازنة العامة، وتعود هذه املشكلة إىل ختّلف اهليئات احمللية وشركات توزيع 

الكهرباء ومصاحل املياه يف الضفة الغربية وقطاع غزة عن دفع فواتري الكهرباء واملياه لصاحل اجلهات املوردة بشكل أساس.

ومن خالل التحليل التارخيي لـ )صايف االقراض( منذ البدء برصده بشكل دقيق فقد استهلك يف االعوام من 2003 ولغاية 

املوظفني يف  ان عدد  اىل   ،2015 العام  نهاية  والتخطيط” يف  وزارة “املالية  بيانات  وتشري 
القطاع العام بلغ )155,473( موظف، منهم )65,558( عسكري.

نسبة الرواتب من اجمالي النفقات الجارية

53.35%

16.19%

30.09%

0.38%

نسبة الرواتب من اجمالي النفقات الجارية

الرواتب واألجور نفقات تشغيليّة نفقات تحويلّية نفقات رأسمالية
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2014، مبلغ )3,584.4( مليار دوالر، أي ما يكافئ )13,620.72( مليار شيكل، وبلغ معدل نسبة
صايف االقراض من امجالي نفقات املوازنة العامة )11.31%( على مدار االثنيت عشر عاماً املاضية.

بند »صايف االقراض« املُقّدر يف موازنة العام 2016، مع املتحقق يف العام 2015 مع املوازنة املقّدرة للعام 2015، ومع 
املتحقق يف العام 2014 مع املوازنة املقّدرة للعام 2014 )مليون شيكل(.

 

مشكلة صايف االقراض ما زالت مستمرة، ومتصاعدة عاماً بعد عام، وتنذر مبؤشرات سلبية.
توجد حالة من الغموض كبرية حتيط مبصطلح صايف االقراض، وتوجد ضرورة ملعرفة بنود وتفصيالت املبلغ املنفق لصايف 
اإلقراض والبالغ )1,169.20( مليون شيكل، وعلى أي البنود ُصرف، وذلك لضمان شفافية املوازنة العامة، وتوجد 

ضرورة إلعالم املواطنني على طبيعة املخالصات بني احلكومة والبلديات.
صايف االقراض اضحى استنزاف للموازنة العامة، ورغم مطالبات الفريق االهلي املتعددة بلجمه من قبل احلكومة، 

وتعهد احلكومة بذلك، اال ان النفقات املتحققة على األرض تشري اىل عكس ذلك.
يف كل عام على مدار االعوام الثالث املاضية يتم تقديره بشكل تصاعدي، رغم ان االصل ان يقدر بشكل متناقص، 
ومع ذلك فان االنفاق الفعلي عليه يزداد بشكل تصاعدي وبفروقات اكرب بكثري من املقّدر، فكيف ذلك، يف ظل خطة 

تقشف وترشيد حكومية؟
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توزيع موازنة العام 2016
على القطاعات المختلفة

تبعاً لكشف ابعاد مشروع موازنة العام 2016، فإن مراكز املسؤولية يف املوازنة العامة 2016، مت تصنفيها وجتميعها يف اربعة 
قطاعات رئيسية وهي:

قطاع الحكم
ويشمل )مكتب الرئيس، مؤسسات منظمة التحرير، جلنة االنتخابات املركزية، اجمللس التشريعي، جملس الوزراء، ديوان 
الرقابة، وزارة الداخلية واالمن، ديوان املوظفني العام، وزارة املالية، شؤون القدس، املؤسسات غري احلكومية، املتقاعدون، 
النفقات العامة، خدمة الدين العام، االحتياطات املالية، اهليئة العامة للمعابر واحلدود، دائرة شؤون املفاوضات، السفارات، 

وزارة اخلارجية، وزارة العدل، جملس القضاء االعلى، ديوان قاضي القضاة، اجمللس االعلى لسياسات الشراء العام(.

قطاع البنية التحتية
ويشمل )سلطة املياه، سلطة الطاقة، وزارة النقل واملواصالت، وزارة االتصاالت، وزارة االشغال، وزارة احلكم احمللي، سلطة 

البيئة(.

القطاع االقتصادي
ويشمل )اجلهاز املركزي لإلحصاء، وزارة السياحة، سلطة االراضي، وزارة االقتصاد، اهليئة العامة للمدن الصناعية، مؤسسة 

املواصفات، اهليئة العامة لتشجيع االستثمار، وزارة الزراعة(.

القطاع االجتماعي
ويشمل )وزارة الرتبية، وزارة الصحة، وزارة شؤون املرأة، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة االعالم، هيئة االذاعة والتلفزيون، 

وكالة وفا، اجمللس االعلى للشباب والرياضة، وزارة الثقافة، دار االفتاء، وزارة االوقاف، وزارة العمل(.
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43.11%

1.87%

51.35%

3.66%

2016نسبة كل قطاع من الموازنة العامة 

القطاع االجتماعي القطاع االقتصادي قطاع الحكم قطاع البنية التحتية

الموازنات المقّدرة للقطاعات االربعة مع بنودها التفصيلي

نسبة كل قطاع من الموازنة العامة 2016
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10.22%

11.53%

18.36%

26.79%

الموازنة  -مقارنة نسب النفقات المقّدرة حسب بعض مراكز المسؤولية 
2016العاّمة 

وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الصحة
وزارة التربية والتعليم وزارة الداخلية واألمن العام

مقارنة نسب النفقات المقّدرة حسب بعض مراكز المسؤولية - الموازنة العاّمة 2016
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العجز والمتأخرات والدين العام
في العام 2016

ماليًا، سيتم سداد جزء منه من خالل املنح واملساعدات  تضّمنت املوازنة العامة 2016، كما يف املوازنات السابقة، عجزاً 
املالية، واليت قّدرت يف موازنة العام 2016 مببلغ )3,881( مليون شيكل، منها)2,925( مليون شيكل لدعم املوازنة العامة، 
ومبلغ )956( مليون شيكل للنفقات التطويرية، وجزء من خالل االقرتاض البنكي وبقيمة )975( مليون شيكل لسداد صايف 
املتأخرات، وابقى مقرتح موازنة 2016 على مبلغ )1,508( مليون شيكل كفجوة متويلية! واعلنت احلكومة "انها ستتخذ 
اجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية، من خالل خفض النفقات الشهرية مببالغ تتناسب والفجوة التمويلية"، وعلى 
الرغم من ان موازنة العام 2015، تضمنت ذات الفجوة التمويلية، واعلنت احلكومة يف حينها " انها ستتخذ اجراءات تقشفية 
لتغطية الفجوة التمويلية"، إال أن ذلك مل يتم تبعاً لبيانات وزارة املالية الفلسطينية املعلنة، ومل ُتؤِت خطة احلكومة ُأُكلها. 

علماً بأن عجز املوازنة يعين عدم ايفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها املالية، ويدفع مثن ذلك املواطن الفلسطيين، 
حيث ان ارتدادات عجز املوازنة تنعكس على تراكم املتأخرات للقطاع اخلاص، وعدم سداد استحقاقات املوظفني، وعدم 

استكمال املشاريع وغريها.

2,925

956

975

1,508

)بالمليون شيكل(، وبدائل السداد  2016ُمكونات عجز الموازنة العامة 

المنح والمساعدات لدعم الموازنة المنح المقّدرة لتمويل النفقات التطويرية
تمويل البنوك الفجوة التمويلية

ُمكونات عجز الموازنة العامة 2016 ، وبدائل السداد )بالمليون شيكل(
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الدّين العام في العام 2016

 

مقارنة الدين العام في االشهر من كانون اول 2014 - كانون اول 2015 "مليون شيكل"
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مالحظات وتوصيات الفريق
االهلي لدعم شفافية الموازنة العامة

1. ضرورة إتاحة الفرصة لنقاش جمتمعي حول املوازنة العامة قبل اقرارها، واحرتام احلكومة اللتزاماتها بنهج الشراكة مع
    اجملتمع املدني، خاصة وان اكرب مورد للموازنة العامة يف فلسطني هو املواطن نفسه.

2. يف ضوء تضّمن موازنة العام 2016 لعجز مالي مرّكب،توجد ضرورة باعتماد برنامج خمطط للرتشيد والتقشف اليت دعا 
    إليها الفريق االهلي لشفافية املوازنة العامة مبنهجية علمية موضوعية.

3. ضرورة اعادة النظر يف مبنى املوازنة العامة وتوزيع املخصصات للقطاعات املختلفة، وايالء اهتام اكرب للقطاع االجتماعي، 
    واعادة توزيع املوازنات تبعاً للربامج فيها، ومبا حيقق التنمية االجتماعية.

4. توجد ضرورة لتنقية بند الرواتب واالجور، واعادة دراسة مدى التزام املوظفني بالتشكيالت االدارية املعتمدة.
مبدأ     وتفعيل  به،  املرتبطة  النفقات  عن  احمللي  واحلكم  املالية  وزارتي  ومساءلة  االقراض"  "صايف  لضبط  ضرورة  توجد   .5

    الشفافية يف هذا البند، وعن طبيعة التسويات مع البلديات واهليئات احمللية وشركات توزيع الكهرباء وغريها.
6. ضرورة ان تتضمن موازنة 2016، تفاصيل عن آليات التعامل مع ثالث قضايا مرتبطة معاً وهي )الدّين العام - املتأخرات - 

    والتحويالت لصندوق التقاعد واملعاشات(.
7. ضرورة ان تتضمن املوازنة العامة تفصيالت عن نفقات وزارة الداخلية واالمن الوطين تبعاً الستحواذها على اكرب املخصصات   
    املالية، وخاصة يف بند النفقات التشغيلية، وضرورة وجود تفصيالت عن موازنة مكتب الرئيس وخاصة يف بند الرواتب 

    واالجور واعداد املوظفني وسلم رواتبهم.
غزة،  بقطاع  اخلاصة  والنفقات  املتحصلة  االيرادات  بإمجالي  )ملحق(   2016 العامة  املوازنة  تتضمن  ان  توجد ضرورة   .8

    والنفقات التطويرية.
اخلاصة  الفئات  من  العام  القطاع  موظفي  ومكافآت  رواتب  عن  تفصيالت  العامة  املوازنة  تتضمن  ان  ضرورة  توجد   .9
املالية، من اجل شفافية  املدنية، وملحقاته  لقانون اخلدمة     واخلرباء واملستشارين واعدادهم، واليت ال ختضع رواتبهم 
االمين،  القطاع  يف  وخاصة  العام،  القطاع  موظفي  رواتب  وسلم  املسئولني  كبار  امتيازات  يف  النظر  وإعادة  البند،  هذا     
والتقشف. النفقات  ترشيد  خطة  يف  جّدي  بشكل  وادراجه  االجتماعية،  العدالة  لتحقيق  الفئات  بني  الفجوة  وتقليص     
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