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صافي االقراض 

وأثره على عجز الموازنة و هدر المال العام



 صافي االقراض

وأثره على عجز الموازنة وهدر المال 
العام



يتقدم ائتالف أمان بالشكر اجلزيل

للباحث مؤيد عفانة إلعداده هذا التقرير 

وللدكتور عزمي الشعيبي على اإلشراف العام على هذا التقرير 

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة - أمان 

يف حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى املطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة - أمان. 2017. 

بند صايف االقراض وأثره على عجز املوازنة و هدر املال العام.  

إن االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة - أمان قد بذل جهودا يف التحقق من املعلومات الواردة يف التقرير، وال 
يتحمل مسؤولية تترتب على استخدام املعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره.
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 »بند صايف االقراض« وأثره على عجز املوازنة و هدر املال العام

مقدمة:
يف سياق االزمة املالية املزمنة التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، ويف ظل تراجع الدعم 
اخلارجي بشقيه: للموازنة العامة والدعم التطويري، ويف ضوء ضعف نتائج النجاح خلطة الترشيد 
والتقشف احلكومية املعلنة للعام الثالث على التوالي، شّكل استمرار انفاق االموال العامة حتت بند 
يُؤجل(  )او  ومبددا  العامة  املوازنة  مستنزفا  الفلسطينية.  للسلطة  كبيرا  حتديا  االقراض”  “صايف 
جزءا مهما من االيرادات، حيث مت تقدير صايف اإلقراض يف موازنة العام 2017 مببلغ 950 مليون 
شيكل، يف حني بلغت قيمته املتحققة لعام 2016 أكثر من مليار شيكل،  فيما بلغت قيمته التراكمية 

منذ العام 2003 وحتى العام 2016 حوالي )15.7( مليار شيكل. 

البند، إال  هذا  ووزارة “املالية والتخطيط” عن رغبتها وتعهدها يف تقليص  احلكومة  اعالن  ورغم 
أنه ما يزال يف ارتفاع مستمر ما يشكل حتديا كبيرا يجب التصدي له من خالل سياسات وترتيبات 
واجراءات لوقف تبديد املال العام وصوال الى الغاء هذا البند غير القانوني من املوازنة. ان الفرضية 
االساسية التي يجب االنطالق منها يف معاجلة بند صايف االقراض هي يف وجود سياسة مالية فعالة 

وادارة صارمة ملالحقة ومتابعة االطراف املسئولة عن هذه الديون لدى اجلانب االسرائيلي.

محور الورقة االستقصائية وهدفها:
 تتمحور فكرة الورقة االستقصائية على دراسة بند “صايف اإلقراض” ومكوناته واسبابه، وحتديث 
البيانات اخلاصة به وحجم الديون واجلهات املدينة، باإلضافة الى تتبع السياسة احلكومية واجراءاتها 
املتخذة يف ادارة بند »صايف االقراض« ومبرر نشوء الديون على احلكومة، والتعرف على االجراءات 

املتبعة لدى وزارة »املالية والتخطيط« لتحصيل الديون القدمية املرتبطة يف صايف اإلقراض.

وتهدف الورقة االستقصائية الى استقصاء واقع بند “صايف االقراض” وحتديث البيانات الرقمية 
اخلاصة به، ومراجعة سياسات احلكومة واجراءاتها لتقليل هذا البند والتحديات التي حالت دون 
انهائه ، مع تقدمي اقتراحات حول اجراءات ملعاجلة صايف االقراض ومبا يساهم يف سد عجز املوازنة 

ويوقف هدر املال العام مع عدم التضحية باخلدمة املقدمة للمواطن.

منهجية الدراسة:
مت اعتماد منهجية علمية استقصائية، قائمة على احملاور التالية:

وصف وتشخيص بند صايف اإلقراض من خالل . 1

• مراجعة االطار النظري اخلاص بصايف اإلقراض )املفهوم، النشأة، األسباب، ....(.	
• حتديث البيانات اخلاصة ببند صايف االقراض وحجم الديون واجلهات املدينة )سلسلة زمنية(. 	
• وصف السياسة احلكومية واجراءاتها املتخذة يف ادارة بند صايف االقراض ومبرر نشوء الديون 	

على احلكومة.
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التعرف على االجراءات املتبعة لدى وزارة “املالية والتخطيط” لتحصيل الديون القدمية ملرتبطة . 2
يف صايف اإلقراض.

حتليل االجراءات احلكومية املتبعة وحتديد التحديات لتخفيض صايف االقراض كمقدمة إلنهائه . 3
اثمان  وبدل  البلديات  من  الديون  لتحصيل  احلكومية  والسياسات  االجراءات  مراجعة  تشمل: 
الكهرباء واملياه وغيرها، وفك التشابك يف املوازنة )املقاصة والديون( وحتليل معاجلة احلكومة 

لألخطاء السابقة املرتكبة.

حتليل وتشخيص اسباب عدم تنفيذ التوصيات اخلاصة ببند صايف االقراض سواء الواردة يف . 4
او يف   2015 اول  كانون  الصادر يف  االنفاق احلكومي«  والتقشف يف  الترشيد  »مجاالت  تقرير 

تقارير أخرى.

حتليل وفحص ما اعلن من اتفاقيات وتفاهمات وقعتها السلطة مع اسرائيل يف حقلي الكهرباء . 5
واملياه ذات صلة ببند صايف اإلقراض.

اعداد توصيات وخطة عمل تتضمن إجراءات عملية تعالج بند “صايف االقراض”، وتردم الفجوة . 6
بني املخصصات املتوفرة من اجلباية، اي ما يتم جبايته وحتصيله فعال، وما يتم تغطيته من قبل 

احلكومة سعيا الى تخفيض هذا البند والسيطرة عليه وصوال إلنهائه.

مصادر املعلومات
مت الوصول واحلصول على البيانات واملعلومات الالزمة إلعداد هذه الورقة االستقصائية من خالل 
املختصة  والوزارات  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  يف  القرار  صناع  مع  »خاصة«  مقابالت  عقد 
)املالية، الصحة( ومراكز املسؤولية االخرى مثل )الهيئة العامة للشؤون املدنية، سلطة الطاقة واملوارد 
الطبيعية، سلطة املياه الفلسطينية( باإلضافة الى جهات ذات صلة مباشرة مثل )شركة النقل الوطنية 
للكهرباء، املجلس االعلى لتنظيم الكهرباء(، ومت مراجعة تقارير سابقة صادرة عن مؤسسات دولية 

رسمية ومؤسسات بحثية محلية اهتمت وعاجلت موضوع »صايف االقراض«.
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 »بند صايف االقراض« وأثره على عجز املوازنة و هدر املال العام

الفصل األول

)االطار النظري والتاريخي الخاص بصافي 

االقراض: المفهوم، النشأة، االسباب، السلسلة 

الزمنية التاريخية، حقائق وارقام(
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واملياه،  الكهرباء،  فواتير  لتغطية  املقاصة  ايرادات  من  االسرائيلي  اجلانب  يخصمه  ما  هو  اإلقراض:  صايف 
والصرف الصحي، املتراكمة على وحدات احلكم احمللي1. 

املالية وصايف  وزارة  املدفوع من  املباشر  اإلقراض  بأنه: يشمل صايف  املالية صايف االقراض  وزارة  كما عرفت 
اإلقراض املخصوم من إيرادات املقاصة.2

يف  املوحد  اخلزينة  حساب  استحداث  منذ  املتداول  االصطالح  االقراض Net Lending هو  وصايف 
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.

ويدخل حتت هذا البند أيضاً املبالغ التي حتولها احلكومة املصرية إلى شركة الكهرباء املصرية كثمن الكهرباء 
الفلسطينية عبر آلية بيغاس  املوردة إلى قطاع غزة، وما يحوله االحتاد االوربي من معونات للسلطة الوطنية 
العامة  إلى الشركات اإلسرائيلية، وتخصم هذه املبالغ من املنح التي التزمت بها هذه اجلهات لدعم املوازنة 
الفلسطينية. ويدخل كذلك ما تدفعه اخلزينة الفلسطينية لتسديد ثمن احملروقات املوردة لشركة كهرباء فلسطني 
يف قطاع غزة بسبب عجز شركة توزيع الكهرباء هناك عن جباية وتوريد ثمن الكهرباء من الزبائن وتوريدها 

لشركة التوليد3.

وقد عرفت سلطة النقد الفلسطينية صايف االقراض بأنه: عبارة عن املبالغ التي تقتطعها اسرائيل من ايرادات 
واملياه  القطرية  الكهرباء  شركة  االسرائيلية،  الشركات  بعض  تقدمها  التي  واملنافع  اخلدمات  مقابل  املقاصة 

واخلدمات الطبية بشكل اساسي.4

وقد أصدرت وزارة “املالية والتخطيط” نشرة بعنوان “االصالحات املالية والتحديات” اشارت فيها الى ان صايف 
: قيام احلكومة اإلسرائيلية بخصم  إلى  النقد، وهو يشير  اإلقراض هو مصطلح جتميلي مقترح من صندوق 
مبالغ من أموال ال متلك السلطة الفلسطينية سيطرة عليها وال تستطيع التحقق منها يف مجاالت الكهرباء واملاء 
والصرف الصحي، ويف الوقت الذي ال تستطيع فيه السلطة استرداد أي منها، وان العديد من العوامل تؤثر يف 
الفلسطيني  الطرفني  بني  املتساوي  التفاوضي غير  الوضع  أهمها  اإلقراض  الناجم عن صايف  املزمن  الضعف 

واإلسرائيلي5.

ومن خالل استعراض التعريفات سابقة الذكر والصادرة عن وزارة املالية وسلطة النقد ومعهد »ماس«، ميكن 
اشتقاق تعريف شامل لصايف االقراض:

صايف االقراض:
للشركات  مستحقة  ديون  لتسوية  اسرائيل  قبل  من  املقاصة  إيرادات  من  املخصومة  املبالغ 
وجهات  ولشركات  للبلديات  الصحي  الصرف  وخدمات  واملياه  للكهرباء  املزودة  اإلسرائيلية 

التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود. 

1  موازنة املواطن 2016، من إصدارات وزارة »املالية والتخطيط«، حزيران 2016.
http://www.pmof.ps/86 ، 2  املوقع االلكتروني لوزارة املالية والتخطيط، تعريفات ومصطلحات

3  ورقة خلفية حول صايف اإلقراض صادرة عن معهد أبحاث السياسات االقتصادية »ماس« ، أيار 2015.
4  تطورات مالية احلكومة والدين العام الربع االول 2017، من اصدارات سلطة النقد الفلسطينية، حزيران 2017، صفحة 6.

5  االصالحات املالية و التحديات، من إصدارات وزارة »املالية والتخطيط« 2015.
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 »بند صايف االقراض« وأثره على عجز املوازنة و هدر املال العام

النشأة واالسباب:
تعود هذه املشكلة “صايف االقراض” إلى تخلف الهيئات احمللية وشركات توزيع الكهرباء ومصالح 

املياه يف الضفة الغربية وقطاع غزة عن دفع فواتير الكهرباء واملياه لصالح اجلهات املوردة.

وبالرغم من أن ظاهرة التسديد نيابة عن البلديات وشركات التوزيع ظهرت مع نشوء السلطة الوطنية 
الفلسطينية، إال أن بداية عمل ترتيبات االقتطاع من إيرادات املقاصة بدأت رسمياً بكتاب من وزير 
املالية الفلسطيني يف ذلك الوقت إلى وزير املالية االسرائيلي يفوضه بخصم قيمة فاتورة استهالك 
قطاع غزة من الكهرباء سنة 1997، وبعد ذلك بأقل من عام، وبكتاب آخر من رئيس سلطة املياه ووزير 
املالية خلصم فواتير املياه حيث  بلغت قيمة هذا اخلصم )كهرباء غزة + املياه للضفة وغزة( آنذاك 

نحو 150 مليون دوالر سنويا. 

ولكن وزارة املالية الفلسطينية لم تكن تصدر بيانات مالية تفصيلية، ولم تكن تلك املقتطعات من أموال 
املقاصة تنشر، كما كان هناك إشكال يف كيفية معاجلتها محاسبيا، فكانت تعرض يف احلسابات 

اخلتامية كنفقات للوزارات والهيئات ذات العالقة6.

الوطنية  للسلطة  العام  االنفاق  مراجعة  حول   2016 عام  يف  الصادر  الدولي  البنك  تقرير  ويشير 
السلطة  أمام  املالية اجلاثمة  »لقد أمسى صايف اإلقراض إحدى أعصى املشاكل  الى  الفلسطينية 
اخلدمات  من  وغيرها  الكهرباء  ببيع  كبير  حد  إلى  ميزانياتها  احمللية  الهيئات  الفلسطينية. متول 
املساعدة املزودة من شركات إسرائيلية، وتترك السلطة الفلسطينية لتسدد بعض أو كل التكاليف 
إلى  باإلضافة  الفلسطينية،  للسلطة  املستحقة  املقاصة  إيرادات  من  إسرائيل  تقتطعها  التي  )هذه 
إعانات  تقدم  نفسها  الفلسطينية  السلطة  لذلك جتد  نتيجة  املائة(.  11 يف  البالغة  التأخير  رسوم 
غير مخطط لها تقدر بأكثر من 200 مليون دوالر أمريكي يف السنة )2 يف املائة من الناجت احمللي 
اإلجمالي( لهيئات احلكم احمللي وبينما تقوم وزارة املالية باسترداد تلك اخلسائر بحجب عائدات 
البلديات ورسوم الترخيص املهني  مستحقة لهيئات احلكم احمللي )ضريبة األمالك التي تفرضها 
وضريبة النقل إلخ(، ولكن هذه االعتراضات املالية ال تعوض املستحقات بأي حال من األحوال وتؤدي 

إلى نزاعات وفوضى يف امليزانيات«7.

6  ورقة خلفية حول صايف اإلقراض صادرة عن معهد أبحاث السياسات االقتصادية »ماس« ، أيار 2015.
7  تقرير مراجعة االنفاق العام للسلطة الفلسطينية – البنك الدولي – تاريخ اإلصدار : 2016/12/13.
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التطور الكّمي لصايف اإلقراض:
جدول رقم )1(

السلسة الزمنية الكمّية لصايف االقراض املتحقق »اساس نقدي« 82016-2003

صايف االقراض/ مليون السنة
دوالر

النفقات العامة وصايف 
اإلقراض/ مليون دوالر

نسبة صايف االقراض من 
اجمالي النفقات

20031731,635.0%10.58

20041571,528.0%10.27

20053442,281.0%15.08

20063761,707.0%22.03

20075352,877.0%18.60

2008446.93,487.7%12.81

20093743,375.9%11.08

2010243.33,200.1%7.60

20111393,256.9%4.27

2012277.23,258.2%8.51

2013211.23,419.1%6.18

2014287.43,606.9%7.97

2015300.53,621.4%8.30

2016269.83,878.2%6.96
املصدر: اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية )أساس نقدي(، من اصدارات سلطة النقد الفلسطينية 

.2017

وقد قّدر »صايف االقراض« يف موازنة العامة 2017 مببلغ )244( مليون دوالر9، )950( مليون شيكل، 
اال ان املؤشرات املالية تشير الى ان املتحقق سيكون اعلى من ذلك يف ضوء التقارير الشهرية للموازنة 
العامة 2017، حيث بلغت قيمة »صايف االقراض« املتحققة يف االشهر الستة االولى من العام 2017 

مبلغ )544.3( مليون شيكل10. أي ما نسبته )114.6%( من املخطط لذات الفترة.

وتبعا للجدول رقم )1( اعاله، فان مجموع املبالغ املتحققة فعليا لبند صايف االقراض بلغت منذ العام 
2003 ولغاية العام 2016 )4,134.30( مليون دوالر. أي ما يوازي )15،710.34( مليون شيكل.11

8  اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية )أساس نقدي(، من اصدارات سلطة النقد الفلسطينية 2017.
9  قرار بقانون رقم )3( للعام 2017، بخصوص املوازنة العامة 2017، الصادر بتاريخ 2017/2/15.

10  التقرير الشهري الصادر عن وزارة »املالية والتخطيط«، بتاريخ : 2017/7/30.
11  على اعتبار سعر متوسط لصرف الدوالر مع الشيكل = 3.8.
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هل ميكن تفسير التذبذب يف صايف اإلقراض وانخفاضه يف األعوام 2009 – 2011 حيث يالحظ 
انخفاضه الكبير خصوصا يف عام 2011 ثم تذبذب قيمته ارتفاعا وانخفاضاً يف األعوام التالية حتى 

2016؟
وشّكل متوسط نسبة صايف االقراض خالل الفترة من 2003-2016 )10.73%( من  النفقات العامة 

وصايف االقراض.
شكل رقم )1(

صايف االقراض »باملليون دوالر« خالل الفترة من 2003- 2016
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شكل رقم )2(
نسبة صايف االقراض من النفقات العامة وصايف االقراض خالل الفترة من 2003 - 2016 
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ومن خالل تتبع املوازنات العامة لألعوام اخلمس املاضية 2013-2017، نالحظ ان احلكومة ووزارة 
املالية تقّدر صايف االقراض بنسبة تزداد باطراد مع كل سنة، ويف ذات الوقت فان االنفاق الفعلي 

على بند صايف االقراض يفوق املقّدر، حسب ما يظهر يف اجلدول رقم )2( املرفق:
جدول رقم )2(

بند صايف االقراض املقّدر والفعلي يف املوازنات للسنوات اخلمس املاضية – مليون شيكل

صايف االقراض املقّدر/  السنة
مليون شيكل

صايف االقراض الفعلي/ 
نسبة الفعلي من املوازنةمليون شيكل

201312 30013 759.9%253
201414 60015 1022.3%170
201516 80017 1169.2%146
201618 85019 1,029.1%120
201720 95021 --

شكل رقم )3(
بند صايف االقراض املقّدر للسنوات اخلمس 2013-2017 – مليون شيكل

200

400

600

800

1000

2013 2014 2015 2016 2017

300

600

800

850

950

12 قانون املوازنة العامة 2013.
13 التقرير الشهري لإلنفاق الفعلي للموازنة العامة 2013، كانون أول 2013، الصادر عن وزارة املالية  بتاريخ : 2014/2/11

14 قانون املوازنة العامة 2014
15 التقرير الشهري لإلنفاق الفعلي للموازنة العامة 2014، كانون أول 2014، الصادر عن وزارة املالية  بتاريخ : 2015/1/20

16 قانون املوازنة العامة 2015
17 التقرير الشهري لإلنفاق الفعلي للموازنة العامة 2015، كانون أول 2015، الصادر عن وزارة املالية  بتاريخ : 2016/1/17

18 قانون املوازنة العامة 2016
19 التقرير الشهري لإلنفاق الفعلي للموازنة العامة 2016، كانون أول 2016، الصادر عن وزارة املالية  بتاريخ : 2017/1/12

20 قانون املوازنة العامة 2017
21 القيمة الفعلية ستظهر يف التقرير الشهري لإلنفاق الفعلي للموازنة العامة 2017، تقرير شهر كانون أول 2017
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شكل رقم )4(
شكل مقارن لبند صايف االقراض املقّدر والفعلي للسنوات اخلمس 2013-2017 – مليون شيكل
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صافي األقراض الفعليصافي األقراض املقدّر

759.9
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1022.3

1169.2

1029.1

؟؟

وخالل لقاء الفريق االهلي لشفافية املوازنة العامة مع السيد فريد غّنام مدير عام االدارة العامة 
للموازنة العامة يف وزارة “املالية والتخطيط”، ووكيل الوزارة حاليا، يف جلسة حوار نظمها الفريق 
االهلي مع وزارة املالية، اشار غّنام الى سبب الفجوة ما بني صايف اإلقراض املقّدر واحلقيقي، وهو 
تخفيض صايف  أجل  من  كاستهداف  احلقيقي  من  أقل  مبلغا  تقّدر  والتخطيط”  “املالية  وزارة  أن 
اإلقراض، مؤكدا على ان الوزارة تبذل قصارى جهدها لتخفيض صايف اإلقراض، والعمل على عدم 
حجز اجلانب اإلسرائيلي من أموال املقاصة أكثر من الالزم، موضحا ان ما يرصد باملوازنة التقديرية 

هو استهداف وزارة املالية كسياسة عامة للوصول الى األرقام املستهدفة.

ويوضح بأن وزارة املالية تضع مبلغا مقدرا لتلزم احلكومة بذلك شركات التوزيع والهيئات احمللية 
بالدفع بالوقت احملدد، ألن وزارة املالية غير قادرة على االستمرار يف الدفع عن البلديات وشركات 
التوزيع مببالغ مرهقة للموازنة العامة، مشيرا إلى أن وزارة املالية والتخطيط تضع سياسات واجراءات 
خلفض صايف اإلقراض كل عام عن العام الذي سبقه، مؤكدا أن هذه املبالغ املقّدرة هي عبارة عن 

سياسات مستهدفة، وحد اقصى للدفع22.

22  جلسة حوار ما بني الفريق االهلي لشفافية املوازنة العامة ووزارة املالية، ايلول 2015.
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الفصل الثاني

 )تحليل االجراءات الحكومية المتبعة والتحديات 

لتخفيض صافي االقراض كمقدمة إلنهائه(

ومن خالل  الفلسطينية،  الوطنية  للسلطة  العامة  املوازنة  ثابتا يف  بندا  االقراض«  بات »صايف 
التحليل الكّمي للسلسة الزمنية اخلاصة بصايف االقراض، يالحظ ان ان معدله الشهري شبه 
ثابت اذ يبلغ نحو )90( مليون شيكل )شهريا( يف السنوات االخيرة. ومن اجل تطبيق املنهج العلمي 

يف البحث عن االسباب وليس فقط النتائج والتي مت وصفها وسردها يف الفصل االول.
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اجراءات سابقة لتخفيض صايف االقراض:
نظرا لكون قطاع الكهرباء هو املكّون االكبر يف »صايف االقراض«، ونظراً لألزمة املالية التي تعانيها 
السلطة  تسديد  الستمرار  وأخالقية  قانونية  مبررات  وجود  وعدم  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة 
ألثمان اخلدمات عن البلديات واملواطنني، اتخذت السلطة الوطنية الفلسطينية جملة من اإلجراءات 

والترتيبات للعمل على خفض قيمة »صايف اإلقراض«. 

إصدار قرار بقانون لتنظيم قطاع الكهرباء من أجل تطوير هذا القطاع وتشجيع االستثمار فيه . 1
وتوفير الطاقة لكافة املستهلكني بأسعار معقولة، وذلك يف شهر نيسان عام 2009. ونشأ مبوجب 
القانون »مجلس تنظيم قطاع الكهرباء« الذي أنيط به مهام مراقبة كل ما يتعلق بالقطاع، إلى 
جانب مراجعة واقتراح تعرفة عادلة للكهرباء. كما مت تكثيف تركيب عدادات الدفع املسبق يف 
السلع، ومتكينهم  تلك  املساعدة ملوزعي  بتقدمي  الوطنية  السلطة  وبدأت أجهزة  املناطق.  بعض 
من حتصيل ديونهم املتراكمة على املشتركني. وكان من ضمن تلك اإلجراءات اشتراط حصول 
املواطنني على شهادة براءة ذمة من موزعي الكهرباء واملياه للضغط على غير املسددين لفواتيرهم 

ذات العالقة لتسديد فواتيرهم وديونهم للشركات واملصالح املوزعة.

ويف نيسان 2011 وقعت سلطة الطاقة يف كل من غزة ورام اهلل اتفاقاً تلتزم مبوجبه شركة توزيع . 2
 4( الفلسطينية  السلطة  الكهرباء خلزينة  أثمان  من  يتم حتصيله  ما  بتوريد  غزة  الكهرباء يف 

ماليني دوالر شهرياً(. 

لكن هذه التفاهمات توقفت بعد أشهر محدودة يف ظل اجتاه السلطات يف غزة لالعتماد على الوقود 
الكهرباء  لتشغيل محطة  إلى قطاع غزة  القطري  الوقود  لبدء تدفق  األنفاق، إضافة  املصري عبر 

الفلسطينية. 

أبرمت سلطة الطاقة يف رام اهلل اتفاقاً مع نظيرتها يف قطاع غزة يقضي باستيراد الوقود حملطة . 3
توليد الكهرباء من إسرائيل، على أن يتم إعفاء هذا الوقود بشكل كامل من ضريبة “البلو”، مع 
توليد  الوقود على محطة  لتر  تكلفة  يتم تخفيض  أن  أي  املضافة.  القيمة  اإلبقاء على ضريبة 
قيمة  خفض  وأعلنت  الفلسطينية  احلكومة  عادت  لذلك،  الحقاً  لكن  الثلث.  بحوالي  الكهرباء 
اإلعفاء على ضريبة البلو من 100% إلى 50% فقط، مرجعة ذلك إلى األسباب املتعلّقة باألزمة 
املالية اخلانقة التي تواجهها. وعلى إثر القرار اجلديد، ارتفعت تكلفة لتر الوقود على محطة 

التوليد الكهرباء، األمر الذي لم تقبل به السلطات يف غزة، مما أدى إلى جتميد االتفاق. 

بالنتيجة، أسهمت هذه اإلجراءات يف ارتفاع نسبة التحصيل يف الضفة الغربية إلى 85%، وإلى نحو 
30% يف قطاع غزة. وانعكس ذلك يف تخفيض نفقات “صايف اإلقراض” بشكل متسارع منذ العام 
2007 لتصل إلى 264 مليون دوالر يف العام 2010، وحتقق أدنى مستوى يف العام 2011 لتبلغ 139 
مليون دوالر )إثر االتفاقني املشار  اليهما أعاله بني اجلهات ذات الصلة يف كل من الضفة وغزة(. ثم 
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عاود بند صايف االقراض الى االرتفاع يف السنوات الالحقة23.

أسباب استمرار وجود بند »صايف االقراض«:
من خالل مقابلة خاصة مع احملاسب العام لدولة فلسطني السيد احمد الصّباح، اشار الى ان بند 
الوطنية  السلطة  اموال  حلجز  االسرائيلي  اجلانب  قبل  من  ثابتا  بندا  اضحى  االقراض«  »صايف 
الفلسطينية، وهو يتكون بشكل رئيسي من بدل اثمان الكهرباء واملياه وبدل خدمات الصرف الصحي 

للهيئات احمللية وشركات التوزيع الفلسطينية24.

ويف مقابلة مع مدير عام العالقات العامة واملتحدث باسم الهيئة العامة للشؤون املدنية السيد وليد 
وهدان، وهي الهيئة املسؤولة عن تنسيق العالقة والشؤون املدنية مع اجلانب االسرائيلي، اوضح بأن 
اجلانب االسرائيلي »كسلطة احتالل« ينفذ االجندات اخلاصة به فيما يتعلق بالعالقة املالية ما بني 
السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل، ومن ضمنها »صايف االقراض«، رغم رفض هيئة الشؤون 
املدنية لذلك، مستغال اختالل ميزان القوى، وفرض االمر الواقع، باإلضافة الى سياسة املماطلة 
والتسويف التي ينتهجها اجلانب االسرائيلي لالتفاقيات والتفاهمات املبرمة مع اجلانب الفلسطيني، 
واتفق املتحدث باسم هيئة الشؤون املدنية مع احملاسب العام يف ان خصم اجلانب االسرائيلي من 
اموال املقاصة اضحى نهجا، مؤكدا انه ال توجد تفاصيل وافية ودقيقة عن طبيعة اخلصميات، ويف 

ضوء ذلك فان امكانات التالعب من طرف اجلانب االسرائيلي قائمة25.

جتربة احلكومة والوزارات املختلفة  التصويبية للحد من »صايف االقراض«
عملت احلكومة واتخذت جملة من اإلجراءات التصويبية التي هدفت لتقليص بند صايف اإلقراض،  ●

منها: دور وزارة »املالية والتخطيط«:

وزارة املالية عملت على عدة محاور للحد من »صايف االقراض« من أهمها:
احمللية جلدولة  ● الهيئات  مع  ومخالصات  تسويات  اعداد  على  الوزارة  عملت   2014 العام  يف   

بدفع  احمللية  الهيئات  والتزام  احمللي،  احلكم  وزارة  مع  بالتعاون  عليها  املستحقة  الديون  ودفع 
مستحقاتها اجلديدة أوال بأول.

الوزارة تعمل على “عمل تقاص” مع الهيئات احمللية لتحصيل الديون من خالل ايرادات ضريبة  ●
املباني والنقل على الطرق، مع اتاحة هامش للهيئات احمللية لتنفيذ مشاريعها التطويرية، وتقدمي 

خدماتها.

23  تقرير حول »مجاالت التقشف والترشيد يف اإلنفاق احلكومي«، الفريق االهلي لشفافية املوازنة العامة، من اصدارات ائتالف امان - كانون اول 2015.
24  مقابلة حصرية مع السيد احمد الصباح احملاسب العام لدولة فلسطني/ وزارة املالية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.

25  مقابلة حصرية مع السيد وليد وهدان مدير عام العالقات العامة/ هيئة الشؤون املدنية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
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الديون وحتسني  ● اجل مساعدتها يف حتصيل  للهيئات احمللية من  الفني ومتويله  الدعم  تقدمي 
اجلباية، مثل العدادات مسبقة الدفع، األنظمة احملوسبة وغيرها.

كذلك عملت احلكومة على انشاء شركة النقل الوطنية للكهرباء، والتي ستتولى إدارة حصرية يف  ●
بيع الكهرباء وتتركز مهمتها يف تنظيم العالقة الفنية واملالية ما بني مصادر الطاقة الكهربائية 
املختلفة، وبني شركات التوزيع عبر منوذج املشتري الوحيد، االمر الذي سينعكس بشكل مباشر 

على تخفيض املديونية والدفع أوال بأول، مما سيحد من صايف اإلقراض26. 

دور سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية: ●
يف مقابلة خاصة مع املهندس ظافر ملحم وهو القائم باعمال رئيس سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية، 
اقتطاع اجلانب االسرائيلي  للحد من  تعمل من خالل جملة محاور  الطاقة  ان سلطة  الى  اشار 
ألثمان الكهرباء من أموال املقاصة، حيث مت االتفاق على جملة تفاهمات توجت يف اتفاقية بتاريخ 
2016/9/13 ما بني السلطة الوطنية الفلسطينية واجلانب االسرائيلي، بهدف تنظيم العالقة بني 
اجلانبني فيما يتعلق بالكهرباء، وقد مت إنشاء شركة النقل الوطنية للكهرباء، والتي تتركز مهمتها 
يف تنظيم العالقة الفنية واملالية ما بني مصادر الطاقة الكهربائية املختلفة احمللية واملستوردة، وبني 
شركات التوزيع عبر منوذج املشتري الوحيد، والتي بدأت ممارسة مهامها من خالل افتتاح محطة 
التحويل يف اجللمة يف شمال الضفة الغربية، على أن تستكمل االتصاالت لتشغيل احملطات األخرى، 

اال ان  جتمد جميع االتصاالت مع اجلانب اإلسرائيلي رمبا يعرقل هذه اخلطوة.

تنفيذ جملة اجراءات إللزام  ● وبالتعاون مع وزارة احلكم احمللي على  الطاقة  كما عملت سلطة 
الهيئات احمللية )128 هيئة( بدفع اثمان الكهرباء، من خالل فتح حساب مخصص بذلك يف كل 
هيئة )Escrow Account(، وتعيني مراقبني من وزارة احلكم احمللي للمتابعة. وجاءت نتائج هذه 
اخلطوة فعالة حيث مت حتقيق جناح ملموس، اذ تبلغ نسبة االلتزام بدفع فواتير الكهرباء حاليا 
حوالي 85%ـ وتقوم سلطة الطاقة مبتابعة الشركات اخلمس املوزعة للكهرباء27 ومدى التزامها 

بتسديد املستحقات28.

قطاع  ونفقات  ايرادات  وضبط  تنظيم  على  بالرقابة   2016 لسنة   )53( رقم  الوزراء  مجلس  قرار 
الكهرباء:

انسجاما مع توصيات تقرير »مجاالت الترشيد والتقشف يف االنفاق احلكومي«، أصدر مجلس  ●
الوزراء الفلسطيني قرارا بالرقابة على تنظيم وضبط ايرادات ونفقات قطاع الكهرباء، تضمن 
القرار خمس مواد، بأحكام قانونية واجراءات لتنظيم قطاع الكهرباء، حيث نصت املادة رقم )2( 

من القرار على:

26  مقابلة حصرية مع السيد احمد الصباح احملاسب العام لدولة فلسطني/ وزارة املالية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
27  وهي )شركة كهرباء الشمال، شركة كهرباء طوباس، شركة كهرباء اجلنوب، شركة كهرباء اخلليل، شركة كهرباء القدس(

28  مقابلة حصرية مع املهندس ظافر ملحم ق. أ. رئيس سطلة الطاقة واملوارد الطبيعية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
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تلتزم الهيئات احمللية بتحويل مبيعات الكهرباء بالكامل حلساب خاص بإيرادات الكهرباء يف هذه . 1
الهيئات، يخضع لرقابة وزارة احلكم احمللي حسب القوانني النافذة، ويكلف وزير احلكم احمللي 
باملراقبة على هذه احلسابات باإلضافة إلنفاذ املادة الرابعة من هذا القرار، ويف حال عدم التزام 

أي من الهيئات احمللية بالدفع، تفرض عليها العقوبات االتية:
األمالك(  أ.  املهن وضريبة  الطرق ورسوم رخص  النقل على  )رسوم  املالية  املستحقات  حجز 

للهيئة احمللية، وحتويلها حلساب اإليراد املوحد ملبيعات قطاع الكهرباء/ شركة النقل الوطنية 
للكهرباء.

جتميد مخصصات املشاريع للهيئة احمللية.ب. 

تعيني مراقب مالي على حسابات الهيئة احمللية.ج. 

فصل الكهرباء عن املشتركني غير امللتزمني بدفع  ثالث فواتير متتالية حسب املادة )33( من د. 
قانون الكهرباء العام.

التنسيب من وزير احلكم احمللي ملجلس لوزراء بحل مجلس الهيئة احمللية غير امللتزمة ببنود ه. 
هذا القرار29.

شركة النقل الوطنية للكهرباء: 
30 انسجاماً مع قانون الكهرباء العام 

أسست شركة النقل الوطنية للكهرباء )PETL(  يف عام 2013 
لسنة 2009 وتتركز مهمتها يف تنظيم العالقة الفنية واملالية ما بني مصادر الطاقة الكهربائية 

املختلفة احمللية واملستوردة، وبني شركات التوزيع عبر منوذج املشتري الوحيد.

تُشِرُف الشركة، كونها حكومية، على إدارِة وتنظيِم عملية شراء وبيع ونقل الكهرباء كجسم وسيط 
بني منتجي الطاقة وشركات التوزيع، مبا يَشمل اإلشراف على شبكة نقل الكهرباء يف فلسطني، 
بناء وصيانة شبكات النقل والتوزيع، وتشييد محطات التحويل للربط ما بني مصادر الكهرباء 
احمللية واملستوردة من الدولة املجاورة وبني شركات التوزيع احمللية، مبا يكفل إيصال الكهرباء إلى 
كافة احملافظات واملدن والقرى الفلسطينية. كما ومتكن احلكومة الفلسطينية من شراء الكهرباء 

من مصادر متعّددة بأسعار تنافسية لينعكس إيجاباً على تعرفة الكهرباء يف فلسطني.

ويف مقابلة خاصة مع مدير عام شركة النقل الوطنية للكهرباء حول دور الشركة يف احلد من تراكم 
مديونية الشركات والهيئات احمللية للجانب االسرائيلي والتي تخصم من »صايف االقراض«، اشار 
املهندس نشأت ابو بكر مدير عام الشركة الى ان الشركة تعمل حاليا على تنظيم العالقة الفنية 
عبر  التوزيع  وبني شركات  واملستوردة،  احمللية  املختلفة  الكهربائية  الطاقة  مصادر  بني  ما  واملالية 

29  قرار مجلس الوزراء رقم )53( لسنة 2016 بالرقابة على تنظيم وضبط ايرادات ونفقات قطاع الكهرباء، الصادر بتاريخ 2016/9/6.
الوطنية للكهرباء كشركة  النقل  2013 على قرار تسجيل شركة  أول عام  املنعقدة يف األول من تشرين  الفلسطيني يف جلسته  الوزراء  30  صادق مجلس 

حكومية عامة، وذلك إنفاذًا للمادة )18( من قانون الكهرباء العام لسنة 2009.
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الوحيد، ولكن ما زالت يف طور بسط صالحياتها، وعمليا بدأت بذلك من خالل  منوذج املشتري 
محطة التحويل التي مت افتتاحها يف محافظة جنني )اجللمة( يف شهر 2017/7 والتي تغذي منطقة 
جنني، وسيتم الحقا افتتاح 3 محطات حتويل اضافية يف مناطق )نابلس، رام اهلل، اخلليل( باإلضافة 
لصالحياتها على نقاط الربط األخرى، وبذلك ستصبح الشركة هي اجلسم الوسيط بني منتجي 

الطاقة وشركات التوزيع، مما يسهم يف  تنظيم العالقة املالية والفنية بشكل كامل.

ويف ضوء ذلك، فان شركة النقل سيكون لها كامل صالحيات تنظيم العالقة املالية والفنية، والتي 
ما  بالتوزيع.  حاليا  تقوم  التي  احمللية  الهيئات  او  التوزيع  لشركات  مديونية  أي  وقف  على  ستعمل 
سينعكس بشكل مباشر على “صايف االقراض”، والشركة تعمل ومن خالل خبراء ومختصني على 
اعداد اتفاقية لشراء الكهرباء ضمن أسس جديدة، تضمن احلصول على سعر تنافسي مع مزايا 
متعددة، وليس من خالل نظام البيع احلالي، والذي فيه الكثير من القضايا التي تزيد من التكلفة 
على شراء  يعتمد  فني  نظام  وفق  تعمل  الشركة  ان  كما  احمللية.  الهيئات  او  التوزيع  على شركات 
الكهرباء ضمن اجلهد العالي لتصل الى محطات التحويل، وهذا االمر يساهم يف  تخفيض أسعار  

اقل الكهرباء.

ويف ذات الوقت فان هناك حتديات - تواجه عمل الشركة اهمها املناخ السياسي، خاصة وان الكثير من 
اعمالها مرتبطة باجلانب اإلسرائيلي، وبالتالي فان اثر االحداث السياسية ينعكس بشكل مباشر 

على خطط الشركة31.

مجلس تنظيم قطاع الكهرباء:
تعريف باملجلس:

بتاريخ  صادر  رئاسي  قرار  مبوجب  الفلسطيني  الكهرباء  قطاع  تنظيم  مجلس  انشاء  مت 
2009/04/23 كما نصت املادة اخلامسة للقرار بقانون رقم )13( لسنة 2009م بشأن قانون 

الكهرباء العام، حيث يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري

ويف مقابلة خاصة مع الرئيس التنفيذي ملجلس تنظيم الكهرباء املهندس حمدي طهبوب، اشار الى ان 
مهام املجلس تبعا للقانون محددة وتتمحور حول حماية حقوق كل من املستهلك والشركات، ومراقبة 
واألنظمة  واللوائح  بالقوانني  االلتزام  إطار  الكهربائية يف  الطاقة  وبيع  وتوزيع  ونقل  توليد  أنشطة 
املعتمدة، وانشاء قاعدة بيانات باملعلومات الفنية واملالية واإلحصائية ونشرها وفقاً للتعليمات التي 
تصدرها سلطة الطاقة لهذه الغاية، والتوصية إلى سلطة الطاقة بتحديد التعرفة الكهربائية ورسوم 
االشتراك وبدل تكاليف التمديدات والتأمينات واخلدمات األخرى الالزمة إليصال التيار الكهربائي 
للمستهلك، بعد التشاور مع اجلهات ذات العالقة، ومع مراعاة مقاربة األسعار بني مختلف محافظات 
الوطن، والتوصية لسلطة الطاقة بقبول أو رفض الرخص أو جتديدها أو سحبها أو التنازل عنها 

31  مقابلة حصرية مع املهندس نشأت ابو بكر مدير عام شركة النقل الوطنية للكهرباء، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
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لشركات التوليد والتوزيع التي تقدم طلبات بهذا الشأن، ومراقبة التزام الشركات املرخصة للتوليد أو 
التوزيع بالشروط الواردة يف الرخص، والسعي حلل اخلالفات بني شركات قطاع الكهرباء واملستهلكني 

وبني شركات قطاع الكهرباء نفسها مبا يحفظ املصلحة العامة.

اما فيما يتعلق مبديونية الشركات او الهيئات احمللية، فان األمر منوط باحلكومة والشركات الهيئات 
احمللية، كون احلكومة هي من يدفع تلك املديونية اثر خصمها من أموال املقاصة، علما بان املجلس 
يصدر تقارير عن أوضاع الشركات املوزعة للكهرباء، وكذلك يصدر توصياته لسلطة الطاقة بخصوص 

قبول أو رفض الرخص اخلاصة بشركات الكهرباء أو جتديدها أو سحبها32.

دور سلطة املياه:

تعمل سلطة املياه- دائرة الضفة الغربية من خالل جملة اجراءات ملنع تراكم ديون شركات التوزيع 
والهيئات احمللية املتعلقة باملياه املشتراة من  اجلانب اإلسرائيلي، حيث يتم االن جدولة ديون الهيئات 
بتسوية  اال  مشاريع  احمللية  الهيئات  منح  على عدم  احمللي  احلكم  وزارة  مع  التنسيق  ومت  احمللية، 
امورها مع سلطة املياه، وذلك انسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء باخلصوص والتي بدورها تقوم 
بجدولة ديون تلك الهيئات، والتوافق على دفع الفواتير أوال بأول ضمن الية معتمدة، كذلك تعمل 
سلطة املياه بالتعاون مع وزارة املالية على عمل تقاص لرسوم النقل على الطرق اخلاصة بالهيئات 

احمللية مقابل اثمان املياه للهيئات احمللية التي عليها ديون متراكمة33.

دور وزارة الصحة:

فيما يتعلق بوزارة الصحة الفلسطينية وبدل التحويالت للمستشفيات اإلسرائيلية، فقد اوضح وكيل 
وزارة الصحة د. أسعد رمالوي يف مقابلة خاصة ان الوزارة عملت على اجراءات جديدة فيما يتعلق 
بالتحويالت الطبية، لضمان عدم اقتطاع أي أموال اال ضمن املوازنة املقّرة، ووفق االحتياج الفعلي، 

وضمن اتفاقيات واضحة واجراءات ادارية وفنية تضمن الدقة، وعمليا يتم العمل على ذلك34. 

دور وزارة احلكم احمللي:

تنويه : حاول الباحث اجراء مقابلة مع اجلهات ذات االختصاص يف وزارة احلكم احمللي حول موضوع 
صايف االقراض، ومت ارسال كتاب رسمي لوزير احلكم احمللي من ائتالف امان بهذا اخلصوص منذ 
2017/7/26، كما قام الباحث مبراجعة ديوان الوزير عدة مرات لغاية 2017/9/10، ولكن لم يتم 
التجاوب، لذا مت االعتماد على مقابالت صحفية منشورة للجهات ذات االختصاص يف وزارة احلكم 

احمللي. 

32  مقابلة حصرية مع املهندس حمدي طهبوب الرئيس التنفيذي ملجلس تنظيم قطاع الكهرباء، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
33  مقابلة حصرية مع السيد فادي نوفل – املدير املالي  لدائرة مياه الضفة الغربية/ سلطة املياه الفلسطينية.، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.

34  مقابلة حصرية مع د. اسعد رمالوي – وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
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افاد وكيل وزارة احلكم احمللي محمد حسن جبارين35: »إن بعض البلديات تقوم باجلباية من املواطنني، 
والدفع للشركة القطرية اإلسرائيلية، وما تبقى من مستحقات لألخيرة تقوم بخصمها من احلكومة 
الفلسطينية، والسلطة تعمل تقاص36 بينها وبني البلديات التي ال تلتزم بالدفع«. ويضيف جبارين: 
»أن بعض البلديات تأخذ أموال اجلباية، وتستفيد منها يف عمل مشاريع أخرى للبلدية، وهذا جتاوز 

للقانون«.

ويوضح املصدر نفسه بأن احلكومة تطالب البلديات بدفع ما عليها، وتقوم بعمل جدولة على الديون 
من أجل حتصيلها، مشيرا إلى أن معظم الديون هي ديون تراكمية سابقة، وحاليا نسبة كبيرة من 
املواطنني يلتزمون بالدفع. اال ان البلدية غير امللتزمة باجلباية، فانه يتم تعيني مراقب مالي لها، 
لتحسني اجلباية فيها وصوال الى االلتزام بالدفع وبنسبة 100%، حيث مت التفاهم مع مجموعة من 
البلديات على هذا الترتيب، لكن الوزارة لم تتخذ أي اجراء آخر مثل فصل الهيئات املتخلفة عن 

الدفع، أو إقالتها.

وبدوره، مينع املراقب املالي البلدية التي تتخلف عن الدفع مينعها من صرف األموال إال حسب بنود 
املوازنة املقرة لها، كما أن هناك تشديد من قبل الوزارة على دفع الفواتير املسبقة وجدولة الديون.

ومن اجلدير ذكره أن بعض موازنات الهيئات احمللية مرتبطة بدفع الفواتير املتراكمة عليها، كما أن 
هناك جزءا من البلديات لم تتم املصادقة على موازناتها ألنها غير ملتزمة بدفع الفواتير37.

من ناحيته، يرى مدير عام املوازنات يف الهيئات احمللية موسى غيث، إن احلل الوحيد لتقليل صايف 
اإلقراض هو التزام الهيئات احمللية بالدفع، منوها إلى أن اجلباية ال تقوم بها جميع البلديات بل 
بعضها، وإن جزءا كبيرا من البلديات ليس لها عالقة مبشروع الكهرباء أو املياه، ورمبا يعود ذلك الى 

إرث قدمي.

موظفي  ورواتب  وأجور  التشغيلية  النفقات  نتيجة  الدفع  عن  البلديات  تخلف  سبب  غيث  ويرجع 
البلديات، لذلك ال تلتزم التزاما دقيقا يف دفع فواتير الكهرباء واملياه واملجاري، ألن إيراداتها تعتبر 

قليلة وما يجبونه من الناس ال يكفي38.

يف ضوء اجراءات احلكومة والهيئات املختلفة، ملاذا ما زال صايف االقراض مرتفعا؟

35  تقرير بعنوان »صايف اإلقراض.. استحواذ و«سلبطة« على املال العام«، جريدة احلياة اجلديدة 2017/3/13.
36  تقاص تعني: تسوية  

37  املصدر السابق نفسه.
38  تقرير بعنوان »صايف اإلقراض.. استحواذ و«سلبطة« على املال العام«، جريدة احلياة اجلديدة 2017/3/13.
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تبعا لوزارة »املالية والتخطيط« 
املالية على تخفيضه  فان موضوع »صايف االقراض« معقد وشائك، ومع ذلك عملت وتعمل وزارة 
والسيطرة عليه، ولكن تواجهها عدة معيقات من اهمها ان اجلانب االسرائيلي كسلطة احتالل، ال 
يلتزم باالتفاقيات والتفاهمات والبرتوكوالت املوقعة مع الطرف الفلسطيني، فحتى لو مت دفع بنود 
من مكونات صايف االقراض، فان اجلانب اإلسرائيلي يحمل تكاليف على بنود اخرى، مستغال قدرته 
يف فرض االمر الواقع. لذلك، فان جهود تخفيض صايف اإلقراض  تراوح مكانها. وتعمل وزارة املالية 
على عّدة محاور خلفض صايف االقراض، ولكن اثر ذلك بعيد املدى، بحيث ميكن ان يظهر على مدار 

فترة زمنية طويلة، وليس خالل عام او اثنني39.

ان السبب الرئيس يف استمرار ارتفاع  يف حني يرى رئيس سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية؛ 
اثمان  بدل  شهريا  شيكل  مليون   70 يقتطع  زال  ما  االسرائيلي  اجلانب  ان  هو  االقراض«  »صايف 
الوطنية تقوم االن بإجراءات لتحريك  بالدفع، والسلطة  الفلسطيني  التزام اجلانب  الكهرباء، رغم 
دعوى قضائية ضد اجلانب اإلسرائيلي حول هذه القضية، مع التنويه بان اجلانب اإلسرائيلي  يقوم 

باالقتطاع حتى قبل استحقاق فواتير شركة الكهرباء40.

ودقيقة  واضحة  بكشوفات  املطالبة  على  مستمر  بشكل  تعمل  فهي  املدنية؛  الشؤون  هيئة  اما 
من اجلانب االسرائيلي فيما يخص قضايا املقاصة ومن ضمنها »صايف االقراض«، ولكن اجلانب 
االسرائيلي ال يلتزم بذلك،  النه ينفذ االجندات اخلاصة به  نتيجة استغالله الختالل ميزان القوى 
والتسويف  املماطلة  الى سياسة  باإلضافة  االقراض«،  بند »صايف  فيقوم باخلصم حتت  لصاحله، 
التي ينتهجها اجلانب االسرائيلي لالتفاقيات والتفاهمات املبرمة فيما يتعلق بالقضايا املالية41. مثل 

اخلصم من املقاصة، وتسويات الديون وغيرها.

املياه يف صايف  اثمان  بند  توجد جملة أسباب الستمرار وجود  فانه  بالنسبة لسلطة املياه؛  اما 
اإلقراض، ومنها:

اجلانب اإلسرائيلي يقوم بخصم فاتورة املياه من أموال املقاصة مباشرة، ودون التنسيق مع سلطة املياه،  ●
حيث ال يوجد لها مندوب يف جلسة املقاصة، وخالل تدقيق فاتورة املياه، فان هناك العديد من البنود 
الى حتميل  اضافة  املقاصة،  فاتورة  من  يتم خصمها  انه  رغم  تأخير«،  »غرامات  مثل  عليها  احململة 

مصاريف إضافية مثل العاملني يف اإلدارة املدنية وغيرها.
السلطة الوطنية الفلسطينية تشتري املياه من الشركات اإلسرائيلية بسعر اعلى من سعر البيع للهيئات  ●

احمللية واملواطنني.
مصلحة مياه رام اهلل وسلطة مياه بيت حلم ال تقومان بدفع الفاتورة كاملة بسبب ديون املخيمات42. ●

39  مقابلة حصرية مع السيد احمد الصباح احملاسب العام لدولة فلسطني/ وزارة املالية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
40  مقابلة حصرية مع املهندس ظافر ملحم ق. أ. رئيس سطلة الطاقة واملوارد الطبيعية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.

41  مقابلة حصرية مع السيد وليد وهدان مدير عام العالقات العامة/ هيئة الشؤون املدنية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
42  مقابلة حصرية مع السيد فادي نوفل – املدير املالي  لدائرة مياه الضفة الغربية/ سلطة املياه الفلسطينية.، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
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قطاع غزة وصايف االقراض:

تعمل السلطات االسرائيلية على حتميل النفقات املتعلقة باخلدمات املقدمة لقطاع غزة على بند 
صايف االقراض، وخاصة اثمان الكهرباء، والتي تبلغ حوالي 40 مليون شيكل شهريا، أي ما يوازي 

)45%( من متوسط القيمة الشهرية لبند »صايف االقراض« واملقدرة بنحو 90 مليون شيكل شهريا

بالكهرباء يرفع من فاتورة  تزويد قطاع غزة  ان  الى  البشرية  واملوارد  الطاقة  ويشير رئيس سلطة 
صايف االقراض، حيث ان اجلانب االسرائيلي يقتطع بدل أثمان الكهرباء من خالل صايف االقراض، 
وتبلغ تلك االثمان حوالي 40 مليون شيكل شهريا، وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قدمت طلبا 

بخفض التزامات السلطة الى ما قيمته 25 مليون شيكل شهريا بدل 40 مليون شيكل.

غزة  قطاع  مصر  بها  تزود  التي  الكهرباء  فاتورة  تتحمل  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  فإن  كذلك 
والبالغة نحو 8 ماليني شيكل شهريا، حيث يتم اقتطاع هذا املبلغ من صندوق فلسطني يف جامعة 
الدول العربية، كذلك فان السلطة الوطنية الفلسطينية حتّول حملطة توليد الكهرباء يف غزة مبلغ 
2.1 مليون دوالر شهريا أي ما يكافئ 8 مليون شيكل، علما بان ما تقتطعه من رواتب املوظفني بدل 

استهالك الكهرباء شهريا هو 170 شيكل، ومبجموع يتراوح من بني )4-6( مليون شيكل شهريا43. 

كما يؤكد احملاسب العام لدولة فلسطني ان اجلانب االسرائيلي يقتطع بدل اثمان الكهرباء لقطاع 
غزة من خالل صايف االقراض، واحلكومة ال تقوم باجلباية يف قطاع غزة، وسلطة االمر الواقع تقوم 

بذلك دون توريدها الى حساب اخلزينة العامة.

مضيفا بان وزارة املالية تعمل على اقتطاع مبلغ )170( شيكل من الراتب الشهري للموظفني العاملني 
يف قطاع غزة بدل استهالك الكهرباء، وتقوم بتحويل تلك االموال الى محطة توليد الكهرباء يف غزة، 
العاملني يف قطاع غزة  يف االشهر  يف حني انخفض ما  تقتطعه من رواتب املوظفني احلكوميني 

األخيرة، وبلغ يف الشهر األخير )2017/7( حوالي 4 مليون شيكل فقط44.

املخيمات الفلسطينية وصايف االقراض:
ال شك ان عدم دفع املستحقات املتعلقة بأثمان الكهرباء واملياه يف بعض املخيمات يف الضفة  ●

الغربية تساهم يف تفاقم مشكلة صايف اإلقراض وجعلها مزمنة، فمصلحة مياه رام اهلل وسلطة 
مياه بيت حلم ال تقومان بدفع الفاتورة كاملة بسبب ديون املخيمات45، وبالتالي ال يتم سداد كامل 
فاتورة املياه، االمر الذي يؤدي الى خصم الطرف اإلسرائيلي لتلك النفقات من اموال املقاصة 
حتت بند »صايف االقراض« يف حني تشير سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الى انه توجد بعض 

43  مقابلة حصرية مع املهندس ظافر ملحم ق. أ. رئيس سطلة الطاقة واملوارد الطبيعية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
44  مقابلة حصرية مع السيد احمد الصباح احملاسب العام لدولة فلسطني/ وزارة املالية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.

45  مقابلة حصرية مع السيد فادي نوفل – املدير املالي  لدائرة مياه الضفة الغربية/ سلطة املياه الفلسطينية.، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
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استهالك  اثمان  دفع  نحو  تدريجي  وتوجه  الكهرباء، وهناك جهود  اثمان  بدفع  تقوم  املخيمات 
الكهرباء يف املخيمات، خاصة يف االستهالك التجاري والصناعي، وسيتم العمل الحقا على حلول 

لالستهالك املنزلي46.

الفلسطينية، من  ● للكهرباء ضرورة حل مشكلة املخيمات  الوطنية  النقل  ويرى مدير عام شركة 
خالل تسوية على مستوى عاٍل وشامل، ومن املمكن التوصل حللول خالّقة مثل حتديد سقف 

اعلى لالستهالك، واليات ملعاجلة الديون وغيرها47.

مدى تسديد املؤسسات احلكومية ألثمان الكهرباء املستهلكة:
يف ضوء تذمر الهيئات احمللية وشركات توزيع الكهرباء من ديون ومستحقات املؤسسات احلكومية 
املختلفة فيها، فقد اكد رئيس سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية انه يتم تسديد مستحقات الكهرباء 
املترتبة على املؤسسات احلكومية لشركات التوزيع والهيئات احمللية يف الضفة الغربية وبشكل مباشر، 

حيث يتم التقاص ما بني احلكومة وتلك الشركات والهيئات48.

رؤية الوزارات والهيئات املختصة واملؤسسات االخرى لتخفيض صايف االقراض:
يرى احملاسب العام لدولة فلسطني ضرورة التزام الهيئات احمللية بدفع مستحقاتها املختلفة من 
اجل احلد من »صايف االقراض« وتخفيضه، تزامنا مع تعزيز ثقافة املجتمع نحو دفع املستحقات 

املالية، مثل اثمان املاء والكهرباء49.

يف حني تدعو هيئة الشؤون املدنية الى ضرورة الضغط على اجلانب االسرائيلي من قبل املجتمع 
الدولي إلجباره على تنفيذ التزاماته من خالل االفصاح الدقيق عن كافة القضايا املالية، وخاصة 
اخلاصة  البنود  على  الفلسطيني  اجلانب  اطالع  بعد  اال  االموال  وعدم خصم  االقراض«،  »صايف 
االمر  وانهاء سيطرة سلطة  غزة  قطاع  القائم يف  الوضع  معاجلة  املالية، وضرورة  ومعززاتها  بها، 
الواقع على  القطاع، وضرورة ان تستلم احلكومة الشرعية للمعابر، وان تشرف على كافة املعامالت 
التجارية مع اسرائيل، اضافة الى ضرورة تطبيق االحكام القانونية ذات الصلة على اجلهات املتخلفة 
عن الدفع بدل خدمات تقدم من اجلانب االسرائيلي مثل الكهرباء واملياه وغيرها من شركات او 

هيئات محلية، حتى ال تتراكم تلك االموال ويتم خصمها من اموال املقاصة50.

اما سلطة املياه الفلسطينية فترى انه توجد أولوية قصوى لتخصيص مشاريع لتأهيل شبكات 
املياه يف املدن والقرى الفلسطينية للحد من الفاقد ولكفاءة العمل، وضرورة ان تعتمد الهيئات احمللية 
عدادات الدفع املسبق، ألنه بحال لم يدفع املستهلك، فلن تستطيع الهيئة احمللية الدفع، وستتدحرج 

46  مقابلة حصرية مع املهندس ظافر ملحم ق. أ. رئيس سطلة الطاقة واملوارد الطبيعية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
47  مقابلة حصرية مع املهندس نشأت ابو بكر مدير عام شركة النقل الوطنية للكهرباء، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.

48  مقابلة حصرية مع املهندس ظافر ملحم ق. أ. رئيس سطلة الطاقة واملوارد الطبيعية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
49  مقابلة حصرية مع السيد احمد الصباح احملاسب العام لدولة فلسطني/ وزارة املالية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.

50  مقابلة حصرية مع السيد وليد وهدان مدير عام العالقات العامة/ هيئة الشؤون املدنية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
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املشكلة وتتفاقم، مع ضرورة تعزيز ثقافة دفع اثمان املياه واملستحقات األخرى، والعمل على متابعة 
موضوع استحقاقات اثمان املياه يف املخيمات وتركيب عدادات مسبقة الدفع51.

دور شركة النقل الوطنية للكهرباء يف تخفيض »صايف االقراض«:
يف حال اكتمال انشاء محطات التحويل االربعة، وبسط صالحيات شركة النقل الوطنية للكهرباء، 
فان اإلجراءات املالية ستنظم مع شركات التوزيع او الهيئات احمللية مبا يضمن اليات دفع دون تراكم 

ديون، وبالتالي تخفيض »صايف االقراض«.

احمللية  الهيئات  بانضمام  الصلة  ذات  القانونية  االحكام  تطبيق  يتم  ان  ضرورة  الشركة  ترى  كما 
لشركات التوزيع، خاصة وان 128 هيئة محلية ما زالت متارس أنشطة ذات عالقة مباشرة بالقطاع 
الكهربائي وتوزيع الكهرباء. وذلك من اجل تنظيم  وضبط هذا القطاع احليوي، وان تعمل  اجلهات 
املوزعة للكهرباء من شركات وهيئات محلية على تسوية امورها اإلدارية واملالية، من اجل عدم تراكم 

أي ديون جديدة، تقتطع من أموال املقاّصة كصايف اقراض52.

رؤية سلطة الطاقة بخصوص مشكلة تزويد الكهرباء لقطاع غزة:
اشار رئيس سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الى ضرورة تصويب األوضاع يف قطاع غزة وخاصة انهاء 
االنقسام ومتكني حكومة الوفاق من العمل بحرية حتى نتمكن من تنفيذ برامج احلكومة يف انهاء 

أزمة الكهرباء53.

اما البنك الدولي، فقد أورد  يف تقرير اصدره حول »مراجعة االنفاق العام للسلطة الفلسطينية« 
الواقع على موازنة السلطة  العبء  انه »سيتطلب خفض هذا  حول مشكلة وعبء صايف اإلقراض 

الفلسطينية خطوات متعددة يف اجتاهني: 

أوال: عبر اإلصالحات التي سوف تزيد من إيرادات هيئات احلكم احمللي اخلاصة، 
ثانيا: عبر حتويل خدمات توزيع املياه والكهرباء الى خدمات جتارية: 

فإدارة املرافق تتطلب مهارات وهيكلية حكم غير موجودة يف هيئات احلكم احمللي. لذلك فان نقل 
هذه املهام إلى شركات مختصة بالتوزيع على اجلمهور سيقلل جتزئة وتشتت تقدمي اخلدمات، ما 
سيؤدي إلى حتقيق بعض املكاسب يف الكفاءة. اذ انه ال ميكن حل مشكلة صايف اإلقراض بإجراء 
واحد، ألن املشكلة حتتاج جلملة تدخالت واملزيد من الوقت حتى يصار الى حلها. املتأخرات هي 
يف بعض احلاالت ضخمة باملقارنة مع اإليرادات الذاتية الفعلية أو احملتملة، ولذلك سوف حتتاج 
السلطة الفلسطينية للنظر يف شطب جزء من الديون من أجل وضع حد الختالل النظام احلالي 

املعتمد على متويل احلكومة املركزّية لهيئات احلكم احمللي«54.
51  مقابلة حصرية مع السيد فادي نوفل – املدير املالي  لدائرة مياه الضفة الغربية/ سلطة املياه الفلسطينية.، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.

52  مقابلة حصرية مع املهندس نشأت ابو بكر مدير عام شركة النقل الوطنية للكهرباء، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.
53  مقابلة حصرية مع املهندس ظافر ملحم ق. أ. رئيس سطلة الطاقة واملوارد الطبيعية ، آب 2017، رام اهلل – فلسطني.

54  تقرير مراجعة االنفاق العام للسلطة الفلسطينية – البنك الدولي – تاريخ اإلصدار : 2016/12/13.



25

اما معهد الدراسات االقتصادية »ماس«، فقد أورد عدة اقتراحات لسياسات وإجراءات ملعاجلة 
مشكلة صايف اإلقراض، حيث أورد يف ورقة خلفية حول صايف اإلقراض ما يلي: 

»من الواضح ان صايف اإلقراض يشكل مصدر استنزاف إضايف للخزينة الفلسطينية، املثقلة بعجز 
مزمن، بسبب سلوك غير مسؤول ال يجب السكوت عليه. ولتحقيق ذلك ينبغي حتقيق التوازن بني 
وبني حتقيق  وبانتظام،  عالية  بجودة  األساسية  اخلدمات  على  باحلصول  ومنشأة  مواطن  كل  حق 
االستدامة للشركات واملؤسسات املزودة لتلك اخلدمات. وهنا ال بد من التمييز بني شريحتني من 

املستفيدين من تلك اخلدمات:

أوال: األسر غير القادرة على دفع فواتير املياه والكهرباء:

هناك إجماع على ضمان حق األسر غير القادرة على الدفع بالوصول إلى اخلدمات الرئيسية من 
ملعدل  املعقولة  احلدود  وضمن  فقط،  املنزلي  لالستهالك  مقيد  احلق  هذا  ولكن  واملياه.  الكهرباء 
خالل  من  ذلك  ترتيب  وميكن  الضرورية.  املنزلية  واألجهزة  اإلنارة  تضمن  التي  الفرد  استهالك 
قائمة  استخدام  وميكن  السلطة.  موازنة  من  يغطى  شهريا  محدد  بسقف  املسبق  الدفع  عدادات 
الغرض، وال بد من  النقدية لدى وزارة الشؤون االجتماعية لهذا  التحويالت  املدرجني على قائمة 

حتديثها وتدقيقها سنويا، واخضاعها للدراسة والتمحيص من قبل مختصني.

ثانيًا: جميع الفئات األخرى القادرة على دفع ثمن تلك اخلدمات:

 يف هذه احلالة يجب إعمال القانون إللزام املشتركني من األسر القادرة على الدفع وكافة املصالح 
التجارية واملؤسسات يف كافة قطاعات االقتصاد والعمل األهلي بتسديد ثمن ما تستهلكه من املياه 
والكهرباء. ويجب استخدام كل الوسائل القانونية لتحقيق ذلك كون عدم التسديد يشكل اعتداًء على 
احلق العام. فاألموال التي تخصم من إيرادات السلطة لتسديد فواتير غير املسددين من القادرين 
على الدفع كانت وما تزال على حساب ما ميكن تخصيصه لزيادة اإلنفاق على التعليم واخلدمات 
الصحية وتطوير البنى التحتية وغيرها من اخلدمات األساسية. من هنا يجب محاربة سلوك عدم 
اإلصالحات  وعمل  املخالفني،  ومحاسبة  ثقافة،  اصبح  وانه  القانونية سيما  الوسائل  بكافة  الدفع 

القانونية الضرورية ملنح الشركات حق فصل اخلدمة عن املتخلفني عن الدفع تبعاً للقانون.
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أما اإلجراءات الضرورية - وان لم تكن كافية- ملعاجلة هذا الوضع فمنها:

أوال : استكمال إصالح قطاع الكهرباء 

من خالل استكمال إنشاء شركات توزيع للكهرباء ذات شخصية معنوية منفصلة إداريا بشكل كامل 
عن البلديات، وأن يصدر قرار إلزامي محدد بتواريخ لضم جميع الهيئات احمللية واللجان الشعبية 

لهذه الشركات.

ثانيًا: استكمال إصالح قطاعي املياه واملجاري 

من خالل استكمال إنشاء مصالح املياه واملجاري ذات شخصية معنوية منفصلة بشكل كامل من حيث 
اإلدارة عن البلديات، وأن يصدر قرار إلزامي محدد بتواريخ لضم جميع الهيئات احمللية واللجان 
الشعبية لهذه الشركات، وكذلك اتخاذ مجموعه من اإلجراءات اإلدارية اإللزامية لشركات التوزيع 

لتشجيع تركيب اخلاليا الشمسية وباألخص يف املخيمات.

ثالثًا: تعديل االتفاقيات مع شركة الكهرباء القطرية وغيرها من املنتجني للكهرباء 

بحيث تصبح اتفاقيات جتارية منافسة، ألن االتفاقيات احلالية مجحفة بحق املستهلك الفلسطيني 
حيث يتم التعامل مع الهيئات احمللية والشركات وكأنها خدمة منزلية يف أي مكان يف إسرائيل من 

حيث التعرفة ووقت التسديد.

رابعا: إعطاء أولوية قصوى للتوسع بإنتاج الكهرباء من املصادر البديلة

وخصوصا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا يتطلب تغليب املصلحة العامة على املصالح 
الضيقة لشركات التوزيع ولشركات اإلنتاج التي لم تنشأ بعد. والزام شركات التوزيع للتعامل بكفاءة 
وفعالية مع ربط الوحدات املنزلية بالتيار وعمل مقاصة شهرية لثمن إنتاجهم مع فاتورة استهالكهم 
يف الفاتورة الشهرية، واشتمال صغار ومتوسطي املستثمرين الراغبني يف بناء وحدات إنتاج جتارية 
ضمن قانون تشجيع االستثمار لتحفيزهم على حتقيق استثماراتهم هذه إلى جانب تبسيط اجراءات 

الترخيص والربط وتخفيض تكاليفها جلميع املستثمرين55.

اما الفريق االهلي لدعم شفافية املوازنة العامة يف فلسطني، فقد اعد تقريرا بعنوان »مجاالت 
التقشف والترشيد يف اإلنفاق احلكومي«، وتناول فيه موضوع صايف االقراض، ورفع الفريق االهلي 
التوصيات  لتخفيض بند صايف اإلقراض وترشيد نفقاته حسب  التقرير مجموعة من  من خالل 

االتي: 
تفعيل تنظيم قطاع الكهرباء يف املناطق الفلسطينية عبر االلتزام باإلطار القانوني واملؤسسي . 1

الناظم لهذا القطاع.

55  ورقة خلفية حول صايف اإلقراض صادرة عن معهد أبحاث السياسات االقتصادية »ماس« ، أيار 2015.
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عقد اتفاقيات مركزية بني السلطة والشركة اإلسرائيلية املزودة على أسس جتارية تنافسية، . 2
بحيث يتم معاجلة االختالالت واإلجحاف الذي يلحق باملستهلك الفلسطيني نتيجة االتفاقات 

الفردية.   
التوصل إلى تفاهمات بني اجلهات ذات الصلة مبوضوع الكهرباء يف كل من الضفة الغربية . 3

وقطاع غزة، تضمن انتظام واستمرار تدفق الطاقة الكهربائية إلى غزة، وتراعي عدم تضرر 
األسر الفقيرة بتلك التفاهمات، واحلد من األعباء املالية التي تتحملها املوازنة العامة. وهنا 
ميكن االستفادة من قاعدة بيانات وزارة الشؤون االجتماعية لتحديد األسر احملتاجة، وحتديد 

سقف أعلى لإلعفاء. 
تكثيف استخدام نظام عدادات الدفع املسبق لضمان التزام أكبر من قبل املشتركني وشركات . 4

التوزيع والهيئات احمللية بتسديد أثمان الكهرباء.
تخصيص املوازنات الالزمة إلعادة تأهيل الشبكات احلالية خلفض الفاقد الفني. وال بد أن . 5

تترافق هذه اإلجراءات بالتزام السلطة بتحويل حصة الهيئات احمللية من الضرائب والرسوم 
املستحقة لها، ومبا يشجع تلك الهيئات يف حتويل األثمان احملصلة للمزود اإلسرائيلي.

تكثيف استخدام مصادر الطاقة البديلة )الشمسية والرياح( لتقليل فاتورة الكهرباء من املزود . 6
اإلسرائيلي56.

االستثمار يف الطاقة البديلة:
اصدر مجلس الوزراء قرارا يف جلسته بتاريخ 2017/7/18، خاص بنظام عقد حزمة حوافز 

لغايات تشجيع االستثمار يف مجال استخدام تقنيات الطاقة املتجددة.

حيث صادق املجلس على عقد حزمة حوافز تستهدف ترويج وتعزيز استخدام تقنيات الطاقة 
البديلة، حيث من املتوقع أن يتم توليد نحو 30 - 40 ميغاواط من خالل محطات الطاقة 
الشمسية أو استغالل أسطح املنشآت االقتصادية والتي من املتوقع أن يبلغ عددها أكثر من 
800 منشأة، وستؤدي إلى استحداث أو زيادة نحو 5,800 فرصة عمل مباشرة علماً أن حجم 
االستثمار يف هذا القطاع سيصل إلى أكثر من 50 مليون دوالر أمريكي على مدار عامني من 

تطبيق عقد احلوافز57.

56  تقرير حول »مجاالت التقشف والترشيد يف اإلنفاق احلكومي«، الفريق االهلي لشفافية املوازنة العامة، من اصدارات ائتالف امان - كانون اول 2015.
http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails?ID=41088 ،2017/7/18 57  جلسة مجلس الوزراء رقم )161( بتاريخ
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مدى االستجابة لتوصيات تقرير »مجاالت الترشيد والتقشف يف االنفاق احلكومي

التوصية مدى االستجابة الدرجة

املناطق  يف  الكهرباء  قطاع  تنظيم  تفعيل 
القانوني  باإلطار  االلتزام  عبر  الفلسطينية 

واملؤسسي الناظم لهذا القطاع.

بهذا  الوزراء  مجلس  من  قرار  اصدار  مت 
رقم  قرار  مبقتضاه.  العمل  ويتم  اخلصوص، 

)53( للعام 2016. 

والشركة  السلطة  بني  مركزية  اتفاقيات  عقد 
اإلسرائيلية املزودة على أسس جتارية تنافسية، 
بحيث يتم معاجلة االختالالت واإلجحاف الذي 
االتفاقات  نتيجة  الفلسطيني  باملستهلك  يلحق 

الفردية.

تعمل شركة النقل الوطنية للكهرباء ومن خالل 
لشراء  اتفاقية  اعداد  على  ومختصني  خبراء 
الكهرباء ضمن أسس جديدة، تضمن احلصول 
على سعر تنافسي مع مزايا متعددة، وليس من 

خالل نظام البيع احلالي.

إلى تفاهمات بني اجلهات ذات الصلة  التوصل 
الغربية  الضفة  من  كل  يف  الكهرباء  مبوضوع 
تدفق  واستمرار  انتظام  تضمن  غزة،  وقطاع 
الطاقة الكهربائية إلى غزة وتراعي عدم تضرر 

األسر الفقيرة بتلك التفاهمات.

يجب  حيث  شائكا،  غزة  قطاع  موضوع  زال  ما 
انهاء  وخاصة  القطاع  يف  األوضاع  تصويب 
العمل  من  الوفاق  حكومة  ومتكني  االنقسام 
بحرية حتى يتم تنفيذ برامج احلكومة يف انهاء 

أزمة الكهرباء.

املسبق  الدفع  عدادات  نظام  استخدام  تكثيف 
لضمان التزام أكبر من قبل املشتركني وشركات 
التوزيع والهيئات احمللية بتسديد أثمان الكهرباء.

يتم ذلك، وتعمل وزارة املالية على تقدمي الدعم 
موضوع  يف  خاصة  معيقات  وجود  مع  لذلك، 

املخيمات.

تأهيل  إلعادة  الالزمة  املوازنات  تخصيص 
وال  الفني.  الفاقد  خلفض  احلالية  الشبكات 
السلطة  بالتزام  اإلجراءات  هذه  تترافق  أن  بد 
الضرائب  من  احمللية  الهيئات  حصة  بتحويل 
والرسوم املستحقة لها، ومبا يشجع تلك الهيئات 

يف حتويل األثمان احملصلة للمزود اإلسرائيلي.

االحتياج،  مستوى  دن  ولكن  مشاريع،  توجد 
وزارة  وتعمل  املهمشة،  املناطق  يف  خاصة 
املالية على تقاص حصة الهيئات من الضرائب 
على  ذلك  يؤثر  ان  وممكن  املستحقة،  والرسوم 

مشاريع تلك الهيئات احمللية.

البديلة  الطاقة  مصادر  استخدام  تكثيف 
من  الكهرباء  فاتورة  لتقليل  والرياح(  )الشمسية 

املزود اإلسرائيلي.

يف  ذلك  بخصوص  ومشاريع  توجهات  توجد 
سلطة الطاقة، ولكن ما زالت يف طور البدايات. 
 )6( رقم  الوزراء  مجلس  من  قرار  صدر  وقد 
لغايات  بنظام عقد حزمة حوافز  2017م  لسنة 
تقنيات  استخدام  مجال  يف  االستثمار  تشجيع 

الطاقة البديلة واملتجددة.
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الفصل الثالث

)االستنتاجات والتوصيات(
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االستنتاجات:

بند »صايف اإلقراض« اضحى ثابتا يف املوازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو بند يثقل  ●
كاهل املوازنة ويحرمها من إيرادات مستحقة، ويعزز من العجز املالي للموازنة العامة، وهو يف 

ارتفاع يف السنوات اخلمس األخيرة، وقد تخطى حاجز املليار شيكل سنويا منذ العام 2014.

مشكلة »صايف اإلقراض« ال ميكن حلها بإجراء واحد، او على مدى زمني قصير، ولكن يجب  ●
العمل بعدة محاور ورزمة إجراءات حللها.

إسرائيل تستغل »صايف اإلقراض« حلجز مستحقات الشعب الفلسطيني عبر أموال »املقاّصة«،  ●
من خالل سياسة فرض االمر الواقع، مبعزل عن مدى »شرعية« احتجاز تلك األموال.

إسرائيل تستغل اختالل ميزان القوى، وضعف املوقف التفاوضي للفلسطينيني، لفرض اجندتها  ●
على أموال املقاصة و«صايف االقراض«، ومتاطل وال تلتزم باالتفاقيات والتفاهمات املوقعة، فعلى 
سبيل املثال تقوم بحجز أموال بدل اثمان الكهرباء حتى قبل صدور الفواتير الرسمية من شركة 
الكهرباء، باإلضافة الى حتميلها نفقات متعددة مثل غرامات تأخير ورواتب موظفي إدارة مدنية، 

وغيرها.

السلطة الوطنية الفلسطينية عملت من خالل عدة محاور لضبط »صايف اإلقراض«، ومحاولة  ●
التخفيف من تكلفته، اال ان نتائج تلك اجلهود ما زالت دون املستوى املأمول، تبعا لعدة عوامل 
منها: ان إسرائيل اعتمدت خصم األموال من املقاّصة كنهج وليس كإجراءات مالية تتعلق بالديون 
فقط، ومتارس ذلك مبنطق القوة كسلطة احتالل، ومن العوامل األخرى ان سياسات وإجراءات 

احلكومة بحاجة الى مدى زمني طويل لتؤتي أُكلها.

واملياه،  ● الطاقة  وسلطتي  احمللي  احلكم  وزارة  مع  وبالتعاون  املالية  وزارة  خالل  ومن  احلكومة 
والزامها  السابقة،  الهيئات احمللية، وجدولة ديونها  2014 على تسوية أوضاع  العام  تعمل منذ 
بفتح حساب مخصص لدفع اثمان الكهرباء يف كل هيئة )Escrow Account(، ويوجد مراقبني 
من وزارة احلكم احمللي للمتابعة، ومت حتقيق جناحات، وتبلغ حاليا نسبة االلتزام بدفع فواتير 

الكهرباء حوالي 85%. كما يتم اشتراط جدولة ديون املياه للحصول على مشاريع جديدة.

احلكومة اصدرت قرار رقم )53( لسنة 2016 بالرقابة على تنظيم وضبط ايرادات ونفقات قطاع  ●
الكهرباء، وهو يتضمن جملة اجراءات تساهم يف تنظيم وضبط ايرادات ونفقات قطاع الكهرباء 

والرقابة عليها، االمر الذي اثر ايجابيا يف تنظيم قطاع الكهرباء.

احلكومة تعمل حاليا على رفع دعوى قضائية على اجلانب االسرائيلي ملنعه من اقتطاع بدل اثمان  ●
الكهرباء من أموال املقاصة، حيث يتم االقتطاع  قبل استحقاق فواتير شركة الكهرباء.
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من اكبر املكونات لصايف اإلقراض فاتورة الكهرباء، والتي تصل الى حوال 70 مليون شهريا، منها  ●
40 مليون شيكل بدل الكهرباء لقطاع غزة، طلبت احلكومة تخفيضها الى 25 مليون، حيث ال يتم 

جباية بدل تلك التكاليف، بسبب عدم متكني احلكومة للعمل يف قطاع غزة.

تخلّف املواطنني عن دفع مستحقات الكهرباء واملياه ورسوم الهيئات احمللية، من األسباب االبتدائية  ●
الرئيسة لوالدة »صايف اإلقراض« واستمراره، حيث تخلفت الهيئات احمللية وشركات التوزيع عن 

دفع مستحقاتها، مما راكم املشكلة وعقدها وجعلها مزمنة.

االنقسام، ومشكلة قطاع غزة، عقبة كأداء يف انهاء »صايف اإلقراض«، حيث تشكل اثمان الكهرباء  ●
التي تزود بها اسرائيل قطاع غزة »كتلة كبيرة« من مكونات بند »صايف اإلقراض«، وتصل الى 

)480( مليون شيكل سنويا، ويف ذات الوقت احلكومة غير ممّكنة جلباية بدل تلك الكهرباء.

مشكلة املخيمات الفلسطينية من األسباب الستمرار »صايف اإلقراض«، حيث توجد مخيمات  ●
ال تدفع اثمان الكهرباء واملياه، وبالتالي فان السلطة الوطنية الفلسطينية تتحمل تلك التكاليف 

والتي يتم خصمها من قبل اجلانب اإلسرائيلي من خالل »صايف اإلقراض«.

يف حال متكني شركة النقل الوطنية للكهرباء، وبسط صالحياتها على باقي املناطق، فمن املتوقع  ●
السيطرة على مشكلة الكهرباء، واحلصول على أسعار افضل، وكذلك خلق اليات عمل جديدة 

تضمن عدم تراكم أي ديون على الهيئات احمللية او شركات التوزيع.

السلطة الوطنية الفلسطينية تدفع ثمنا للمياه للشركات اإلسرائيلية املزودة اعلى من ثمن البيع  ●
للهيئات احمللية واملواطنني، مما يخلق تكلفة دائمة تتحملها احلكومة.

من األسباب التي أدت الى تخلف الهيئات احمللية وشركات التوزيع عن دفع بدل اثمان الكهرباء  ●
واملاء، وجود إشكاالت إدارية ومالية يف تلك الهيئات والشركات، مثل التوظيف الزائد عن احلد، 

او استثمار األموال بدل اثمان املاء والكهرباء يف تغطية نفقات تشغيلية أو تطويرية.

رغم وجود االحكام القانونية ذات الصلة بانضمام الهيئات احمللية لشركات التوزبع، اال ان ذلك  ●
لم يتم على ارض الواقع، حيث ان هناك 128 هيئة محلية ما زالت متارس أنشطة ذات عالقة 

مباشرة بالقطاع الكهربائي وتوزيع الكهرباء. 

تشتت نظام توزيع الكهرباء يف الضفة الغربية بني البلديات وشركات التوزيع، وتقادم الشبكات،  ●
االمر الذي يؤدي إلى تدني كفاءة وجودة خدمة الكهرباء، وارتفاع نسبة الفاقد الفني. كما يؤدي 
ضعف كفاءة نظام اجلباية ومكافحة سرقات الكهرباء يف ارتفاع نسبة الفاقد غير الفني، االمر 

الذي ينعكس يف ارتفاع فاتورة الكهرباء.
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املواطنني يف  ● من  لدى قسم  واملياه(  الكهرباء  )اثمان  املستحقات  دفع  ثقافة  إشكالية يف  توجد 
املجتمع الفلسطيني.

املواطن امللتزم بدفع مستحقات الكهرباء واملياه، يدفع ثمن فاتورته مرتني، األولى للهيئات احمللية  ●
او شركات التوزيع، والثانية حني تقتطع إسرائيل قيمة تلك الفواتير من أموال املقاّصة، وبالتالي 
والتي  املختلفة،  العامة  والنفقات  التطويرية  للمشاريع  مستحقة  إيرادات  من  املواطن  حرمان 

تنعكس بشكل مباشر على املواطن.

عدم دفع فواتير الكهرباء واملياه وغيرها من شرائح يف املجتمع الفلسطيني، وقسم كبير منها  ●
مقتدر على ذلك، ويف ذات الوقت االلتزام بدفع تلك الفواتير من شرائح أخرى رغم وجود فقراء 

بينهم، ال يحقق العدالة املجتمعية، وبها متييز سلبي.

هناك توجهات حكومية نحو االستثمار بالطاقة البديلة، وقد اصدر مجلس الوزراء قرارا بنظام  ●
عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع االستثمار يف مجال استخدام تقنيات الطاقة البديلة واملتجددة، 

ومن املتوقع ان تكون نتائج هذه التوجهات على املدى املتوسط والبعيد.
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التوصيات:

إلجبار  ● قضائية  دعاوى  ورفع  الدولي،  للمجتمع  الفلسطينية   الوطنية  السلطة  توجه  ضرورة 
إسرائيل احترام اتفاقياتها، وعدم اخلصم من املقاصة اال وفق االتفاقيات والتفاهمات املبرمة، 
خاصة يف مجال الكهرباء، وعدم خصم الفواتير قبل استحقاقها، وعدم حتميل بنود على صايف 

اإلقراض.

ضرورة تبني احلكومة سياسة اكثر حزما مع الهيئات احمللية وشركات التوزيع للكهرباء واملياه،  ●
من اجل ضمان عدم تراكم الديون املستحقة، وتفعيل اليات اجلباية أوال بأول من خالل حسابات 
الديون  جدولة  وكذلك  املقاصة،  أموال  من  اخلصم  لوقف   ،)Escrow Account( مخصصة 

املستحقة لتعويض احلكومة عن املستحقات السابقة، والتي مت خصمها من أموال املقاصة.

ضرورة العمل على انهاء االنقسام والوضع القائم يف قطاع غزة، والذي يشّكل حتدياً كبيراً يف  ●
انهاء صايف اإلقراض او تخفيضه، خاصة وان فاتورة كهرباء غزة تشكل كتلة كبيرة يف مبنى صايف 
اإلقراض، او على االقل الوصول الى تفاهمات حلل مشكلة الكهرباء يف غزة دون املساس بحقوق 

الطبقات الفقيرة.

ضرورة العمل على انهاء مشكلة تخلّف املخيمات عن دفع بدل اثمان املاء والكهرباء، بالتعاون  ●
ما بني كافة اجلهات ذات الصلة من خالل حلول خاّلقة، تبدأ من االلتزام بدفع اثمان استهالك 
لالستخدام  التدريجي  واحلل  والصناعي،  للتجاري  لالستخدام  املخيمات  يف  واملياه  الكهرباء 
املنزلي من خالل الية علمية تقوم على دراسة الظروف االجتماعية لألسر، وشطب الديون عن 
االسر الفقيرة، ومنحها سقف بدل استهالك للكهرباء بقيمة 200 شيكل شهريا، تقوم احلكومة 

وعبر وزارة الشؤون االجتماعية بتغطيته، وال يتم حتميله لشركات التوزيع او الهيئات احمللية.

ضرورة استكمال إصالح قطاع الكهرباء، وتطبيق االحكام القانونية ذات الصلة بالتزام الهيئات  ●
احمللية بوقف أنشطتها ذات العالقة املباشرة بالقطاع الكهربائي، واملساهمة يف شركات الكهرباء 

املنفصلة إداريا بشكل كامل عن الهيئات احمللية، من اجل تنظيم اكبر لهذا القطاع احليوي.

اتفاقية  ● الفلسطينية وفق  املناطق  للعمل يف كافة  للكهرباء  الوطنية  النقل  ضرورة متكني شركة 
مع اجلانب االسرائيلي على اسس جتارية تنافسية، وضمن ترتيبات فنية، تضمن احلصول على 
اسعار منافسة، تخفض من تكلفة استهالك الكهرباء، وضمن االجراءات االدارية واملالية التي 

تضمن دفع املستحقات اوال بأول، وعدم تراكم الديون.

اجل  ● واعداد موظفيها، من  واملالية  اإلدارية  أوضاعها  بتصويب  الهيئات احمللية  التزام  ضرورة 
التخفيض من تكاليفها التشغيلية، والتي تستهلك جزء من اثمان الكهرباء واملياه.
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ضرورة استثمار احلكومة واجلهات ذات الصلة يف البنية التحتية لشبكات الكهرباء واملياه، خاصة  ●
يف التجمعات األقل حظا، من اجل توفير بدل الفاقد الفني، وتنفيذ عقوبات رادعة للحد من 

سرقات الكهرباء واملياه، من اجل تخفيض تكاليف فاتورة الكهرباء واملياه.

من  ● حكومي،  وبدعم  املناطق  كافة  يف  واملياه  للكهرباء  املسبق  الدفع  عدادات  اعتماد  ضرورة 
اجل حتسني اجلباية، وضمان دفع املستحقات، باملوازاة مع توفير سقوف مجانية لالستهالك 
لألسر الفقيرة من خالل الية علمية بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية، وعبر البوابة املوحدة 

للمساعدات االجتماعية.

دون  ● للمواطنني،  وبيعها  املياه  تكلفة شراء  بني  ما  االثمان  فارق  احلكومة  دفع  معاجلة  ضرورة 
املساس بحقوق الطبقات الفقيرة، وذلك من اجل وقف تراكم الديون للشركات االسرائيلية.

إنتاج  ● والتوجه نحو  الكهربائية،  الطاقة  االعتماد على اسرائيل يف احلصول على  تقليل  أهمية 
الكهرباء من املصادر البديلة، وخصوصا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة احليوية، 

وحتفيز القطاع اخلاص لذلك.

ضرورة ان تقوم وزارة املالية بدفع حصة الهيئات احمللية من الضرائب والرسوم املستحقة لها،  ●
حتى تتمكن الهيئات احمللية من تنفيذ مشاريعها التطويرية، وتقدمي خدماتها للمواطنني. وان ال 

يكون تقاص اثمان الكهرباء على حساب اخلدمة املقدمة للمواطن.

ضرورة قيام احلكومة والهيئات احمللية بإطالق حمالت توعية وحتفيز للمواطنني لدفع املستحقات  ●
خاصة اثمان الكهرباء واملياه، واطالق رزم حتفيزية.
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